
Psychiatrická nemocnice v Opavě
Olomoucká 305/88, 746 01 Opava
Telefon: +420 553 695 111

I : 00844004
DI : CZ00844004

Bank. spojení: NB
íslo ú tu: 10006-339821/0710

E-mail: pnopava@pnopava.cz
www.pnopava.cz

Telefon: +420 553 695 111
Fax: +420 553 713 443

PNO/ED43

P ílohy: Souhlas opatrovníka k výběru kapesného a pou ívání drobných elektrospot ebi
P íkazní smlouva ( 2 vyhotovení - 1x pro opatrovníka a 1x pro PNO )

VÁ DOPIS ZN:
ZE DNE:
NA E ZNA KA:
SPIS.ZN/SK.ZN/LH TA: 30.01.01.01/S100
VY IZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

DATUM:

ádost o udělení souhlasu

V Psychiatrické nemocnici v Opavě je hospitalizován/-a omezený/-á ve svéprávnosti (nezletilý/-á):

, nar :
.

Touto cestou Vás ádám o souhlas pro depozitní ú tárnu k vybírání kapesného z ú tu pacienta vedeného v nemocnici
pod íslem: 20001-339821/0710, kdy variabilní symbol je rodné íslo pacienta.

Ur ete ástku, která má být jmenovanému vyplácena týdně, p ípadně měsí ně. Tato ástka je ur ena k nákupu
osobních a hygienických pot eb.

Rovně Vás ádám o souhlas k tomu, aby mohly být dle pot eby pacienta zprost edkovány drobné nákupy. ádáme o
pravidelné zasílání kapesného.

Takté Vás ádám, abyste se vyjád il k pou ívání mobilního telefonu a drobných elektrospot ebi (MP3, notebook,
tablet, holicí strojek, fén, …), kdy v p ípadě udělení souhlasu zároveň berete na vědomí, e nemocnice nenese ádnou
zodpovědnost za jejich p ípadnou ztrátu i po kození. Zodpovědnost p ijímá osoba, která elektrospot ebi pou ívá.

P ílohy této písemnosti, Souhlas opatrovníka k výběru kapesného a pou ívání drobných elektrospot ebi a P íkazní
smlouvu, za lete, prosím, zpět sociální pracovnici Psychiatrické nemocnice v Opavě.

Pokud ji proběhl u okresního soudu přezkum svéprávnosti, ádám o zaslání nového rozsudku, p ípadně
o doru ení nyní platného rozsudku, pokud jste tento dosud nedoru il.

Děkuji za spolupráci
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PNO/ED43

P ílohy: Souhlas opatrovníka k výběru kapesného a pou ívání drobných elektrospot ebi
Pou ení a informovaný souhlas opatrovníka s hospitalizací
P íkazní smlouva ( 2 vyhotovení - 1x pro opatrovníka a 1x pro PNO )

VÁ DOPIS ZN:
ZE DNE:
NA E ZNA KA:
SPIS.ZN/SK.ZN/LH TA: 30.01.01.01/S100
VY IZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

DATUM:

ádost o udělení souhlasu

V Psychiatrické nemocnici v Opavě je hospitalizován/-a omezený/-a ve svépravnosti:

, nar :
.

Touto cestou Vás ádám o souhlas pro depozitní ú tárnu k vybírání kapesného z ú tu pacienta vedeného v nemocnici
pod íslem: 20001-339821/0710, kdy variabilní symbol je rodné íslo pacienta.

Ur ete ástku, která má být jmenovanému vyplácena týdně, p ípadně měsí ně. Tato ástka je ur ena k nákupu
osobních a hygienických pot eb.

Rovně Vás ádám o souhlas k tomu, aby mohly být dle pot eby pacienta zprost edkovány drobné nákupy. ádáme
o pravidelné zasílání kapesného.

Takté Vás ádám, abyste se vyjád il k pou ívání mobilního telefonu a drobných elektrospot ebi (MP3, notebook,
tablet, holicí strojek, fén, …), kdy v p ípadě udělení souhlasu zároveň berete na vědomí, e nemocnice nenese ádnou
zodpovědnost za jejich p ípadnou ztrátu i po kození. Zodpovědnost p ijímá osoba, která elektrospot ebi pou ívá.

V souvislosti se sou asnou právní úpravou svéprávnosti si Vás také dovoluji po ádat o spolupráci ve věci udělení
souhlasu s hospitalizací Va eho opatrovance v Psychiatrické nemocnici v Opavě.

P ílohy této písemnosti, Souhlas opatrovníka k výběru kapesného a pou ívání drobných elektrospot ebi , Pou ení
a informovaný souhlas opatrovníka s hospitalizací a P íkazní smlouvu, za lete, prosím, zpět sociální pracovnici
Psychiatrické nemocnice v Opavě.

Pokud ji proběhl u okresního soudu přezkum svéprávnosti, ádám o zaslání nového rozsudku.

Děkuji za spolupráci
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SOUHLAS OPATROVNÍKA
k výběru kapesného a pou ívání drobných elektrospotřebičů

omezené/- ho ve svéprávnosti (nezletilé/-ho) …..............................................................................., nar.
…......................

Z pově ení opatrovnické funkce omezené/-ho ve svéprávnosti (zákonného zástupce nezletilé/-ho) vyjad uji souhlas
k tomu, aby vý e uvedený omezený/-á ve svéprávnosti (nezletilý/-á) vybíral z depozitního konta ú tu Psychiatrické
nemocnice v Opavě (bankovní účet číslo: 20001-339821/0710, v.s. = r.č.) kapesné ve vý i:

- týdně ….............. K

- měsí ně ….............. K

Tato ástka je ur ená k nákupu osobních a hygienických pot eb.
Vyjad uji souhlas k tomu, aby dle pot eby pacienta byly zprost edkovány drobné nákupy.

Souhlasím/nesouhlasím (nehodící se škrtněte) s tím, aby omezený/-á ve svéprávnosti (nezletilý/-á), pou íval/-a
během pobytu v Psychiatrické nemocnici v Opavě mobilní telefon a drobné elektrospot ebi e (MP3, notebook, holící
strojek, fén na vlasy apod.) a zároveň beru na vědomí, e nemocnice nenese ádnou zodpovědnost za jejich p ípadnou
ztrátu i po kození. Zodpovědnost p ebírá osoba, která mobilní telefon event. drobný elektrospot ebi pou ívá.

V …...................... dne ….......................

…...............................................................................................
(razítko a podpis opatrovníka/podpis zákonného zástupce)


