
Eviden ní štítek Hlášení o ukon ení pobytu klienta/ky
v za ízení sociálních služeb

eská správa sociálního zabezpe ení
Odd lení zvláštních druh  poukaz

ížová 25
225 08 Praha 5

A. Základní identifikace
Název za ízení sociálních služeb (ZSS) Znak ZSS
                  

Ulice íslo domu Obec PS ID Datové schránky
                                             

B. Klient
íjmení Jméno Titul Rodné íslo

                                    

C. Hlášení
Oznamujeme, že dne          byl v ZSS ukon en pobyt výše jmenované/ho, nebo

odešel/odešla na soukromou adresu - oddíl D.

klientovi/klientce byl ustanoven opatrovník - oddíl E.

byl/la trvale umíst n/a ve zdravotnickém za ízení, event. byl jeho/její pobyt ukon en z jiných d vod  - oddíl F.

D. Odchod klienta/klientky, který/á je p íjemcem svého d chodu, na soukromou adresu
Ulice íslo domu Obec PS Stát
                                             

Dopl ující údaje
         

Další výplatu d chodu za te 

v hotovosti poštou na shora uvedenou adresu

poukazem na ú et – viz p iložená a potvrzená žádost

E. Odchod klienta/klientky, kterému/které byl pro p íjem d chodu ustanoven zákonný zástupce 
(opatrovník) nebo zvláštní p íjemce, na soukromou adresu

zákonný zástupce (opatrovník)

zvláštní p íjemce 

íjmení Jméno Titul Rodné íslo
                                    

Ulice íslo domu Obec PS Stát
                                             

Další výplatu d chodu za te

v hotovosti poštou na shora uvedenou adresu

poukazem na ú et – viz p iložená a potvrzená žádost
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F. Trvalé umíst ní klienta (klientky) ve zdravotnickém za ízení nebo jiné d vody ukon ení pobytu

trvalé umíst ní klienta/ky ve zdravotnickém za ízení 

Název zdravotnického za ízení
         

jiné d vody ukon ení pobytu (nap .: opušt ní ZSS bez udání d vodu, vzetí do vazby, apod.)

vod ukon ení pobytu
         

G. Datum, podpis oprávn né osoby a razítko ZSS
Po et p íloh 
         

V          Dne          
Razítko a podpis ZSS

strana 2
SSZ – 89 154 5

IV/2021


