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CO JE ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ  (ZP) 
A K ČEMU SLOUŽÍ?

 Zdravotní pojištění je povinné pro každého občana 
České republiky. 
Může si ho hradit sám, nebo je za něj placeno státem 

(děti, studenti, důchodci, ženy na MD apod.). 
Každý pojištěný má nárok na bezplatnou základní 

zdravotní péči.
ZP je určeno k úhradě nákladů za zdravotnickou péči.
Plně jsou hrazeny nezbytné lékařské úkony, léky 

a zdravotnický materiál. 
Na některé léky a zákroky pacient připlácí, některé 

hradí zcela.



K ČEMU ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 
NESLOUŽÍ?

Placením ZP nevzniká (v případě nemoci)  nárok na 
výplatu nemocenských dávek
Pojištění nekryje léčebné výlohy v zahraničí (pokud 

úkon nelze provést v ČR)
Neslouží k poskytnutí nadstandardní péče v 

nemocnici (za tu si pacient připlácí).

KDO PLATÍ ZP?

Zaměstnanci
OSVČ
Stát - za nezaměstnané, děti, studenty, důchodce apod.



KDO ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ NEPLATÍ?

nezaopatřené děti nevýdělečně činné do 26 let, důchodci, 
ženy na MD či RD
osoby pečující celodenně a osobně alespoň o jedno dítě do 

7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku
uchazeči o zaměstnání
osoby ve vazbě, vězení, vojenské službě…
osoby pobírající dávky sociální péče
osoby pečující o zdravotně postižené, děti nebo rodinné 

příslušníky starší 80 let



JAKÁ JE VÝŠE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ?
Výše ZP je 13,5 % z vyměřovacího základu. 
Pro zaměstnance je vyměřovacím základem hrubá 

mzda, z níž zaměstnavatel strhává 4,5 %, zbylých 9 % 
připlácí on sám jako vedlejší náklad práce 
k hrubé mzdě. 
Pojistné se odvádí ze skutečně dosažených příjmů

Minimální výše pojistného

1 752 Kč pro OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné)
1 148 Kč pro OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů)



KOMU JE ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 
ODVÁDĚNO?

ZP se odvádí zdravotním pojišťovnám (podle toho, u 
které je občan přihlášen)
V současné době jich na území ČR působí 7:
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Oborová zdravotní pojišťovna
Revírní bratrská pokladna
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Vojenská zdravotní pojišťovna
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Pozn.: ZP METAL-ALIANCE byla sloučena s ČPZP a ZP 
Média s VZP 



DŮLEŽITÉ INFORMACE

Zdravotní pojištění za uplynulý měsíc je nutno uhradit do 
osmého dne v měsíci.
Doplatek za ZP se také hradí do 8. dne od obdržení výzvy 

nebo od podání Přehledu OSVČ
Změnu zdravotní pojišťovny je nutno do 8 dnů nahlásit 

svému zaměstnavateli
Změnit zdravotní pojišťovnu můžeme jednou za 12 měsíců 

(vždy k 1.lednu a žádost podáváme 6 měsíců předem)



ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ U STUDENTŮ

Studenti patří do skupiny nezaopatřených dětí, ZP proto u 
nich hradí stát.
Pokud se student rozhodne pracovat jako OSVČ hradí za něj 

ZP stát, ale také on sám. V prvním roce podnikání neodvádí 
žádné zálohy na zdravotní pojištění.
Při práci na DPP a odměně do 10.000 Kč nemusí student 

odvádět žádné zálohy na pojištění.
Při práci na DPČ a odměně nad 2.500 se zdravotní pojištění 

odvádí.

Pokud student ukončí studium, stát za něj přestává 
platit zdravotní pojištění!!!



ČERSTVÍ ABSOLVENTI ŠKOL!!!

Absolventi středních škol (maturanti a vyučení) jsou 
povinni (pokud nenastoupí do práce) registrovat se na 
úřadu práce do 31.8. toho roku, kdy ukončili studium.
Do tohoto data za ně platí zdravotní pojištění stát.
Poté si musí platit minimální zdravotní pojištění ve výši 

1.148 Kč měsíčně
Stejně jsou na tom také neúspěšní absolventi, kteří si musí 

buď najít práci, registrovat se na ÚP nebo si platit základní  
pojistné sami.



SANKCE ZA NEPLACENÍ POJISTNÉHO

Pozdní nebo neúplné zaplacení pojistného je vymáháno 
soudní cestou.
Při nedoplatku naskakuje také velmi vysoké denní 

penále!!!
Dlužné pojistné i penále vymáhá zpravidla pověřený 

exekuční úřad. 
Dlužník tak musí počítat s úhradou dlužného pojistného, 

penále i exekučních nákladů.



OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ

1. Proč platíme zdravotní pojištění a je v ČR povinné? 
2. Kdo platí a naopak neplatí zdravotní pojištění?
3. Vztahuje se placení ZP i na pracující studenty?
4. Čeká nás nějaký postih případě neplacení pojistného?



Použité webové stránky:

1.  www.finance.cz
2. www.ipodnikatel.cz
3. wwwmzcr.cz
4. www.penize.cz



Děkuji Vám za pozornost !!!


