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Jak na zdravotní pojištění
po škole...
(Dokončení ze str. 10)
Podmínkou je, že v době prázdnin nevykonáváte po celý kalendářní
měsíc výdělečnou činnost (ani nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci).
Situaci trochu komplikuje to, že
tato podmínka neplatí, pokud pak u
maturity uspějete a budete pokračovat ve studiu na VŠ.
Co musíte udělat:
Kdybyste tedy v tomto případě po
celý měsíc někde pracovali, budete
muset potom pojišťovně oznámit a
doložit, že dál studujete, a máte tak
nejen nárok na opětovné zařazení do
kategorie státních pojištěnců, ale tento nárok máte i zpětně za červenec.
 ז4. Uspějete v září u opravné
zkoušky a pokračujete ve studiu
Pokud v podzimním termínu u
maturity uspějete a budete pokračovat bez přerušení v dalším studiu,
platí za vás stát pojistné také bez přerušení.
Tedy po dobu od skončení studia
na SŠ do dne, kdy se stanete studentem VŠ (a to bez ohledu na výdělečnou činnost v době prázdnin), a pak
po dobu studia na VŠ, nejdéle ale do
26 let.

Co musíte udělat:
Studium nezapomeňte pojišťovně
oznámit a doložit (doklad ze studijní-

ho oddělení). „Kdyby zápis do 1. ročníku VŠ byl až v říjnu nebo listopadu,
musíte to zdravotní pojišťovně oznámit
do osmi dnů ode dne, kdy jste se tuto
skutečnost dozvěděli,“ upozorňuje O.
Tichý.
 ז5. Neuspějete u opravné zkoušky
Jestliže u opravné maturitní zkoušky v září neuspějete, máte sice státní
platbou pokryté ještě své poslední
prázdniny (s výše uvedenou výhradou týkající se výdělečné činnosti po
celý měsíc), ale budete muset řešit
svoje pojištění za měsíc září. Pokud
už v září nenastoupíte do zaměstnání,
nezačnete podnikat, ani se nepřihlásíte na úřadu práce mezi uchazeče o
zaměstnání, pak patříte do kategorie
osob bez zdanitelných příjmů.

Co musíte udělat:
Musíte to oznámit své zdravotní
pojišťovně a začít si platit sám pojistné jako OBZP.
„Oznámit zdravotní pojišťovně ale
vždy musíte i to, že jste v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání,
nebo že začínáte podnikat. Všechny
skutečnosti, které mají vliv na platbu
pojistného, je totiž nutné oznámit zdravotní pojišťovně do 8 dnů,“ říká závěrem Oldřich Tichý a tím, že jen za
zaměstnance oznamuje pojišťovně
nástup do zaměstnání jeho zaměstnavatel.

Na novém webu lze sledovat politiky
Jihlavské listy mají nový web: vas-politik.cz. Prostřednictvím unikátní databáze
mohou zájemci svého politika sledovat.
Máte na něj otázku? Stačí u jeho jména
kliknout na Zeptejte se… a napsat dotaz.
Redakce vaši otázku obdrží a přepošle
politikovi. Redakce slibuje, že dotaz nezamete pod koberec. Odpověď na otázku
zveřejní právě na specializovaném politickém portále vas-politik.cz.
Redakce Jihlavských listů odpověděla na
dotazy Žďárských novin.

Proč jste si vybrali pouze ty politiky, které
mají lidé k dispozici?
„Šli“ jsme odshora – jsou zde poslanci a senátoři
za Vysočinu. A potom zastupitelé Kraje Vysočina
a politici Jihlavy, jakožto krajského města.
Jaký předpokládáte zájem veřejnosti? Zájem
o politiku mezi lidmi je mizivý.
Ano, zájem není velký. O to víc je potřeba pomoci lidem, kteří ten zájem projeví, a to právě děláme
naší databází a přehledem názorů politiků v průběhu času.

 זAntonín Zvěřina

Existuje řada webů, které shromažďují údaje o politicích, proč Jihlavské listy zřídily další
vas-politik.cz?
Protože žádný z webů nedokáže postihnout vše
důležité o všech politicích z Vysočiny. A tak se o
některých nedozvíte vůbec nic, o jiných jen tehdy,
když přesáhnou svými činy či průšvihy rámec kraje. Web vaspolitik.cz bude shromažďovat důležité
informace o politicích z Vysočiny, a případné kauzy sledovat až do konce. A to mnoha jiným webům chybí.
Jak bude vas-politik.cz fungovat?
O každém z politiků je zde napsán krátký životopis, stranická historie a případné zajímavosti. Pod
každým se pak budou shromažďovat rozhovory
nebo důležité články, v nichž figuruje.
Co web přinese občanovi?
Informace, díky nimž může svého politika lépe
poznat, či ho zkontrolovat, zda „nehlásá vodu a
nepije víno“.

Bude se databáze doplňovat?
Samozřejmě, jsme vlastně na počátku. K jednotlivým politikům budou přibývat texty o nich a o
jejich působení. Současná stovka politiků se také
rozšíří dalšími volbami o nové poslance.
A bude možné příspěvky nebo politika
komentovat?
K tomu web vas-politik.cz není určen. Prostřednictvím webu je ale možné se politiků ptát, nebo
nám poslat názor na něj přímo do redakce.
Proč není možné politika komentovat?
Diskuze mají svá pro a proti. Povolená diskuze
vyžaduje téměř 24hodinový dohled administrátora, který jen maže a maže - vulgární, agresivní
a osobní příspěvky. Internet se, bohužel, stal diskuzní žumpou, kterou nechceme rozšiřovat. Web
je hlavně databází. Ptát se ale lidé politiků mohou,
a diskutovat - prostřednictvím redakce - také.

Nemáte obavu, že by web některý z politiků mohl zneužít ke svým volebním cílům, což
není zase až tak nemožné?
Ne. Články o politicích vybíráme na web my, ne
politici.
Plánujete do budoucna nějaké úpravy, například rozšířit web o starosty větších měst?
Úpravy ano. Web je v počátcích, čím dále bude
v provozu, tím více se o politicích nasbírá informací.
Zatím nejníže zůstáváme na úrovni politiků krajského města Jihlavy. Ale již teď můžeme prozradit, že chystáme rubriku Kauzy – kde budeme sledovat živé případy obviněných politiků. A v ní se
mohou ocitnout i starostové, či zastupitelé menších měst.
Po jaké podobě hodláte tuto aktivitu zhodnotit, případně se podělit o výsledky podělit s
čtenáři Jihlavských listů?
Hodnotit web nebudeme my, ale jeho uživatelé. Vytváříme databázi, která bude prospěšná pro
kohokoliv, koho politika zajímá.

