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POSUDEK O ZDRAVOTNÍM STAVU ŽADATELKY O POBYT 

V AZYLOVÉM DOMĚ  
 

Praktický/á lékař/ka MUDr. ….................................................................................................... 

potvrzuje, že zdravotní stav paní……………………………………………………………… 

narozené dne………………………………………nevylučuje poskytnutí pobytové sociální 

služby.  

 

 

 

§ 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb. stanoví zdravotní stav, který vylučuje poskytnutí pobytové 

sociální služby.  

Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže:  

a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,  

b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,  

c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní 

soužití.  

 

 

 

Datum:  

 

 

……………………………………

.  

Podpis a razítko ošetřujícího lékaře 

 

 

Tento lékařský posudek se vydává na žádost jmenované. Lékařský posudek je vyžádán v 

souladu s § 91 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Osoba je povinna před 

uzavřením smlouvy o poskytnutí pobytové služby předložit poskytovateli sociálních služeb 

posudek registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

službu sociální prevence, kterou využívají uživatelé nacházející se v hmotné nouzi, 

doporučuje se vydat tento posudek bez poplatku. 
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POSUDEK O ZDRAVOTNÍM STAVU NEZLETILÝCH DĚTÍ 

ŽADATELKY O POBYT V AZYLOVÉM DOMĚ  
 

 

Praktický/á lékař/ka MUDR. ……………………………………………………………….. 

 

potvrzuje, že zdravotní stav dětí (jméno, datum narození): 

  

………………………………………………..• vylučuje/nevylučuje poskytnutí pobytové služby* 

  

………………………………………………..• vylučuje/nevylučuje poskytnutí pobytové služby* 

  

………………………………………………..• vylučuje/nevylučuje poskytnutí pobytové služby* 

  

………………………………………………..• vylučuje/nevylučuje poskytnutí pobytové služby* 

 

 
§ 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb. stanoví zdravotní stav, který vylučuje poskytnutí pobytové sociální 

služby.  

Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže:  

a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,  

b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,  

c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.  

 

Datum:  

 

 

…………………………………..  

Podpis a razítko ošetřujícího lékaře 

 
Tento lékařský posudek se vydává na žádost jmenované. Lékařský posudek je vyžádán v souladu 

s § 91 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Osoba je povinna před uzavřením 

smlouvy o poskytnutí pobytové služby předložit poskytovateli sociálních služeb posudek registrujícího 

praktického lékaře o zdravotním stavu. Vzhledem k tomu, že se jedná o službu sociální prevence, 

kterou využívají uživatelé nacházející se v hmotné nouzi, doporučuje se vydat tento posudek bez 

poplatku. 

 

 

*nehodící se škrtněte 
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