
Zdravotní pojištění:  

§ 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění:  

 (1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce: 

  

a) nezaopatřené děti, s výjimkou osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 9; nezaopatřenost dítěte 
se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře; 

b) poživatele důchodů z důchodového pojištění, kterým byl přiznán důchod před 1. lednem 1993 podle 
předpisů České a Slovenské Federativní Republiky a po 31. prosinci 1992 podle předpisů České 
republiky. Za poživatele důchodu se pro účely tohoto zákona považuje osoba podle předchozí věty i v 
měsících, kdy jí podle předpisů o důchodovém pojištění výplata důchodu nenáleží; 

c) příjemce rodičovského příspěvku; 

d) ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství 
podle předpisů o nemocenském pojištění8); 

e) uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání; 

f) osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované, a to za 
podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném 
vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a 
nejde o poživatele starobního důchodu, invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, vdovského 
nebo vdoveckého důchodu, ani o poživatele rodičovského příspěvku nebo o nezaopatřené dítě, 

g) osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká 
závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), a osoby pečující o tyto osoby, a osoby pečující o osoby 
mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), 

h) osoby ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby, osoby ve výkonu trestu odnětí svobody nebo 
osoby ve výkonu ústavního ochranného léčení; 

i) osoby uvedené v § 5 písm. c), které jsou příjemci dávek nemocenského pojištění; 

j) osoby, které jsou invalidní ve třetím stupni nebo které dosáhly věku potřebného pro nárok na 
starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího 
stupně nebo starobního důchodu a nemají příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a 
nepožívají žádný důchod z ciziny, nebo tento důchod nepřesahuje měsíčně částku ve výši minimální 
mzdy; 

k) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o 
dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se 
považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), 
popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící 
povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či 
celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka 
dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů,16) pokud nemají příjmy 
ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, 

l) mladistvé umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy, 

m) osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu na základě smlouvy s vysílající organizací, 
které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, v rozsahu překračujícím v průměru alespoň 20 



hodin v kalendářním týdnu, pokud není dobrovolník plátcem pojistného podle § 5 nebo za něj není 
plátcem pojistného stát podle předchozích písmen a) až l), 

n) manžele nebo registrované partnery státních zaměstnanců podle zákona o státní službě nebo jiných 
zaměstnanců v organizačních složkách státu, pokud je následují do místa jejich vyslání k výkonu práce 
v zahraničí nebo k výkonu služby v zahraničí se souhlasem této organizační složky státu, a nemají příjem 
ze závislé činnosti nebo nejsou osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5 nebo nejsou osobami 
vykonávajícími obdobné činnosti podle práva cizího státu, do kterého byli jejich manželé nebo 
registrovaní partneři vysláni k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu služby v zahraničí, 

o) osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) bodech 3 až 5 a 10, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo 
ze samostatné výdělečné činnosti, 

p) žadatele o udělení mezinárodní ochrany a jeho dítě narozené na území České republiky, cizince, 
jemuž bylo vydáno potvrzení o strpění pobytu na území České republiky, a jeho dítě narozené na území 
České republiky), pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, 

q) příjemci starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu 
s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření do dosažení 
věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod podle § 32 zákona o důchodovém pojištění, 
pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 22 odst. 4 nebo § 23 odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb., o 
doplňkovém penzijním spoření; při stanovení tohoto věku u žen se postupuje stejně jako u mužů 
stejného data narození, 

r) osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou 
školou v České republice ve standardní době v prezenční formě studia, pokud nejsou zaměstnanci nebo 
osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5; za dobu uvedeného studia se pro účely tohoto 
písmena považuje také kalendářní měsíc, v němž osoba ukončila uvedené studium. 

 (2) Mají-li osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až h) a q) příjmy ze zaměstnání nebo ze 
samostatné výdělečné činnosti, je plátcem pojistného stát i tyto osoby. 

 

 

Důchodové pojištění 

§ 5 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění: 

 

 (1) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastni 

a) zaměstnanci v pracovním poměru, 

b) příslušníci Policie České republiky, Vězeňské služby České republiky, Generální inspekce 
bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Celní 
správy České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky5), vojáci z povolání5a), vojáci 
v záloze ve výkonu vojenské činné služby46) a státní zaměstnanci podle zákona o státní službě5b), 

c) členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, 

d) osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího správního 
úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, popřípadě do 
funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo 
statutárním orgánem pouze jediná osoba a jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní 
nebo služební poměr, a osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo 



pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu 
zákoník práce a nejsou uvedeny v písmenech g) až i) a o) až s), 

e) osoby samostatně výdělečně činné, 

f) zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě dohody o 
provedení práce, 

g) soudci, 

h) členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo 
městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy zvolení do funkcí, jež 
zastupitelstvo určilo jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni, 

