Evidenční štítek

Žádost o zvýšení starobního důchodu za vychované dítě
Jiné než vlastní dítě

Místně příslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno

A. Základní identifikace
Příjmení
Ulice

Číslo domu

Telefonní číslo

Jméno

Datum narození Rodné číslo

Obec

PSČ

E-mail

Stát
ID Datové schránky

B. Adresa pro doručování
Ulice

Číslo domu

Obec

PSČ

Stát

C. Žádost
Z důvodu výchovy dítěte uvedeného níže v oddílu D. žádám o zvýšení procentní výměry starobního důchodu přiznaného
před 1. 1. 20231)
po 31. 12. 20222)

D. Čestné prohlášení o výchově dítěte
Čestně prohlašuji, že jsem osobně a v největším rozsahu3) pečoval/a o uvedené dítě
v době od

do

Identifikační údaje dítěte4 - Příjmení

Jméno

Rodné číslo

Identifikační údaje matky5) - Příjmení

Jméno

Rodné číslo

Identifikační údaje otce5) - Příjmení

Jméno

Rodné číslo

Jedná se o jiné než vlastní dítě ve smyslu ustanovení § 20 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy o dítě6)
osvojené na základě rozhodnutí soudu7)
Ze dne

Číslo jednací

Datum nabytí právní moci

převzaté do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu/soudu7)
Ze dne

Číslo jednací

Datum nabytí právní moci

manžela, které mu bylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu7)
Ze dne

Číslo jednací

Datum nabytí právní moci

manžela, které mu bylo svěřeno do výchovy na základě dohody rodičů schválené rozhodnutím soudu7)
Ze dne

Číslo jednací

Datum nabytí právní moci

manžela, jehož druhý rodič neměl v době péče rodičovskou zodpovědnost z rozhodnutí soudu7)
Ze dne

Číslo jednací

Datum nabytí právní moci

manžela, jehož druhý rodič zemřel
manžela, jehož druhý rodič není znám
převzaté do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu, orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo dřívějšího příslušného
orgánu o svěření dítěte do péče budoucího osvojitele7)
Ze dne

Číslo jednací

Datum nabytí právní moci

převzaté do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu, orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo dřívějšího příslušného
orgánu o svěření dítěte do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem7)
Ze dne

Číslo jednací

Datum nabytí právní moci

převzaté do péče na základě předběžného opatření vydaného v rámci řízení o svěření dítěte do výchovy7)
Ze dne

Číslo jednací

Datum nabytí právní moci
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Péče o dítě jinou osobou6),8)
V uvedené době o dítě nepečovala jiná osoba
O dítě pečovala v menším rozsahu též jiná osoba
Příjmení

Jméno

Rodné číslo

Vztah této osoby k dítěti9)
v době od

do

E. Prohlášení
Prohlašuji, že pro zvýšení procentní výměry starobního důchodu jsem se vůči uvedenému dítěti nedopustil/a jako pachatel, spolupachatel nebo
účastník úmyslného trestného činu proti životu a zdraví, proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
nebo proti rodině a dětem podle trestního zákoníku nebo obdobných úmyslných trestných činů podle dříve platných právních předpisů.10)
Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom/a případných nepříznivých právních následků nepravdivých
prohlášení.

F. Poučení o důsledcích uvedení nepravdivých údajů
Úmyslné uvedení nesprávného či neúplného údaje v čestném prohlášení je přestupkem podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., ve
znění pozdějších předpisů. V důsledku uvedení nepravdivých údajů pak může být založena také odpovědnost žadatele za vrácení neprávem
vyplacených částek na starobním důchodu, příp. odpovědnost za trestný čin.

G. Doplňující informace
K čestnému prohlášení přikládám na podporu tvrzených skutečností následující dokumenty, popř. uvádím další informace, které považuji za důležité
pro hodnocení rozsahu výchovy.

