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Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s předkládáním evidenčních listů důchodového pojištění /potvrzení o studiu / potvrzení o teoretické a praktické přípravě
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 (pro zastupující osobu)
 Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s e_Podáním ČSSZ
e -
 jednající statutárním orgánem  (v případě, že se jedná o právnickou osobu)
zastupující při plnění povinností v oblasti nemocenského a důchodového pojištění a pojistnéhona sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zaměstnavatele: 
(uvádí se variabilní symbol, název a sídlo zaměstnavatele)2) 
oznamuje, že níže uvedené osoby byly pověřeny zajištěním všech úkonů souvisejících s3) 
předkládáním evidenčních listů důchodového pojištění (dle § 39 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění  pozdějších předpisů) 
přihlašováním a odhlašováním zaměstnanců a dalších úkonů (dle § 94 zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 
předkládáním Přehledu o výši pojistného (dle § 9 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších  předpisů)
předáváním všech údajů a skutečností souvisejících s výplatou dávek nemocenského pojištěnía dalších úkonů (dle § 97 zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů):
rodné číslo
jméno a příjmení2)
sériové číslo certifikátu4)
vystavitel certifikátu4)
e-mailová adresa
V 
dne 
podpis zaměstnavatele
(razítko)
Upozornění: 
Oprávněnost k zastupovaní je nutné doložit plnou mocí.
1)    Uvede se v případě e-Podání  zasílaného  prostřednictvím datové schránky  (e - Podáním se rozumí  elektronická  podání      předávaná ve formě datových vět formátu XML).
2)    V případě většího počtu zaměstnavatelů (pověřených osob) lze tyto uvést na zvláštní příloze. 
3)    Nehodící se škrtněte.
4)   Údaj není nutné vyplnit v případě, že  k Oznámení připojíte veřejnou část kvalifikovaného certifikátu. Tiskopis lze použít      k nahlášení nového certifikátu, nebo lze pro tyto účely použít službu e - Podání UserCert.
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