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IAM
O

D

For more information
Pro další informace

Your partner
Váš partner/ka

Centrelink recognises both opposite-sex and same-sex relationships. This includes de facto
relationships and relationships registered under Australian state or territory law.

You must answer all questions and provide all requested information about your partner, even if your
partner has never been to Australia or is not claiming or receiving an Australian pension.

Centrelink uznává oba vztahy, opačného pohlaví a stejného pohlaví. Toto zahrnuje de facto vztahy a
vztahy registrované podle australských státních nebo územních zákonů.

Musíte zodpovědět všechny otázky a poskytnout všechny požadované informace o vašem partnerovi/ce,
dokonce i když nikdy nebyli v Austrálii a nežádají nebo nedostávají australský důchod.

Centrelink may not be able to pay you until you provide this form and the documents requested.

Please provide documents relating to your, and your partner’s investments and/or income, as
requested in this form (e.g. investment certificates/share certificates).

Centrelink nebude moci platit dokud nepodáte tento formulář a požadované doklady.

Poskytněte prosím doklady vztahující se k investicím a příjmům vašim a vašeho partnera/ky, jak je v
tomto formuláři požadováno (např. potvrzení o investicích/akcionářské certifikáty).

What else you will need
to provide
Co ještě musíte
poskytnout

Income and assets
Příjem a majetek

Purpose of this form
Účel tohoto formuláře

This form is part of your claim for an Australian Age Pension.

Tento formulář tvoří součást vaší žádosti o australský starobní důchod.

Call Centrelink International Services in Australia on +61 3 6222 3455. If you call between 0800 and
1700 (Australian Eastern Standard time), Monday to Friday, you can reverse the charges through
your local operator (if they provide this service) and you will not have to pay for the call.

You can also call this number at any time and leave a message, we will return your call. Please leave
your name, your Australian Centrelink Reference Number (CRN) and your phone number (including
country and area code).

Information online – If you would like further information on Centrelink services and payments, you
can go to our website at www.centrelink.gov.au

Volejte Centrelink mezinárodní služby v Austrálii na +61 3 6222 3455. Budete-li volat v pondělí až pátek
mezi 8:00 a 17:00 (australského východního standardního času), můžete volat na účet volaného přes
místního operátora (pokud tuto službu poskytují) a nebudete muset za hovor platit.

Toto číslo můžete také volat kdykoliv a zanechat zprávu, my vám zavoláme zpátky. Zanechte prosím své
jméno, australské Centrelink jednací číslo (CRN) a vaše telefonní číslo (včetně kódu země a oblasti).

Informace on-line – chcete-li další informace o službách a platbách Centrelink, můžete jít na naši
webovou stránku www.centrelink.gov.au
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Returning your form(s)
Vrácení vašich formulářů

Filling in this form
Vyplňování tohoto
formuláře

Please use black or blue pen.

Mark boxes like this  with a tick  or .

Where you see a box like this Go to 5  skip to the question number shown. You do not need to
answer the questions in between.

If you need more space for answers, use a separate sheet.

Post your completed Income and assets form (Mod(IA)), Claim for Australian pension form
(PART 2) and any supporting documentation to a regional office of the Czech Social Security
Administration (OSSZ) or to the Headquarters of the Czech Social Security Administration.

ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5
CZECH REPUBLIC

The Czech Social Security Administration will copy original documents and return them to you. The
claim forms do not need to be copied. If you do copy the claim form, please ensure you keep the
copy, not the original. The Czech Social Security Administration will forward Mod (IA), PART 2 and
any supporting documentation to Centrelink International services in Australia.

OR

Post Mod (IA), PART 2 and any supporting documentation to:

Centrelink International Services
GPO Box 273
Hobart TAS 7001
AUSTRALIA

If you send original documents, Centrelink International Services will copy these and return the
original documents to you.

While you can lodge your claim direct with Centrelink, lodging with the Czech Social Security
Administration will normally make it easier and faster for you to receive a decision on your claim.

If you need advice call Centrelink International Services on +61 3 6222 3455.

Použijte prosím modré nebo černé pero.

Označte tato okénka  buďto zaškrtnutím  nebo .

Jakmile uvídíte tento typ okénka   Jděte na 5 , přejděte na otázku daného čísla. Nemusíte
odpovídat na otázky mezi tím.

Potřebujete-li více místa, použijte samostatný arch.
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Pošlete vyplněné formuláře Příjem a majetek (MOD(IA)), Žádost o australský důchod (ČÁST 2) a
všechny podpůrné doklady na regionální pobočku České správy sociálního zabezpečení (OSSZ) nebo na
ústředí Českou správu sociálního zabezpečení.

ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5
CZECH REPUBLIC

Česká správa sociálního zabezpečení okopíruje originální doklady a vrátí vám je. Žádost nemusí být
okopírována. Pokud ji okopírujete, ujistěte se prosím, že si ponecháte kopii, ne originál. Česká správa
sociálního zabezpečení postoupí Mod (IA), PART 2 a všechny podpůrné doklady na Centrelink
mezinárodní služby v Austrálii.

NEBO

Pošlete Mod (IA), ČÁST 2 a všechny podpůrné doklady na:

Centrelink International Services
GPO Box 273
Hobart TAS 7001
AUSTRALIA

Pošlete-li originální doklady, Centrelink mezinárodní služby je okopíruje a originální doklady vám vrátí.

I když můžete vaši žádost podat přímo na Centrelink, její podání prostřednictvím České správy sociálního
zabezpečení většinou usnadní a urychlí vyřízení vaší žádosti.

Potřebujete-li poradit, volejte Centrelink mezinárodní služby na +61 3 6222 3455.
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Personal details
Osobní údaje

If you are CURRENTLY in a relationship, Centrelink
requires your partner’s details to assess your entitlement.
Pokud jste V SOUČASNÉ DOBĚ v partnerském vztahu,
Centrelink požaduje údaje o vašem partnerovi/ce aby
zhodnotil vaše nároky.

7 Please read this before answering the following questions.
Přečtěte si prosím toto než odpovíte na další otázky.

Your Customer Reference Number (if known)
Vaše jednací číslo klienta (pokud je vám známo)

4

Your contact details
Vaše kontaktní údaje

5

It is important that you include the complete number
(including country and area codes) as Centrelink may
need to contact you on these numbers.
Je důležité, abyste uvedli celé telefonní číslo (včetně kódu
země a oblasti), jelikož bude možná zapotřebí, aby se
Centrelink mohl s vámi spojit.

Do you have a partner (married, registered partner, or de
facto of the opposite-sex or same-sex)?
Máte partnera/ku (jste oddáni, registrovaní partneři nebo
žijete v de facto vztahu s partnerem opačného nebo stejného
pohlaví)?

6

Go to next question
Jděte na další otázku

Go to 14
 Jděte na 14

No
Ne

Yes
Ano

10 Your partner’s name
Jméno vašeho partnera/ky

11 Your partner’s sex
Pohlaví vašeho partnera/ky

1

Other
Jiné

Family name
Příjmení

First given name
První křestní jméno

Second given name
Druhé křestní jméno

Ms
Paní

Miss
Slečna

Mrs
Paní

Mr
Pan

Your name
Vaše jméno

Male
Mužské

Female
Ženské

2 Your sex
Vaše pohlaví

3 Your date of birth
Vaše datum narození

(          )Country
Země (          )Area code

Kód oblasti

You must still answer all the questions about
your partner.
Musíte i přesto zodpovědět všechny otázky o vašem
partnerovi/ce.

Is your partner also claiming Australian Age Pension?
Žádá váš partner/ka také o australský starobní důchod?

8

Go to next question
Jděte na další otázku

No
Ne

Yes
Ano

Is your partner using this form or a separate form for a
claim or to provide their details?
Používá váš partner/ka tento nebo jiný formulář pro svou
žádost nebo pro dodání podrobností?

9

This form
Tento formulář

Separate form
Jiný formulář

Other
Jiné

Family name
Příjmení

First given name
První křestní jméno

Second given name
Druhé křestní jméno

Ms
Paní

Miss
Slečna

Mrs
Paní

Mr
Pan

Male
Mužské

Female
Ženské

Day/Den Month/Měsíc Year/Rok

/  /
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Do you (and/or your partner) CURRENTLY receive any
income from work?
Dostáváte (vy a/nebo váš partner/ka) SOUČASNĚ nějaký
příjem z práce?

14

You can change this authority at any time.
Toto svolení můžete kdykoliv změnit.
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Full-time
Na plný úvazek

Part-time
Na částečný

úvazek

How many hours do you work?
Kolik hodin pracujete?

Regular amount earned before tax and other deductions
Pravidelný částka výdělku před zdaněním a ostatními
srážkami

Amount earned annually including all bonuses and
additional payments, before tax and other deductions
Roční výdělek včetně všech bonusů a dodatkových
plateb, před zdaněním a ostatními srážkami

Do you plan to stop working soon?
Plánujete přestat brzy pracovat?

12 Your partner’s date of birth
Datum narození vašeho partnera/ky

Do you give your partner permission to make enquiries on
your behalf with Centrelink?
Dáváte svolení, aby se váš partner/ka za vás informoval/a u
Centrelink?

