Zaměstnání
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Pracovník, au-pair i brigádník ve světě
Plánujete vycestovat a začít se
živit v zahraničí? Pozor, ať postupujete v souladu s evropskými právními předpisy o zdravotním pojištění
(ZP) platnými v ČR.
Ty stanoví, že čeští občané mají
podléhat právním předpisům o ZP
pouze v jednom státě – tedy v tom,
kde pracují.
Pokud budeme zaměstnáni, a tím
i zdravotně pojištěni v jiné zemi EU,
musíme se odhlásit z českého ZP.
K tématu největší česká zdravotní
pojišťovna odpovídá mnoho dotazů.
Zde je jeden za všechny:
Jak je to s pojištěním v „mezičase“?
Chci dát v zaměstnání výpověď a
vyjet za prací do zahraničí. Vím, že se
mám tady odhlásit ze ZP, jestliže budu
zaměstnaný v jiné zemi EU. Jak mám
ale postupovat, když v době odjezdu
nebudu mít zajištěné žádné místo, takže
nevím, od kdy tam budu zaměstnán?

Postup pro čtenáře ŽN vysvětluje
mluvčí pojišťovny Vlastimil Sršeň.
Odhlásit se z českého ZP musíme
v případě, kdy budeme zaměstnáni a v té souvislosti i zdravotně pojištěni v jiné zemi EU. To můžeme učinit
i dodatečně. Nelze však podat výpověď a jen tak odjet do zahraničí.

„Dokud jste českým pojištěncem,
musí být za vás placeno pojistné. To
znamená přihlásit se jako osoba bez
zdanitelných příjmů a pojistné si začít
platit sám; teď ho hradí zaměstnavatel,“ argumentuje Sršeň.
Když s odstupem času zahájíme
v jiném státě EU výdělečnou činnost, musíme to své české zdravotní pojišťovně oznámit neprodleně,
tj. do osmi dnů, a odhlásit se k datu
zahájení výdělečné činnosti v zahraničí z českého ZP.
„Od následujícího měsíce pak přestanete platit pojistné. Zároveň s odhlášením musíte vrátit průkaz ZP – jako
účastník systému ZP jiného státu EU
nesmíte čerpat zdravotní péči na účet
své české pojišťovny. Dostanete tamní
průkaz pojištěnce,“ vysvětluje mluvčí.
Pro samotné odhlášení není
nezbytné přikládat doklady o
výkonu výdělečné činnosti nebo
pojištění v jiném státě. Ty budeme potřebovat při návratu do ČR,
po ukončení výdělečné činnosti.
„Musíte jimi doložit dobu podléhání
právním předpisům jiného státu EU,“
radí Sršeň.
Jednodušší to mají pojištěnci, kteří předem vědí, od kdy začnou pracovat v jiném státě EU. Ještě před

odjezdem se mohou odhlásit z českého systému ZP k datu zahájení
výdělečné činnosti. „Zároveň vrátí průkaz ZP a místo něj na místě
obdrží Potvrzení dočasně nahrazující
Evropský průkaz ZP, platné na dobu
do ohlášeného data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě,“ vysvětluje
mluvčí.
Jsou ale i výjimky, kdy je člověk
sice v některé zemi EU pracuje, ale

vzhledem k místní legislativě tam
není na základě této výdělečné činnosti i zdravotně pojištěn. To jsou
např. brigádníci nebo au-pair. „Ti
zůstávají účastníky českého systému veřejného ZP a hradí si pojistné
jako OBZP. V dané zemi EU mají na
základě svého českého průkazu pojištěnce (EHIC) nárok na poskytnutí nezbytné péče,“ uvádí odborník.
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