Česká správa sociálního zabezpečení
225 08 Praha 5, Křížova 25
Rodné číslo

Hlášení o zaměstnávání poživatele
starobního důchodu
Oznamujeme, že poživatel(ka) starobního důchodu pan (paní)............................................................................................
.............................................................................. datum narození ........................................................................................
adresa trvalého pobytu ...........................................................................................................................................................
1. Je zaměstnán (a) v naši organizaci od .............................................................. v pracovněprávním vztahu sjednaném
na dobu neurčitou.
2. Je zaměstnán (a) v naší organizaci od ........................................................................ . Jmenovaný (á) dosud nedosáhl
důchodového věku a pobírá starobní důchod podle § 30 (31) zákona č. 155/1995 Sb., jehož výplata při výkonu
výdělečné činnosti do dosažení důchodového vk nezáleží (§ 37 odst. 2 zák. č. 155/1995 Sb.).
3. Je zaměstnán (a) v naší organizaci od ................................................................................ s předpokládaným příjmem,
přesahujícím dvojnásobek částky životního minima platné pro jednotlivce, který je poživatelem starobního důchodu,
k prvnímu dni kalendářního měsíce výkonu této činosti (§ 37 odst. 1 písm. a) bod 1 zák. č. 155/1995 Sb.).
4. Dosáhl (a) v kalndářním měsíci ............................................................... příjmu, který přesáhl dvojnásobek částky
životního minima uvedený v odstavci 3. Příjem v tomto kalendářním měsíci činil .........................................................
Od následujícího kalendářního měsíce ......................................................... bude-nebude*) předpokládaný příjem
přesahovat částku uvedenou v odstavci 3 a k prvním dni tohoto měsíce pobírá, nepobírá*) nemocenské,
které náleží dosud*), jehož výplata byla zastavena od ............................................*)

......................................................
Datum a podpis důchodce

.............................................................
Datum, podpis a razítko
zaměstnavatele

Poučení

Tento tiskopis se použije k hlášení o zaměstnání poživatele starobního důchodu v případech, kdy tento poživatel nesplňuje
podmínky pro výplatu starobního důchodu, popřípadě tyto podmínky nesplnil v některém kalendářním měsíci.
Bod 1 je určn pro hlášení nástupu do zaměstnání sjednaného na dobu neuritou, vykonávaného v pracovním poměru nebo

na základě dohody o pracovní činnosti.
Bod 2 je určen pro hlášení o nástupu do zaměstnání poživatelů starobních důchodů dle § 30 a 31, kteří dosud nedosáhli
důchodového věku.
Bod 3 je určen pro hlášení o nástupu do zaměstání poživatele starobního důhodu v období vymezené v § 37 odst. 1 písm.
a zák. č. 155/1995 Sb., jestliž jeho předpokládaný příjem přesahuje stanovenou částku.
Bod 4 je určen pro hlášení o překročení stanoveného příjmu v kalendářním měsíci. Současně je nutno uvést, zda od
následujícího kalendářního měsíce bude, popř. nebude předpokládaný příjem přesahovat částku, při němž výplata důchodu
nenáleží a zda k prvnímu dni tohoto následujícího měsíce není vyplaceno nemocenské.

*) Nehodící se škrtněte
Tiskopis ČSSZ č. 89 1273

vytvořeno programem FormFiller

2002

Příjmem se rozumí příjem před snížením o částku, která odpovídá výši pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dani z příjmu. Do příjmu z výdělečné činnosti se zahrnují
též dávky nemocenského pojištění nahrazující ušlý příjem, a to vždy v obě za kterou byly vyplaceny.
Hlášení se provádí na tomto tiskopise jen, jde-li o důchodce, jemuž důchod vyplácí ČSSSZ. Zaměstnavatel odesílá hlášení
přímo ČSSZ v Praze 5, Křížova 25, PSČ 225 08.
Hlášení musí být podepsáno odpovědným pracovníkem organizace.
Hlášení předložte též k podpisu důchodci.
Úplným a ve lhůtě odeslaným hlášením organizace je splněna i ohlašovací povinnosti důchodce (pokud obsahuje podpis).
zaviní-li organizace nesprávným hlášením nebo jeho opomenutím, že dávka byla poskytnuta neprávem nebo ve výšší míře než
náležela, je povinna nahradit neprávem vyplacené částky.