ch) poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu, 

i) prezident republiky, členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, 
členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členové Rady Energetického regulačního úřadu, 
členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, 
členové Národní rozpočtové rady, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, Veřejný ochránce práv 
a zástupce Veřejného ochránce práv, 

j) dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, 

k) osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou vykonávat 
pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle zákona 
o sociálně-právní ochraně dětí, 

l) osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence 
zařazené do práce, 

m) pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů, 

n) společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, 
jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, a ředitelé obecně prospěšné společnosti, 
jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, 

o) prokuristé, 

p) osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení, 

q) členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří nejsou uvedeni v písmenech a) až c), f) až i), p) a 
s), 

r) likvidátoři, 

s) vedoucí organizačních složek právnické osoby, která má sídlo ve státě, s nímž Česká republika 
neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, pokud je tato složka zapsána v obchodním 
rejstříku a místo výkonu práce těchto vedoucích je trvale v České republice, 

t) fyzické osoby neuvedené v písmenech a) až d) a f) až s), s výjimkou členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných 
statutárních měst a hlavního města Prahy zvolených do funkcí, jež zastupitelstvo neurčilo jako funkce, 
pro které budou členové zastupitelstva uvolněni, 

 v době zaměstnání, pokud jim v souvislosti se zaměstnáním plynou nebo by mohly plynout 
příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, 
předmětem daně z příjmu podle zvláštního právního předpisu a nejsou od této daně osvobozeny; to 
neplatí, jde-li o osoby uvedené v písmeni e). 



 (2) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastny dále 

a) osoby vedené v evidenci Úřadu práce České republiky - krajské pobočky, popřípadě pobočky pro 
hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) jako uchazeči o zaměstnání po dobu, po 
kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a v rozsahu nejvýše 3 let 
též po dobu, po kterou jim tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáleží, s 
tím, že tato doba 3 let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod, doba, po kterou podpora v 
nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let, se do ní 
započítává v rozsahu nejvýše 1 roku, a nezapočítává se do ní jiná náhradní doba pojištění nebo doba 
pojištění, které se kryjí s dobou, po kterou je osoba vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání; za dobu, 
po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti, se přitom považuje též doba, po kterou se podpora v 
nezaměstnanosti neposkytuje z důvodu, že osobě vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání přísluší 
odstupné, odbytné nebo odchodné, 

b) osoby se zdravotním postižením zařazené v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo 
jinou výdělečnou činnost, 

c) osoby pečující osobně o dítě ve věku do 4 let, 

d) osoby pečující osobně o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká 
závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo 
stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka 
domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu nebo asistenta sociální péče podle § 83 odst. 1 zákona 
č. 108/2006 Sb., 

e) poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně [§ 39 odst. 2 písm. c)] z českého 
pojištění, a to do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod podle § 32; za 
poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se pro účely účasti na pojištění považují 
též osoby, které nepobírají tento důchod, avšak splňují podmínky nároku na tento důchod a pobírají 
výsluhový příspěvek podle zvláštních zákonů, 

f) osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala jejich účast na nemocenském pojištění podle 
zvláštního právního předpisu, po dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti, kterou si nepřivodily 
úmyslně, pokud tato dočasná pracovní neschopnost vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v 
ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu, po dobu karantény nařízené podle zvláštního 
právního předpisu v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního 
předpisu, po dobu trvání podpůrčí doby u ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného a u dávky 
otcovské poporodní péče a po dobu trvání podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství v období před 
porodem, 

g) osoby, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zákona upravujícího zvláštní 
ochranu svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením, pokud podle vyjádření orgánu 
příslušného k poskytování zvláštní ochrany a pomoci nemohou vykonávat výdělečnou činnost. 

 (3) Zaměstnáním se pro účely tohoto zákona rozumí činnost osob uvedených v odstavci 1 písm. 
a) až d) a f) až t) pro zaměstnavatele, ze které jim plynou nebo by mohly plynout od zaměstnavatele 
příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, 
předmětem daně z příjmu podle zvláštního právního předpisu a nejsou od této daně osvobozeny. 
Dobou zaměstnání se pro účely tohoto zákona rozumí období od počátku výkonu činnosti osoby 
uvedené v odstavci 1 písm. a) až d) a f) až t) pro zaměstnavatele do konce období, v němž tato činnost 
měla nebo mohla být vykonávána. 

 (4) Za zaměstnance v pracovním poměru [odstavec 1 písm. a)] se pro účely tohoto zákona 
považuje též osoba činná v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr 



nevznikl, neboť nebyly splněny všechny podmínky stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho 
vznik. 

 (5) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na osoby, které jsou zaměstnanci zahraničního 
zaměstnavatele a jsou činni v České republice ve prospěch tohoto zaměstnavatele; zahraničním 
zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí zaměstnavatel, jehož sídlo je na území státu, s 
nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení. 

 

 

 


