
Evidenční štítek
Žádost o za ízení výplaty d chodu

poukazem na ú et
v eské republice - majitel ú tu

A. Základní identifikace - majitel ú tu
Příjmení Jméno Titul Rodné číslo

Ulice Číslo domu Obec PSČ

Upozorn ní:
Jste-li současně íjemcem sirot ího d chodu/sirot ích d chod  pro nezaopat ené dít /d ti (nebo žadatelem o iznání tohoto 
/těchto důchodů) a nep edložíte-li současně samostatné žádosti o zařízení jejich výplaty poukazem na vlastní ú ty sirotk  nebo jiným 
způsobem, bude výplata všech t chto d chod  za ízena na ú et uvedený v oddílu B.

B. Ú et – potvrzení banky (spo itelního a úv rního družstva)
Předčíslí Číslo účtu Kód banky Specifický symbol

Na základě žádosti majitele účtu a s jeho souhlasem potvrzujeme, že shora uvedené údaje týkající se identifikace jeho účtu jsou, ke dni vydání 
tohoto potvrzení, správné. Dále potvrzujeme, že podmínky pro vedení tohoto účtu jsou stanoveny tak, že z něj mohou být zúčtovány a České 
správě sociálního zabezpečení vráceny splátky důchodu, na které nárok, z důvodu úmrtí jeho majitele, zanikl.

V Dne
Potvrzení banky/spořitelního a úvěrního družstva

C. Údaje o žadateli o za ízení výplaty, který není majitelem ú tu
Příjmení Jméno Titul Rodné číslo

Název právnické osoby Identifikační číslo

Údaje zákonného zástupce (tj. rodiče či poručníka), opatrovníka nebo zástupce dle § 49 a 50 občanského zákoníku, je-li jím fyzická (právnická) 
osoba nebo údaje, pod kterými je vyplácen sirotčí důchod.

Opatrovnictví, poručnictví, zastoupení určeno rozhodnutím soudu
Název soudu Den nabytí právní moci Číslo jednací

Byla-li fyzická osoba pověřena výkonem opatrovnictví právnickou osobou, uvádí se údaje týkající se tohoto pověření.

D. Údaje o poživateli d chodu (s výjimkou sirot ího d chodu/sirot ích d chod  pro nezaopat ené
dít /d ti – viz Upozorn ní uvedené v oddílu A.), který není majitelem ú tu ani žadatelem o za ízení
výplaty

Příjmení důchodce Jméno důchodce Titul Rodné číslo důchodce

Zvláštní příjemce důchodu byl ustanoven rozhodnutím obce

Název obce Den nabytí právní moci Číslo jednací

Opatrovnictví, poručnictví, zastoupení určeno rozhodnutím soudu

Název soudu Den nabytí právní moci Číslo jednací

Byla-li fyzická osoba pověřena výkonem opatrovnictví právnickou osobou, uvádí se údaje týkající se tohoto pověření.
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1. Pou ení o vypl ování, potvrzování a podávání žádosti (oddíly A. – D.)
Oddíl A. musí být vypln n vždy, a to údaji o majiteli ú tu.
Oddíl B. musí být ov en a potvrzen bankou nebo spo itelním a úv rním družstvem. Bez tohoto ov ení nelze žádosti vyhov t.
Oddíl C. vypl uje žadatel, který není majitelem ú tu, na který má být výplata za ízena, tj. opatrovník, který žádá o výplatu d chodu na 

et opatrovance nebo zákonný zástupce nezletilého dít te, který žádá o výplatu sirot ího d chodu na ú et nezletilého dít te, pop ípad  zástupce 
dle § 49 a 50 ob anského zákoníku, jenž žádá o výplatu d chodu na ú et zastoupeného.
Oddíl D. vypl uje opatrovník, zástupce dle § 49 a 50 ob anského zákoníku nebo zvláštní p íjemce d chodu údaji o poživateli d chodu, který 
není uveden v oddílu A. jako  majitel  ú tu,  protože  výplata  jeho  d chodu  má  být  za ízena  na  ú et  opatrovníka,  zástupce  dle  §  49  a  50  
ob anského zákoníku nebo zvláštního p íjemce.
Jde-li o žádost uplat ovanou opatrovníkem nebo zástupcem dle § 49 a 50 ob anského zákoníku, musí být dopln ny údaje z rozhodnutí 
soudu o ur ení opatrovnictví, poru nictví i zastoupení; jde-li o právnickou osobu, která pov ila svého zam stnance faktickým výkonem 
povinností spojených s opatrovnictvím, také údaje týkající se tohoto pov ení.
Pokud má d chodce nov  ustanoveného opatrovníka, poru níka, zástupce dle § 49 a 50 ob anského zákoníku nebo nov  
ustanoveného zvláštního p íjemce (pop . došlo k jejich zm ), je nutno tyto skute nosti doložit ov eným stejnopisem rozhodnutí 

íslušného orgánu.
íjemci d chodu zasílají žádost o za ízení výplaty d chodu poukazem na ú et p ímo na adresu eské správy sociálního zabezpe ení  

(dále jen SSZ), K ížová 25, 225 08 Praha 5 nebo prost ednictvím OSSZ.
Žadatelé o d chod p ipojují žádost o za ízení výplaty d chodu poukazem na ú et k žádosti o p iznání d chodu.