Základní informace o právních předpisech týkajících se nároku na výplatu
starobního důchodu a plnění ohlašovací povinnosti.
Podle § 37 zák. č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění v plném znění

1. Výplata starobního důchodu, na kerý vznikl nárok podle § 29 zdp, nenáleží
a) v období dvou let po vzniku nároku na tento důchod v těch kalendářních měsících, v nichž
1. příjem z výdělečné činnosti, s výjimkou samostatné výdělečné činnosti, přesáhl dvojnásobek částky
životního minima paltné pro jednotlivce, který je poživatelem starobního důchodu (§ 3 odst. 2 písm. e)
a § 3 odst. 3 písm. a) zák. č. 463/1991 Sb.), prvnímu dni kalendářního měsíce výkonu této činnosti,
příjmem se zde rozumí též dávky nemocenského pojištění nahrazující ušlý příjem.
- poživatel starobního důchodu je výdělečně činný v cizině, a to i po část měsíce, nebo
2. v období dvou let po vzniku nároku na tento důchod pokud vykonává samostatnou výdělečnou činnost,
a to v těch kalendářních měsících, ve kterých je povinnen platit zálohy na pojistné na důchodové
pojištění z měsíčního vyměřovacího základu, který je vyšší něž dvojnásobek částky životního minima
platné pro jednotlivce, který je poživatelem starobního důchodu, ke dni 1. ledna příslušného kalendářního roku.
2. Výplata starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 30 nebo § 31 zdp, nenáleží do dosažení
důchodového věku, pokud je vykonávána výdělečná činnost nebo je poskytováno hmotné zabezpečení
uchazečů o zaměstnání, ode dne dosažení důchodového věku se posuzují podmínky pro výplatu
starobního důchodu obdobně podl odstavce 1 písm. a) a b).
3. Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na pojištěnce, který dosáhl věku 65 let.
4. Období dvou let po vzniku nároku na starobní důchod podle odstavce 1 se počítá od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém vznikl nárok na starobní důchod, tímto obdobím se přitom rozumí 24 kalendářních
měsíců. K příjmu z výdělečné činnosti ( odst. 1 písm. a) č, 1) dosaženému v kalendářním měsíci, do něhož
spadá den, od něhož se přiznává starobní důchod, se nepřihlíží, je-li tato činnost ukončena před tímto dnem.
5. Výplata starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 zdp, náleží osobám vykonávajícím výdělečnou činnost na základě pracovněprávního vztahu, jen pokud tento vztah byl sjednán na dobu určitou, lze-li
jej podle zvláštních předpisů na tuto dobu sjednat, ustanovení odstavce 1 není přitom dotčeno.
Podle § 4 nařízení vlády ČSFR č. 557/1990 Sb.
zaniká nárok na starobní důchod přiznaný podle nař. vlády č. 557/1990 Sb. o mimořádném poskytování
starobního důchodu některým horníkům, pokud důchodce začne vykonávat vybrané zaměstnání v hornictví
(§ 1 odst. 2 cit. nařízení)
Podle § 41 odst. 1 zák. č. 582/1991 Sb., v platném znění
má organizace povinnost ohlásit, vstoupí-li k ní do zaměstnání poživatel starobního důchodu, který nesplňuje
podmínky pro výplatu tohoto důchodu při výkonu výdělečné činnosti, a to do 8 dnů od vstupu do zaměstnání.
Organizace je dále povinna ohlásit do 8 dnů od vyúčtování příjmů za kalendářní měsíc, že poživatel starobního
důchodu dosáhl v kalendářním měsíci příjmu z výdělečné činnosti, při němž výplata tohoto důchodu podle
zákona o důchodovém pojištění nenáleží (§ 37 odst. 1 písm. a) č. 1 a odst. 2 zdp).

