
• Jaká jsou pravidla při výdělečné činnosti v jiném státě EU, ESVO* a Velké Británii? 
• Vedoucí odboru správních agend  

 

1. Název úkonu Výdělečná činnost v jiném státě EU, ESVO a Velké Británii 

2. V jakém případě ve věci 
jednat 

Osoba výdělečně činná na území jiného členského státu EU, ESVO a Velké Británie přísluší právním 
předpisům sociálního zabezpečení daného státu se shodným rozsahem na zdravotní péči, jako 
místní pojištěnci. V ostatních státech EU, ESVO a Velké Británii má tato osoba, po předložení 
Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC/GHIC), nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. 
Tato osoba nemůže být v ČR pojištěna jako samoplátce. 

3. Charakteristika úkonu 

Po zahájení výdělečné činnosti je pojištěnec povinen oznámit zdravotní pojišťovně datum začátku 
výkonu výdělečné činnosti v zahraničí. Toto datum bude rozhodné pro ukončení jeho zdravotního 
pojištění v ČR. Jako doklad o svém tvrzení předloží dokument, ze kterého bude zřejmé, kdy se 
na něho začaly vztahovat zahraniční právní předpisy (např. pracovní smlouva, potvrzení 
zaměstnavatele, potvrzení zdravotní pojišťovny, apod.). 
Pokud bude pojištěnec nadále bydlet na území ČR, může požádat svou zahraniční zdravotní 
pojišťovnu o vystavení nárokového formuláře S1 nebo S072. Po registraci tohoto formuláře u OZP je 
pojištěnci zachován nárok na plnou péči v ČR. Posouzení nároku na vydání formuláře je plně 
v kompetenci příslušné zahraniční zdravotní pojišťovny. 
Je postupováno podle nařízení EP a Rady (ES) č. 883/2004, č. 987/2009, č. 1321/2010, zákona 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 592/1992 
Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Výsledek úkonu Ukončení zdravotního pojištění v ČR a případně zajištění nároku na plnou péči v ČR. 

5. Kdy věc řešit Obratem po zahájení výdělečné činnosti ve státech EU, ESVO a Velké Británii. Lhůta pro splnění 
oznamovací povinnosti je do osmi dnů od data, kdy tato situace nastala. 

6. 
Co je nutné doložit 
při iniciaci úkonu 
provedené elektronicky 

Formuláře, které může pojištěnec získat od zdravotní pojišťovny v cizině: 
S1 - Přenositelný dokument pro účely krytí plné zdravotní péče, 
EHIC - Evropský průkaz zdravotního pojištění (plastový průkaz) pro účely krytí nezbytné zdravotní 
péče při přechodném pobytu na území ČR. 
REPL – potvrzení dočasně nahrazující EHIC. 
E 104 - Potvrzení týkající se dob pojištění, zaměstnání nebo bydlení. 

7. 
Co je nutné doložit 
při iniciaci úkonu 
provedené jinak než 
elektronicky 

Občanský průkaz nebo pas. 
 
Formuláře, které může pojištěnec získat od zdravotní pojišťovny v cizině: 
S1 - Přenositelný dokument - pro účely krytí plné zdravotní péče 
EHIC - Evropský průkaz zdravotního pojištění (plastový průkaz) pro účely krytí nezbytné zdravotní 
péče při přechodném pobytu na území ČR, 
REPL -  potvrzení dočasně nahrazující EHIC. 
E 104 - Potvrzení týkající se dob pojištění, zaměstnání nebo bydlení. 
 
Formuláře, které je možné získat v elektronické podobě od zdravotní pojišťovny v cizině ze strany 
OZP: 
S 072 - Standardizovaný elektronický dokument – pro účely krytí plné zdravotní péče, 
S 045 – Standardizovaný elektronický dokument – pro účely krytí nezbytné zdravotní péče 
při přechodném pobytu na území ČR. 
S 041 – Standardizovaný elektronický dokument – jako odpověď na žádost o potvrzení dob trvání 
pojištění (S040). 

8. 
Kde a jakým způsobem lze 
úkon iniciovat 
elektronicky 

Elektronické podání je možné datovou schránkou OZP č. q9iadw9 nebo elektronickou podatelnou 
OZP – kontakt naleznete zde. 

9. 
Kde a jakým jiným 
způsobem než 
elektronicky lze úkon 
iniciovat 

Osobně na pobočkách OZP. Podání je možné učinit také poštou na adresu OZP. Seznam poboček 
OZP a kontakty naleznete zde. 

10. 
Výše poplatku při iniciaci 
úkonu provedené 
elektronicky 

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

11. 
Výše poplatku při iniciaci 
úkonu provedené jinak 
než elektronicky 

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

12. 
Výše dávky nebo jiného 
plnění, pokud je 
předmětem úkonu 

- 

13. Opravné prostředky Opravné prostředky nejsou uplatňovány. 

14. Časté dotazy Odpovědi na časté dotazy při výdělečné činnosti v jiném státě EU, ESVO a Velké Británii 
naleznete zde. 

15. Sankce 

Za neoznámení skutečností rozhodných pro zánik účasti na veřejném zdravotním pojištění může 
zdravotní pojišťovna uložit pokutu až do výše 10 000 Kč. 
Za neoprávněné čerpání zdravotní péči na vrub české zdravotní pojišťovny hrozí vymáhání náhrady 
škody do výše úhrady poskytovateli zdravotní péče a pokuta za neoprávněné použití průkazu 
pojištěnce, a to až do výše 5 000 Kč. 

https://portal.ozp.cz/cpod825ano.phtml
http://www.ozp.cz/o-pojistovne/informace-o-ozp#adresa_ozp
http://www.ozp.cz/kontakty
https://www.ozp.cz/o-pojistovne/informace-o-ozp#reseni_zivotnich_situaci


16. Působnost Provádění veřejného zdravotního pojištění. 
17. Oblast Správní činnosti. 
18. Klíčová slova Výdělek, činnost, EU, ESVO*, Velká Británie. 

19. Počátek platnosti popisu 
úkonu 

1. 5. 2023 

20. Konec platnosti popisu 
úkonu 

Konec platnosti není stanoven. 

21. 
Výsledek úkonu vedený 
v základním registru nebo 
v agendovém informačním 
systému 

Záznam v agendovém informačním systému. 

 * ESVO – Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko 


