
Ustanovení zvláštního příjemce důchodu  

Základní informace  
Zvláštní příjemce důchodu je fyzická osoba, zpravidla rodinný příslušník, která je na základě 

ustanovení obce zmocněna přijímat a hospodařit s dávkami důchodového pojištění 

(důchodem) za oprávněného příjemce této dávky, který není vzhledem ke svému zdravotnímu 

stavu schopen samostatně přebírat svůj důchod.  

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod):  
občan, zákonný zástupce, rodinný příslušník  

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:  
Žádost si může podat příjemce dávky důchodového zabezpečení mající trvalý pobyt na území 

správního obvodu obce Čestice nebo jeho zákonný zástupce nebo rodinný příslušník. Na 

základě podané žádosti je řešena nezbytnost ustanovení zvláštního příjemce sociálním 

šetřením. V oprávněném případě je vydáno rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce 

důchodu.  

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:  
Osobně podat žádost (formulář) na níže uvedené instituci.  

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:  
Obecní úřad Čestice, Čestice 94, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

Petr Vondráček, starosta obce 

Úřední hodiny : pondělí, středa 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00  

Dále dle telefonické domluvy.  

Jaké doklady je nutné mít s sebou:  
písemná žádost na předepsaném formuláři (včetně vyjádření ošetřujícího lékaře)  

poučení zvláštního příjemce dávky 

souhlas o ochraně osobních údajů 

občanský průkaz dosavadního příjemce důchodu  

občanský průkaz osoby, která má být ustanovena zvláštním příjemcem  

aktuální důchodový výměr dosavadního příjemce důchodu  

podle Vaší konkrétní situace budete informováni o nutnosti dalších dokladů  

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:  
Formulář žádosti je k dispozici na www.obeccestice.cz a na OÚ Čestice 94, 517 41 Kostelec 

nad Orlicí  

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:  
Žádné  

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:  
Do 30 dnů od podání žádosti.  

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:  
Oznámit obecnímu úřadu všechny případné změny mající vliv na ustanovení zvláštního 

příjemce.  

Podle kterého právního předpisu se postupuje :  

Zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů.  

http://www.obeccestice.cz/


Jaké jsou související předpisy :  

Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:  
Proti správnímu rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu lze podat odvolání 

prostřednictvím Obecního úřadu Čestice ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, a to 

do 15-ti dnů ode dne jeho doručení.  

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z 

jiných zdrojů nebo v jiné formě:  
Webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky  

  

Související životní situace a návody, jak je řešit :  

V případě, že občan není schopen do budoucna kromě přebírání důchodu také samostatně 

jednat a činit jiné (právní) úkony je vhodné se obrátit na Okresní soud v Rychnově nad 

Kněžnou s návrhem na posouzení způsobilosti daného občana k právním úkonům.  
 


