ŽÁDOST O VÝSLUHOVÝ PŘÍSPĚVEK
příslušníka Policie České republiky, příslušníka Hasičského záchranného sboru České republiky,
příslušníka Bezpečnostní informační služby a příslušníka Úřadu pro zahraniční styky a informace
Organizační část bezpečnostního sboru:

Odbor sociálního zabezpečení MV:

Č.j.:

Dávkový spis č.:

1. Žádám o přiznání výsluhového příspěvku od

………..……………………….

2. ŽADATEL(KA)

Rodné číslo :

Titul, jméno, příjmení:
Rodné příjmení, dřívější příjmení:
Datum narození:
Místo trvalého pobytu
ulice:
č. popisné/orientační:
obec:
dodací pošta, poštovní směrovací číslo:
Kontaktní údaje
tel. spojení:
e-mail:
Adresa, na kterou má být zasláno rozhodnutí, pokud je rozdílná od místa trvalého pobytu:
3. Pobírám /již nepobírám/ důchod, výsluhový příspěvek – jaký, od koho, od kdy, pod číslem:
4.

Přehled dob trvání služebního poměru
(služebních a pracovních poměrů započitatelných pro výsluhové nároky)
služba, služební poměr
služební poměr vojáka z povolání,
od – do
pracovní poměr příslušníka HZS ČR do 31.12.2000,
doklad, není-li součástí přiložené
(den, měsíc, rok)
pracovní poměr příslušníka SOOŽ do 28.5.1992,
dokumentace
pracovní poměr celníka do 30.6.1997
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5.

Rozpis složek služebního příjmu zahrnutých do průměrného hrubého služebního příjmu za kalendářní
rok předcházející dni skončení služebního poměru, tj. za rok……………..

základní tarif
příplatek za vedení
příplatek za službu v zahraničí
zvláštní příplatek
osobní příplatek
odměny
služební příjem ve zvláštních případech
služební příjem za službu přesčas
celkem
počet dnů, za něž byly poskytnuty dávky nemocenského pojištění nebo po které byl příslušník zařazen v záloze
neplacené:
měsíční služební příjem:
6.

Rozpis složek služebního příjmu zahrnutých do průměrného hrubého služebního příjmu
za tři kalendářní roky předcházející dni skončení služebního poměru, tj. za roky…………
rok

rok

rok

platový (základní) tarif
příplatek za vedení
příplatek za službu v zahraničí
příplatek za zastupování
zvláštní příplatek
osobní příplatek
odměny
hodnostní příplatek
příplatek za službu v noci
příplatek za službu v sobotu a neděli
služební příjem za službu ve svátek
příplatek za dělenou směnu
služební příjem ve zvláštních případech
služební příjem za službu konanou nad základní dobu služby
a služební příjem za službu přesčas
celkem
počet dnů, za něž byly poskytnuty dávky nemocenského pojištění nebo po které byl příslušník zařazen v záloze
neplacené:
měsíční služební příjem :

7. Údaje o výplatě služebního příjmu
Výplata služebního příjmu byla zastavena dnem …………………..
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8. MANŽEL(KA) ŽADATELE

Rodné číslo:

Titul, jméno, příjmení:
Datum narození:
Místo trvalého pobytu (ulice, č. domu, obec, stát, PSČ):
9. DĚTI ŽADATELE
jméno, příjmení

datum narození

jméno, příjmení

datum narození

10. 10. Prohlášení
Prohlašuji, že jsem údaje pod č. 2,3,8,9 uvedl(a) podle pravdy,
že můj služební poměr skončil dnem ……………….….. a následujícím dnem nevznikl jiný služební poměr.
Jsem si vědom(a)
- že uvedení nepravdivých údajů může způsobit nejen bezdůvodné obohacení s povinností takové obohacení
vydat, ale i trestní stíhání;
- povinnosti oznámit vznik plné nebo částečné invalidity, vznik nároku na výplatu dávek nemocenského pojištění,
vznik služebního poměru podle zákona č. 361/2003 Sb. nebo vojáka z povolání a změnu místa trvalého pobytu.
V …………………………….

dne ………………

………………………..……………….
vlastnoruční podpis žadatele(ky)

11. Potvrzení
Služební poměr žadatele(ky) skončil dnem ………………………………………………………………………….
Rozhodnutí (oznámení) o skončení služebního poměru je přiloženo.
Žádost byla sepsána útvarem …………………………………………………………………….….....................
Údaje uvedené pod č. 4 až 7 byly ověřeny.

V …………………………. dne ……………….

……..……………………………………………………
(jméno, příjmení, telefonní číslo,
podpis sepisovatele, razítko útvaru)

12. Poučení
Body č. 1 až 3 a 8 až 10 vyplňuje žadatel(ka). Údaje ověří sepisovatel podle dokladů.
Body č. 4 až 7, 11 vyplňuje sepisovatel.
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