Hlášení o zaměstnání poživatele
předčasného starobního důchodu

Evidenční štítek

(platné od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013)
Místně příslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno

A. Základní identifikce
Název zaměstnavatele
Ulice

Identifikační číslo
Číslo domu (č.p./orient.) Obec

E-mail

Telefon

Variabilní symbol

PSČ/Postcode

Stát

Fax

ID Datové schránky

B. Informace o poživateli předčasného starobního důchodu
Příjmení

Jméno

Titul

Ulice

Číslo domu (č.p./orient.) Obec

Datum narození
PSČ/Postcode

Rodné číslo
Stát

C. Hlášení o zaměstnání
V souladu s ust. § 41 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme, že poživatel/ka starobního důchodu podle § 31 zákona
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který/á dosud nedosáhl/a důchodového věku, v naší organizaci
1) vykonává zaměstnání zakládající účast na důchodovém pojištění
Od

2) vykonává (vykonával/a) zaměstnání malého rozsahu (§ 7 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění) a rozhodný příjem
2 500 Kč (§ 6 odst. 2 cit. zákona) byl dosažen
V měsíci

Roku

3) vykonává (vykonával/a) více tzv. krátkodobých zaměstnání (§ 6 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., ve znění zákona č. 470/2011 Sb.)
a dosáhl při nich úhrnu započitatelných příjmů ve výši rozhodného příjmu 2 500 Kč
V měsíci

Roku

4) vykonává (vykonával/a) zaměstnání na základě dohody (dohod) o provedení práce a byl mu zúčtován příjem v částce vyšší než
10 000 Kč (§ 7a odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., ve znění zákona č. 365/2011 Sb.)
V měsíci

Roku

D. Data, podpisy a razítka

Datum a podpis důchodce

Datum, podpis a razítko zaměstnavatele
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Poučení
Tento tiskopis se použije k hlášení o zaměstnání poživatele „předčasného“ starobního důchodu v případech, kdy tento poživatel nesplňuje
podmínky pro výplatu předčasného starobního důchodu.

Bod 1. je určen pro hlášení o nástupu do zaměstnání poživatelů starobních důchodů dle § 31 zákona č. 155/1995 Sb., kteří ke dni nástupu
do zaměstnání, které zakládá účast na důchodovém pojištění, nedosáhli důchodového věku.
Bod 2. je určen k vyplnění v případě, že poživatel starobního důchodu přiznaného podle § 31 zá kona č. 155/1995 Sb., který ještě nedosáhl
důchodového věku, dosáhl v zaměstnání malého rozsahu v některém kalendářním měsíci rozhodného příjmu.
Bod 3. je určen k vyplnění v případě, že poživatel starobního důchodu přiznaného podle § 31 zá kona č. 155/1995 Sb., který ještě nedosáhl
důchodového věku, dosáhl při souběžném nebo opakovaném výkonu více tzv. krátkodobých zaměstnání v některém kalendářním měsíci úhrnu
započitatelných příjmů ve výši rozhodného příjmu.
Bod 4. je určen k vyplnění v případě, že poživatel starobního důchodu přiznaného podle § 31 zákona č. 155/1995 Sb., který ještě nedosáhl
důchodového věku, dosáhl při výkonu zaměstnání na základě dohody (dohod) o provedení práce v některém kalendářním měsíci příjmu (úhrnu
započitatelných příjmů) v částce vyšší než 10 000 Kč.

Upozornění
Hlášení se provádí na tomto tiskopisu jen jde-li o důchodce, jemuž důchod vyplácí ČSSZ.
Zaměstnavatel odesílá hlášení přímo ČSSZ v Praze 5, Křížová 25, PSČ 225 08.
Hlášení musí být podepsáno odpovědným pracovníkem zaměstnavatele.
Hlášení je vhodné předložit k podpisu též důchodci.
Úplným a ve lhůtě odeslaným hlášením zaměstnavatele je splněna i ohlašovací povinnost důchodce (pokud obsahuje jeho podpis).
Zaviní-li zaměstnavatel nesprávným hlášením nebo jeho opomenutím, že dávka byla poskytnuta neprávem nebo ve vyšší míře než náležela, je
povinen nahradit neprávem vyplacené částky.

Základní informace o právních předpisech týkajících se nároku na výplatu předčasného starobního
důchodu a plnění ohlašovací povinnosti.
Podle ust. § 27 zákona č. 155/1995 Sb. se výdělečnou činností rozumí činnost osob uvedených v ust. § 5 odst. 1 písm. a) až l), v) až x)
a v § 5 odst. 2 a 3 téhož zákona vykonávaná v rozsahu, který zakládá účast na pojištění.
Podle ust. § 37 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 306/2008 Sb., výplata starobního důchodu, na který vznikl nárok
podle § 31 tohoto zákona, nenáleží do dosažení důchodového věku, pokud je vykonávána výdělečná činnost nebo je poskytována podpora
v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci.
Podle ust. § 41 zákona č. 582/1991 Sb. má zaměstnavatel povinnost ohlásit, vstoupí-li k němu do zaměstnání poživatel starobního důchodu
přiznaného podle § 31 zákona o důchodovém pojištění, pokud poživatel tohoto důchodu podle § 37 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění
nesplňuje podmínky pro výplatu tohoto důchodu při výkonu výdělečné činnosti.
Podle ust. § 35a odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb. má dále zaměstnavatel povinnost hlásit změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok
na dávku a jeho trvání a pro výši a výplatu dávky, a to do 8 dnů ode dne zjištění takové změny.
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