Oznam pre občanov, ktorí poberajú dôchodok
z Českej republiky
Vážení občania, oznamujeme tým, ktorí poberajú dôchodok z ČR, a potrebujú osvedčiť podpis na
tlačive Potvrdenie o žití sa musia pri vstupe na Obecný úrad preukázať:
•

•
•

potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra
2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom
zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového
testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1.
novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní
„Spoločná zodpovednosť“,
potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným v období od 2.
novembra 2020 do 9. novembra 2020,
potvrdením, že osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho
prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osoby, ktoré sa preukážu, že im
bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do
15. októbra 2020.

Ak nedisponujete takýmto potvrdením Česká správa sociálneho zabezpečenia Vám
oznamujeme, pokiaľ poberatelia dôchodku majú dôvody /viď. vyššie/, ktoré im bránia
nechať si vlastnoručne osvedčiť podpis na tlačive Potvrdenie o žití môžu zaslať toto
tlačivo aj bez osvedčeného podpisu.
Na tlačive treba viditeľne uviesť dôvod, pre ktorý nemôže byť podpis osvedčený (napr.
domáca karanténa, pandémia COVID19).
Odpoveď ČSSZ:
Pokud poživatelé důchodu mají důvody, které jim brání nechat si ověřit vlastnoruční podpis na
Potvrzení o žití, mohou poslat tiskopis bez tohoto ověření podpisu a připojit krátké zdůvodnění své
situace, která jim znemožňuje nechat si podpis na Potvrzení o žití úředně ověřit.
ČSSZ Potvrzení o žití zaslané elektronicky e-mailem na adresu posta@cssz.cz bez úředně ověřeného
vlastnoručního podpisu důchodce či bez jeho uznávaného elektronického podpisu vzhledem
k celosvětové pandemické situaci přijímá bez dodržení všech předepsaných zákonných náležitostí
POUZE za situace, kdy z objektivních důvodů (např. uzavření pošt) není možné tiskopis doručit jiným
způsobem. Odesilatel však musí v průvodním textu e-mailu pravdivě uvést důvod, který mu brání
zaslat ČSSZ potvrzení o žití standardním způsobem.
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