
Eviden ní štítek
Žádost o provád ní výplaty 

dávek d chodového pojišt ní
s exeku ní srážkou dle § 116c zákona 

. 582/1991 Sb.
- klient omezený ve svéprávnosti

eská správa sociálního zabezpe ení
Odd lení zvláštních druh  poukaz

ížová 25
225 08 Praha 5

A. Základní identifikace
Název za ízení sociálních služeb (ZSS) íslo ZSS
                  

Ulice íslo domu Obec PS ID Datové schránky
                                             

B. Klient
íjmení Jméno Titul Rodné íslo

                                    

Ulice íslo domu Obec PS Stát
                                             

C. Opatrovník
Název / P íjmení a jméno O Rodné íslo
                           

Ulice íslo domu Obec PS Stát
                                             

D. Hlášení
Oznamujeme, že klient/ka byl/a do ZSS p ijat/a dne          

E. Souhlas opatrovníka se zm nou zp sobu výplaty jeho opatrovance

Opatrovník souhlasí se za ízením výplaty d chodu jeho opatrovance k 15. dni v m síci na ú et ZSS dle § 116c zákona 
. 582/1991 Sb.

Seznámil jsem se s Informacemi pro klienta/opatrovníka o zp sobu provád ní výplaty dávek d chodového pojišt ní dle § 116c zákona 
. 582/1991 Sb. na ú et ZSS 

(Informace o tomto zp sobu výplaty je sou ástí této žádosti, ale z stává k dispozici opatrovníkovi. Nezasílá se do SSZ.)

Vlastnoru ní podpis opatrovníka
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F. Údaje pot ebné ke stanovení výše srážek z d chodu v rámci výkonu rozhodnutí

Na základ  rozhodnutí soudu nebo jiného zákonem uznaného d vodu, je nutno z d chodu shora jmenovaného (jmenované) provád t srážky na 
výkon rozhodnutí. Aby eská správa sociálního zabezpe ení mohla plnit povinnosti plátce mzdy (d chodu) a mohla správn  stanovit výši srážek p i 
pobytu ve Vašem za ízení sociálních služeb (dále jen ZSS), žádáme Vás o potvrzení následujících údaj .

Plná výše úhrady za ubytování a stravu pro shora jmenovaného (jmenovanou) iní       m sí .

Úhrada za ubytování a stravu je stanovena smlouvou podle § 91 zákona 108/2006 Sb. uzav enou mezi ZSS a klientem.

Sou asn  potvrzujeme, že ZSS má ve smyslu ust. § 73 odst. 1 písm. a) až d) zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zn ní pozd jších 
edpis , povahu týdenního stacioná e; domova pro osoby se zdravotním postižením; domova pro seniory; domova se zvláštním režimem.

G. Datum, podpis oprávn né osoby a razítko ZSS

ZSS bere na v domí, že se provád ní výplaty d chodu klienta/klientky na ú et ZSS ídí Pravidly pro výplatu d chod  
obyvatel m za ízení sociálních služeb v aktuálním zn ní, zve ejn nými na webových stránkách SSZ (www.cssz.cz/cz/zss).

V          Dne          
Razítko a podpis ZSS

Žádost je t eba zaslat SSZ na adresu uvedenou v záhlaví žádosti. Tiskopis lze podat pouze v listinné podob . Elektronicky lze zaslat jen tehdy, 
je-li opat en uznávanými elektronickými podpisy žadatele (ZSS) i opatrovníka.
Informace pro klienta/opatrovníka o zp sobu provád ní výplaty dávek d chodového pojišt ní dle § 116c zákona . 582/1991 Sb. na ú et ZSS slouží 
opatrovník m jako podklad pro ud lení jejich souhlasu s tímto zp sobem výplaty d chodu jejich opatrovance. Nezasílá se do SSZ.
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INFORMACE PRO KLIENTA/OPATROVNÍKA O ZP SOBU PROVÁD NÍ VÝPLATY 
DÁVEK D CHODOVÉHO POJIŠT NÍ DLE § 116c ZÁKONA . 582/1991 Sb.

