
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ  

Platba zdravotního pojištění úspěšného absolventa se řídí zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální 

podpoře, v platném znění, považuje dítě do ukončení povinné školní docházky, a poté do 26. roku věku, 
jestliže 

 soustavně se připravuje na budoucí povolání, 

 nemůže se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc, 

 je neschopno z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vykonávat soustavnou 

výdělečnou činnost. 

Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání na střední a vysoké škole se považuje: 

 studium na vysokých školách v programu, tj. bakalářském, magisterském nebo doktorském 

studijním programu, bez ohledu na formu studia (prezenční, distanční nebo jejich kombinaci) a bez 

ohledu na to, zda je student v době takového studia výdělečně činný, 

 studium na 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, 

 další studium, popřípadě výuka v České republice, považované za studium na středních nebo 

vysokých školách, uvedených ve vyhlášce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 

Sb. 

V době přerušení studia na středních a vysokých školách se nejedná o soustavnou přípravu 

dítěte na budoucí povolání a v této době nelze uznat dítě za nezaopatřené. 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. 

Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání na střední a vysoké škole se dále 
považuje: 

 doba od skončení výuky v jednom školním roce do počátku následujícího školního roku, tj. prázdniny 

mezi jednotlivými ročníky střední školy, 

 doba od skončení studia na střední škole do dne, kdy se dítě stalo studentem jiné střední školy 

nebo vysoké školy, 

 doba od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se dítě stalo studentem téže nebo 
jiné vysoké školy, nejdéle však doba tří kalendářních měsíců následujících po měsíci, v 

němž dítě ukončilo studium na vysoké škole. 

Podmínkou však je, že dítě pokračuje v dalším studiu bezprostředně, to je bez jakéhokoliv 
přerušení. 

Pokud na období po ukončení studia bezprostředně nenavazuje další studium, považuje se 
za soustavnou přípravu na budoucí povolání ještě: 

 kalendářní měsíc, v němž dítě řádně ukončilo studium na vysoké škole (bez ohledu na skutečnost, 

je-li v té době výdělečně činné), a dále následující kalendářní měsíc, pokud dítě nevykonává po celý 
tento měsíc výdělečnou činnost ani nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při 

rekvalifikaci. 

 Nevykonal-li žák v určeném termínu úspěšně maturitní zkoušku, závěrečnou zkoušku nebo 

absolutorium a byla mu povolena opravná zkouška, odklad zkoušky či její opakování, je 

nezaopatřeným dítětem do konce školního roku, v němž měl studium ukončit, tzn. do 31. 8. 
příslušného roku, pokud nevykonává po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost ani nemá nárok 

na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. 



Po dovršení věku 26 let student již není posuzován jako nezaopatřené dítě a stát za něho 

přestává zdravotní pojištění platit. Student starší 26 let, který není zaměstnancem, nemá příjmy 

ze samostatné výdělečné činnosti (OSVČ), ani nepatří do kategorie, za kterou platí pojistné stát a 

uvedené skutečnosti trvají celý kalendářní měsíc, patří do kategorie osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) 

a je tedy nutné si pojistné platit jako osoba bez zdanitelných příjmů. Dle § 5 písm. c) zákona 

č. 48/1997 Sb. je takový pojištěnec povinen u zdravotní pojišťovny provést oznámení,  jinak vám 

začne naskakovat dlužné pojistné a penále.  

Nezapomeňte se tedy na pojišťovně přihlásit! 

Pro bližší informace se můžete obrátit na svou zdravotní pojišťovnu. 

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 

  

Studuji, ale za měsíc mi bude 26let, kdo bude plátcem zdravotního pojištění?  

 Student, který dosáhl věku 26 let si musí hradit zdravotní pojištění sám!  

 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?  

 Student, který má přerušené studium si musí hradit zdravotní pojištění sám.  

 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?  

 

 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.  

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

o VZP – http://www.vzp.cz/otazky-a-odpovedi  

 