Pokud je Vám známo, že o toto dítě pečoval/a příslušník/příslušnice ozbrojených sil (např. policista, hasič, voják, příslušník vězeňské služby apod.),
označte příslušné ministerstvo, které provádělo jeho/její důchodové pojištění

Ministerstvo vnitra České republiky6)
Ministerstvo obrany České republiky6)
Ministerstvo spravedlnosti České republiky6)

H. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Za účelem zajištění plné a transparentní informovanosti a efektivnější vzájemné komunikace v agendě provádění důchodového pojištění
uděluji ČSSZ a OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno souhlas se zpracováním svého telefoního čísla a své e-mailové adresy uvedené v čestném prohlášení.
O svých právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsem byl/a poučen/a.

CH. Datum vyplnění a podpis

V

Dne
Podpis žadatele

ČSSZ a OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno vyžaduje a zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy pro ochranu osobních údajů a pouze
k legitimním účelům. Více informací naleznete na https://www.cssz.cz/cz/gdpr/htm.

1) Starobními důchody přiznanými ode dne spadajícího před 1. 1. 2023 se pro účely zvýšení za vychované dítě podle Čl. II. bodu 2 a 5 zákona č. 323/2021 Sb. rozumí:
Starobní důchody, pokud nebyl důchodový věk stanoven s přihlédnutím k výchově dítěte, např. starobní důchody mužů nebo starobní důchody přiznané podle § 29
odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném do 31.12.2022 (dále jen „zdp“).
Starobní důchody žen, u nichž byl důchodový věk stanoven s přihlédnutím k výchově dítěte, avšak zvýšení za vychované dítě nebylo od splátky splatné v lednu 2023
provedeno.
Starobní důchody, na které před uvedeným datem vznikl nárok podle § 61a zdp, tj. starobní důchod transformovaný z invalidního důchodu, ale pouze v případě, že
nárok na řádný starobní důchod podle § 29 zdp zanikl proto, že transformovaný starobní důchod podle § 61a zdp nebo pobíraný invalidní důchod byl vyšší než řádný
starobní důchod.
2) Starobními důchody přiznanými ode dne spadajícího po 31. 12. 2022 se pro účely zvýšení za vychované dítě podle § 34a zákona č. 155/1995 Sb., ve znění od 1. 1.
2023 nebo podle Čl. II bodu 8 zákona č. 323/2021 Sb. rozumí:
Starobní důchody podle § 29 odst. 1, 2 nebo 3 nebo § 31 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2023 v případech, že žádost o tyto důchody byla
podána v období od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022 a v žádosti žadatel neuvedl, že požaduje zhodnotit výchovu dítěte pro účely stanovení procentní výměry starobního
důchodu.
Starobní důchody, na které vznikl nárok podle § 61a zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2023 (starobní důchod transformovaný z invalidního
důchodu) v případě, že nárok na řádný starobní důchod podle § 29 zdp zanikl před uvedeným datem proto, že pobíraný invalidní důchod byl vyšší než řádný starobní
důchod.
3) Za osobu, která péči zajišťovala v největším rozsahu, lze zpravidla považovat tu z pečujících osob, v jejíž pracovní kariéře se v největší míře projevovaly složky
výchovy, které mohly negativně ovlivnit délku doby výdělečné činnosti, pracovní úvazek či výdělky pečující osoby.
4) V případě, že osoba pečovala o další dítě/děti, je nutno vyplnit další tiskopis čestného prohlášení.
5) Vyplňuje se v případě, je-li tato osoba známa.
6) Označte křížkem vybranou variantu a případně doplňte požadované údaje.
7) Současně je nutno doložit rozhodnutí soudu/příslušného orgánu (elektronicky v podobě autorizované konverze, nebo předložením originálu/úředně ověřené kopie na
OSSZ/PSSZ/MSSZ).
8) Bylo-li rozdělení péče mezi více osob nebo mezi více časových období složitější než předpokládá tiskopis, je třeba vše podrobně rozepsat na zvláštním volném listu,
který se stane nedílnou součástí tohoto čestného prohlášení.
9) Myslí se zejména příbuzenský, popř. jinak určený vztah.
10) Pokud je starobní důchod přiznán ode dne spadajícího do období před 1. 1. 2023, činí se prohlášení podle Čl. II bod 3 věta poslední zákona č. 323/2021 Sb. Pokud je
starobní důchod přiznán ode dne spadajícího do období po 31. 12. 2022, činí se prohlášení podle § 34a zákona č. 155/1995 Sb. ve znění účinném od 1. 1. 2023.
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