
• Ustanovení ZVL příjemce důchodového pojištění v případě, že příjemce 
důchodu není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat 
důchod.   

01. Pojmenování životní situace 

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu. 

02. Základní informace k životní situaci 

Příjemce důchodu není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen přebírat 
důchod. 

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat  

Žadatel osobně. 

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Potvrzení od lékaře, že příjemce důchodu není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu 
schopen přebírat důchod. 

Povinnost podrobit se sociálnímu šetření. 

Obecní úřad podle trvalého pobytu poživatele starobního nebo invalidního důchodu 
vydává rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu. 

Poté lze důchod zasílat na adresu trvalého bydliště zvláštního příjemce nebo přímo na 
účet.  

05. Na které instituci životní situaci řešit 

Na odloučeném pracovišti Městského úřadu, Dělnické 1405, Ústí nad Orlicí 

06. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

S pracovníkem na odboru sociálních služeb, a to v provozní době v úřední dny, 
v neodkladných situacích v provozní době MěÚ 

07. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

• občanský průkaz poživatele důchodu 
• občanský průkaz zvláštního příjemce důchodu 
• výměr důchodu 
• vyjádření lékaře, že poživatel důchodu není, vzhledem ke svému zdravotnímu 

stavu, schopen přebírat důchod 

08. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Formulář Žádost o ustanovení zvláštního příjemce je k dispozici na odboru sociálních 
služeb. 

09. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Nehradí se žádné poplatky. 

https://www.chrudim.eu/duchodce-jiz-nezvlada-vzhledem-k-nepriznivemu-zdravotnimu-stavu-prebirat-duchod-mohu-jeho-duchod-prebirat-ja-rodinny-prislusnik-a-jake-podminky-musim-splnovat/d-9100/p1=1050
https://www.chrudim.eu/duchodce-jiz-nezvlada-vzhledem-k-nepriznivemu-zdravotnimu-stavu-prebirat-duchod-mohu-jeho-duchod-prebirat-ja-rodinny-prislusnik-a-jake-podminky-musim-splnovat/d-9100/p1=1050
https://www.chrudim.eu/duchodce-jiz-nezvlada-vzhledem-k-nepriznivemu-zdravotnimu-stavu-prebirat-duchod-mohu-jeho-duchod-prebirat-ja-rodinny-prislusnik-a-jake-podminky-musim-splnovat/d-9100/p1=1050


10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení 

Jsou dodržovány lhůty dle zákona.  

11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Nejsou stanoveni. 

12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Nejsou stanoveny.  

13. Elektronická služba, kterou lze využít 

Žádost nelze poslat elektronicky. 

14. Podle kterého právního předpisu se postupuje 

• zákon č. 582/1991 Sb. § 10 a § 118, o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení, v platném znění 

     Jaké jsou související předpisy 

• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

15. Další informace 

Jsou k dispozici během provozní doby MěÚ na odboru sociální služeb. 

16. Za správnost návodu odpovídá útvar 

Odbor sociálních služeb. 

17. Kontaktní osoba 

Mgr. Karina Habrová 

Telefonní čísla a emaily najdete v sekci -  viz odkaz na kontakty 

18. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 

10.02.2022 

19. Popis byl naposledy aktualizován 

10.02.2022 

20. Datum konce platnosti popisu 

Po dobu platnosti uvedených právních předpisů. 

 

https://www.ustinadorlici.cz/urad/kontakty/prehled-kontaktu

