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KOMERČNÍ (SMLUVNÍ) ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Nevztahuje se na vás veřejné zdravotní pojištění?

Pokud nesplňujete podmínky pro účast ve veřejném zdravotním pojištění, máte povinnost
uzavřít komerční zdravotní pojištění u některé z pojišťoven, které mají oprávnění poskytovat
toto pojištění na území ČR.
To se týká cizinců, jejichž pobyt na území ČR bude delší než 3 měsíce.
V současné době to jsou například: Pojišťovna VZP, a.s. (dále PVZP), Uniqua Pojišťovna,
Viktoria Volksbanken pojišťovna, Maxima pojišťovna a Slavia pojišťovna.
/Pozor! PVZP není totéž co VZP ČR./
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Jaké jsou typy
komerčního pojištění?

Jsou 2 typy komerčního pojištění – nutná a neodkladná (akutní) péče a komplexní péče.
A. NUTNÁ A NEODKLADNÁ (AKUTNÍ) PÉČE
Toto pojištění nabízejí všechny pojišťovny, které mají oprávnění poskytovat
toto pojištění na území ČR.
• Není potřeba lékařské vyšetření, může se sjednat na dobu od jednoho dne až do 3 let.
• Pojistné je u jednotlivých pojišťoven různé, pohybuje se mezi 5000 – 6000,- Kč ročně.
• Krytí do výše 1 200 000,- Kč lze navýšit až na 2 000 000,-, ale platíte vyšší pojistné.
• Platí pro území ČR a území ostatních schengenských států.
• Některé pojišťovny požadují, aby pojištěná osoba, pokud to její zdravotní stav dovolí,
využila zdravotnické zařízení, které mu určí asistenční služba.
• Výklad nutné a neodkladné péče ze strany lékařů může být různý a odlišný od názoru
pojišťovny, u nákladnějších zákroků kontaktujte pojišťovnu předem! Jednodušší
může být nechat se ošetřit v nemocnici než u ambulantních lékařů, kteří nemají
specializovaného pracovníka nebo oddělení pro úhrady, popřípadě cizinecké oddělení.
• Důkladně prostudujte pojistné podmínky, neboť tato pojištění mají mnoho výjimek
a omezení. /Pozor! Pokud pojistným podmínkám nerozumíte, nechte si je přeložit
do vašeho jazyka nebo vysvětlit, vyhnete se nepříjemnostem u složitějších
vyšetření nebo při pobytu v nemocnici./
• Nově máte právo upozornit lékaře na vyhlášku, podle které vám nesmí účtovat
smluvní ceny, pokud jste pojištěn pouze na nutnou a neodkladnou péči! Pokud
máte jiné komerční pojištění, lékař by neměl účtovat smluvní ceny, neboť to
pojišťovna neproplatí.

B. KOMPLEXNÍ PÉČE
Toto pojištění poskytuje pouze PVZP (od 1. června 2010 i Slavia pojišťovna) pod názvem „Zdravotní
pojištění cizinců“ (ZPC).
• Zdravotní pojištění cizinců (ZPC) splňuje podmínky zákona o pobytu cizinců a je uznáváno
cizineckou policií.
• Zajišťuje zdravotní péči v rozsahu, který je širší než u pojištění nutné a neodkladné péče (pokrývá
např. očkování dětí, těhotenství a porod, v případě připojištění i poporodní péči o novorozence).
• Je určeno pro cizince pobývající na území ČR po dobu delší než 3 měsíce.
• Pojištění může být sjednáno na období od šesti měsíců až do tří let a pojištěná osoba může být ve
věku od 0 do 70 let.
• Územní platnost – ČR a ostatní schengenské státy.
• Pojištění se vztahuje jen na péči poskytnutou ve smluvních zařízení PVZP. Jen v případě nutné
a neodkladné péče můžete využít kterékoliv zdravotnické zařízení.
• Výše pojistného závisí na výsledku vstupní prohlídky a pojistné je nutné uhradit na celou dobu
pojištění dopředu, nejméně na 6 měsíců. Cena komplexního pojištění je podstatně dražší a odvíjí
se od pohlaví a věku. /Pozor! Pojišťovna pojistit nemusí!/
• Náklady na zdravotní péči z komerčního pojištění jsou vždy kryty omezeně podle smluvních
podmínek. V rámci ZPC není hrazena například tato péče: léčba inzulínem při onemocnění
cukrovkou, léčba závislostí, léčba v odborných léčebných ústavech (psychiatrické léčebny, léčebny
pro léčbu tuberkulózy, onkologických onemocnění a další), pokud došlo k zavinění z vaší strany.
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Vy nebo někdo druhý je bez
zdravotního pojištění?