13

No
Ne

Yes
Ano

Earnings
Výdělky

Give details in the next column
Uveďte podrobnosti v příští kolonce

Go to 16
 Jděte na 16

No
Ne

Yes
Ano

Please attach a copy of your most recent
payslip(s).
Přiložte prosím kopii vaší nejnovější výplatní
pásky.

AND
A

Name of employer
Jméno zaměstnavatele

Who works for this employer?
Kdo pro tohoto zaměstnavatele pracuje?

You
Vy

Your partner
Váš partner/ka

1

Address
Adresa

Country
Země

Job description
Popis práce

Type of work
Druh práce

per month
měsíčně

Currency
Měna

Date you plan to stop working
Datum kdy plánujete přestat
pracovat

No
Ne

Yes
Ano

Continued
Pokračování

14

Workplace (if different from your employer’s address)
Místo práce (pokud jinde než na adrese zaměstnavatele)

per month
měsíčně

per year
za rok

Day/Den Month/Měsíc Year/Rok

/  /

Day/Den Month/Měsíc Year/Rok

/  /
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Do you (and/or your partner) receive a fringe benefit
provided by this employer?
Dostáváte (a/nebo váš partner/ka) ostatní výhody
poskytované tímto zaměstnavatelem?

15

Fringe benefit means a benefit you receive as part of
your earned income but not as a wage or salary
(e.g. use of a car as part of a salary package).
Ostatní výhoda je výhoda, kterou dostáváte jako část
svého výdělku, ale ne ve formě mzdy nebo výplaty
(např. používání auta jako část vašeho celkového platu).

If you (and/or your partner) work for more than 2 employers,
attach a separate sheet with details.
Pokud vy (a/nebo váš partner/ka) pracujete pro 2
zaměstnavatele, přiložte prosím samostatný arch s
podrobnostmi.

Continued
Pokračování

14

Go to next question
Jděte na další otázku

No
Ne

Yes
Ano

Please attach documents which indicate
the type of fringe benefit and its value.
Přiložte prosím doklady které ukazují typ
ostatní výhody a její hodnotu.

Full-time
Na plný úvazek

Part-time
Na částečný

úvazek

How many hours do you work?
Kolik hodin pracujete?

Regular amount earned before tax and other deductions
Pravidelný částka výdělku před zdaněním a ostatními
srážkami

Amount earned annually including all bonuses and
additional payments, before tax and other deductions
Roční výdělek včetně všech bonusů a dodatkových
plateb, před zdaněním a ostatními srážkami

Do you plan to stop working soon?
Plánujete přestat brzy pracovat?

Name of employer
Jméno zaměstnavatele

Who works for this employer?
Kdo pro tohoto zaměstnavatele pracuje?

You
Vy

Your partner
Váš partner/ka

2

Address
Adresa

Country
Země

Job description
Popis práce

Type of work
Druh práce

per month
měsíčně

Currency
Měna

Date you plan to stop working
Datum kdy plánujete přestat
pracovat

No
Ne

Yes
Ano

Workplace (if different from your employer’s address)
Místo práce (pokud je jinde než na adrese zaměstnavatele)

per month
měsíčně

per year
za rok

Day/Den Month/Měsíc Year/Rok

/  /
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What is your estimate of the net market value of your (and
your partner’s) normal household contents and personal
effects?
Jaká je Vámi odhadovaná cena čisté hodnoty vašeho
majetku v (a/nebo vašeho partnera/ky) domácnosti a
osobních předmětů?

16

Market value is what you would get if you sold your
household contents and personal effects. It is not the
replacement or insured value.

Household contents include:
• all normal furniture such as soft furnishings

(e.g. curtains)
• electrical appliances (other than fixtures such as

stoves and built-in items)
• antiques and works of art.

Personal effects include:
• jewellery for personal use
• hobby collections (e.g. stamps, coins).
Tržní cena je, co byste dostali, kdybyste prodali majetek
z vaší domácnosti a osobních věci. Není to náhradní nebo
pojistná cena.

Majetek domácnosti zahrnuje:
• všechny obvyklé součásti bytového zařízení jako běžné

vybavení bytu (např. záclony)
• elektrické spotřebiče (jiné než např. sporáky nebo

zabudované předměty)
• antikvariátní a umělecké předměty.

Osobní předměty zahrnují:
• šperky pro osobní použití
• sbírky pro koníčky (např. známky, mince).

Please read this before answering the following question.
Přečtěte si toto prosím než odpovíte na další otázku.

Amount
Částka

Currency
Měna

Do you (and/or your partner) have any life insurance
policies that can be cashed in?
Máte (a/nebo váš partner/ka) nějaké životní pojistky které
mohou být vyplaceny?

17

Do NOT include details of life office or friendly society
insurance bonds in this question. You will be asked about
these in a later question.
V této otázce NEZAHRNUJTE podrobnosti životního
pojištění nebo pojistných úpisů v dobročinné společnosti.
Budete na ně odpovídat v pozdější otázce.

Name of insurance company
Jméno pojišťovny

1

Policy number
Číslo pojistky

Surrender value
Pojistné plnění

Currency
Měna

Household contents
Zařízení domácnosti

Life insurance policies
Životní pojistky

Give details below
Uveďte následující podrobnosti

Go to next question
Jděte na další otázku

No
Ne

Yes
Ano

Please attach the policy document and
the latest statement for each policy listed
below.
Přiložte prosím smluvní doklad a nejnovější
výpis pro každou smlouvu uvedenou níže.

AND
A

Owned by:
Vlastněna kým:

You
Vámi

Your partner
Vaším

partnerem/kou

Name of insurance company
Jméno pojišťovny

2

Policy number
Číslo pojistky

Surrender value
Pojistné plnění

Currency
Měna

Owned by:
Vlastněna kým:

You
Vámi

Your partner
Vaším

partnerem/kou
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Do you (and/or your partner) own any motor vehicles,
boats, caravans or trailers?
Vlastníte (a/nebo váš partner/ka) nějaká motorová vozidla,
lodě, karavany nebo přívěsy?

18

Do NOT include a vehicle, boat, caravan or trailer in
which you live.
NEZAHRNUJTE vozidlo, loď, karavan nebo přívěs ve
kterém bydlíte.

Vehicles
Vozidla

Give details in the next column
Uveďte podrobnosti v příští kolonce

Go to next question
Jděte na další otázku

No
Ne

Yes
Ano

Make (e.g. Ford)
Výrobce (např. Ford)

1

Year
Rok

Amount owing
Dlužná částka

Currency
Měna

Model (e.g. Laser)
Model (např. Laser)

Continued
Pokračování

18

Market value
Tržní cena

If you need more space, attach a separate sheet with details.
Potřebujete-li více místa, přiložte samostatný arch s
podrobnostmi.

Continued
Pokračování

17

If you need more space, attach a separate sheet with details.
Potřebujete-li více místa, přiložte samostatný arch s
podrobnostmi.

Name of insurance company
Jméno pojišťovny

3

Policy number
Číslo pojistky

Surrender value
Pojistné plnění

Currency
Měna

Owned by:
Vlastněna kým:

You
Vámi

Your partner
Vaším

partnerem/kou

Name of insurance company
Jméno pojišťovny

4

Policy number
Číslo pojistky

Surrender value
Pojistné plnění

Currency
Měna

Owned by:
Vlastněna kým:

You
Vámi

Your partner
Vaším

partnerem/kou

% %Your share
Váš podíl

Partner’s share
Partnerův podíl

Make (e.g. Ford)
Výrobce (např. Ford)

2

Year
Rok

Amount owing
Dlužná částka

Currency
Měna

Model (e.g. Laser)
Model (např. Laser)

Market value
Tržní cena

% %Your share
Váš podíl

Partner’s share
Partnerův podíl

Make (e.g. Ford)
Výrobce (např. Ford)

3

Year
Rok

Amount owing
Dlužná částka

Currency
Měna

Model (e.g. Laser)
Model (např. Laser)

Market value
Tržní cena

% %Your share
Váš podíl

Partner’s share
Partnerův podíl
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Give details of all your (and/or your partner’s) bank
accounts, including term deposits, joint accounts and
accounts you hold under any other name, inside and
outside Australia.
Uveďte podrobnosti všech vašich (a/nebo vašeho
partnera/ky) bankovních účtů, včetně termínovaných vkladů,
společných účtů a účtů, které vedete pod kterýmkoliv jiným
jménem, v a mimo Austrálii.

19

Please attach the latest statement for each account.
Přiložte prosím nejnovější výpis pro každý účet.

Name of institution
Jméno instituce

1

Type of account
(e.g. savings, cheque)

Typ účtu
(např. spořitelní,

šekový)

Account number
Číslo účtu

Account balance
Zůstatek účtu

Currency
Měna

Name of account holder(s)
Jméno/a držitele/ů

Bank accounts
Bankovní účty

Continued
Pokračování

19

If you need more space, attach a separate sheet with details.
Potřebujete-li více místa, přiložte samostatný arch s
podrobnostmi.

