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A. Základní identifikace OSV
íjmení

Jméno

Titul

Datum narození

Rodné íslo

B. Studium
Název a adresa školy

Ve školním roce

je OSV studentem

ro níku

C. Datum vypln ní, podpis a razítko

Datum
Podpis a razítko školy
Upozorn ní - nutno doložit nejpozd ji do konce kalendá ního m síce následujícího po m síci podání p ehledu o p íjmech
a výdajích za kalendá ní rok, ve kterém OSV chce, aby její samostatná výd le ná innost byla posouzena jako vedlejší.
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Pokyny k vypln ní
Potvrzení o studiu
pro účely posouzení výkonu samostatné výdělečné činnosti jako vedlejší
K oddílu A
Základní identifikace OSV
íjmení, Jméno, Titul – vypl te sou asné p íjmení, jméno a získané v decké a akademické tituly osoby samostatn výd le
inné (OSV ).
Datum narození, Rodné íslo – vypl te datum narození OSV a rodné íslo, p ípadn Eviden ní íslo pojišt nce (E P), nebylo-li rodné íslo
id leno.
K oddílu B
Studium
Název a adresa školy – uve te název a adresní údaje.
Ve školním roce je OSV studentem ro níku – uve te školní rok, ve kterém je/byla/bude OSV
roce OSV studuje/studovala/bude studovat.

studentem, a ro ník, který v tomto školním

POU ENÍ
Potvrzení slouží pro posouzení výkonu vedlejší samostatné výd le né innosti ve smyslu ustanovení § 9 odst. 6 písm. e) zákona . 155/1995 Sb.,
o d chodovém pojišt ní, ve zn ní pozdějších předpisů, a § 13a odst. 8 zákona . 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na
státní politiku zam stnanosti, ve zn ní pozdějších předpisů.
Pro ú ely posouzení výkonu samostatné výd le né innosti jako vedlejší z d vodu studia se v souladu s ustanovením § 20 odst. 4
písm. a) zákona . 155/1995 Sb., ve zn ní pozdějších předpisů, považuje nezaopat ené dít do skon ení povinné školní docházky, a poté, nejdéle
však do 26. roku v ku, jestliže se soustavn p ipravuje na budoucí povolání.
Soustavnou p ípravou dít te na budoucí povolání je pro ú ely posouzení samostatné výd le né innosti jako vedlejší, považováno studium na
st edních a vysokých školách v eské republice s akreditací Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy a též studium na st edních
a vysokých školách v cizin , pokud podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy je postaveno na rove studia na st edních
a vysokých školách v eské republice. Studiem na vysokých školách se pro ú ely tohoto zákona rozumí studium na vysokých školách
v bakalá ském, magisterském a doktorském studijním programu.
OSV
je povinna toto potvrzení p íslušné správ
sociálního zabezpe ení doložit nejpozd ji do konce kalendá ního
m síce následujícího po m síci podání p ehledu o p íjmech a výdajích za kalendá ní rok, ve kterém OSV chce, aby její
samostatná výd le ná innost byla posouzena jako vedlejší.
Pokud OSV oznámila a doložila skute nosti rozhodné pro posouzení výkonu samostatné výd le né
povinna p íslušné správ sociální zabezpe ení oznámit zánik t chto skute ností.

innosti jako vedlejší, je

