
ČSSZ – 89 320 4
I/2009

1) Vyplňuje cizí státní příslušník, který dosud nemá přiděleno rodné číslo
2) Adresa pro doručování písemností; vyplňuje se jen v případě, že má být rozdílná od adresy trvalého pobytu
3) Je-li trvalý pobyt mimo území ČR
4) Vyplňuje se jen v případě, že podání přihlášky předcházelo zaměstnání v cizině
5) Nehodící se škrtněte a doplňte
6) Jako bankovní spojení se uvede číslo účtu a identifi kační kód banky

Vyplní OSSZ/PSSZ:
Datum podání přihlášky  ...........................................................................................................  Typ pojištění
 (1 – 4)
Vznik pojištění podle § 6 odst. ............ písm. ............ zákona č. 155/1995 Sb.

od .................................................. do ..................................................

Přiděleno pořadové číslo – variabilní symbol
 podle § 6 odst. 1 písm. c) zdp

 podle § 6 odst. 2 zdp

Pojistné bude poukazováno na účet OSSZ/PSSZ

u peněžního ústavu  ..............................................................................................

bankovní spojení6)  ...............................................................................................

konstantní symbol  ................................................................................................

Datum .......................................................... ................................................................................

 Razítko OSSZ/PSSZ a podpis

PŘIHLÁŠKA
k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění podle § 6 odst. 1 písm. c)

a § 6 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

1.
 Rodné číslo Příjmení Jméno Titul Rodné příjmení

2.
 Všechna dřívější příjmení Pohlaví1) Státní občanství

3.
 Datum narození Místo narození (u osob narozených v cizině i stát) Kontaktní telefon

4.
 Adresa trvalého pobytu: Ulice Číslo domu Obec Pošta PSČ (Post Code) Stát

5.
 Kontaktní adresa2): Ulice Číslo domu Obec Pošta PSČ (Post Code) Stát

6.
 Adresa pobytu v ČR3): Ulice Číslo domu Obec Pošta PSČ

7.
 Cizozemský nositel pojištění4): Název Ulice Číslo domu Obec Post Code Stát

                                                                                       Cizozemské číslo pojištění4):

Evidenční štítek

Přihlašuji se k pojištění od …………………......................…..…………… do …………………........................……………… z důvodu výkonu výdělečné činnosti 
v cizině. Bez udání důvodu se k pojištění přihlašuji na dobu, po kterou případně bude pracovní činnost v cizině přerušena, popř. nebude 
vykonávána po celý kalendářní měsíc.

Platba: a) složenkou5)

 b) z účtu5) č.: …………………........................................………. / …………....……….. u peněžního ústavu ………………………..............……………

Pojistné bude placeno5):   měsíčně   –   čtvrtletně   –   pololetně   –   ročně   –   nepravidelně   –   jednorázově 

– na minimální vyměřovací základ ve smyslu ust. § 5b zákona č. 589/1992 Sb.5)

– na určený vyměřovací základ …………………..............................……….. v měsíční výši …………………..............................………..5)

  ................................................................................

 Podpis pojištěnce
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Poučení

I. Podmínky účasti na pojištění

Dobrovolného pojištění jsou účastny osoby starší 18 let, jestliže podaly přihlášku k účasti na pojištění a účast na pojištění se týká 
doby:

1) vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, pokud jim po dobu této evidence nenáleží podpora v nezaměstnanosti 
nebo podpora při rekvalifi kaci – § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění (typ pojištění 1).

 Je nutno předložit potvrzení úřadu práce o době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání s uvedením údaje od kdy do kdy byla 
vyplácena podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifi kaci.

2) soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v České republice, s výjimkou doby prvních šesti 
let tohoto studia po dosažení věku 18 let – § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění (typ pojištění 2).

 Je nutno předložit potvrzení (doklad) o dobách trvání studia po 18. roce věku.

3) výdělečné činnosti v cizině po 31. 12. 1995, jedná-li se o osoby v pracovním poměru, členy družstva, jestliže nejsou 
v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni, nebo osoby samostatně 
výdělečně činné – § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění (typ pojištění 3).