NA Ú ET ZA ÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
(verze 01/2018) 

Výplatu na ú et za ízení sociálních služeb (dále „ZSS“)  lze za ídit pouze do ZSS poskytujících pobytové 
služby v t chto ty ech za ízeních: domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, 
domov se zvláštním režimem a týdenní stacioná .

Výplata výše uvedeným postupem je p ípustná pouze se souhlasem oprávn ného (tedy poživatele 
chodu) nebo jeho opatrovníka. Sv j souhlas vyjad ují podpisem na Žádosti o provád ní výplaty dávek 
chodového pojišt ní dle § 116c zákona . 582/1991 Sb.

Výplatní den je 15. den v m síci. Dávky d chodového pojišt ní se vyplácejí dop edu v pravidelných 
sí ních lh tách, splátka d chodu náleží vždy na m sí ní období, které po íná 15. dnem v m síci a kon í 

dnem bezprost edn  p edcházejícím dni splatnosti následující splátky – tedy 14. dnem následujícího m síce.

ZSS  jako  zprost edkovatel   výplaty  je  povinno  bu   p íslušnou  ástku   k  15.  dni  kalendá ního  m síce 
poživateli d chodu vyplatit (pokud  je  v  tento  den  klientem  daného  ZSS)  nebo ji do 8 dn  vrátit na 

et SSZ.  Stanovení  zásad  pro výplatu  d chodu  v p ípad   p echodné nep ítomnosti klienta v ZSS 
(nap . z d vodu hospitalizace) je v kompetenci ZSS.

Klient ZSS potvrdí p evzetí výplaty svým vlastnoru ním podpisem; pokud se neumí nebo nem že 
podepsat, p evzetí výplaty d chodu klientem potvrdí vlastnoru ním podpisem dva sv dci.

Pokud klient omezený ve svéprávnosti  má pro p ijímání  d chodu  soudem ur eného opatrovníka, pak ZSS p i 
výplat  d chodu postupuje v souladu se smluvním ujednáním s opatrovníkem.

i za ízení výplaty na ú et ZSS dojde vždy ke zm  splatnosti d chodu z p vodního sudého dne (z 
intervalu 2 – 24) na 15. den v m síci. Tato zm na je vždy spojena s vyú továním výplaty a poukazem 
doplatku, který SSZ zasílá oprávn nému poštovní poukázkou B na adresu ZSS.

Pravidla pro vyú tování jsou následující:  dávky  d chodového  pojišt ní  se  vyplácejí  dop edu 
v pravidelných m sí ních lh tách ur ených SSZ. Splátka d chodu náleží vždy dop edu na m sí ní období, 
které po íná dnem splatnosti dané splátky a kon í dnem bezprost edn  p edcházejícím dni splatnosti 
následující splátky. P i zm  splatnosti je lh tová výplata za ízena od 15. dne v m síci, který bezprost edn  
následuje po skon ení p vodního výplatního období. Období od ukon ení výplaty dle p vodní splatnosti do 
za ízení výplaty se splatností 15 je vyú továno jako doplatek. Výše tohoto doplatku se stanoví jako podíl  celé 

sí ní splátky a konstanty 30,4167 (konstanta vyjad uje pr rný po et dn  v kalendá ním m síci) 
vynásobený po tem kalendá ních dn  v tomto doplatkovém období. Pro názornost uvádíme dva p íklady 
vyú tování:

íklad . 1
chod je vyplácen 6. den v m síci ve výši 10 000 K

Lh tová výplata    6.8. –   5. 9.     10 000 K   (srpnová splátka)
Doplatek              6.9. – 14. 9.      2 959 K   (10 000/30,4167 x 9 = 2 958,90) = pom rná ást zá ijové splátky
Lh tová výplata  15.9.- 14.10.      10 000 K   (zá ijová splátka)

íklad . 2
chod je vyplácen 24. den v m síci ve výši 15 000 K

Lh tová výplata   24. 8. –  23. 9.    15 000 K   (srpnová splátka)
Doplatek             24. 9. – 14.10.   10 357 K  (15 000/30,4167 x 21 = 10 356,15) = pom rná ást zá ijové splátky
Lh tová výplata  15.10. - 14.11.    15 000 K   ( íjnová splátka)


