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Informace Všeobecné zdravotní pojišt'ovny ČR pro studenty VŠ
Oznamovací povinnost
Zdravotní pojišťovně se oznamují takové skutečnosti, které mají vliv na platbu pojistného, zejména
povinnost státu platit pojistné. Všechna oznámení se provádějí do osmi dnů od vzniku skutečnosti,
která se oznamuje. Tuto oznamovací povinnost klade zákon na pojištěnce, nikoliv na školu.
Většina

vysokých škol provádí po dohodě s VZP oznámení hromadně. Student by se měl dotazem
ve své škole přesvědčit, zda právě jeho škola za něj oznámení provádí. V případě, že vysoká škola
oznámení na pojišťovnu nezasílá, oznamuje veškeré údaje pojištěnec.
Oznámení vysokých škol
Škola podle .dohody s VZP oznamuje u studentů mladších 26 let (bez ohledu na to, zda jde
o prezenční, distanční nebo kombinovanou formu studia):
• zahájení studia,
•

přerušení

ukončeni

studia a datum

studia

opětovného

zápisu do studia po

přerušení

Oznámení studenta
Student do 26 let oznamuje navíc sám:
•

skutečnost,

že zápis do 1. ročníku vysoké školy je až v říjnu nebo listopadu (do 8 dnů ode dne,
kdy se o této skutečnosti dozvěděl); dokladem je rozhodnutí o přijetí ke studiu a potvrzení
o datu zápisu

• zahájení a

ukončení

samostatné

výdělečné

činnosti

(oznámení o

zaměstnání

provádí

zaměstnavatel)

•
•

ukončení

nároku na zařazení mezi nezaopatřené
bezprostředně nenavazuje další studium
ukončení

děti

po

ukončení

studia, na které již

studia, na které bezprostředně navazuje další studium na téže nebo jiné vysoké škole
z bakalářského studijního programu na magisterský)

(např. přechod

Soustavná

příprava

na budoucí povolání na vysoké škole

Studiem na vysokých školách se rozumí studium v bakalářských, magisterských a doktorských
studijních programech, které jsou akreditované Ministerstvem školství.
Zahájení studia
Nárok na zařazení mezi
Přerušení

nezaopatřené děti

u studia na vysoké škole vzniká dnem zápisu do studia.

studia

V době přerušení studia se nejedná o soustavnou přípravu na budoucí povolání a v této době nelze dítě
považovat za nezaopatřené, za které je plátce pojistného stát.
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Při přerušení

studia z důvodu nemoci nebo úrazu může být dítě považováno za nezaopatřené, pokud
předloží VZP potvrzení ošetřujícího lékaře, že v průběhu nemoci nebo léčení úrazu nemůže studovat.
Dalším potvrzením ošetřujícího lékaře je pak nutno doložit, do kdy nemoc nebo léčení úrazu trvaly.
Doba přerušení studia na vysoké škole, po kterou by jinak trvala mateřská nebo rodičovská dovolená,
se také považuje za soustavnou přípravu na budoucí povolání a po tuto dobu zůstává pojištěnec
osobou, za kterou hradí pojistné stát.
Ukončení

studia

Při

zanechání studia je student nezaopatřeným do dne, kdy bylo vysoké škole nebo
písemné prohlášení o zanechání studia.

fakultě doručeno

Nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu nebo podle studijního a zkušebního
řádu, končí ne4iopatřenost dnem, který je stanoven studijním a zkušebním řádem pro nesplnění
požadavku.
Při vyloučení

ze studia končí nezaopatřenost dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení ze studia nabylo

právní moci.
Po ukončení studia se za nezaopatřené považuje také:
•

kalendářní měsíc,

v němž student ukončil řádně studium vykonáním závěrečné zkoušky, a dále
následující po měsíci, v němž student ukončil řádně studium, pokud po celý
tento kalendářní měsíc nevykonával výdělečnou činnost nebo neměl nárok na podporu
v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci
kalendářní měsíc

• 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, nejdéle však doba tří kalendářních měsíců následujících po měsíci, v němž
dítě ukončilo studium na vysoké škole

Studium v

zahraničí

V případě, že student přeruší nebo ukončí studium na vysoké škole v ČR a pokračuje ve studiu
na zahraniční škole a nadále chce být účasten veřejného zdravotního pojištění v ČR, je nutné doložit
rozhodnutí z Ministerstva školství o postavení zahraničního studia na roveň českého.
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