
Informace pro studenty a absolventy 

Dostudoval/a jsem úspěšně SŠ a ve stejném kalendářním roce nastupuji na VŠ  

při zápisu na VŠ musím zařídit potvrzení o studiu. Informaci, že budu pokračovat dále ve studiu na vysoké 
škole, je třeba zdravotní pojišťovně nahlásit nejpozději během září. V případě, že budete mít zápis do 
1. ročníku vysoké školy až v říjnu nebo listopadu, nezapomeňte, že to musíte své pojišťovně oznámit do 8 
dnů ode dne, kdy jste se tuto skutečnost dozvěděli. 
omezení týkající se výdělku o prázdninách neplatí  
 

Dostudoval/a jsem úspěšně SŠ, VOŠ a na VŠ nenastupuji   

status studenta do 31.8. jestliže nepracuji 

u VOŠ s 3,5letým programem a absolutoriem v lednu je pojištění hrazeno do ledna 

pokud po dobu prázdnin celý měsíc odpracuji (pracovní smlouva, DPP) – ztrácím status studenta 

 

Úspěšně ukončené studium SŠ, ale nesložil/a jsem maturitní zkoušku   

u opravného termínu status studenta do 31.8. (do 30.6. jste studentem z pohledu škol) 

u náhradního termínu (zdravotní důvody) status trvá až do vykonání zkoušky 

evidence na Úřadu práce nejdříve 1.7.  

 

Přerušení studia nebo předčasné ukončení 

status končí dnem ukončení nebo přerušení studia 

jsem povinen do 8 dnů oznámit přerušení a znovuzahájení studia (v 

době přerušení studia, pokud k němu nedošlo ze zdravotních 

důvodů, není stát plátcem) 

musím hradit zdravotní pojištění nebo se evidovat na ÚP 

 

Dostudoval/a jsem vysokou školu 

status platí ještě následující měsíc, ve kterém závěrečnou státní zkoušku student vykovává  

(např. státní závěr. zkouška 7.5., tj. status trvá do 30.6.) 

 

Stát je plátcem pojistného na zdravotní pojištění za středoškolské a vysokoškolské studenty – jako za 
nezaopatřené děti – do dovršení 26 let věku. To je základní limit: stát přestává platit pojistné za studenta 
dnem 26. narozenin. Kdyby student dovršil 26 let věku třeba 1. 5., má tímto jedním dnem registrace 
v kategorii státních pojištěnců vyřešený ve zdravotním pojištění ještě celý měsíc květen. (výjimka u 
navazujícího studia doktorandů) 

 

Pomaturitní studium jazyků 

Status studenta - musíte se do pomaturitního studia přihlásit do konce kalendářního roku po první vykonané 

maturitní zkoušce.  

Škola musí mít akreditaci MŠMT, ve skupině by nemělo být více než 18 studentů, musí jít o denní studium 

nejméně 20  45minutových vyučovacích hodin po celý školní rok.  

 



Práce při studiu, studium při práci 

na VŠ si můžete přivydělat bez omezení bez ohledu na formu studia 

 

VOŠ a SŠ v jiné než denní formě studia (dálkové, večerní, kombinované) jsou omezeny výší výdělku. Pokud 

výdělečná činnost zakládá účast na nemocenském pojištění, ztrácíte status studenta 

 

DPP - pojištění se neodvádí při výdělku do 10 000 Kč za měsíc u jednoho zaměstnavatele. Po překročení této 

částky bude váš příjem podléhat odvodům na sociálním a zdravotním pojištění. Můžete mít však více smluv 

u více zaměstnavatelů, a pokud u žádného z nich nepřekročí váš příjem 10 000 Kč, pojištění se neodvádí. U 

každého ale můžete odpracovat max 300 h/rok!! 

DPČ - je jakousi zkrácenou pracovní smlouvou, práce totiž musí být vykonávána do poloviny stanovené 

týdenní pracovní doby, tedy maximálně do 20 hodin týdně po dobu maximálně 52 týdnů. Přivýdělek může 

být max 3499Kč měsíčně – bez odvodu pojištění, od vyšší částky pak musí být odváděno pojištění. 

Srovnání DPP a DPČ 

 
DPP DPČ 

Daň z příjmů 15 % 15 % 

Zdravotní pojištění od 10 001 Kč/měs. od 3 500 Kč/měs. 

Sociální pojištění od 10 001 Kč/měs. od 3 500 Kč/měs. 

Maximální rozsah výkonu práce 300 hod./rok 20 hod./týden 

Pro studenty je tedy výhodnější pracovat na Dohodu o provedení práce. 

 

 

 

 

 

POZNÁMKA: Vše je popsáno velmi zjednodušeně. 

V případě podrobnějšího dotazu kontaktujte VZP nebo danou zdravotní pojišťovnu. 

 


