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Příslušnost vězeňské služby k provádění sociálního zabezpečení
§ 9 zákona č. 582/1991 Sb.

Oddělení sociálního zabezpečení odboru ekonomického GŘ (dále jen “OSZ“) rozhoduje o dávkách
důchodového pojištění příslušníků vězeňské služby a provádí jejich výplatu, jestliže:
1. občan byl příslušníkem ozbrojených sil po dobu aspoň 20 let a služební poměr naposledy ukončil u
vězeňské služby,
2. občan byl příslušníkem ozbrojených sil, ke dni 31. prosince 1992 byl ve služebním poměru a k
tomuto dni konal službu alespoň po dobu 15 let, služební poměr naposledy ukončil u vězeňské
služby,
3. příslušník vězeňské služby v době služby splnil podmínky nároku na starobní důchod,
4. příslušník vězeňské služby v době služby nebo nejpozději do dvou roků od jejího skončení splní
podmínky nároku na invalidní důchod anebo se stane invalidním následkem úrazu nebo
onemocnění vzniklých při výkonu služby nebo v přímé souvislosti s ním,
5. bývalý příslušník vězeňské služby pobíral výsluhový příspěvek nebo příspěvek za službu alespoň ke
dni předcházejícímu dni vzniku nároku na důchod,
6. jde o vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod po příslušníkovi vězeňské služby, který zemřel v době
služby nebo nejpozději do dvou roků od jejího skončení nebo splnil některou z podmínek
uvedených v bodech 1 až 5.

Podávání žádosti o důchod
Žádost o důchod od vězeňské služby sepisuje s příslušníky a bývalými příslušníky OSZ nebo příslušná
organizační jednotka vězeňské služby. Žádost se sepisuje na tiskopisech vydaných OSZ.
•

Příslušník vězeňské služby podává žádost o důchod u organizační jednotky, ve které koná službu,
nebo u OSZ.

•

Bývalý příslušník vězeňské služby, který splnil podmínky pro nárok na důchod od vězeňské služby,
a pozůstalý po těchto příslušnících, podávají žádost o důchod u organizační jednotky, ve které
bývalý příslušník naposledy konal službu, nebo u OSZ.

Výplata důchodů
Dávky důchodového pojištění se vyplácejí každého 10. dne v měsíci na běžný kalendářní měsíc.
Připadne-li splatnost dávky na sobotu, neděli nebo svátek, je dnem výplaty předcházející pracovní
den.
Důchod se vyplácí v hotovosti prostřednictvím poštovních poukázek B. V podmínkách doručování je
stanoveno, že důchod lze vyplatit jen do vlastních rukou příjemce. V případě nepřítomnosti příjemce
dávky v místě doručovací adresy, lze doručení poštovní poukázky na jinou adresu vyřídit přímo
s poštovním úřadem. V případě, že poštovní poukázka není do stanoveného výplatního dne doručena
příjemci dávky, podává informace o dalším postupu výplaty dávky OSZ.
Na základě žádosti příjemce důchodu se důchod poukazuje na účet příjemce u banky v České
republice. Žádost se podává na předepsaném tiskopise, vydaném OSZ.
Pokud nemůže příjemce důchodu ze zdravotních důvodů výplatu dávky přijímat, obec ustanoví svým
rozhodnutím zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění.