Name of institution
Jméno instituce

2

Type of account
(e.g. savings, cheque)

Typ účtu
(např. spořitelní,

šekový)

Account number
Číslo účtu

Account balance
Zůstatek účtu

Currency
Měna

Name of account holder(s)
Jméno/a držitele/ů

Name of institution
Jméno instituce

3

Type of account
(e.g. savings, cheque)

Typ účtu
(např. spořitelní,

šekový)

Account number
Číslo účtu

Account balance
Zůstatek účtu

Currency
Měna

Name of account holder(s)
Jméno/a držitele/ů

Name of institution
Jméno instituce

4

Type of account
(e.g. savings, cheque)

Typ účtu
(např. spořitelní,

šekový)

Account number
Číslo účtu

Account balance
Zůstatek účtu

Currency
Měna

Name of account holder(s)
Jméno/a držitele/ů
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Do you (and/or your partner) have any bonds or debentures?
Máte (a/nebo váš partner/ka) nějaké dluhopisy nebo dlužní
úpisy?

20

Include investments inside and outside Australia.

Do NOT include friendly society bonds or life insurance
bonds. You will be asked about these in a later question.
Zahrňte investice v a mimo Austrálii.
NEZAHRNUJTE dluhopisy u dobročinné společnosti nebo
životní pojistné úpisy. Budete na ně odpovídat v pozdější
otázce.

Type of investment
Typ investice

1

Name of company
Jméno firmy

Current amount invested
Současná investovaná
částka

Currency
Měna

Do you (and/or your partner) have money on loan to
another person or organisation?
Zapůjčil jste (a/nebo váš partner/ka) peníze nějaké jiné
osobě nebo organizaci?

21

1

Amount lent
Zapůjčený obnos

Currency
Měna

Include all loans, whether they are made to family
members, other people or organisations or trusts.
Zahrňte všechny půjčky, ať jsou členům rodiny, jiným
lidem nebo organizacím nebo sdružením.

Who did you lend the money to?
Komu jste peníze půjčili?

Current balance of loan
Současný zůstatek půjčky

If you (and/or your partner) have more than 2 loans,
attach a separate sheet with details.
Pokud máte (a/nebo váš partner/ka) více než 2 půjčky,
přiložte samostatný arch s podrobnostmi.

Bonds and debentures
Dluhopisy a dlužní úpisy

Give details below
Uveďte následující podrobnosti

Go to next question
Jděte na další otázku

No
Ne

Yes
Ano

Please attach the latest statement for
each investment listed below.
Přiložte prosím nejnovější výpis pro každou
investici uvedenou níže.

AND
A

If you need more space, attach a separate sheet with details.
Potřebujete-li více místa, přiložte samostatný arch s
podrobnostmi.

Money on loan
Zapůjčené peníze

Give details below
Uveďte následující podrobnosti

Go to next question
Jděte na další otázku

No
Ne

Yes
Ano

Please attach a document which gives
details for each loan (if available).
Přiložte prosím doklad, který uvádí
podrobnosti každé půjčky (pokud jsou vám
k dispozici).

AND/A

Date lent
Datum půjčky

Lent by you
Zapůjčeno vámi % %Lent by your

partner
Zapůjčeno vaším

partnerem/kou
% %Your share

Váš podíl
Partner’s share
Partnerův podíl

Type of investment
Typ investice

2

Name of company
Jméno firmy

Current amount invested
Současná investovaná
částka

Currency
Měna

% %Your share
Váš podíl

Partner’s share
Partnerův podíl

2

Amount lent
Zapůjčený obnos

Currency
Měna

Who did you lend the money to?
Komu jste peníze půjčili?

Current balance of loan
Současný zůstatek půjčky

Date lent
Datum půjčky

Lent by you
Zapůjčeno vámi % %Lent by your

partner
Zapůjčeno vaším

partnerem/kou

Day/Den Month/Měsíc Year/Rok

/  /

Day/Den Month/Měsíc Year/Rok

/  /
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Shares
Podíly

Do you (and/or your partner) own any shares, options,
rights, convertible notes, warrants or other securities
LISTED on any stock exchange, inside or outside Australia?
Máte (a/nebo váš partner/ka) nějaké akcie, opce, práva,
konvertibilní podíly, záruky nebo jiné jistiny ZAPSANÉ na
burze, v nebo mimo Austrálii?

22

Name of company
Jméno podniku

1

Include shares traded in exempt stock markets.
* ASX means Australian Stock Exchange.
Zahrňte akcie vyjmuté ze zákona o cenných papírech.
* ASX znamená Australská burza

Type of share/investment (e.g. ordinary share, option)
Typ podílu/investice (např. kmenová akcie, opce)

ASX* code (if known)
Kód ASX*
(pokud je vám znám)

Country (if share is NOT
listed on the ASX*)
Země (pokud NENÍ akcie
vedena na ASX*)

Number of shares or other
securities
Počet akcií nebo jiných jistin

Current market value (if
share is NOT listed on the
ASX*)
Současná tržní cena (pokud
NENÍ akcie vedena na ASX*)

Give details below
Uveďte následující podrobnosti

Go to next question
Jděte na další otázku

No
Ne

Yes
Ano

Please attach the latest statement(s)
detailing your share holding for each
share listed below.
Přiložte prosím nejnovější výpisy ukazující
počet akcií v držení pro každý druh akcií
uvedený níže.

AND
A

If you need more space, attach a separate sheet with details.
Potřebujete-li více místa, přiložte samostatný arch s
podrobnostmi.

Continued
Pokračování

22

% %Your share
Váš podíl

Partner’s share
Podíl vašeho
partnera/ky

Name of company
Jméno podniku

2

Type of share/investment (e.g. ordinary share, option)
Typ podílu/investice (např. kmenová akcie, opce)

ASX* code (if known)
Kód ASX*
(pokud je vám znám)

Country (if share is NOT
listed on the ASX*)
Země (pokud NENÍ akcie
vedena na ASX*)

Number of shares or other
securities
Počet akcií nebo jiných jistin

Current market value (if
share is NOT listed on the
ASX*)
Současná tržní cena (pokud
NENÍ akcie vedena na ASX*)

% %Your share
Váš podíl

Partner’s share
Podíl vašeho
partnera/ky

Name of company
Jméno podniku

3

Type of share/investment (e.g. ordinary share, option)
Typ podílu/investice (např. kmenová akcie, opce)

ASX* code (if known)
Kód ASX*
(pokud je vám znám)

Country (if share is NOT
listed on the ASX*)
Země (pokud NENÍ akcie
vedena na ASX*)

Number of shares or other
securities
Počet akcií nebo jiných jistin

Current market value (if
share is NOT listed on the
ASX*)
Současná tržní cena (pokud
NENÍ akcie vedena na ASX*)

% %Your share
Váš podíl

Partner’s share
Podíl vašeho
partnera/ky
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Do you (and/or your partner) have any managed
investments?
Máte (a/nebo váš partner/ka) nějaké profesionálně
spravované investice?

24

Name of company
Jméno podniku

1

Name of product (e.g. investment trust)
Jméno produktu (např. investiční sdružení)

APIR* code (if known)
APIR* kód (pokud je znám)

Current market value
of investment
Současná tržní hodnota
investice

Currency
Měna

Number (if applicable)
Číslo (pokud přísluší)

Type of product/option (e.g. balanced, growth)
Typ produktu/opce (např. balancovaná, rostoucí)

Do you (and/or your partner) own any shares, options or
rights issued in a PUBLIC company NOT listed on any stock
exchange, inside or outside Australia?
Vlastníte (a/nebo váš partner/ka) nějaké akcie, opce nebo
práva vydané VEŘEJNOU společností NEUVEDENOU na
žádné burze, v nebo mimo Austrálii?

23

1

Include shares traded in exempt stock markets.
Zahrňte akcie vyjmuté ze zákona o cenných papírech.

Type of shares
Druh akcií

Number of shares
Počet akcií

Current market value
Současná tržní cena

Currency
Měna

Give details below
Uveďte následující podrobnosti

Go to next question
Jděte na další otázku

No
Ne

Yes
Ano

Please attach the latest statement(s)
detailing your share holding for each share
listed below.
Přiložte prosím nejnovější výpisy ukazující
počet akcií v držení pro každý druh akcií
uvedený níže.

AND
A

If you need more space, attach a separate sheet with details.
Potřebujete-li více místa, přiložte samostatný arch s
podrobnostmi.

Managed investments and superannuation
Profesionálně spravované investice a penzijní fondy

Give details below
Uveďte následující podrobnosti

Go to next question
Jděte na další otázku

No
Ne

Yes
Ano

Please attach documents which show
details for each investment listed below.
Přiložte prosím doklady, které ukazují
podrobnosti každé investice na níže
uvedeném seznamu.

AND
A

Name of company
Jméno podniku

Include investment trusts, personal investment plans,
life office and friendly society bonds.
Do NOT include life insurance policies or superannuation
and rollover investments.
*APIR is a commonly used code for fund managers in
Australia to identify individual financial products.
Zahrňte investiční sdružení, osobní investiční plány,
obligace životní úpisy a dluhopisy u dobročinné
společnosti.
NEZAHRNUJTE  životní pojistky nebo penzijní fondy a
přesunové investice.
*APIR je běžně užívaný kód pro manažery fondů v Austrálii
pro identifikaci finančních produktů.