Mít uhrazené zdravotní pojištění je při pobytu na území ČR vaší povinností. Zdravotní pojištění
musíte mít sjednáno před udělením víza k pobytu nad 90 dnů a v okamžiku podání žádosti o vydání
nebo prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu. Předložení dokladu o zdravotním
pojištění jste povinen předložit rovněž cizinecké policii pro provádění pobytové kontroly.
Pokud z nějakého důvodu nemáte zdravotní pojištění, bude po vás lékař nebo léčebné zařízení
požadovat po jakémkoli vyšetření, ošetření nebo zákroku úhradu v hotovosti, nebo péči účtovat ve
„smluvních“ cenách, které mohou dosahovat velmi vysokých částek.
Kromě toho nesplnění povinnosti mít zdravotní pojištění může být důvodem zrušení platnosti
vydaného oprávnění k pobytu na území ČR.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ
při pobytu delším než 3 měsíce

Další informace najdete na: www.cicpraha.org/infoservis
Obsah letáku je platný k datu jeho vydání a do budoucna nelze vyloučit případné změny.
www.portal.gov.cz, www.pvzp.cz, www.mighealth.net/cz
CENTRUM PRO INTEGRACI CIZINCŮ o. s.
Kubelíkova 55, 130 00 Praha 3
Tel./fax: (+420) 222 713 332, Email: info@cicpraha.org, www.cicpraha.org
Regionální pracoviště CIC pro Střední Čechy
Zahradní 46, Kolín, tel.: 774 866 838, www.cicpraha.org

Informační leták byl vytištěn v rámci projektu podpořeného Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí.
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Víte, že pokud chcete v ČR pobývat,
musíte mít zdravotní pojištění?

Každý cizinec, pokud chce pobývat v České republice, musí být zdravotně pojištěn.
Slouží k tomu dvě formy zdravotního pojištění – veřejné a komerční (smluvní).
KDO JE ÚČASTNÍKEM VEŘEJNÉHO
ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ?
Účastníkem veřejného zdravotního pojištění
jste, pokud:
• máte trvalý pobyt na území České republiky,
nebo
• jste cizinec – zaměstnanec zaměstnavatele,
který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR,
nebo
• jste žadatel o mezinárodní ochranu (azyl nebo
doplňková ochrana), nebo vám byl udělen azyl
nebo doplňková ochrana v ČR, nebo
• vám bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů
za účelem strpění pobytu na území ČR nebo
vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za
účelem strpění pobytu na území ČR – vztahuje
se však pouze na případy konkrétně stanovené
zákonem o pobytu cizinců.
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NEVZTAHUJE SE NA VÁS
ANI JEDNA Z TĚCHTO MOŽNOSTÍ?
• Pokud na území ČR hodláte pobývat nebo již
pobýváte po dobu delší než 3 měsíce, máte
povinnost uzavřít komerční zdravotní pojištění,
a to u jedné z pojišťoven, které jsou v ČR
oprávněny toto pojištění poskytovat.
• Doklad o tom, že máte uzavřené zdravotní
pojištění, předkládáte před udělením víza
k pobytu nad 90 dnů, k žádosti o vydání
nebo prodloužení platnosti povolení
k dlouhodobému pobytu. Tento doklad může
rovněž vyžadovat cizinecká policie při provádění
pobytové kontroly. Pojištění musí zajišťovat
úhradu nákladů léčení v souvislosti
s úrazem nebo náhlým onemocněním na území
ČR, včetně nákladů spojených
s převozem do státu, který vystavil váš pas,
popřípadě do jiného státu, ve kterém máte
povolen pobyt, a to do výše minimálně
30 000 EUR bez vaší spoluúčasti.

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Jak se stanete účastníkem veřejného
zdravotního pojištění?

Zdravotní pojištění vzniká:
• narozením, pokud zákonný zástupce narozeného dítěte má na území ČR povolen trvalý pobyt a ve
lhůtě do 60 dnů ode dne narození dítěte požádá pro toto dítě o vydání povolení k trvalému pobytu,
• dnem, kdy se osoba bez trvalého pobytu na území ČR stala zaměstnancem zaměstnavatele, který
má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR,
• získáním trvalého pobytu na území České republiky,
• podáním žádosti o mezinárodní ochranu,
• udělením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR nebo vydáním povolení
k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území ČR, jde-li o případy konkrétně
stanovené zákonem o pobytu cizinců, za určitých podmínek i u rodinných příslušníků občanů EU.
Bližší informace podá zdravotní pojišťovna vašeho člena rodiny/občana EU.
/Poznámka:Tato možnost však neplatí pro rodinné příslušníky občanů ČR./

