ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
!!! Vážení studenti, berte prosím na vědomí, že níže uvedený text nemusí platit v případě, že
studujete a zároveň vykonáváte výdělečnou činnost. Případy s takovou kombinací řešte prosím
individuálně s Vaší zdravotní pojišťovnou nebo Vaší účetní!!!
Podmínky pro zdravotní pojištění studentů vysokých škol v kombinované a prezenční formě
studia jsou stanoveny příslušnými zákony ČR.
OZNAMOVACÍ POVINNOST STUDENTA
Student je účastníkem zdravotního pojištění jako každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území
České republiky. Náklady na zdravotní pojištění nese stát, nejdéle však do 26ti let věku. Pokud je však
student současně osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ), vzniká mu povinnost platit pojistné
z příjmu ze samostatné výdělečné činnosti.
Studenti prezenční a kombinované formy studia jsou podle zákona povinni sami
oznamovat skutečnosti, které mají vliv na platbu pojistného s tím, že všechna oznámení se provádějí do
8 dnů od vzniku skutečnosti v místě příslušného úřadu (zdravotní pojišťovna, správa sociálního
zabezpečení).
Oznamovací povinnost studenta se týká především zahájení a ukončení studia, přerušení studia a
data opětovného zápisu do studia po přerušení studia (opětovné zařazení do studia), a to nejdéle do
8 dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti student dozvěděl.
Za koho platí pojistné stát se můžete dočíst zde: http://www.vzp.cz/platci/informace/stat
Po zanechání a přerušení studia končí statut studenta a povinností je buďto nahlásit tuto změnu
do 8 dnů na Pracovní úřad v takovém případě hradí pojistné stát. Nebo si platit sám minimální
vyměřovací základ.
Od 1. ledna 2017 se opět mění výše plateb zdravotního pojištění. Změny se tentokrát týkají všech skupin plátců
pojistného. Na 1 485 Kč se mění minima u zaměstnanců a výše pojistného, které platí osoby bez zdanitelných
příjmů. A na 920 Kč vzroste pojistné, které platí stát.
Od 1. ledna 2017 činí částka pojistného, které musí platit osoby bez zdanitelných příjmů, 1 485 Kč měsíčně.
Vyměřovacím základem zde je minimální mzda, která je od 1. ledna 2017 stanovena na 11 000 Kč.
Student starší 26 let, který není zaměstnancem, nemá příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, ani
nepatří do kategorie, za kterou platí pojistné stát, a uvedené skutečnosti trvají celý kalendářní měsíc,
patří do kategorie osob bez zdanitelných příjmů (OBZP). Dle § 5 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb je takový
pojištěnec povinen u zdravotní pojišťovny provést oznámení. Pokud toto oznámení neprovede
pojištěnec sám, bude zařazen do kategorie (OBZP) zdravotní pojišťovnou prvním dnem kalendářního
měsíce, od kterého u něj není uveden plátce pojistného. Více informací o platbě zdravotního pojištění
osob starších 26 let najdete na stránkách taktéž zde: http://www.vzp.cz/platci/informace/stat
Účastník CŽV (potvrzuje ve smlouvě) si sjedná na dobu studijního pobytu příslušné zdravotní pojištění
ke krytí léčebných výloh, zejména pro případ úrazu. Fakulta takové pojištění nezajišťuje ani nehradí.
Fakulta také nehradí žádné náklady na léčení, které by v průběhu studia studentu vznikly.
Změny v platbě pojistného platné od 1.1.2017 najdete zde:
https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/zmeny-v-pojisteni-se-od-noveho-roku-tykaji-vsech-skupin-platcu
ARCHIV: Změny v platbě pojistného platné od 1.1.2016 najdete zde:
https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/od-ledna-2016-se-meni-zdravotni-pojisteni-u-vsech-skupin-platcu

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Studuji, ale za měsíc mi bude 26let, kdo bude plátcem zdravotního pojištění?
o Student, který dosáhl věku 26 let si musí hradit zdravotní pojištění sám!
o Je nutné, aby student, který dosáhne věku 26 let tuto skutečnost nahlásil své zdravotní pojišťovně a domluvil
se tam na placení pojištění.
