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Dlouhodobý pobyt v cizině 
 
 
jméno a příjmení 
 

rodné číslo                        

 

 

e-mail 

 

Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s podmínkami přerušení zdravotního pojištění z titulu 
dlouhodobého pobytu v cizině dle § 8 odst. 4 zákona 48/1997 Sb.: 
 
 
(4) Pojištěnec není povinen platit pojistné po dobu, kdy je dlouhodobě v cizině, pokud je v cizině 
zdravotně pojištěn a učinil o této skutečnosti u příslušné zdravotní pojišťovny písemné prohlášení. 
Povinnost platit pojistné však zaniká až dnem, který pojištěnec v prohlášení podle věty prvé uvedl, 
ne však dříve než dnem následujícím po dni, kdy toto prohlášení bylo doručeno příslušné 
zdravotní pojišťovně. Od stejného dne až do dne, kdy se pojištěnec u příslušné zdravotní pojišťovny 
opět přihlásil, nemá pojištěnec nárok na úhradu péče hrazené zdravotním pojištěním.  
Současně s opětovným přihlášením u příslušné zdravotní pojišťovny je pojištěnec povinen této 
pojišťovně dodatečně předložit doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce. 
Pokud pojištěnec nepředloží příslušné zdravotní pojišťovně doklad o uzavřeném zdravotním pojištění 
v cizině a jeho délce, je povinen doplatit zpětně pojistné tak, jako by k odhlášení nedošlo; penále se 
v takovém případě nevymáhá. Jestliže pojištěnec předloží doklad o uzavřeném zdravotním pojištění   
v cizině, který nekryje celou dobu, kdy nebyl povinen platit pojistné v České republice podle věty první, 
je povinen doplatit zpětně pojistné za každý kalendářní měsíc, ve kterém zdravotní pojištění v cizině 
netrvalo po celý takový kalendářní měsíc; penále se v takovém případě nevymáhá. Další prohlášení 
podle věty první lze zdravotní pojišťovně podat nejdříve po uplynutí 2 celých kalendářních 
měsíců následujících po dni opětovného přihlášení. Za dlouhodobý pobyt v cizině se považuje 
nepřetržitý pobyt delší šesti měsíců. 
 

 (6) Penále se nevymáhá při dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině, před kterým neučinil 
písemné prohlášení podle odstavce 4, neplatil pojistné a po celou dobu pobytu v cizině 
nečerpal hrazené služby. V takovém případě je pojištěnec povinen předložit doklad                    
o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce, které kryje celou dobu dlouhodobého 
pobytu v cizině. Doba dlouhodobého pobytu v cizině se v takovém případě začíná počítat ode 
dne uvedeného jako počátek pojištění v dokladu o uzavření zdravotního pojištění v cizině. 
 

 

 

Dne ......................................                                                         Podpis................................................ 

 
 
 
 
 
 


