
Evidenþní štítek
Hlášení o zamČstnání poživatele
SĜedþasného starobního dĤchodu

A. Základní identifikace
Název zamČstnavatele Identifikaþní þíslo Variabilní symbol

Ulice ýíslo domu Obec PSý Stát

E-mail Telefon Fax ID Datové schránky

B. Informace o poživateli pĜedþasného starobního dĤchodu
3Ĝíjmení Jméno Titul Datum narození Rodné þíslo

Ulice ýíslo domu Obec PSý Stát

C. Hlášení o zamČstnání
V souladu s § 41 zákona þ. 582/1991 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, oznamujeme, že poživatel/ka starobního dĤchodu podle § 31 zákona
þ. 155/1995 Sb., o dĤchodovém pojištČní, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, který/á dosud nedosáhl/a dĤchodového vČku, v naší organizaci

¬ 1) vykonává zamČstnání zakládající úþast na dĤchodovém pojištČní
Od

¬ 2) vykonává (vykonával) zamČstnání malého rozsahu (§ 7 zákona þ. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištČní) a rozhodný pĜíjem (§ 6 odst.2
cit. zákona) byl dosažen
V mČsíci Roku

¬ 3) vykonává (vykonával) zamČstnání na základČ dohody (dohod) o provedení práce a byl mu zúþtován pĜíjem v þástce vyšší než 10 000 Kþ
(§ 7a odst. 1 zákona þ. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištČní)

V mČsíci Roku

D. Datumy, podpisy a razítka

Datum a podpis dĤchodce Datum, podpis a razítko zamČstnavatele

Pouþení 

Tento tiskopis se použije k hlášení o zamČstnání poživatele „pĜedþasného“ starobního dĤchodu v pĜípadech, kdy tento poživatel nesplĖuje podmínky 
pro výplatu pĜedþasného starobního dĤchodu. 

Bod 1. je urþen pro hlášení o nástupu do zamČstnání poživatelĤ starobních dĤchodĤ dle § 31 zákona þ. 155/1995 Sb., kteĜí ke dni nástupu do 
zamČstnání, které zakládá úþast na dĤchodovém pojištČní, nedosáhli dĤchodového vČku. 

Bod 2. je urþen k vyplnČní v pĜípadČ, že poživatel starobního dĤchodu pĜiznaného podle § 31 zákona þ. 155/1995 Sb., který ještČ nedosáhl 
GĤchodového vČku, dosáhl pĜi výkonu zamČstnání malého rozsahu (resp. úhrnnČ pĜi výkonu více zamČstnání malého rozsahu v rámci jednoho 
zamČstnavatele) v nČkterém kalendáĜním mČsíci rozhodného pĜíjmu od 1. 1. 2019 ve výši 3 000 Kč, do 31. 12. 2018 ve výši 2 500 Kþ. 

Bod 3. je urþen k vyplnČní v pĜípadČ, že poživatel starobního dĤchodu pĜiznaného podle § 31 zákona þ. 155/1995 Sb., který ještČ nedosáhl 
GĤchodového vČku, dosáhl pĜi výkonu zamČstnání na základČ dohody (dohod) o provedení práce v nČkterém kalendáĜním mČsíci pĜíjmu (úhrnu 
zapoþitatelných pĜíjmĤ) v þástce vyšší než 10 000 Kþ.
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