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Jak bude ČSSZ vyplácet jednorázový příspěvek 5000 Kč 
důchodcům  

 
Dne 23. listopadu 2020 nabyl účinnosti zákon o mimořádném jednorázovém 
příspěvku důchodci (JPD) v roce 2020. Výše jednorázového příspěvku činí 
5 000 Kč a je stejná pro poživatele všech typů důchodů. ČSSZ tak v řádu dnů  
od přijetí zákona zajistí výplatu tohoto příspěvku cca 3 milionům příjemců, 
poživatelů důchodu.  
 
Jednorázový příspěvek důchodci bude automaticky vyplacen všem stávajícím 
poživatelům důchodu. Vyplácet se bude samostatně formou doplatku v určeném termínu 
začátkem prosince 2020. 
 
„Pandemie s sebou přinesla nejrychlejší tempo zdražování za poslední roky, a to ve svých 
peněženkách pociťují obzvláště tíživě ti, kteří s příjmy sotva vyjdou i za normálních 
okolností. Jsou to nejen senioři, ale také invalidé, vdovy, vdovci a sirotci. Letos jim navíc 
přibyly mimořádné výdaje spojené s nákupem roušek, desinfekce a dalších prostředků na 
ochranu vlastního zdraví. Proto jsem prosadila mimořádný příspěvek. ČSSZ ode mě 
dostala za úkol tuto pomoc k lidem dostat co nejrychleji. Jsem tedy velmi ráda, že 
kolegové přišli s řešením, jak vyplatit příspěvek velmi rychle,“ říká ministryně práce 
a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). 
 

„ČSSZ dva měsíce intenzivně připravovala technologické řešení jednorázového příspěvku 

důchodcům tak, aby po nabytí účinnosti zákona byla schopna v řádu jednotek dnů, tedy 

ve zcela bezprecedentně krátkém čase, zajistit jeho vyplacení. Poděkování za 

uskutečnění tohoto "malého zázraku" přitom patří nejen našim zaměstnancům, ale také 

kolegům z České národní banky, Ministerstva financí a České pošty. Díky pružné 

kooperaci jsme společně dokázali zajistit mimořádnou výplatu příspěvku v objemu  

cca 2 mil. příspěvků na bankovní účty občanů ČR a dalších cca 860 tis. příspěvků 

poukázkou prostřednictvím České pošty,“ uvedl Mgr. František Boháček, ústřední ředitel 

České správy sociálního zabezpečení. 

 

Jak bude jednorázový příspěvek důchodci 2020 vyplacen: 

 
Jednorázový příspěvek důchodci vyplatí Česká správa sociálního zabezpečení (nikoliv 

okresní správy sociálního zabezpečení), a to samostatně (mimo splátku samotného 

důchodu), v intervalu od 30. 11. do 8. 12. 2020. Výplata proběhne stejným způsobem, 

jakým byla důchodci vyplacena listopadová běžná splátka důchodu (tj. nejčastěji na 

bankovní účet nebo hotově).  

 

Od odeslání platby ze strany ČSSZ bude příspěvek připsán na bankovní účet důchodce 

zpravidla během dvou až tří pracovních dnů. Výplata v hotovosti bude realizována 

poštovními poukázkami typu B, které budou doručeny adresátům dle režimu České pošty 

do 15. 12. 2020, na jejichž základě jim bude mimořádný příspěvek vyplacen na pobočce 

České pošty.  
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Vyplácení JPD na bankovní účty (orientační harmonogram): 

 

den splatnosti důchodu odeslání platby (ČSSZ) 

2., 4., 6. 30. 11. - 1. 12. 2020 

8., 10., 12. 1. 12 - 2. 12. 2020 

14., 16., 18. 3. 12. - 4. 12. 2020 

20., 22., 24. 7. 12 - 8. 12. 2020 

15. 4. 12. 2020 

 
Vyplácení JPD poštovními poukázkami B: 
 

den splatnosti důchodu  odeslání platby (ČSSZ) 

2., 4., 6. 30. 11. 2020 

8., 10., 12. 30. 11.  - 2. 12. 2020 

14., 16., 18. 2. 12. - 3. 12. 2020 

20., 22., 24. 3. 12 - 4. 12. 2020 

 

 

Poživatelé důchodu, kterým dosud nebyla zařízena běžná lhůtová výplata (týká se 

zejména rozpracovaných nových žádostí o přiznání důchodu, opětovných přiznání, 

obnovy výplaty apod.), obdrží jednorázový příspěvek důchodci do jednoho měsíce po 

zařízení/obnově lhůtové výplaty. 

 

Jednorázový příspěvek důchodci bude vyplácen i do ciziny, ale s ohledem na specifika 

těchto výplat, nelze jednoznačně stanovit termín jeho výplaty. 

 

 

Oddělení komunikace ČSSZ a tiskové oddělení MPSV 