 Je nutno předložit pracovní smlouvu (případně jiný doklad), z níž je nesporně patrný začátek a konec výdělečné činnosti v cizině. 
Je-li výdělečná činnost vykonávána v pracovním poměru, je nutno předložit prohlášení případně doklad o tom, že uvedená činnost 
nezakládá účast na nemocenském pojištění v ČR.

 Za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu 2 let bezprostředně před tímto dnem.

4)  výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy uzavřené s vysílající organizací podle zákona č. 198/2002 Sb.  
– § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění (typ pojištění 3A).

 Je nutno předložit smlouvu mezi dobrovolníkem a vysílající organizací o výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby (§ 5 odst. 2 zákona 
č. 198/2002 Sb.).

 Za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu 2 let bezprostředně před tímto dnem.

5) činnosti v České republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele, jehož sídlo je na území státu, s nímž Česká republika 
neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení – § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění (typ 
pojištění 3B).

 Za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu 2 let bezprostředně před tímto dnem.

6) pojištěnec neuvádí blíže důvody účasti na dobrovolném pojištění. V tomto případě je možnost účasti na pojištění časově 
omezena 10 roky – § 6 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění (typ pojištění 4).

 Za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu 1 roku bezprostředně před tímto dnem.

II. Placení pojistného

Osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění platí pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé celé kalendářní měsíce, ve kterých 
je alespoň po část kalendářního měsíce účastna dobrovolného důchodového pojištění.

Vyplňování údajů na přední straně tiskopisu v rubrice „Pojistné bude placeno“ není povinné. Osoba dobrovolné účastná důchodového 
pojištění je však povinna označit kalendářní měsíce, za které toto pojistné platí. Nebude-li proto z přihlášky jednoznačně patrné, za které 
měsíce a v jaké výši je pojistné placeno, musí být tato informace uvedena u každé platby. 

Pojistné na důchodové pojištění ve smyslu ust. § 6 odst. 1 písm. c) až e) zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění, nelze zaplatit po 
uplynutí dvou kalendářních roků následujících po kalendářním roce, do něhož spadá kalendářní měsíc, za který se toto pojistné platí.

Pojistné ve smyslu ust. § 6 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění, nelze zaplatit po uplynutí jednoho roku od posledního dne 
kalendářního měsíce, za který se toto pojistné platí.

III. Zánik účasti na pojištění

Občan dobrovolně účastný důchodového pojištění může podat kdykoliv písemně odhlášku z účasti na důchodovém pojištění; účast na 
důchodovém pojištění zaniká dnem uvedeným v odhlášce, ne však dříve než dnem, ve kterém se občan z této účasti odhlásil.

Občan dobrovolně účastný důchodového pojištění podle § 6 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění, je povinen podat písemně 
odhlášku z účasti na důchodovém pojištění, přestaly-li být plněny podmínky pro tuto účast, a to do 8 dnů. Dojde-li k zániku dosavadního 
důvodu dobrovolného pojištění, je pojištěnec povinen podat písemně odhlášku z tohoto pojištění a současně má možnost podat přihlášku 
k dobrovolnému pojištění z jiného důvodu.

x  x  x

Podle ust. § 52 odst. 3 zák. č. 582/1991 Sb., v platném znění, je občan dobrovolně účastný důchodového pojištění povinen 
písemně ohlásit příslušné správě sociálního zabezpečení změnu údajů uvedených na přihlášce k dobrovolné účasti na důchodovém 
pojištění a na výzvu této správy sdělit skutečnosti rozhodné pro provádění tohoto pojištění, a to do 8 dnů ode dne této změny, 
nebo ode dne doručení této výzvy. Za nesplnění těchto povinností může správa sociálního zabezpečení uložit občanu dobrovolně 
účastnému důchodového pojištění podle ust. § 54 odst. 6 cit. zákona pokutu až do výše 10.000,- Kč.
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