
  
 

 

Podnět k ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění 
 

      

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV 
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví 
oddělení sociální péče, školství a zdravotnictví 
Slovanské náměstí 165, 541 16 TRUTNOV 

Já, níže uvedený(á), podávám podnět na zahájení správního řízení ve věci ustanovení 
zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění: 
 
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………….…. 
 
Rodné číslo: ………………………………………  
 
Trvalý pobyt : ..…………………………………………………Tel.č.: …………………............... 
 
Kontaktní adresa: …………………………………………………………………………………... 
 
Oprávněný příjemce dávky důchodového pojištění: 
 
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………..... 
 
Rodné číslo: …………………………………………. 
 
Trvalý pobyt : ……………………………………………………………………………………….. 
 
Kontaktní adresa: ................................................................................................................. 
 
Důvod podání podnětu:  
 

    oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, nemůže výplatu dávky  
       důchodového pojištění přijímat 

    výplatou dávky dosavadnímu příjemci se nedosahuje účelu, kterému má dávka  sloužit 
    jsou  poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat 

 
Souhlasím s tím, abych byl(a) ustanoven(a) zvláštním příjemcem dávky důchodového 
pojištění výše uvedenému oprávněnému příjemci dávky, který je mým (mojí) 
…………………..., a to vše v souladu se zněním § 10 a § 118 zákona č. 582/1991 Sb., o 
organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Přílohy: 
□ doklad o výši důchodu 
□ potvrzení o zdravotním stavu 
 
Další: ……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
V : ……………………             dne: …………………...               podpis: …………………………. 
 



Poučení pro účastníka řízení, který má být ustanoven zvláštním příjemcem dávky 
důchodového pojištění (dále jen účastník řízení): 
 
1. Účastník řízení byl seznámen se svým právem: 
Nahlížet do spisu dle ust. § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, navrhovat důkazy, 
vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí a uplatnit své návrhy dle ust. § 36 výše citovaného 
zákona. 
Může být dle ust. § 31 - 35 výše citovaného zákona zastupován advokátem nebo jiným 
zástupcem, kterého si zvolí. 
 
2. Účastník řízení byl seznámen a bere na vědomí, že ve lhůtě do 8 dnů ode dne podání 
podnětu je povinen doložit tyto doklady k odstranění nedostatků podání: 
Pokud ve stanovené lhůtě tyto nedostatky neodstraní, byl poučen o možném důsledku, tj. že 
bude řízení ve smyslu § 66 odst. 1, písm. c), zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů zastaveno. 
 
3. Účastník řízení bere na vědomí že: 
V souladu s ustanovením § 51 a 54 správního řádu lze užít všech zákonných důkazních 
prostředků ke zjištění stavu věci a uživatel věci je povinen strpět její ohledání na místě 
samém. Zaměstnanec správního orgánu může při šetření se souhlasem účastníka řízení 
vstoupit do bytu. 
Dle § 10 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
ve znění pozdějších předpisů obecní úřad dohlíží, jak jím ustanovený zvláštní příjemce plní 
stanovené povinnosti (§ 118 odst. 4); neplní-li zvláštní příjemce své povinnosti, rozhodne 
obecní úřad o ustanovení jiného příjemce. 
 
Dle § 50 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
ve znění pozdějších předpisů je oprávněný nebo jiný příjemce dávky důchodového pojištění 
povinen písemně ohlásit plátci dávky do 8 dnů skutečnosti rozhodné pro trvání nároku 
na dávku, její výši a výplatu nebo poskytování. Dle § 118 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o 
organizaci a provádění sociálního zabezpečení ve znění pozdějších předpisů jsou zákonný 
zástupce, opatrovník a zvláštní příjemce povinni dávku použít pouze ve prospěch 
oprávněného a osob, které je oprávněný povinen vyživovat. Zvláštní příjemce ustanovený 
oprávněnému, který nemůže výplatu přijímat, používá dávku podle pokynů oprávněného. 
Zvláštní příjemce je povinen na žádost oprávněného nebo správního orgánu, který jej 
do funkce ustanovil, podat písemné vyúčtování dávky, která mu byla vyplácena, a to 
do 1 měsíce ode dne doručení žádosti.  
 
4. Účastník řízení bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v 
souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů. Kategorie, účel 
zpracování a uchovávání osobních údajů jsou přístupné způsobem umožňujícím dálkový 
přístup na webových stránkách (http://www.trutnov.cz/mestsky-urad/gdpr).  
Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s tím, že informaci o způsobu zpracování 
osobních údajů lze získat způsobem umožňujícím dálkový přístup (viz shora).  
Pro hladký průběh správního řízení poskytuji svobodně na sebe telefonický kontakt. 
 
 
V Trutnově dne: ……..........             
 
 
podpis účastníka řízení 
 