% %Your share
Váš podíl

Partner’s share
Podíl vašeho
partnera/ky

2

Type of shares
Druh akcií

Number of shares
Počet akcií

Current market value
Současná tržní cena

Currency
Měna

Name of company
Jméno podniku

% %Your share
Váš podíl

Partner’s share
Podíl vašeho
partnera/ky

% %Your share
Váš podíl

Partner’s share
Podíl vašeho
partnera/ky
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Do you (and/or your partner) have any money invested in
approved deposit funds, deferred annuities, or
superannuation funds (where you do not receive a
superannuation pension from the fund)?
Máte (a/nebo váš partner/ka) nějaké peníze investované ve
schváleném vkladovém fondu, odložených anuitách, nebo
penzijních fondech (kde nedostáváte důchod z penzijního
fondu)?

Continued
Pokračování

24

If you need more space, attach a separate sheet with details.
Potřebujete-li více místa, přiložte samostatný arch s
podrobnostmi.

25

Answer this question only if you are over Age Pension age.
If you have a partner, your partner should answer this
question only if over Age Pension age.
This question relates to Australian funds ONLY.
Include any money held in a Self Managed
Superannuation Fund (SMSF) and Small APRA Fund (SAF)
only if these are a complying fund.
These are funds in the accumulation phase from which
payments are not being made.
Odpovězte na tuto otázku pouze tehdy, jestliže jste přesáhli
hranici důchodového věku. Máte-li partnera/ku, měl/a by
na tuto otázku odpovědět jen tehdy, jestliže přesáhl/a
hranici důchodového věku.
Tato otázka se vztahuje POUZE na australské fondy.
Zahrňte veškeré peníze držené v penzijním fondu, který si
sám spravujete (SMSF) a malém APRA fondu (SAF) pouze
tehdy, jestliže jsou fondy přizpůsobené předpisům.
Toto jsou fondy v akumulační fázi, ze kterých nejsou
vypláceny žádné platby.

Please read this before answering the following question.
Přečtěte si toto prosím než odpovíte na další otázku.

Give details on the next page
Uveďte podrobnosti na příští stránce

Go to next question
Jděte na další otázku

No
Ne

Yes
Ano

Please attach documents which show
details for each fund listed.
Přiložte prosím doklady, které uvádějí
podrobnosti pro každý z uvedených fondů.

AND
A

Name of company
Jméno podniku

2

Name of product (e.g. investment trust)
Jméno produktu (např. investiční sdružení)

APIR* code (if known)
APIR* kód (pokud je znám)

Current market value
of investment
Současná tržní hodnota
investice

Currency
Měna

Number (if applicable)
Číslo (pokud přísluší)

Type of product/option (e.g. balanced, growth)
Typ produktu/opce (např. balancovaná, rostoucí)

% %Your share
Váš podíl

Partner’s share
Podíl vašeho
partnera/ky

Name of company
Jméno podniku

3

Name of product (e.g. investment trust)
Jméno produktu (např. investiční sdružení)

APIR* code (if known)
APIR* kód (pokud je znám)

Current market value
of investment
Současná tržní hodnota
investice

Currency
Měna

Number (if applicable)
Číslo (pokud přísluší)

Type of product/option (e.g. balanced, growth)
Typ produktu/opce (např. balancovaná, rostoucí)

% %Your share
Váš podíl

Partner’s share
Podíl vašeho
partnera/ky
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Do you (and/or your partner) receive income from income
stream products?
Dostáváte (a/nebo váš partner/ka) příjmy z příjmových
toků?

Continued
Pokračování

25 Income stream products
Produkty příjmových toků

26

An income stream is a regular series of payments which
may be made for a lifetime or fixed period by a financial
institution or employer subject to Australian prudential
regulations.
Where the income stream is from a country other than
Australia it will be assessed differently than if it were
from a source inside Australia.
Příjmový tok je pravidelná série plateb, které mohou být
vypláceny finanční institucí nebo zaměstnavatelem na
doživotí nebo určité období podléhající australským
předpisům finančního dohledu.
Kde je příjmový tok z jiné země než Austrálie, bude
ohodnocen jinak, než kdyby byl z australského pramene.

Please read this before answering the following question.
Přečtěte si toto prosím než odpovíte na další otázku.

Give details on the next page
Uveďte podrobnosti na příští stránce

Go to next question
Jděte na další otázku

No
Ne

Yes
Ano

Please attach your latest schedule of
information for each income stream
product you currently hold. (A schedule is
a document usually given to a customer
by the product provider showing details of
the investment purchased such as
purchase price, payment frequency etc.)
Přiložte prosím nejnovější přehled informací
o každém příjmovém toku, který současně
vlastníte. (Přehledný soupis je obvykle
doklad vydaný zákazníkovi dodavatelem
produktu, ukazující podrobnosti zakoupené
investice jako např. kupní cena, častost
plateb atd.)

AND
A

If you need more space, attach a separate sheet with details.
Potřebujete-li více místa, přiložte samostatný arch s
podrobnostmi.

Name of company
Jméno firmy

1

Name of product (e.g. investment trust)
Typ produktu (např. investiční sdružení)

APIR code (if known)
APIR kód (pokud je znám)

Current market value
of investment
Současná tržní cena
investice

Currency
Měna

Number (if applicable)
Číslo (pokud přísluší)

Type of product/option (e.g. balanced, growth)
Typ produktu/opce (např. balancovaný, rostoucí)

% %Your share
Váš podíl

Partner’s share
Podíl vašeho
partnera/ky

Name of company
Jméno firmy

2

Name of product (e.g. investment trust)
Typ produktu (např. investiční sdružení)

APIR code (if known)
APIR kód (pokud je znám)

Current market value
of investment
Současná tržní cena
investice

Currency
Měna

Number (if applicable)
Číslo (pokud přísluší)

Type of product/option (e.g. balanced, growth)
Typ produktu/opce (např. balancovaný, rostoucí)

% %Your share
Váš podíl

Partner’s share
Podíl vašeho
partnera/ky
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If you (and/or your partner) receive income from more
than 2 providers, attach a separate sheet with details.
Jestliže dostáváte (a/nebo váš partner/ka) příjem od více
než 2 poskytovatelů, přiložte samostatný arch papíru s
podrobnostmi.

Continued
Pokračování

26 Continued
Pokračování

26

Please indicate which kind of income stream product
you (and/or your partner) receive:
Naznačte prosím, který druh příjmových toků dostáváte
(a/nebo váš partner/ka):

Allocated pension
Rozvrhnutý důchod

Rollover immediate annuity
Převodní bezprostřední anuita

Superannuation pension (defined benefit)
Penze z penzijního fondu (definovaný důchod)

Allocated annuity
Rozvrhnutá anuita

Ordinary annuity
Normální anuita

Superannuation pension
Penze z penzijního fondu

Other (give details below)
Jiné (uveďte podrobnosti níže)

Income stream provider’s details
Podrobnosti o plátci příjmových toků
Provider’s name
Jméno poskytovatele

Provider’s address
Adresa poskytovatele

2

Received by:
Obdržené kým:

Country
Země

You
Vámi

Your partner
Vaším

partnerem/kou

Please indicate which kind of income stream product
you (and/or your partner) receive:
Naznačte prosím, který druh příjmových toků dostáváte
(a/nebo váš partner/ka):

Allocated pension
Rozvrhnutý důchod

Rollover immediate annuity
Převodní bezprostřední anuita

Superannuation pension (defined benefit)
Penze z penzijního fondu (definovaný důchod)

Allocated annuity
Rozvrhnutá anuita

Ordinary annuity
Normální anuita

Superannuation pension
Penze z penzijního fondu

Other (give details below)
Jiné (uveďte podrobnosti níže)

Income stream provider’s details
Podrobnosti o plátci příjmových toků
Provider’s name
Jméno poskytovatele

Provider’s address
Adresa poskytovatele

1

Received by:
Obdržené kým:

Country
Země

You
Vámi

Your partner
Vaším

partnerem/kou
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Do you (and/or your partner) have any money invested in,
or do you receive income from, any other investments not
declared elsewhere on this form?
Máte (a/nebo váš partner/ka) nějaké jiné investice, nebo
dostáváte příjem z jiných investic neuvedených jinde v tomto
formuláři?

27

Include all investments inside and outside Australia not
declared elsewhere on this form.
Do NOT include real estate inside or outside Australia,
private trusts, private companies or business. You will be
asked about these in later questions.
Zahrňte všechny investice v a mimo Austrálii, které nejsou
uvedeny jinde v tomto formuláři.
NEZAHRNUJTE reality v nebo mimo Austrálii, soukromá
společenství, soukromé firmy nebo podniky. Budete na ně
odpovídat v pozdější otázce.

Other investments
Jiné investice

Give details below
Uveďte následující podrobnosti

Go to next question
Jděte na další otázku

No
Ne

Yes
Ano

Please attach documents which show
details for each investment listed below.
Přiložte prosím doklady obsahující
podrobnosti o každé investici uvedené
níže.

AND
A

Continued
Pokračování

27

If you need more space, attach a separate sheet with details.
Potřebujete-li více místa, přiložte samostatný arch s
podrobnostmi.

