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ČgsrNÉ pnoHrÁŠBNí qecHa sanna(Aliaasir)

osoby celodenně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku
nebo nejméně o dvě děti do 15 let Věku

oco6u, ard rAiňcurorcrs nosHrrii ra pery'rnprIuii Aor,rqA 
'IK 

rr'iHilryu ra o4niem
aurlrHoro sixol,r ao 7 porcie a6o rpunaiir'rHi:a Aeolta airr,nu sirou ao 15 poxin

Jmeno a piijmení 'Iil'fl ra npilBrlrtre|

Čislo poji.Ience / 
'rí! cŤpaxyBaHH'I

Čestně prohlašuji, že jsem zákonný zástupce uvedených dětí nebo osoba, kteráje převzala do péče

při pobytu na území v ČR' plotože jejich zrikonný zástupce se v ČR nezdržuje. Zároveň čestně
prohlašuji, že přiloŽené doklady potvrzují vazbu mezi mnou a níŽe uvedenými dětmi
aŽev sou]adu s $ 7, odst.l, písm. k zákona č.48/1991 sb., ve znění pozdějších předpisů
splňuji podmínky osobní řádné a celodenní péče v období / llecuo :aae''raro' rqo ' 'lB'!ÍtocL'3aKoHHIlM ÍpeAcTaBHIlKoIlt 3a3uaqeuux AiTeii a6o oco6om' 

'rKa 
B3qfla rra4 nrlltu onin1 nig

qac iiHBoro [epeoyBarrrr'r s 9ecr'xiň Pecny6'liqi, ocKi'bK'| ixHiň 3aRottIIuř npegcTaoxux le
íepebyBae B qecr-Riř Pecrry6''Iiqi. Ilplr qLoMy Í qecHo 3aqBJt'lo' qo AoAani AoKyM€HTu
niATBepAxyrorb :a"BoK llri'I{ MItoIo ra AnruHoro/airsuu' nepe'riveu[Mu HH7|r'r, i ulo
silnosiqgo ao $ 7, a6:aq 1, ,rucr ao 3anony J\i. 4811991 36.,3 nonpaBrarrur n eianouiaaro
ymooau oco6ucr rrro per}.lrEpHoÍo Ta ui'lotreuHhol o !ol "'lfllJ B nepiol:

1 dítě do 7 let/l .!'rTlrÍŤv Áo 7pokiB

jmeno a piljmení iv'n ra npitrruure

další do 15 let/ IEuIi Ao lspoKiB

jméno a piÚmeni/ iu'n la npitalue.'.'''.

jméno a příjmení/ iIrr's Ta npbB'uqe .......

jmino a piÚmenl ilr'a ra npirarrure

č'p./rr.c.. '. ' '.. ' '.. '.. ''

č'p./rr.c. '.. ' '.. '...... ''

č'p./rr.c. ' '. ' '. ' '.. '... '.

č'p'/rr.c'.. '...... ' '.. ' '.



Podmínky dle zákona:

. dítě (děti) navštěWjejesle nebo školkrr nejlyše 4 hodiny denně'

. dítě (děti) plnící povirurou školní docházku nenavštěvuje školní družinu'

. dítě není umístěno v zďízení s ýdennírn nebo celoločním pobytem,

. tuto péči neuplatňuje druhý z rodičů' čijiná další osoba'

. nemám příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné ťdělečné činnosti'

YMoBn 3ri,[Ho fu 3aKoHoaaBcrBoM:

r flrnurra(girrr) oiaBiAye flc",Ia a6o ArITqqÍ i caÁo.IoK He MeHÍIe 4 roAuÍI Ha AeHL.
o {unrxa(giru), ana giAoiaye o6os'qtroBy Ro,ry ra EeBl,DtBigye nrco'rsnuii rlpror.
. AtlTutra He B''IarnToBaIra B 3aK'!aA 3 T'I'IiHeBÍrM a6o qi''Iopivrrulr nepedyrarrrrau.
. ueř Áor,'IÍA He 3Aiiicuroerrc'r iHrnuĎ! b 6aTÍ'KiB' qr! iÍ uorc oco6orc.
. .fl HeMařo AoxoAiB BiA uaňMy, poooToAaBÍIfl qrr caMo3aiiÍIqTocTi.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů (e-mail, teleíon) RBP, zdravotní pojišťovnou (dále jen
RBP), IČo: 476 73 036, jakožto správce údajů. Souhlas mohu kdykoliv odvolat. / -fl noroaxTrocc
Ha o6po6(y nepcoHaJII'Httx AaHrrx (e"'Ie(ŤpoHHoi no Tut Te"'IeÓoHy) RBP' MeAuqHoi
crpaxoniii r<olrnarrií (Aali ri"rrrtu RBP), Ičo, 47ó 73 036, 

"* 
ulMiuicTpaTopa ,[aHlrx. 

'I 
Mo'I.T

oinr<.ruxaru croro troAy B 6yAr'-ÍKÍrň MoMeHT.
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podpis/niannc


