
ZVLÁŠTNÍ  PŘÍJEMCE  DŮCHODU 

 

S případnými dotazy či konzultacemi jednotlivých případů se můžete obrátit na pracovnice 

sociálního a zdravotního odboru, který sídlí v přízemí budovy Na Tenise 1566 ve Vlašimi. 

Vážný úraz, těžká nemoc nebo vrozená genetická vada mohou dospělému člověku způsobovat 

problémy v běžném životě, jedním z nich je nemožnost přebírání důchodu (starobního, 

invalidního) a též hospodaření s ním. Zákon o provádění a organizaci důchodového pojištění    

(č. 582/1991 Sb.) pamatuje i na takové situace a upravuje institut tzv. zvláštního příjemce 

důchodu. 

V těchto případech rozhodují pracovníci obecních úřadů a vybírají vhodnou osobu z okruhu 

rodinných příslušníků nebo právnickou osobu, která by hospodařila s důchodem ve prospěch 

zdravotně postižené či nemocné osoby. Důchodce sám musí s ustanovením zvláštního příjemce 

souhlasit nebo je z předloženého lékařského vyjádření zřejmé, že důchodce není schopen 

souhlas či nesouhlas vyjádřit s ohledem na svůj zdravotní stav. Písemné rozhodnutí je pak 

doručeno České správě sociálního zabezpečení, která vyplácí důchody. 

V životě přicházejí i situace, kdy důchodce zjevně nevyužívá dávky k účelu, kterému má sloužit, 

a poškozuje tak své zájmy a zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat. Pak zvláštní 

příjemce důchodu bude hradit náklady spojené s bydlením, stravou, léčením, správou majetku 

apod. za něho z důchodu, který mu bude vyplácen. 

Obecní úřad dohlíží nad plněním povinností zvláštního příjemce důchodu, provádí za tím 

účelem šetření v domácnosti, pohovor s důchodcem a dalšími osobami, vyžaduje si písemné 

vyúčtování od zvláštního příjemce důchodu. 

Je-li poživatel důchodu omezen v právní způsobilosti rozhodnutím soudu, má stanoveného 

opatrovníka a ten pak hospodaří s důchodem podle dispozic soudu. Takovým opatrovníkem 

bývá osoba blízká důchodci nebo soud určí veřejným opatrovníkem obec. Soud může 

rozhodnout, že svěří opatrovníkovi i výkon dalších práv, např. rozhodování o majetku, o léčbě, 

o uzavírání smluv. Opatrovník má tedy větší pravomoc, je však též pravidelně kontrolován 

soudem a některá jeho rozhodnutí podléhají schválení soudu. 

Takový je tedy rozdíl mezi zvláštním příjemcem důchodu a opatrovníkem. 
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