
Eviden ní štítek
Potvrzení o výkonu zam stnání se stálým pracovišt m 

pod zemí v hlubinných dolech
(podle § 37 odst. 3 zákona . 582/1991 Sb. a § 4 na ízení vlády . 363/2009 Sb.)

Místn  p íslušná OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno
         

A. Základní identifikce
Název zam stnavatele Identifika ní íslo Variabilní symbol
                           

Ulice íslo domu Obec PS Stát
                                             

E-mail Telefon ID Datové schránky
                           

B. Zam stnanec
íjmení Jméno Titul Datum narození Rodné íslo 

                                             

C. Zam stnání v hornictví se stálým pracovišt m pod zemí v hlubinných dolech
(ust. § 14 odst. 2 písm. a) a ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona . 100/1988 Sb., ve zn ní ú inném do 31.12.1995)

V období 1) Po et sm n 2)

od do NPE 3) uran 4) ostatní

                           

                           

                           

                           

                           

D. Datum, podpis a razítko

         

Datum Podpis a razítko zam stnavatele

1) Vykazují se pouze sm ny odpracované v hornictví se stálým pracovišt m pod zemí v hlubinných dolech v dob  od 1. 1. 1993 u pojišt nc , 
kte í za ali vykonávat toto zam stnání p ed 1.10.2016. Zvláš  se vypl uje doba do 31.12.2008 a zvláš  se vypl uje doba od 1.1.2009.
2) Do po tu odpracovaných sm n se zahrnou pouze ty sm ny, v nichž osoba po p evážnou ást vykonávala zam stnání v hornictví se stálým 
pracovišt m pod  zemí  v  hlubinných  dolech  [ust.  §  1  písm.  b)  na ízení  vlády  .  363/2009  Sb.,  ve  zn ní  pozd jších  p edpis ,  ust.  §  37b  
odst. 2 zákona . 155/1995 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis ]. 
3) Datum dosažení nejvyšší p ípustné expozice (vyplní zam stnavatel, u n hož byla NPE dosažena). 
4) Uranovým dolem se pro ú ely d chodového pojišt ní rozumí d l, v n mž se t ží nerosty obsahující uran, a dále d l, v n mž byl vliv ionizujícího 
zá ení srovnatelný s vlivem tohoto zá ení v dole s t žbou nerostu obsahujícího uran, pokud pro tento d l byla stanovena nejvyšší p ípustná 
expozice 2100 sm n a p inou takto stanovené nejvyšší p ípustné expozice byl tento vliv; není p itom rozhodné do jaké organiza ní nebo resortní 
struktury takový d l pat il. 

Zam stnavatel je povinen vystavit ob anu toto potvrzení na jeho žádost, a to do 30 kalendá ních dn  od obdržení této žádosti; zam stnavatel je 
dále povinen vystavit ob anu toto potvrzení a stejnopis potvrzení p edložit eské správ  sociáního zabezpe ení, a to do 30 kalendá ních dn  po 
skon ení zam stnání se stálým pracovišt m pod zemí v hlubinných dolech (ust. § 37 odst. 3 zák. .582/1991 Sb., ve zn ní pozd jších 

edpis ).
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