Student starší 26 let není nezaopatřeným dítětem, za které platí pojistné stát. Pokud za takového studenta
neplatí pojistné zaměstnavatel, není osobou samostatně výdělečně činnou, případně osobou, za kterou je z jiného
důvodu plátcem pojistného stát (např. úřad práce), musí student tuto skutečnost oznámit příslušné okresní
pojišťovně. Jako "osoba bez zdanitelných příjmů" je pak povinen platit pojistné každý měsíc sám.
Chci přerušit studium, kdo za mě bude platit zdravotní pojištění?
o Student, který má přerušené studium si musí hranit zdravotní pojištění sám.
o s přerušením studia ztrácí student status studenta
Doba přerušení studia se nepovažuje za soustavnou přípravu na budoucí povolání, tudíž tato osoba přestává být
studentem vysoké školy (§ 54 zákona č. 111/1998 Sb.). Stát za studenta v tomto období tedy neplatí pojistné na
zdravotní pojištění. Výjimkou je případ, kdy k přerušení studia dojde z důvodu nemoci nebo pro úraz a dítě nebo
jeho zákonný zástupce předloží ÚP VZP potvrzení ošetřujícího lékaře, že dítě v průběhu této nemoci nebo léčení
úrazu nemůže studovat. Dalším potvrzením ošetřujícího lékaře je pak nutno doložit, do kdy nemoc nebo léčení
úrazu znemožňovaly studium, a pouze do tohoto data je dítě považováno za nezaopatřené.
V červnu jsem řádně absolvovala studium na VŠ a od 1. září nastupuji do práce, kdo za mě bude platit
pojištění v době prázdnin?
o Zdravotní pojištění hradí stát i za studenty, kteří řádně ukončili studia na vysoké škole a v dalším studiu
nepokračují, a to za dále uvedených podmínek. Stát je plátcem pojistného (dítě je považováno za
nezaopatřené) vždy i v kalendářním měsíci, v němž studium skončilo, a to bez ohledu na to, bylo-li dítě v té
době výdělečně činné. Dále je stát plátcem i za následující kalendářní měsíc, tj. v tomto případě za červenec,
ovšem pouze v případě, že nebudete vykonávat po celý tento měsíc výdělečnou činnost. Za měsíc srpen si
tedy budete muset pojištění uhradit sama.
Za studenta, který ukončil studium řádně (podle § 55 zákona č. 111/1998 Sb. zákon o vysokých školách) je
plátcem pojistného z titulu nezaopatřeného dítěte stát do konce kalendářního měsíce, v němž řádně ukončil
studium na vysoké škole. V následujícím kalendářním měsíci je plátcem pojistného za tuto osobu stát pouze tehdy,
jestliže osoba nevykonává po celý tento kalendářní měsíc výdělečnou činnost ani nemá po celý tento kalendářní
měsíc nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání.
V červnu jsem absolvovala bakalářské studium a přihlásila jsem na navazující magisterské studium, ale
teprve budu dělat přijímací zkoušky a nevím, zda budu přijatá ke studiu. Jak to bude s pojištěním?
o Budete-li přijata k dalšímu studiu na vysoké škole, bude za vás hradit pojistné stát i po celou dobu mezi
studii, tzn. od ukončení bakalářského studia až do dne, kdy se opět stanete studentem vysoké školy. Toto
období může činit maximálně tři kalendářní měsíce následující po měsíci, v němž bylo ukončeno bakalářské
studium.
o Pokud byste nebyla přijata k dalšímu studiu na vysoké škole, bude za vás hradit pojistné stát za měsíc, kdy
jste ukončila studium, tzn. za červen, a dále i za červenec, pokud nebudete po celý měsíc vykonávat
výdělečnou činnost nebo nebudete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.
Zdravotní pojištění a Erasmus
o informace naleznete na této stránce https://www.cuni.cz/UK-5578.html
Zdroj:
o
o

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra - http://www.zpmvcr.cz/pojistenci/otazky-a-odpovedi/
VZP – http://www.vzp.cz/otazky-a-odpovedi

ZÁKON č. 117/1995 Sb.
§ 11 - Nezaopatřené dítě
(1) Za nezaopatřené dítě se pro účely tohoto zákona
považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a
poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže
a) se soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo
b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání
nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz,
anebo
c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.
