
ZMĚNA v oblasti ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ uprchlíků z Ukrajiny
PO 150 DNECH OD UDĚLENÍ DOČASNÉ OCHRANY

- Uprchlíci z Ukrajiny (držitelé dočasné ochrany) jsou již ode dne vstupu na
území ČR pojištěnci veřejného zdravotního pojištění pokud jim oprávnění k
pobytu bude vydáno do 30 dní od vstupu, v opačném případě jsou pojištěnci
30 dní před vydáním. Vzhledem k nově zavedené lhůtě 60 na vydání dočasné
ochrany se uprchlíci mohou ocitnout prvních 30 dní bez zdravotního pojištění.

- Přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění se vztahuje i na děti rodičů z
Ukrajiny narozené na území ČR po 24. 2. (po dobu 60 dnů či než dojde k
vyřízení dočasné ochrany).

- NOVĚ VŠAK DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ PODMÍNEK POJIŠTĚNÍ PO UPLYNUTÍ 150
DNŮ OD UDĚLENÍ DOČASNÉ OCHRANY. Povinnosti s tím spojené se týkají
zejména dospělých pojištěnců ve věku od 18 do 65 let, kteří již nebudou
automaticky zařazení mezi pojištěnce, za které platí zdravotní pojištění stát.

- Děti do 18 let a dospělí od 65 let nadále zůstávají státními pojištěnci
- Dospělí od 18 do 65 let musí řešit otázku placení pojistného na

zdravotního pojištění samostatně dle své situace:
- studenti od 18 do 26 let, kteří studují na středních a vysokých

školách v ČR nebo na Ukrajině, se pro účely zdravotního pojištění
považují za nezaopatřené děti a pojistné hradí stát. Studenti musí
pojišťovně doložit potvrzení o studiu nebo čestné prohlášení o
studiu.

- zaměstnanci v pracovním poměru, ze kterého je odváděno
zdravotní pojištění, nemusí pojišťovně nic hlásit - oznamovací
povinnost má zaměstnavatel, ten také odvádí zdravotní pojištění.

- osoba pečující celodenně o dítě/děti doloží zdravotní pojišťovně
doklady o věku dětí a o vztahu k dítěti (rodič, opatrovník) a čestné
prohlášení, že má dítě v péči, pak platí pojistné stát

- osoba závislá na péči nebo pečující o osobu závislou na péči se
musí evidovat na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, pak platí
pojistné stát - pojišťovně je nutné doložit potvrzení o evidenci na ÚP
(možná bude v budoucnu řešeno hlášením z ÚP na ZP, zatím
pojištěnec musí informovat pojišťovnu sám)

- OSVČ je sám plátcem zdravotního pojištění, standardně se hlásí k
pojišťovně

- osoba bez zdanitelných příjmů je sama plátcem zdravotního
pojištění, musí skutečnost oznámit zdravotní pojišťovně a platit
pojistné ve výši 2187 Kč měsíčně

Oficiální informace a letáky jsou dostupné zde:
 MZdr, 22. 7. 2022: Nové podmínky úhrad zdravotního pojištění uprchlíků: stát jej už nebude

platit všem
 MZdr: Informační leták ke zdravotnímu pojištění po 150 dnech: česky, ukrajinsky, rusky
 MV: Informace na centrální stránce https://www.nasiukrajinci.cz/cs/zdravotni-pojisteni/
 Speciální stránka VZP ke zdravotnímu pojištění podle Lex Ukrajina

○ česky: https://cz.pomocukrajine.vzp.cz/150-dni/
○ ukrajinsky: https://pomocukrajine.vzp.cz/150-dni/

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/nove-podminky-uhrad-zdravotniho-pojisteni-uprchliku-stat-jej-uz-nebude-platit-vsem/
https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/nove-podminky-uhrad-zdravotniho-pojisteni-uprchliku-stat-jej-uz-nebude-platit-vsem/
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/07/Informace-o-zdravotnim-pojisteni-pro-uprchliky-z-Ukrajiny-s-udelenou-docasnou-ochranou-vizum-za-ucelem-strpeni.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/07/%D0%92%D0%90%D0%96%D0%9B%D0%98%D0%92%D0%90-%D0%86%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%AF-%D0%9F%D0%A0%D0%9E-%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%95-%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A5%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/07/%D0%92%D0%90%D0%96%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF-%D0%9E-%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%9C-%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%98.pdf
https://www.nasiukrajinci.cz/cs/zdravotni-pojisteni/
https://cz.pomocukrajine.vzp.cz/150-dni/
https://pomocukrajine.vzp.cz/150-dni/