Upozorn ní:
Byl-li  d chodci  pro p íjem jeho d chodu ustanoven zvláštní  p íjemce,  m že být  výplata  d chodu za ízena jen na ú et  tohoto 
zvláštního p íjemce.

2. Informace o výplatách d chod  poukazem na ú et
V souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona . 155/1995 Sb., v platném zn ní, požádá-li p íjemce dávky o zm nu zp sobu výplaty d chodu 
nebo o zm nu ú tu, na který má být d chod poukazován, je plátce d chodu povinen provést takovou zm nu nejpozd ji od splátky d chodu 
splatné ve t etím kalendá ním m síci po kalendá ním m síci, v n mž byla uplatn na žádost o takovou zm nu; to platí obdobn  i v p ípad  žádosti 
o vyplácení d chodu jinému než dosavadnímu p ijemci.

Mimo výplatní termíny jsou na ú ty poukazovány doplatky d chod , tj. ástky náležející ode dne p iznání d chodu do dne za ízení jeho 
pravidelné m sí ní výplaty. Obdobn  budou na ú et poukázány i pravidelné m sí ní splátky d chodu vypláceného v hotovosti, které si p íjemce 

chodu nevyzvedl nebo jejich p ijetí od pošty odmítl, a koliv již byly splatné. Tyto splátky d chodu mohou být poukázány na ú et žadatele až po 
jejich vrácení zp t na ú et SSZ.
Zálohy na výplatu d chodu se na ú ty nepoukazují. Jsou poukazovány na adresu žadatele o d chod poštovní poukázkou.

3. Povinnosti p íjemce d chodu p i výplat  d chodu na ú et
íjemce d chodu je povinen, vedle povinnosti písemn  ohlásit plátci dávky do 8 dn  skute nosti rozhodné pro trvání nároku na d chod, jeho 

výši a výplatu nebo poskytování, také písemn  ohlásit zm nu adresy svého bydlišt .
Zvláštní p íjemce d chodu je povinen po úmrtí d chodce vrátit SSZ splátky d chodu, které v d sledku úmrtí d chodce již nenáležely.
Stejnou povinnost má i zákonný zástupce, opatrovník a zástupce dle § 49 a 50 ob anského zákoníku. Tato povinnost platí 
i v p ípadech, kdy je na základ  požadavku zákonného zástupce, opatrovníka i zástupce dle § 49 a 50 ob anského zákoníku za ízena výplata 

chodu poukazem na ú et d chodce, je-li tento zástupce disponentem k tomuto ú tu.

4. Zvláštní upozorn ní
i zm ísla ú tu je vhodné se zrušením dosavadního ú tu vy kat do za ízení výplaty d chodu poukazem na nový ú et (viz bod 2. Informace 

o výplatách poukazem na ú et).
Potvrzení o pobírání d chodu u výplat d chod  za ízených poukazem na ú et m že vydat jen správa sociálního zabezpe ení p íslušná podle
místa bydlišt , p ípadn  p ímo SSZ. Žádost o vystavení potvrzení lze odeslat i elektronicky prost ednictvím ePortálu SSZ (Služby pro
pojišt nce – Potvrzení o výši a druhu pobíraného d chodu).

SSZ vyžaduje a zpracovává osobní údaje v souladu s právními p edpisy pro ochranu osobních údaj  a pouze k legitimním
el m. Více informací naleznete na https://www.cssz.cz/cz/gdpr.htm

E. Prohlášení a podpisy
Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) se všemi informacemi a povinnostmi.

Žádám, aby výplata d chodu provád ná pod rodným íslem byla za ízena poukazem na ú et, který je uveden

v oddílu B. této žádosti.

Jste-li zárove  íjemcem sirot ího d chodu/sirot ích d chod  pro nezaopat ené dít /d ti (nebo žadatelem o p iznání tohoto d chodu/ 
chto d chod ), rodné íslo dít te/d tí do tohoto pole není t eba uvád t – viz Upozorn ní uvedené v oddílu A.

V Dne
Vlastnoru ní podpis žadatele

Beru na v domí, že v p ípad  úmrtí d chodce jsem povinen eské správ  sociálního zabezpe ení vrátit ástky d chodu, které v d sledku toho již 
nebudou náležet. (Vyplní se jen tehdy, je-li žadatelem osoba odlišná od d chodce, tedy je-li vypln n oddíl C.) 

V Dne
Vlastnoru ní podpis žadatele

(v p ípad  právnické osoby též razítko) 
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