
A. ODHLÁ�KA ZAMÌSTNANCE
Z POJI�TÌNÍ

(Vyplní malá organizace
podle obèanského prùkazu)

Okresní (Pra�ská) správa sociálního zabezpeèení
IÈO malé organizace

Rodné è. zamìstnance
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Název nebo pøíjmení a jméno

Sídlo, adresa

Pøidìlený variabilní symbol

Pøíjmení (u �en té� rodné jméno)

Jméno

Datum narození

Místo narození, okres

Druh zamìstnání

Datum skonèení zamìstnání

zamìstnavatele

(ulice a èíslo domu)

u OSSZ (PSSZ)

(den, mìsíc, rok)

(den, mìsíc, rok)

Poznámky

Prezenèní razítko a èíslo
odhlá�kyRazítko a podpis zamìstnavatele

Podpis zamìstnance

ÈSSZ - 89 513 0                                              2/98                                                                            MK

Datum



Pouèení

Tento tiskopis je urèen pro pøihlá�ení zamìstnancù malých organizací k poji�tìní.

Malá organizace je povinna odhlásit zamìstnance, jeho� zamìstnání skonèilo, a to do 8 dnù ode
dne skonèní zamìstnání.  Odhlá�ka se podává u okresní správy sociálního zabezpeèení, v jejím� 
obvodu je sídlo malé organizace. 

Jde-li o malou organizaci na území hl. mìsta Prahy, pøihlá�ka se podává u Pra�ské správy sociálního 
zabezpeèení (územní pracovi�tì). Neodhlásí-li malá organizace zamìstnance v uvedené lhùtì, mù�e
okresní (Pra�ská) správa sociálního zabezpeèení ulo�it malé organizace pokutu a� do vý�e 20 000 Kè za
ka�dé jednotlivé nesplnìní nebo poru�ení povinnosti, èi 100 000 Kè pøi opìtovnén nespnìní nebo poru�ení

Odhlá�ku zamìstnance z poji�tìní si ponechá okresní (Pra�ská) správa sociálního zabezpeèení pro 
úèely poji�tìní, kde�to potvrzení o odhlá�ce, bylo-li vyplnìné, vrátí zamìstnavateli.

povinnosti, za jej� nesplnìní nebo poru�ení byla ji� pokuta ulo�ena.
Malá organizace je povinna spolu s odhlá�kou pøedlo�it k ovìøení a doplnìní potvrzení o zamìstnání.
Odhla�ovací tiskopis obsahuje odhlá�ku zamìstnance z poji�tìní a potvrzení o odhlá�ení zamìstnance
z poji�tìní.

Návod k vyplnìní

V odhlá�ce uvede organizace (zamìstnavatel) v rubrikách 1-2 své jméno a síclo, popøípadì otiskne své 
razítko. v rubrice 3 uvede pøidìlený variabilní symbol u okresní (Pra�ské) správy sociálního zabezpeèení. 
Rubriky 4-9 vyplní podle obèanského prùkazu zamìstnance. V rubrice 8 zapí�e druh zamìstnání.

Riskopisy odhlá�ky zamìstnance z poji�tìní lze obdr�et u okresní (Pra�ské) správy sociálního zabezpeèení.



B. POTVRZENÍ ODHLÁ�KY 

Rodné è. zamìstnance

Odhlásil (a) dne z poji�tìní

Datum narození

Datum skonèení zamìstnání

Organizace (zamìstnavatel) - otisk

Poznámky

prezenèní razítko OSSZ (PSSZ)
Datum,

                                                                               2/98          

razítka organizace nebo pøíjmení
a jména zamìstnavatele a jeho adresa

zamìstnance:

ZAMÌSTNANCE


