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když pracujete v zahraničí v rámci EU*, stáváte se 
pojištěncem té země, ve které vykonáváte výdělečnou 
činnost, a měli byste tuto skutečnost oznámit a doložit své 
zdravotní pojišťovně, jelikož v rámci EU* nemůžete být pojištěni 
ve dvou či více státech zároveň. 

EHIC je EVROPSKÝ PRŮKAZ 

... při svém odjezdu za prací do EU* byste měli vrátit EHIC 

a podepsat Prohlášení o dlouhodobém pobytu v zahraničí. 

ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ, který prokazuje 
nárok na čerpání zdravotní péče v EU*. 
V zemi pojištění máte nárok na péči 
v rozsahu určeném místní legislativou, 
v ostatních EU zemích máte nárok na nutnou 
a neodkladnou péči po dobu pobytu v tomto 
státě. 

... pokud jste nezaopatřeným rodinným příslušníkem, musíte být pojištěn v zemi, kde je pojištěn Váš živitel 
/země výkonu výdělečné činnosti v rámci EU*/. Nezaopatřeným rodinným příslušníkem je: manžel/ka, 
registrovaný partner/ka, dítě, který nemá příjem ze své výdělečné činnosti, ani nepobírá peněžité dávky 
z předchozí výdělečné činnosti {dávky v nezaměstnanosti, nemocenská, důchod, mateřská). 

nárokový doklad E106/S1 vydaný 
zahraniční zdravotní pojišťovnou 
Vám zajišťuje po dobu své platnosti 

nárok na plnou péči v ČR, a to za 
stejných podmínek, jako mají 
pojištěnci ČR. 
Stačí doklad doručit v originále 
na kteroukoliv pobočku RBP, ZP, 
kde bude zpracován, a Vy obdržíte 
žlutý průkaz na plnou péči pro 
prokazování nároku u českých lékařů. 
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... pokud jsou rodiče/zákonní 
zástupci dítěte výdělečně činní 

v zahraničí v EU*, nemůže 
zůstat nezaopatřené dítě 
pojištěno samo u české 
zdravotní pojišťovny, ale musí 
být nahlášeno u stejné 
zahraniční pojišťovny jako 
rodič/zákonný zástupce. 

pokud jste výdělečně 
činný v jiné EU* zemi, 

nelze si souběžně hradit 
veřejné zdravotní 
pojištění v ČR, jelikož 
nemůžete být pojištěn ve 
dvou či více EU státech 
zároveň. 

pokud nevykonáváte výdělečnou činnost, ani nepobíráte dávky 

z předchozí výdělečné činnosti, měli byste být pojištěn v té zemi, 
ve které fakticky bydlíte, přičemž místo trvalého pobytu zde 
nehraje roli. 
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• EU: státy EU, EHP/ Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko '-�-------------------------� 

pokud se vracíte 
z EU•, je zapotřebí zpětně 
doložit účast a ukončení 
v zahraničním sociálním 
systému. 
Po doložení celého období 
pojištění v zahraničí není 
třeba zpětně hradit pojistné 
v ČR. 

Čím můžu doložit pojištěni? 
✓ Formulářem E301/Ul 

(vydáván institucemi typu ÚPJ 

✓ Formulářem E104/S041 
(vydáván zdravotními poj). 

✓ Doklady potvrzující trvání 
zaměstnáni, pojištění, 
pobírání dávek z předchozí 
výdělečné činnosti, apod. 

... nemocenské dávky nevyplácí 

zdravotní pojišťovna, ale okresní 

správa sociálního zabezpečení. 

Více informací naleznete na: 

www.kancelarzp.cz 
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