ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Student vysoké školy je považován za nezaopatřené dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání
i pro účely zdravotního pojištění, a dokud nepřekročí 26 let a nevykonává výdělečnou činnost, je plátcem
jeho zdravotního pojištění stát.
Studenti jsou povinni oznamovat zdravotní pojišťovně skutečnosti, které mají vliv na platbu pojistného.
Všechna oznámení se provádějí do 8 dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje.
S vysokými školami spolupracuje Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Vede registr studentů (mohou do
něj nahlížet i ostatní zdravotní pojišťovny), do kterého řada vysokých škol (i ČZU) provádí některá oznámení
za studenty hromadně a její pojištěnci je proto nemusí sdělovat osobně.
Jde o tyto základní údaje:
• zahájení studia
• přerušení studia a den opětovného nástupu ke studiu (podle zák. č. 111/98 Sb., o vysokých školách,
není osoba v době přerušení studentem, a to od data přerušení do data opětovného zápisu),
• ukončení studia (v případě řádného ukončení — tj. státní závěrečnou zkouškou — je oznámeno datum
posledního dne následujícího měsíce po kalendářním měsíci, v němž student ukončil studium; v případě
ukončení studia jinak než řádně, je oznámeno datum ukončení).
Tato oznámení provádí ČZU za studenty do 26 let, kteří jsou občané ČR a mají trvalý pobyt v ČR, bez
ohledu na to, zda jde o studium bakalářské, magisterské nebo doktorské, a zda je v prezenční nebo
kombinované formě. Univerzita oznamuje výše uvedené skutečnosti VZP bez ohledu na to, u které zdravotní
pojišťovny je student pojištěn. Údaje, které za studenty hromadně oznámí škola, nemusí studenti, pojištění u
VZP, oznamovat pojišťovně osobně.
I když VZP poskytuje hromadně oznámené údaje od vysokých škol i příslušným ostatním zdravotním
pojišťovnám, některé zdravotní pojišťovny v souladu se zákonem vyžadují provedení oznámení těchto údajů
studentem osobně. Studenti pojištění u jiných zdravotních pojišťoven se proto musí u své pojišťovny
informovat, zda od nich požaduje individuální oznámení uvedených údajů.
Všechny ostatní skutečnosti mimo výše uvedené a předávané VZP univerzitou hromadně, sdělují studenti
sami i VZP (např. zahájení/ukončení samostatné výdělečné činnosti nebo skutečnost, že zápis do 1. ročníku
studia na VŠ mají později než v září).
Podle v současné době platných předpisů nevyžadují zdravotní pojišťovny úhrady pojistného studentem za
části měsíce, ve kterém mu bylo alespoň jeden den hrazeno pojistné na zdravotní pojištění státem a za dobu
mezi bezprostředně navazujícími stupni studia, která nepřesáhne 3 měsíce.
ČZU neprovádí oznámení o studentech - cizincích s trvalým pobytem na území ČR (tito studenti musí
oznamovací povinnost u své zdravotní pojišťovny plnit sami) a o studentech – občanech ČR bez trvalého
pobytu v ČR a cizincích bez trvalého pobytu v ČR (tito studenti jsou v ČR účastni veřejného zdravotního
pojištění pouze v době trvání zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění a oznamovací
povinnost pak plní zaměstnavatel; student se musí u zaměstnavatele informovat o tom, zda oznámil
pojišťovně i studium na vysoké škole).

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
Student není povinen se hlásit k platbě sociálního pojištění, pokud není zaměstnán nebo OSVČ.

SOUHRN:
Zdravotní pojištění:
• v případě, že student absolvuje studium a bude pokračovat ve studiu v dalším stupni, trvá ochranná
lhůta 3 měsíce následující po měsíci, ve kterém student absolvoval,
• v případě, že student absolvuje studium a nebude pokračovat ve studiu, trvá ochranná lhůta 1 měsíc
po měsíci, ve kterém absolvoval,
• student je povinen hlásit změny související s pojištěním své pojišťovně do 8 dnů,
• studenty ČZU do 26 let hlásí ČZU do registru studentů VZP bez ohledu na to, v jaké pojišťovně je
student pojištěn (mimo studentů-cizinců a studentů celoživotního vzdělávání)

Sociální pojištění:
• student není povinen se hlásit k platbě sociálního pojištění, pokud není zaměstnán nebo OSVČ.