Type of investment
Typ investice

2

Name of organisation/company
Jméno organizace/firmy

Income received in
last 12 months
Příjem obdržený za
posledních 12 měsíců

Current value of investment
Současná cena investice

Currency
Měna

% %

Your share
Váš podíl

Partner’s share
Partnerův
podíl

Type of investment
Typ investice

3

Name of organisation/company
Jméno organizace/firmy

Income received in
last 12 months
Příjem obdržený za
posledních 12 měsíců

Current value of investment
Současná cena investice

Currency
Měna

% %

Your share
Váš podíl

Partner’s share
Partnerův
podíl

Type of investment
Typ investice

1

Name of organisation/company
Jméno organizace/firmy

Income received in
last 12 months
Příjem obdržený za
posledních 12 měsíců

Current value of investment
Současná cena investice

Currency
Měna

% %

Your share
Váš podíl

Partner’s share
Partnerův
podíl
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Gifting
Darování

Include forgiven loans and shares in private companies.
Zahrňte odpuštěné půjčky a akcie v soukromých firmách.

What you gave away or sold for less than its value
(e.g. money, car, second home, land, farm)
Co jste daroval nebo prodal pod cenou (např. peníze,
auto, druhý dům, pozemek, farmu)

1

Amount you received
for the item
Částka, kterou jste za
předmět obdrželi

Currency
Měna

Was this gift to a Special Disability
Trust (SDT)?
Byl to dar Zvláštnímu invalidnímu
společenství (SDT)?

In the last five years have you (and/or your partner) given
away, sold for less than their value, or surrendered a right
to, any cash, assets, property or income?
Dal jste, prodal pod cenou, nebo se vzdal práva na
jakoukoliv hotovost, majetek, nemovitost nebo příjem
(a/nebo váš partner/ka) za posledních pět let?

28

Give details below
Uveďte následující podrobnosti

Go to next question
Jděte na další otázku

No
Ne

Yes
Ano

What it was worth
Jakou to mělo cenu

Date given or sold
Datum darování
nebo prodeje

No
Ne

Yes
Ano

Continued
Pokračování

28

If you need more space, attach a separate sheet with details.
Potřebujete-li více místa, přiložte samostatný arch s
podrobnostmi.

% %Your share
Váš podíl

Partner’s share
Partnerův podíl

What you gave away or sold for less than its value
(e.g. money, car, second home, land, farm)
Co jste daroval nebo prodal pod cenou (např. peníze,
auto, druhý dům, pozemek, farmu)

2

Amount you received
for the item
Částka, kterou jste za
předmět obdrželi

Currency
Měna

Was this gift to a Special Disability
Trust (SDT)?
Byl to dar Zvláštnímu invalidnímu
společenství (SDT)?

What it was worth
Jakou to mělo cenu

Date given or sold
Datum darování
nebo prodeje

No
Ne

Yes
Ano

% %Your share
Váš podíl

Partner’s share
Partnerův podíl

What you gave away or sold for less than its value
(e.g. money, car, second home, land, farm)
Co jste daroval nebo prodal pod cenou (např. peníze,
auto, druhý dům, pozemek, farmu)

3

Amount you received
for the item
Částka, kterou jste za
předmět obdrželi

Currency
Měna

Was this gift to a Special Disability
Trust (SDT)?
Byl to dar Zvláštnímu invalidnímu
společenství (SDT)?

What it was worth
Jakou to mělo cenu

Date given or sold
Datum darování
nebo prodeje

No
Ne

Yes
Ano

% %Your share
Váš podíl

Partner’s share
Partnerův podíl

Day/Den Month/Měsíc Year/Rok

/  /

Day/Den Month/Měsíc Year/Rok

/  /

Day/Den Month/Měsíc Year/Rok

/  /



18 of 30Mod(iA)CZ.1107

Other pension-type payments from outside Australia
Jiné příjmy důchodového typu odjinud než z Austrálie

Do you (and/or your partner) receive income from outside
Australia?
Dostáváte (a/nebo váš partner/ka) příjem odjinud než z
Austrálie?

29

Include:
• payments for retirement or old age
• payments for disability or invalidity
• payments for widowhood or survivorship
• payments for children
• superannuation payments
• payments for war injury
• payments for war service
• payments as a war widow
• war restitution payments
• compensation payments
• other pensions, benefits or allowances from outside

Australia.

Zahrňte:
• platby starobního důchodu
• platby pro neschopnost nebo invaliditu
• platby pro vdovství nebo pozůstalostní důchod
• platby pro děti
• platby z penzijních fondů
• platby za válečný úraz
• platby za válečné služby
• platby pro válečné vdovy
• válečné restituce
• platby náhrad za škody
• jiné důchody, příspěvky nebo podpory odjinud než z

Austrálie.

Go to next question
Jděte na další otázku

No
Ne

Yes
Ano

Paid in name of
Placeno na jméno koho

1

Country paying it
Platební země

Authority paying it
Platební orgán

Reference number
Jednací číslo

Amount of payment before
deductions
Částka platby před srážkami

Currency of payment
Měna platby

How often paid?
Jak často placeno?

Received by:
Příjemce:

Give details in the next column
Uveďte podrobnosti v příští kolonce

Please attach the most recent document
showing payment details for each of the
pensions, benefits or allowances paid
(e.g. pension certificate).
Přiložte prosím nejnovější doklad
prokazující platební podrobnosti pro každý
z vyplácených důchodů, příspěvků nebo
podpor (např. důchodový průkaz).

AND
A

Continued
Pokračování

29

Type of payment
Typ platby

If you (and/or your partner) have more than two types of
payments, attach a separate sheet with details.
Pokud máte (a/nebo váš partner/ka) více než dva typy
plateb, přiložte samostatný arch s podrobnostmi.

You
Vy

Your partner
Váš

partner/ka

Paid in name of
Placeno na jméno koho

2

Country paying it
Platební země

Authority paying it
Platební orgán

Reference number
Jednací číslo

Amount of payment before
deductions
Částka platby před srážkami

Currency of payment
Měna platby

How often paid?
Jak často placeno?

Received by:
Příjemce:

Type of payment
Typ platby

You
Vy

Your partner
Váš

partner/ka
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30 Will you (and/or your partner) be claiming any pension,
benefit, allowance, superannuation, compensation or
similiar payment in the next 12 months?
Budete (a/nebo váš partner/ka) žádat o nějaký důchod,
příspěvky, podpory, penzijní fond, náhradu nebo podobnou
platbu během příštích 12 měsíců?

Give details below
Uveďte následující podrobnosti

Go to next question
Jděte na další otázku

No
Ne

Yes
Ano

Money from boarders and lodgers
Peníze od podnájemníků

Name of boarder or lodger
Jméno podnájemníka

1

Relationship to you
(e.g. friend, cousin)
Jeho/její vztah k vám
(např. kamarád, synovec)

Amount paid for board or
lodging
Částka podnájemného

Currency
Měna

Number of meals you
provide each day
Počet jídel která
každodenně dodáváte

Do you (and/or your partner) receive money from any
boarders or lodgers living with you?
Dostáváte (a/nebo váš partner/ka) peníze od podnájemníků
kteří s vámi žijí?

31

Include boarders or lodgers who live with you or in
accommodation at the property you live in (e.g. granny flat).
Do NOT include family members (e.g. son, daughter,
parent).
Zahrňte podnájemníky, kteří s žijí s vámi nebo jsou
ubytováni v nemovitosti, kde bydlíte (např. výminek).
NEZAHRNUJTE členy rodiny (např. syn, dcera, rodič).

How often paid
Jak často je placena

Date boarder or lodger
started paying
Datum kdy vám
podnájemník začal platit

each day
každý den

Give details below
Uveďte následující podrobnosti

Go to next question
Jděte na další otázku

No
Ne

Yes
Ano

Type of payment
Typ platby

Country claiming from
Země, kde budete žádat

1

When are you going
to claim?
Kdy budete žádat?

Who is claiming this
payment?
Kdo bude žádat?

You
Vy

Your partner
Váš

partner/ka

If you (and/or your partner) have more than two types of
payments, attach a separate sheet with details.
Pokud máte (a/nebo váš partner/ka) více než dva typy
plateb, přiložte samostatný arch s podrobnostmi.

Type of payment
Typ platby

Country claiming from
Země, kde budete žádat

2

When are you going
to claim?
Kdy budete žádat?

Who is claiming this
payment?
Kdo bude žádat?

You
Vy

Your partner
Váš

partner/ka

Day/Den Month/Měsíc Year/Rok

/  /

Day/Den Month/Měsíc Year/Rok

/  /

Day/Den Month/Měsíc Year/Rok

/  /
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If you (and/or your partner) have more than 2 lump sum
payments, attach a separate sheet with details.
Pokud jste (a/nebo váš partner/ka) obdrželi víc než 2
jednorázové platby, přiložte samostatný arch s
podrobnostmi.

In the last 12 months, have you (and/or your partner)
received a lump sum payment that is not declared
elsewhere on this form?
Dostal jste (a/nebo váš partner/ka) během posledních 12
měsíců výplatu jednorázové částky, která není uvedena jinde
v tomto formuláři?

32

Do NOT include compensation, insurance or damages
lump sum payments. You will be asked about these in a
later question.
NEZAHRNUJTE jednorázové kompenzace, pojistky nebo
náhrady za škodu. Budete na ně odpovídat v pozdější
otázce.

