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Vysvětlíme, kdy patříte do systému veřejného zdravotního pojištění v České republice. 

Toto pojištění Vám zajistí, že zdravotní pojišťovna zaplatí za zdravotní péči od lékařů 

(poskytovatelů), s nimiž má uzavřenou smlouvu. Uvedeme, které pojišťovny zajišťují veřejné 

zdravotní pojištění. Můžete si vybrat, u které se registrujete. 

Pokud nepatříte do systému veřejného zdravotního pojištění, musíte si sami dohodnout a platit 

komerční zdravotní pojištění, pokud mezinárodní smlouva neurčí jiné pravidlo (přehled smluv 

na www.mvcr.cz v sekci Služby pro veřejnost → Informace pro cizince → Občané třetích zemí → 

Některé náležitosti žádosti). 

Tyto dva systémy pojištění jsou oddělené (nesouvisejí spolu). 

Popíšeme také, s čím Vám pomůže ombudsman. 

Letáky ombudsmana najdete na www.ochrance.cz v části Nevím si rady se svou životní situací. 

 Patřím do systému veřejného zdravotního pojištění? 

Účast na pojištění vznikne ze zákona, pokud 

 máte na území České republiky trvalý pobyt nebo 

 pracujete pro zaměstnavatele se sídlem nebo trvalým pobytem na území České republiky. 

Pojištění vznikne také 

 osobám, které požádaly o udělení mezinárodní ochrany, 

 v některých případech osobám, jimž bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu,  

 osobám požívajícím doplňkové ochrany, nebo 

 osobám, kterým byl udělen azyl. 

 
Co mám udělat? 

Vyberte si zdravotní pojišťovnu (seznam níže) a požádejte ji o registraci k účasti na veřejném 

zdravotním pojištění. 

Pokud Vás zdravotní pojišťovna odmítne zaregistrovat a s rozhodnutím nesouhlasíte, podejte 

odvolání. Pokud neuspějete, můžete podat správní žalobu k soudu nebo napsat ombudsmanovi. 

Více v letácích Právní pomoc a Soudní ochrana proti správním orgánům. 

 EU Jsem občan jiného členského státu EU. Jsem zdravotně pojištěn/a v ČR? 

Ano, jste pojištěni, pokud v České republice vykonáváte výdělečnou činnost (pracujete nebo 

podnikáte) nebo Vám Česká republika vyplácí důchod. Tehdy je pojištěn i Váš neaktivní závislý 

rodinný příslušník (druhý z manželů, nezaopatřené děti). 

Bližší informace k čerpání zdravotní péče v EU Vám poskytne Kancelář zdravotního pojištění 

https://www.kancelarzp.cz/en/. 
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 Kterou zdravotní pojišťovnu si mohu vybrat? 

 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

 Oborová zdravotní pojišťovna 

 RBP, zdravotní pojišťovna 

 Vojenská zdravotní pojišťovna 

 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 

 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR 

 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

 Musím platit zdravotní pojištění? 

Ano, zdravotní pojištění musíte platit vždy. I kdybyste zdravotní péči nevyužili. 

 S čím mi pomůže ombudsman? 

Ombudsman Vám pomůže s veřejným zdravotním pojištěním. 

Může prošetřit postup zdravotní pojišťovny například ve věci 

 vzniku nebo zániku účasti na pojištění, 

 placení pojistného nebo 

 úhrady zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění. 

Více informací o činnosti ombudsmana a jeho postupu najdete v letáku Ombudsman. 

 S čím mi nepomůže ombudsman? 

Ombudsman se nemůže zabývat komerčním zdravotním pojištěním. 

Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na Organizace zabývající se cizineckou a uprchlickou 

problematikou nebo na advokáta (Právní pomoc). 

 
Kde najdu, co už ombudsman zjistil a řekl? 

Na www.ochrance.cz v části ESO (Evidence stanovisek ombudsmana). 

Můžete hledat i podle oblasti práva (zadejte 202.1 Pojistné na zdravotní pojištění a činnost 

zdravotních pojišťoven) nebo „fulltextem“ – napište slova, která Vás zajímají. 
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