Posuzování zdravotního stavu pro účely tohoto zákona
upravuje zákon upravující organizaci a provádění
sociálního zabezpečení.
(2) Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku
věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je
vedeno v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako
uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v
nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.
(3) Za nezaopatřené dítě nelze však považovat dítě, které
je poživatelem invalidního důchodu z důchodového
pojištění pro invaliditu třetího stupně.
§ 12
Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání
(1) Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí
povolání se považuje:
a) studium na středních a vysokých školách v České
republice, s výjimkou
1. studia za trvání služebního poměru,
2. dálkového,
distančního,
večerního
nebo
kombinovaného studia na středních školách, je-li dítě v
době takového studia výdělečně činné podle § 10 nebo
má-li v době takového studia nárok na podporu v
nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,
b) teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo
jinou výdělečnou činnost pro osoby se zdravotním
postižením prováděná podle předpisů o zaměstnanosti,
c) studium na středních nebo vysokých školách v cizině,
pokud podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy je postaveno na roveň studia na středních
nebo vysokých školách v České republice,
d) studium v České republice, které je podle § 15 svým
rozsahem a obsahem postaveno na roveň studiu na
školách uvedených v písmenu a) a uskutečňuje se v
jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v
rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a
uskutečňovaných právnickými a fyzickými osobami pro
osoby, které úspěšně vykonaly první maturitní zkoušku
nebo absolutorium v konzervatoři v kalendářním roce, ve
kterém zahajují toto studium,
e) studium
uskutečňované
podle
zahraničních
středoškolských vzdělávacích programů vzdělávacími
institucemi působícími v České republice v případě, že
1. vzdělávací instituce je právnickou osobou se sídlem,
svou ústřední správou nebo hlavním místem své
podnikatelské činnosti na území členského státu

Evropské unie, nebo byla zřízena nebo založena podle
práva členského státu Evropské unie, pokud je v této
vzdělávací instituci a v daném vzdělávacím programu
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy povoleno
plnění povinné školní docházky podle školského zákona,
nebo
2. se uskutečňuje ve vzdělávacích institucích zřízených na
území České republiky při diplomatických misích nebo
konzulárních úřadech cizích států,
f) příprava k přijetí za člena řádu nebo obdobného
společenství církve nebo náboženské společnosti
registrované podle zákona o církvích a náboženských
společnostech, která trvá nejméně 1 rok, nejvýše však po
dobu 2 let,
g) vzdělávání v diagnostických třídách diagnostických
ústavů.
(2) Studiem na středních školách podle odstavce 1 se pro
účely tohoto zákona rozumí studium
a) na středních školách a konzervatořích, zapsaných do
rejstříku škol a školských zařízení,
b) na středních školách zřizovaných ministerstvy obrany,
vnitra a spravedlnosti,
c) na vyšších odborných školách zapsaných do rejstříku
škol a školských zařízení.
(3) Studiem na vysokých školách podle odstavce 1 se pro
účely tohoto zákona rozumí studium na vysokých školách
v bakalářském, magisterském a doktorském studijním
programu.
§ 14
Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na
vysoké škole
(1) Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na
vysoké škole (§ 12 odst. 3) začíná nejdříve dnem, kdy se
dítě stává studentem vysoké školy, a končí dnem, kdy dítě
ukončilo vysokoškolské studium.
(2) Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se
považuje také
a) doba od skončení studia na střední škole do dne, kdy se
dítě stalo studentem vysoké školy, jestliže dítě pokračuje
bez přerušení v dalším studiu,
b) kalendářní měsíc, v němž dítě ukončilo řádně studium
na vysoké škole, a dále kalendářní měsíc následující po
kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo řádně studium
na vysoké škole, pokud dítě nevykonává po celý tento
měsíc výdělečnou činnost podle § 10 ani nemá po celý
kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti
nebo podporu při rekvalifikaci,
c) doba od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se
dítě stalo studentem téže nebo jiné vysoké školy, pokud
studium na téže nebo jiné vysoké škole bezprostředně
navazuje na ukončení studia na vysoké škole, nejdéle však
doba tří kalendářních měsíců následujících po
kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo studium na
vysoké škole,
d) doba přerušení studia na vysoké škole, po kterou by
jinak trvala mateřská nebo rodičovská dovolená.

