
ČSSZ – 89 118 0
I/2010

Čestné prohlášení o dobách zaměstnání
do 31. 12. 1995Evidenční štítek

*)  Nehodící se škrtněte

Příjmení .................................................................................................................................................................................... , jméno  ............................................................................................................................................................  ,

bytem  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  .

Rodné číslo osoby, které se pohlášení týká

Ve smyslu ustanovení § 85 odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění, čestně prohlašuji, že jsem byl/a zaměstnán/a:

V době

od do

Přesný název
a místo organizace,

ve které jsem pracoval(a)

Druh zaměstnání,
popis vykonávané

práce

Důvod, proč nemohu 
předložit doklad

o době zaměstnání

Adresa bydliště 
v době výkonu

zaměstnání

Příbuzenský
poměr

k zaměstnavateli

Výše měsíčního 
výdělku

v Kčs (Kč)

Pracovní činnost byla vykonávána v pracovním poměru – nebyla vykonávána v pracovním poměru*), ale  ...................................................................................................................................................................................................
Nejednalo se o práce v zemědělství.*)

Jednalo se o práce v zemědělství a proto dále uvádím:*)

Výměra
hospodářství

zaměstnavatele byla
Jednalo se o práce:

– celoroční*)

– sezónní*)

Sezónní práce
byly vykonávány

v období: Jednalo se – nejednalo se*)

o sousedkou výpomoc

Nevlastnil – vlastnil*)

jsem hospodářství
o výměře

Manžel/ka
– nepracoval/a*)

– pracoval/a*) u

V případě, že formulář nepostačuje k popisu práce, je nutno přiložit zvláštní list.
Přílohou tohoto čestného prohlášení je čestné prohlášení svědků:

pana/paní ....................................................................................................................................................................................... rodné číslo 

pana/paní ....................................................................................................................................................................................... rodné číslo 
Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom/a případných nepříznivých právních následků nepravdivého prohlášení.

K čestnému prohlášení přikládám na podporu tvrzených skutečností tyto doklady (resp. jejich ověřené fotokopie):  .................................................................................................................................................................................

..........................................................................................
Podpis žadatele o zápočet doby pojištění

V ............................................................ dne ........................................

...............................................................................................................
Datum, razítko a podpis orgánu ověřujícího podpis
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Čestné prohlášení je nutné vyplnit ve všech jeho částech. V případě, že některé údaje osoba, která prohlášení činí, nezná nebo si je nepamatuje, uvede tuto skutečnost v příslušné rubrice.

Rodné číslo svědkaSvědek  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

bytem  ........................................................................................................................................................................................................................................................................
Ve smyslu ustanovení § 85 odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění, čestně prohlašuji, že:

Svědek uvede všechny podrobnosti, které jsou mu o činnosti žadatele známy. Nemá-li vlastní doklady o prokazované době zaměstnání nebo nejde-li 
o spolupracovníka,  uvede zároveň i podrobnosti o tom, jak nabyl vědomosti o zaměstnání žadatele. Nestačí-li k vyplnění údajů místo na tomto prohlášení, je 
nutno uvést doplňující údaje v příloze.

Čestně prohlašuji, že údaje žadatele uvedené na první straně odpovídají skutečnosti – neodpovídají skutečnosti*)

v tom  .........................................................................................................................................................................................................................................................................

Čestně prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom/a případných nepříznivých právních následků nepravdivého 
prohlášení.

Podpis svědka může být ověřen buď OSSZ (PSSZ), nebo jiným orgánem státní správy.                         Podpis svědka  .......................................................................

......................................................................................
Razítko a podpis orgánu ověřujícího podpis

V uvedené době
jsem vykonával/a
tento druh práce

V uvedeném období jsem
pracoval/a u podniku,

a to konkrétně v

V uvedené době
jsem bydlel/a v

O prokazované době
zaměstnání vlastním

tyto doklady

O zaměstnání žadatele
jsem nabyl/a vědomosti

tímto způsobem

Věrohodně mohu
prokázat dobu

od – do

Příbuzenský
poměr svědka

k žadateli

Rodné číslo svědkaSvědek  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

bytem  ........................................................................................................................................................................................................................................................................
Ve smyslu ustanovení § 85 odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění, čestně prohlašuji, že:

Svědek uvede všechny podrobnosti, které jsou mu o činnosti žadatele známy. Nemá-li vlastní doklady o prokazované době zaměstnání nebo nejde-li 
o spolupracovníka,  uvede zároveň i podrobnosti o tom, jak nabyl vědomosti o zaměstnání žadatele. Nestačí-li k vyplnění údajů místo na tomto prohlášení, je 
nutno uvést doplňující údaje v příloze.

Čestně prohlašuji, že údaje žadatele uvedené na první straně odpovídají skutečnosti – neodpovídají skutečnosti*)

v tom  .........................................................................................................................................................................................................................................................................

Čestně prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom/a případných nepříznivých právních následků nepravdivého 
prohlášení.

Podpis svědka může být ověřen buď OSSZ (PSSZ), nebo jiným orgánem státní správy.                         Podpis svědka  .......................................................................

......................................................................................
Razítko a podpis orgánu ověřujícího podpis

V uvedené době
jsem vykonával/a
tento druh práce

V uvedeném období jsem
pracoval/a u podniku,

a to konkrétně v

V uvedené době
jsem bydlel/a v

O prokazované době
zaměstnání vlastním

tyto doklady

O zaměstnání žadatele
jsem nabyl/a vědomosti

tímto způsobem

Věrohodně mohu
prokázat dobu

od – do

Příbuzenský
poměr svědka

k žadateli
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