Jestliže patříte mezi osoby, na které se vztahuje veřejné zdravotní pojištění, máte právo na výběr
zdravotní pojišťovny (v ČR je více zdravotních pojišťoven). Rozdíl je v případě narození dítěte na území
ČR, které se stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna jeho matka (narození dítěte
jste povinen oznámit této zdravotní pojišťovně do 8 dnů). Všechny zdravotní pojišťovny zajišťují podle
zákona stejný rozsah zdravotní péče, liší se jen v nabídce některých výhod, slev a příspěvků.
Zdravotní pojištění zaniká:
• dnem, kdy osoba bez trvalého pobytu na území ČR přestala být zaměstnancem,
• zrušením trvalého pobytu na území ČR,
• zastavením řízení nebo zamítnutím žádosti o mezinárodní ochranu,
• odnětím nebo zánikem mezinárodní ochrany,
• zrušením nebo skončením platnosti víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území
ČR nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území ČR,
• úmrtím nebo prohlášením cizince za mrtvého.
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Víte, co je to pojistné?

Pojistné je částka, která se hradí zdravotní pojišťovně, u které jste pojištěn, a to zpravidla měsíčně.
• Jste-li zaměstnanec, odvádí za vás pojistné zaměstnavatel. Pokud jste v pracovním poměru –
máte pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti, a váš měsíční příjem dosáhl určité
částky (v roce 2010 alespoň 2000,- Kč měsíčně) – je povinností zaměstnavatele odvádět za vás
pojistné. Část pojistného (2/3) platí zaměstnavatel ze svých fondů, část pojistného (1/3) odečítá
z vaší mzdy.
Pozor! Jestl iže máte podezření, že za vás zaměstnavatel (firma, agentura) neplatí správně
zdravotní pojištění, můžete si vyžádat potvrzení příslušné zdravotní pojišťovny o zaplaceném
pojistném.
• Pojistné si platíte sám/sama, pokud za vás
neplatí pojistné stát ani zaměstnavatel nebo
nemáte určitou hranici příjmu (v roce 2010
částka 2000,- Kč), např. když pracujete na
dohodu o provedení práce, nepravidelnou
výpomoc, příležitostné práce, atp.
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Víte, že za určitých podmínek je plátcem
pojistného stát? Víte, že mezi státními
pojištěnci můžete být i jako cizinec?

Stát platí pojištění za:
• nezaopatřené děti, poživatele důchodu přiznaného podle předpisů ČR, osoby pobírající
dávku pomoci v hmotné nouzi, některé osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby a jejich
pečovatele, některé osoby invalidní, rodiče celodenně osobně a řádně pečující alespoň
o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, uchazeče
o zaměstnání v evidenci Úřadu práce, příjemce rodičovského příspěvku, dávek
nemocenského pojištění (nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství) atd.
• žadatele o mezinárodní ochranu, cizince s uděleným azylem nebo doplňkovou ochranou
v ČR, není-li zaměstnancem,
• cizince s uděleným vízem k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR
nebo s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území
ČR, jde-li o případy konkrétně stanovené zákonem o pobytu cizinců,
• ve zvláštním typu situace i cizinci s uděleným vízem k pobytu nad 90 dnů nebo s vydaným
povolením k dlouhodobému pobytu; to v případě, když pobíráte nemocenské, peněžitou
pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek; podmínkou je, že v této době musí trvat váš
původní pracovní poměr.
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Víte co se stane, když nemáte
zaplacené pojistné?

Nezaplacením pojistného v určené výši a včas vám vzniká dluh, který bude zdravotní pojišťovna
vymáhat včetně penále. Jakékoli nedoplatky na pojistném jsou vážnou okolností při posuzování
vaší pozdější možné žádosti o udělení státního občanství ČR.

6

Kdy nejste povinen
platit pojistné?

Nejste povinen platit pojistné, když pobýváte v cizině déle než 6 měsíců, pokud jste v cizině
zdravotně pojištěn, a písemně jste o tom informoval vaši zdravotní pojišťovnu v ČR.
Po tuto dobu, až do opětovného přihlášení, nemáte nárok na úhradu zdravotní péče z veřejného
zdravotního pojištění. Po návratu musíte předložit doklad o zdravotním pojištění v cizině a jeho
délce. Pokud takový doklad nepředložíte, budete muset příslušné zdravotní pojišťovně doplatit
pojistné zpětně.