1

Continued
Pokračování

31

If you (and/or your partner) have more than 3 boarders
or lodgers, attach a separate sheet with details.
Pokud máte (a/nebo váš partner/ka) více než 3
podnájemníky, přiložte samostatný arch s podrobnostmi.

Lump sum payment
Platba jednorázové částky

Give details below
Uveďte následující podrobnosti

Go to next question
Jděte na další otázku

No
Ne

Yes
Ano

Amount paid
Vyplacená částka

Currency
Měna

Date paid
Datum platby

Payment received by:
Platba obdržena kým:

Type of lump sum
Typ jednorázové platby

You
Vámi

Your partner
Vaším

partnerem/kou

2

Amount paid
Vyplacená částka

Currency
Měna

Date paid
Datum platby

Payment received by:
Platba obdržena kým:

Type of lump sum
Typ jednorázové platby

You
Vámi

Your partner
Vaším

partnerem/kou

Day/Den Month/Měsíc Year/Rok

/  /

Day/Den Month/Měsíc Year/Rok

/  /

Name of boarder or lodger
Jméno podnájemníka

2

Relationship to you
(e.g. friend, cousin)
Jeho/její vztah k vám
(např. kamarád, synovec)

Amount paid for board or
lodging
Částka podnájemného

Currency
Měna

Number of meals you
provide each day
Počet jídel která
každodenně dodáváte

How often paid
Jak často je placena

Date boarder or lodger
started paying
Datum kdy vám
podnájemník začal platit

each day
každý den

Day/Den Month/Měsíc Year/Rok

/  /

Name of boarder or lodger
Jméno podnájemníka

3

Relationship to you
(e.g. friend, cousin)
Jeho/její vztah k vám
(např. kamarád, synovec)

Amount paid for board or
lodging
Částka podnájemného

Currency
Měna

Number of meals you
provide each day
Počet jídel která
každodenně dodáváte

How often paid
Jak často je placena

Date boarder or lodger
started paying
Datum kdy vám
podnájemník začal platit

each day
každý den

Day/Den Month/Měsíc Year/Rok

/  /
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Paid to:
Placeno komu:

Type of payment
Typ platby

1

Who pays it
Kdo to platí

Amount received before tax
and other deductions
Částka obdržená před daní
a jinými srážkami

Currency
Měna

33

How often paid
Jak často je placena

If you (and/or your partner) have more than 2 other
payments, attach a separate sheet with details.
Máte-li (a/nebo váš partner/ka) více než 2 platby, přiložte
samostatný arch s podrobnostmi.

Do you (and/or your partner) receive any income from other
sources?
Dostáváte (a/nebo váš partner/ka) jakýkoliv příjem z jiných
pramenů?

Include income from:
• gratuities
• other government departments (e.g. study allowance,

War Widow’s/ Service Pension)
• match or sporting payments
• other payments made from inside or outside Australia
• any other income you have not included elsewhere on

this form.
Note: Income includes any payment in kind, such as
non-monetary payments for services.
Do NOT include compensation or damages payments.
You will be asked about these in a later question.
Zahrňte příjem z:
• odměny
• jiných vládních orgánů (např. studijní podpora, penze

pro válečné vdovy/za válečné služby)
• platby za zápasy nebo sport
• ostatní platby z nebo mimo Austrálii
• jakýkoliv jiný příjem, který jste nezahrnuli jinde v tomto

formuláři.
Poznámka: Příjem zahrnuje každou platbu v naturální
podobě, například nepeněžní platby za služby.
NEZAHRNUJTE kompenzaci nebo náhrady za škody.
Budete na ně odpovídat v pozdější otázce.

If part of amount is for
children – how much
Jestiže je část platby pro děti
– kolik

Other payments
Jiné platby

Go to next question
Jděte na další otázku

No
Ne

Yes
Ano

Give details in the next column
Uveďte podrobnosti v příští kolonce

Please attach documents which show
details of the payment (e.g. statement
from other Government departments).
Přiložte prosím doklady, které uvádějí
podrobnosti plateb (např. výpis od jiných
vládních orgánů).

AND
A

Continued
Pokračování

33

You
Vám

Your partner
Vašemu partnerovi/ce

Paid to:
Placeno komu:

Type of payment
Typ platby

2

Who pays it
Kdo to platí

Amount received before tax
and other deductions
Částka obdržená před daní
a jinými srážkami

Currency
Měna

How often paid
Jak často je placena

If part of amount is for
children – how much
Jestiže je část platby pro děti
– kolik

You
Vám

Your partner
Vašemu partnerovi/ce
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34 Do you (and/or your partner) have any cash holdings?
Máte (a/nebo váš partner/ka) nějakou hotovost?

Include notes and coins you have in a safety deposit
box, or you are holding instead of putting it into a bank
account, or someone else is looking after for you.
Do NOT include cash you have for shopping and other
day to day expenses.
Zahrňte bankovky a mince máte které máte v
bezpečnostní schránce, nebo je máte mimo bankovní
účet, nebo se o ně za vás stará někdo jiný.
NEZAHRNUJTE hotovost kterou máte na nákupy a další
denní náklady.

35 Are you (and/or your partner) receiving or entitled to claim
an insurance payout, damages, or compensation (if made
wholly or partly in respect of lost earnings or lost capacity
to earn resulting from personal injury)?
Dostáváte (a/nebo váš partner/ka) nebo máte nárok
zažádat si o pojistnou platbu, náhradu škody nebo
kompenzaci (pokud je celkově nebo částečně ve vztahu ke
ztraceným výdělkům nebo kapacitě vydělávat jako následek
osobního zranění)?

36 Do you (and/or your partner) own or partly own any
property inside or outside Australia, other than the home in
which you live?
Vlastníte (a/nebo váš partner/ka), nebo spoluvlastníte
nemovitost v nebo mimo Austrálii, jinou než dům ve kterém
žijete?

Cash holdings
Hotovost

Go to next question
Jděte na další otázku

No
Ne

Yes
Ano

Give details below
Uveďte následující podrobnosti

Total amount
Celková částka

Currency
Měna

Compensation
Kompenzace

Go to next question
Jděte na další otázku

No
Ne

Yes
Ano

You will need to complete and attach a
Compensation and damages form
(Mod C). If you do not have this form, go to
our website at www.centrelink.gov.au or
call Centrelink International Services.
Bude zapotřebí vyplnit a přiložit formulář
Kompenzace a náhrady škod (Mod C).
Pokud tento formulář nemáte, jděte na naši
webovou stránku www.centrelink.gov.au
nebo zavolejte Centrelink mezinárodní
služby.

Property
Nemovitost

Go to next question
Jděte na další otázku

No
Ne

Yes
Ano

You will need to complete and attach a
Real estate details form (Mod R). A
separate form must be used for each
property. If you do not have this form, go to
our website at www.centrelink.gov.au or
call Centrelink International Services.
Budete potřebovat vyplnit a přiložit formulář
Podrobnosti o realitách (Mod R). Pro
každou nemovitost se musí použít nový
formulář. Pokud tento formulář nemáte,
jděte na naši webovou stránku
www.centrelink.gov.au nebo zavolejte na
Centrelink mezinárodní služby.

% %Your share
Váš podíl

Partner’s share
Partnerův podíl
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37 Are, or have you (and/or your partner), been involved in a
private trust?
Jste (a/nebo váš partner/ka), nebo jste byl účasten v
soukromém trustu?

You may be, or have been:
• a trustee
• an appointor
• a beneficiary
or have:
• made a loan to a private trust
• made a gift of cash, assets, or private property to a

private trust in the last five years
• relinquished control of a private trust since

1 January 2002
• a private annuity
• a life interest
• an interest in a deceased estate.
Jste, nebo jste byl:
• správce
• jednatel/zástupce
• příjemce
nebo jste:
• poskytl půjčku soukromému trustu
• během posledních pěti let poskytl dar v hotovosti,

majetku nebo soukromé nemovitosti soukromému
trustu

• vzdal se kontroly soukromého trustu od 1. ledna 2002
• soukromá anuita
• doživotní zájem
• zájem na pozůstalosti po zemřelém.

38 Are, or have you (and/or your partner), been involved in a
private company?
Jste (a/nebo váš partner/ka) nebo jste byl účasten v
soukromé firmě?

You may be, or have been:
• a director
• a shareholder
or have:
• made a loan to a private company
• transferred shares in a private company since

1 January 2002
• made a gift of cash, assets or property to a private

company in the last five years.
Jste, nebo jste byl:
• ředitel
• akcionář
nebo jste:
• poskytl půjčku soukromé firmě
• převedl akcie v soukromé firmě od 1. ledna 2002
• poskytl během posledních pěti let dar hotovosti,

majetku nebo nemovitosti soukromé firmě.

Private trust/private company/business
Soukromý trust/soukromé firmy/podniky

Go to next question
Jděte na další otázku

No
Ne

Yes
Ano

You will need to complete and attach a
Private Trust form (Mod PT). If you do not
have this form, go to our website at
www.centrelink.gov.au or call Centrelink
International Services.
Budete potřebovat vyplnit a přiložit formulář
Soukromý trust (Mod PT). Pokud tento
formulář nemáte, jděte na naši webovou
stránku www.centrelink.gov.au nebo
zavolejte Centrelink mezinárodní služby.

