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Vážený pan
Ing. Zbyněk Čeřovský
Boleslavská 444
277 35 Mšeno u Mělníka
zcerovsky@seznam.cz

Vážený pane inženýre,
z pověření veřejné ochránkyně práv Mgr. Anny Šabatové, Ph.D., se na Vás obracím
v záležitosti výše starobního důchodu Vaší manželky.
Dne 4. ledna 2018 obdržela Kancelář veřejného ochránce práv Váš podnět, kterým se
na veřejnou ochránkyni práv obracíte v dané záležitosti.
Podle ustanovení § 11 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění
pozdějších předpisů, musí podnět obsahovat náležitosti, mezi které patří mj. vylíčení
podstatných okolností věci a stejnopis rozhodnutí, jehož se podnět týká. Náležitosti podnětu
slouží k tomu, aby se veřejná ochránkyně práv mohla k dané záležitosti co nejpřesněji
vyjádřit nebo zahájit šetření.
Z pověření veřejné ochránkyně práv si Vás proto dovoluji požádat o doložení kopie
(1)

rozhodnutí o přiznání důchodu Vaší manželce vč. osobního listu důchodového
pojištění, který je jeho součástí,

(2)

Vámi zmíněného sdělení ONV Pardubice,

(3)

rozhodnutí o zamítnutí žádosti o úpravu důchodu, která byla podána na základě
uznání za účastníka odboje a odporu proti komunismu,

(4)

další případné korespondence v dané záležitosti (např. určitého sdělení či vyrozumění
České správy sociálního zabezpečení v důchodové záležitosti Vaší manželky).

Dále si Vás dovoluji požádat o sdělení,
(1)

zda je Vaše manželka držitelkou osvědčení vydaného podle zákona o mimosoudních
rehabilitacích (tedy osvědčení, že její pracovní vztah skončil z politických důvodů),

(2)

zda pobírá dílčí (poměrný) důchod z ciziny,

(3)

zda byla v době komunistického režimu omezena na svobodě (např. zda byla ve vazbě
či ve výkonu trestu odnětí svobody).

Jelikož se Vaše manželka neobrátila na ochránkyni přímo, dovoluji si požádat také
o doložení jejího souhlasu s vyřizováním dané záležitosti veřejnou ochránkyni práv (nemusí
být úředně ověřený).
Postačí, doplníte-li svůj podnět uvedeným způsobem do 30 dnů od doručení tohoto dopisu
k výše uvedené spisové značce. Kopie požadovaných písemností nemusí být úředně
ověřeny.
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Pokud v mezidobí nastaly nové skutečnosti nebo máte-li k dispozici nové důkazy, přiložte je
prosím rovněž. Po doplnění podnětu obdržíte vyjádření veřejné ochránkyně práv k dané
záležitosti. Nebudete-li na tento dopis reagovat, může ochránkyně podnět odložit
pro nedostatek náležitostí podnětu úředním záznamem do spisu, tedy bez zvláštního
vyrozumění.
S pozdravem

Mgr. et Mgr. Jiří Hrubý v. r.
vedoucí odboru sociálního zabezpečení
(dopis je opatřen elektronickým podpisem)