Go to next question
Jděte na další otázku

No
Ne

Yes
Ano

You will need to complete and attach a
Private Company form (Mod PC). If you
do not have this form, go to our website
at www.centrelink.gov.au or call
Centrelink International Services.
Budete potřebovat vyplnit a přiložit formulář
Soukromá firma (Mod PC). Pokud tento
formulář nemáte, jděte na naši webovou
stránku www.centrelink.gov.au nebo
zavolejte Centrelink mezinárodní služby.
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39 Are you (and/or your partner) involved in any type of
business?
Účastníte se (a/nebo váš partner/ka) nějakého podnikání?

40 Do you (and/or your partner) own or partly own any other
assets not previously mentioned on this form?
Vlastníte (a/nebo váš partner/ka) nebo spoluvlastníte
nějaký jiný majetek, který nebyl dříve uveden v tomto
formuláři?

Include:
• farming
• self-employed
• sole-trader
• partnership
• sub-contractor.
Zahrňte:
• zemědělství
• živnostník
• řemeslník
• partner
• subdodavatel.

Include assets inside or outside Australia.
Zahrňte majetek v nebo mimo Austrálii.

Asset owned by:
Kým je majetek vlastněn:

Description of asset
Popis majetku

1

Current market value
Současná tržní cena

Currency
Měna

If you (and/or your partner) have more than 3 other
assets, attach a separate sheet with details.
Pokud máte (a/nebo váš partner/ka) více než 3 další
majetky, přiložte samostatný arch s podrobnostmi.

Go to next question
Jděte na další otázku

No
Ne

Yes
Ano

You will need to complete and attach a
Business details form (Mod F). If the
business owns real estate you will also
need to complete and attach a Real estate
details form (Mod R) for each property. If
you do not have these forms, go to our
website at www.centrelink.gov.au or call
Centrelink International Services.
Budete potřebovat vyplnit a přiložit formulář
Podrobnosti podnikání (Mod F). Pokud
podnik vlastní nemovitosti, budete také
potřebovat vyplnit a přiložit pro každou
nemovitost formulář Podrobnosti
nemovitosti (Mod R). Pokud tyto formuláře
nemáte, jděte na naši webovou stránku
www.centrelink.gov.au nebo zavolejte
Centrelink mezinárodní služby.

Other assets
Jiný majetek

Go to next question
Jděte na další otázku

No
Ne

Yes
Ano

Give details below
Uveďte následující podrobnosti

You
Vámi

Your partner
Vaším

partnerem/kou

Asset owned by:
Kým je majetek vlastněn:

Description of asset
Popis majetku

2

Current market value
Současná tržní cena

Currency
Měna

You
Vámi

Your partner
Vaším

partnerem/kou

Asset owned by:
Kým je majetek vlastněn:

Description of asset
Popis majetku

3

Current market value
Současná tržní cena

Currency
Měna

You
Vámi

Your partner
Vaším

partnerem/kou
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41 Which of the following best describes where you live?
Které z následujících nejlépe popisuje, kde bydlíte?

In a home you (and/or your partner) own
This includes paying it off (mortgage).
V domě který vy (a/nebo váš
partner/ka) vlastníte.  Nebo ho splácíte
(hypotéku).

In a place where you pay private
rent or board and lodging
V místě, kde platíte soukromý nájem
nebo podnájem

In a retirement village
Ve vesničce pro seniory

In accommodation which you have the
right to use free for life
Such as a granny flat to use for life.
V domě či bytě, na jehož užívání máte
doživotní právo
Například výminek k doživotnímu
bydlení.

In a residential aged care home (nursing
home or hostel) which provides nursing
care
V domově s péčí pro starší občany
(domov důchodců nebo ubytovna), které
poskytují ošetřovatelskou péči

Other (give details below)
Jiné (uveďte podrobnosti níže)

42 Is your principal home, or the land on which your principal
home stands, used for commercial (business) purposes?
Je váš hlavní dům, nebo pozemek na kterém stojí, používán
pro komerční (podnikatelské) účely?

43 Have you previously told Centrelink about your principal
home, or the land on which it stands, which is used for
commercial (business) purposes?
Oznámil jste Centrelink v minulosti, že je váš hlavní dům nebo
pozemek na kterém stojí, používán pro komerční
(podnikatelské) účely?

44 Is the land on which your principal home stands more than
two hectares (five acres) in area?
Je pozemek, na kterém stojí váš hlavní dům, ve svém rozsahu
větší než dva hektary (pět akrů)?

Accommodation
Ubytování

Go to 42
 Jděte na 42

Go to 56
 Jděte na 56

Go to 46
 Jděte na 46

Go to 48
 Jděte na 48

Go to 49
 Jděte na 49

Go to 56
 Jděte na 56

Your principal home
Váš hlavní dům

Go to next question
Jděte na další otázku

Go to 44
 Jděte na 44

No
Ne

Yes
Ano

Go to next question
Jděte na další otázku

No
Ne

Yes
Ano

Attach a copy of the latest balance sheet,
profit and loss statements, tax returns and
your (and/or your partner’s) latest personal
tax return.
Přiložte kopii nejnovější účetní rozvahy,
výkazu zisků a ztrát, daňových přiznání a
vaše (a/nebo vašeho partnera/ky)
nejnovější daňové přiznání.

Go to next question
Jděte na další otázku

No
Ne

Yes
Ano

You will need to complete and attach a
Real estate details form (Mod R). If you
do not have this form, go to our website at
www.centrelink.gov.au or call Centrelink
International Services.
Budete potřebovat vyplnit a přiložit formulář
Realitní podrobnosti (Mod R). Pokud tento
formulář nemáte, jděte na naši webovou
stránku www.centrelink.gov.au nebo
zavolejte Centrelink mezinárodní služby.
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46 Did you pay an entry contribution for your accommodation
in the retirement village?
Platil/a jste vstupní poplatek za ubytování ve vesničce
pro seniory?

47 Do you still own your former home?
Vlatníte stále svůj bývalý dům?

How much?
Kolik?

Currency
Měna

45 Is the land on which your principal home stands on more
than one title?
Je pozemek, na kterém stojí váš hlavní dům na více než jedné
pozemkové listině?

Go to 56
 Jděte na 56

No
Ne

Yes
Ano

You will need to complete and attach a
Real estate details form (Mod R). If you
do not have this form, go to our website
at www.centrelink.gov.au or call
Centrelink International Services.
Budete potřebovat vyplnit a přiložit
formulář Realitní podrobnosti (Mod R).
Pokud tento formulář nemáte, jděte na
naši webovou stránku
www.centrelink.gov.au nebo zavolejte
Centrelink mezinárodní služby.

Go to 56
 Jděte na 56

Retirement village
Vesnička pro seniory

Go to 56
 Jděte na 56

No
Ne

Yes
Ano

Go to next question
Jděte na další otázku

No
Ne

Yes
Ano

Give details below
Uveďte následující podrobnosti

Life interest
Životní zájem

48 Did you pay a sum of money or transfer any assets to
another person in return for this accommodation for life?
Poskytl/a jste peněžní částku nebo převedl/a nějaký
majetek na druhou osobu výměnou za toto doživotní
ubytování?

Amount paid
Zaplacená částka

Currency
Měna

Date paid/transferred
Datum platby/převodu

Name of person or organisation
Jméno osoby nebo organizace

OR
NEBO

What asset was transferred
Jaký majetek byl převeden?

Market value of assets
Tržní cena majetku

Currency
Měna

Go to 56
 Jděte na 56

No
Ne

Yes
Ano

Give details below
Uveďte následující podrobnosti

Address
Adresa

Country
Země

Go to 56
 Jděte na 56

You will need to complete and attach a
Real estate details form (Mod R). If you
do not have this form, go to our website
at www.centrelink.gov.au or call
Centrelink International Services.
Budete potřebovat vyplnit a přiložit
formulář Realitní podrobnosti (Mod R).
Pokud tento formulář nemáte, jděte na
naši webovou stránku
www.centrelink.gov.au nebo zavolejte
Centrelink mezinárodní služby.

Go to 56
 Jděte na 56

Day/Den Month/Měsíc Year/Rok

/  /
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49 On what date did you move into your accommodation in
the nursing home or hostel?
Od kterého data jste se přestěhoval/a do domova důchodců
nebo ubytovny?

50 Do you still own your former home?
Vlastníte stále svůj bývalý dům?

52 Does your partner still live in your former home?
Žije váš partner/ka stále ve vašem bývalém domě?

51 Do you have a partner?
Máte partnera/ku?

53 What date did your partner leave your former home?
Od kterého data se váš partner/ka odstěhoval/a z vašeho
bývalého domu?

Residential aged care home (nursing home or hostel) which
provides nursing care
Domov pro starší občany s péčí (domov důchodců nebo
ubytovna), která poskytuje ošetřovatelskou péči

Go to next question
Jděte na další otázku

Go to 56
 Jděte na 56

No
Ne

Yes
Ano

Go to next question
Jděte na další otázku

Go to 55
 Jděte na 55

No
Ne

Yes
Ano

Go to 56
 Jděte na 56

Go to next question
Jděte na další otázku

No
Ne

Yes
Ano

54 Did your partner leave your former home more than two
years ago?
Odstěhoval/a se váš partner/ka z vašeho bývalého domu
před více než dvěma lety?

55 Did you leave your former home more than two years ago?
Odstěhoval/a jste se ze svého bývalého domu před více než
dvěma lety?

Go to 56
 Jděte na 56

No
Ne

Yes
Ano

Go to next question
Jděte na další otázku

No
Ne

Yes
Ano

You will need to complete and attach a
Real estate details form (Mod R). If you
do not have this form, go to our website
at www.centrelink.gov.au or call
Centrelink International Services.
Budete potřebovat vyplnit a přiložit
formulář Realitní podrobnosti (Mod R).
Pokud tento formulář nemáte, jděte na
naši webovou stránku
www.centrelink.gov.au nebo zavolejte
Centrelink mezinárodní služby.

You will need to complete and attach a
Real estate details form (Mod R). If you
do not have this form, go to our website
at www.centrelink.gov.au or call
Centrelink International Services.
Budete potřebovat vyplnit a přiložit
formulář Realitní podrobnosti (Mod R).
Pokud tento formulář nemáte, jděte na
naši webovou stránku
www.centrelink.gov.au nebo zavolejte
Centrelink mezinárodní služby.

Go to 56
 Jděte na 56

Day/Den Month/Měsíc Year/Rok

/  /

Day/Den Month/Měsíc Year/Rok

/  /
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Use this checklist to remind you which documents you
must attach.
Použijte tento kontrolní seznam jako připomínku, které
doklady musíte přiložit.

56

If you are unsure, check the question to see if you should
attach the documents.
Nejste-li si jisti, zkontrolujte otázku, abyste viděli, které
doklady byste měli přiložit.

Checklist
Kontrolní seznam

Continued
Pokračování

56

Your
partner

Váš
partner/ka

You
Vy

Documents which show details of
fringe benefits

(If you answered Yes at question 15)
Doklady které obsahují podrobnosti o

ostatních výhodách
(pokud jste odpověděli Ano na otázku 15)

Latest insurance policy documents and
latest statements

(If you answered Yes at question 17)
Nejnovější doklady o životní pojistce a

nejnovější výpisy
(pokud jste odpověděli Ano na otázku 17)

Latest bank account statements
(If required at question 19)

Nejnovější výpisy z bankovního konta
(pokud požadovány otázce 19)

Latest statements for bonds and
debentures

(If you answered Yes at question 20)
Nejnovější výpisy pro obligace a dluhopisy
(pokud jste odpověděli Ano na otázku 20)

Statement showing details of loans
(If you answered Yes at question 21)
Výpisy obsahující podrobnosti půjček

(pokud jste odpověděli Ano na otázku 21)

Documents which show details of other
investments

(If you answered Yes at question 27)
Doklady uvádějící podrobnosti

ostatních investic
(pokud jste odpověděli Ano na otázku 27)

Latest statements for shares NOT listed
on a stock exchange

(If you answered Yes at question 23)
Nejnovější výpisy pro akcie

NEVEDENÉ na burze
(pokud jste odpověděli Ano na otázku 23)

Documents which show details of
managed investments

(If you answered Yes at question 24)
Doklady uvádějící podrobnosti

manažovaných investic
(pokud jste odpověděli Ano na otázku 24)

Latest statements which show details of
approved deposit funds, deferred

annuities and superannuation funds
(If you answered Yes at question 25)

Nejnovější výpisy, které
uvádějí podrobnosti o schválených

vkladových fondech, životních
anuitách a penzijních fondech

(pokud jste odpověděli Ano na otázku 25)

Latest schedule of information for income
stream products

(If you answered Yes at question 26)
Nejnovější přehled informací o produktech

příjmových toků
(pokud jste odpověděli Ano na otázku 26)

Documents which show details of
payments from inside and outside

Australia
(If required at question 29)

Doklady, které uvádějí podrobnosti o
platbách v a mimo Austrálii

(pokud požadovány otázce 29)

Latest statements for shares listed on a
stock exchange

(If you answered Yes at question 22)
Nejnovější výpisy pro akcie

vedené na burze
(pokud jste odpověděli Ano na otázku 22)

Documents which show details of other
payments

(If you answered Yes at question 33)
Doklady uvádějící podrobnosti

ostatních plateb
(pokud jste odpověděli Ano na otázku 33)

Most recent payslip(s)
(If you answered Yes at question 14)

Nejnovější výplatní pásek(ky)
(pokud jste odpověděli Ano na otázku 14)

Your
partner

Váš
partner/ka

You
Vy
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Continued
Pokračování

56 Statement
Prohlášení

57 Statement
I declare that:
• the information I have given on this form is correct.

I understand that:
• giving false or misleading information is a serious

offence.
• Centrelink can make relevant enquiries necessary to

ensure I receive the correct entitlement.

Prohlášení
Prohlašuji, že:

• informace uvedené v tomto formuláři jsou správné.

Chápu, že:

• uvedení chybných nebo klamných informací je vážný
přestupek.

• Centrelink může učinit příslušné dotazy za účelem
zajištění, že obdržím správný nárok.

Your signature
Váš podpis

Date
Datum

Your partner’s signature
Podpis vašeho partnera/ky

Date
Datum

A Compensation and damages
form (Mod C)

(If you answered Yes at question 35)
Formulář Kompenzace a náhrady škod

(Mod C)
(pokud jste odpověděli Ano na otázku 35)

A Real estate details form (Mod R)
(If you answered Yes at questions 36,

39, 44, 45, 47, 54 or 55)
Formulář Podrobnosti o realitách

(Mod R)
(Pokud jste odpověděli Ano na

otázky 36, 39, 44, 45, 47, 54 nebo 55)

A Private Trust form (Mod PT)
(If you answered Yes at question 37)

Formulář Soukromý trust (Mod PT)
(pokud jste odpověděli Ano na otázku 37)

A Private Company form (Mod PC)
(If you answered Yes at question 38)

Formulář Soukromá firma (Mod PC)
(pokud jste odpověděli Ano na otázku 38)

A copy of the latest Balance Sheet, Profit
and Loss Statements, Tax Returns and

your (and/or your partner’s) latest
personal Tax Return

(If you answered Yes at question 43)
Kopie nejnovější účetní rozvahy, výkazu

zisků a ztrát, daňových přiznání a vaše
(a/nebo vašeho partnera/ky) nejnovější

daňové přiznání.
(pokud jste odpověděli Ano na otázku 43)

A Business details form (Mod F)
(If you answered Yes at question 39)

Formulář Podrobnosti podnikání (Mod F)
(pokud jste odpověděli Ano na otázku 39)

Your
partner

Váš
partner/ka

You
Vy

Day/Den Month/Měsíc Year/Rok

/  /

Day/Den Month/Měsíc Year/Rok

/  /
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What to do now
Co udělat nyní

Post your completed Income and assets form (Mod(IA)), Claim
for Australian pension form
(PART 2) and any supporting documentation to a regional office
of the Czech Social Security Administration (OSSZ) or to the
Headquarters of the Czech Social Security Administration.

ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5
CZECH REPUBLIC

The Czech Social Security Administration will copy original
documents and return them to you. The claim forms do not need
to be copied. If you do copy the claim form, please ensure you
keep the copy, not the original. The Czech Social Security
Administration will forward Mod (IA), PART 2 and any supporting
documentation to Centrelink International services in Australia.

OR

Post Mod (IA), PART 2 and any supporting documentation to:

Centrelink International Services
GPO Box 273
Hobart TAS 7001
AUSTRALIA

If you send original documents, Centrelink International Services
will copy these and return the original documents to you.

While you can lodge your claim direct with Centrelink, lodging
with the Czech Social Security Administration will normally make
it easier and faster for you to receive a decision on your claim.

If you need advice call Centrelink International Services on
+61 3 6222 3455.

Pošlete vyplněné formuláře Příjem a majetek (Mod(IA)), Žádost
o australský důchod (ČÁST 2) a všechny podpůrné doklady na
regionální pobočku České správy sociálního zabezpečení (OSSZ)
nebo na ústředí Českou správu sociálního zabezpečení.

ČSSZ
Křížová 25
225 08 Praha 5
CZECH REPUBLIC

Česká správa sodiálního zabezpečení okopíruje originální doklady
a vrátí vám je. Formuláře žádostí nemusí být okopírovány. Pokud je
okopírujete, ujistěte se prosím, že si ponecháte kopii, ne originál.
Česká správa sociálního zabezpečení postoupí Mod(IA), ČÁST 2 a
veškerou podpůrnou dokumentaci Centrelink mezinárodní služby
v Austrálii.

NEBO

Pošlete Mod (IA), ČÁST 2 a veškerou podpůrnou dokumentaci na:

Centrelink International Services
GPO Box 273
Hobart TAS 7001
AUSTRALIA

Pošlete-li originální doklady, Centrelink mezinárodní služby je
okopírují a originály vám vrátí.

I když můžete vaši žádost podat přímo na Centrelink, podání
prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení většinou
usnadní a urychlí vyřízení vaší žádosti.

Potřebujete-li poradit, volejte Centrelink mezinárodní služby na
+61 3 6222 3455.


