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Jak to je s vaším
zdravotním pojištěním?

P okud máte trvalý pobyt, azyl, jste žadatelkou o udělení mezinárodní ochrany, pod
doplňkovou ochranou, jste občankou EU, anebo máte dlouhodobý pobyt za účelem
zaměstnání a jste zaměstnána u zaměstnavatele se sídlem v ČR, máte zdravotní péči
během těhotenství, zdravotní péči při porodu a poporodní péči hrazenu z veřejného
zdravotního pojištění.
P okud pobíráte dávky peněžité pomoci v mateřství nebo rodičovský příspěvek
a pracovní poměr vám trvá, jste stále účastna veřejného zdravotního pojištění.
P okud ale máte dlouhodobý pobyt a nejste zaměstnána u zaměstnavatele se sídlem
v ČR, musíte si sjednat komerční zdravotní pojištění.
J ediné pojištění, které se vztahuje i na těhotenství a porod, je v současné době možné
sjednat u PVZP a jedná se o pojištění nazývané „Zdravotní pojištění cizinců (ZPC).
Při sjednávání pojištění je třeba pojišťovnu o těhotenství předem informovat.
V ýše pojistného pro těhotné cizinky závisí na výsledku lékařské prohlídky a pojistné je
nutné uhradit na celou dobu těhotenství. Pojišťovna vás nemusí na tento typ pojištění
pojistit! Náklady na zdravotní péči budou z komerčního pojištění kryty omezeně – podle
smluvních podmínek, které si dobře prostudujte!
P okud nemáte žádné pojištění, musíte sama zaplatit náklady na zdravotní péči při
porodu, případně po porodu. Jde o desítky až statisíce korun (např. u komplikovaných
porodů či při péči o dítě v inkubátoru).

Potřebujete další informace?
Přečtěte si infoservis pro cizince na www.cicpraha.org/infoservis
Další užitečné odkazy: http://www.pvzp.cz, http://www.domavcr.cz,
http://www.mighealth.net, http://portal.gov.cz

Jste cizinka
a narodilo se vám dítě?

CENTRUM PRO INTEGRACI CIZINCŮ o. s.
Kubelíkova 55, 130 00 Praha 3
Tel./fax: (+420) 222 713 332, e-mail: info@cicpraha.org
Regionální pracoviště CIC pro Střední Čechy
Zahradní 46, Kolín, tel.: 774 866 838, www.cicpraha.org

Informační leták byl vytištěn v rámci projektu podpořeného Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí.
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Co dělat?
Co se ještě může stát?

Porodnice oznámí narození dítěte na místní matriku.
 atrika vystaví dítěti cca do 1 týdne český rodný list (doklad
M
o narození, nejedná se o pobyt).
 usíte požádat o pobyt pro dítě v ČR do 60 dnů od narození.
M
Můžete se rozhodnout pro lepší z pobytů obou rodičů.
 usíte nechat zapsat dítě do dokladu nebo dítěti nechat
M
vystavit vlastní doklad na ambasádě (neplatí pro azyl a
doplňkovou ochranu).
K dyž rodiče dítěte nejsou manželé, prohlásí na matrice
nebo u soudu, že je muž otcem dítěte (to je možné učinit
už během těhotenství před narozením dítěte).
S oud rozhoduje o určení (potvrzení) otcovství nebo
jeho popření (odmítnutí), pokud otec nebo matka
chtějí určit otcovství nebo s ním nesouhlasí. Rodič
musí dát podnět k soudu do 6 měsíců věku dítěte.
V ČR platí vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí do
té doby, dokud děti nejsou samy schopny se živit (obvykle
do skončení studia nebo přípravy na povolání).
P o rozvodu rozhoduje soud o svěření dítěte do péče
jednoho z rodičů a o stanovení výživného (finanční
podpory dítěte) podle možností a majetkových poměrů
rodiče.
• Stane-li se, že jeden z rodičů zanedbává svou
vyživovací povinnost, může se druhý rodič nebo
dítě obrátit na soud.
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Jak to je se zdravotním pojištěním
		
vašeho právě narozeného dítěte?

 ítě, které se narodilo rodičům s trvalým pobytem, azylantům, žadatelům o udělení
D
mezinárodní ochrany, občanům EU pracujícím nebo podnikajícím v ČR, je od narození
účastníkem veřejného zdravotního pojištění.
• Vy ale musíte podat pro dítě žádost o pobyt, po vyřízení žádosti o pobyt musíte
zaregistrovat dítě u své zdravotní pojišťovny. K tomu potřebujete rodný list
dítěte, svou kartičku pojištěnce, doklad dítěte nebo svůj
a rozhodnutí o pobytu dítěte.
Dítě, které se narodilo rodičům s dlouhodobým pobytem a bude mít tento pobyt,
musí mít sjednané komerční zdravotní pojištění:
(1) P rvní typ – komerční pojištění pro dítě na úhradu nutné a neodkladné (tj.
akutní) péče. Nabízejí ho všechny pojišťovny uznávané Cizineckou policií.
(2) Druhý typ – komerční pojištění, ze kterého je hrazena i preventivní
péče o dítě a očkování. Nabízí ho jen Pojišťovna VZP, a. s. (dále PVZP),
a je to „Zdravotní pojištění cizinců (ZPC)“.
• Komerční „Zdravotní pojištění cizinců (ZPC)“ se sjednává minimálně
na 6 měsíců a celé pojistné je nutné zaplatit dopředu. Dítě je předtím
vyšetřeno lékařem pojišťovny. Pojišťovna může odmítnout dítě pojistit.
• Komerční zdravotní pojištění pro dítě je možné sjednat až po jeho
narození. Do té doby je dítě bez pojištění a péči musíte zaplatit.
P okud máte jako matka sjednané pojištění u PVZP typ „novorozenec“, je
dítě pojištěné až do svých 3 měsíců, ale jen pokud po porodu neodejdete s
dítětem z nemocnice a pokud čerpaná péče nepřesáhne částku uvedenou ve
vaší pojistné smlouvě.
Vždy si důkladně prostudujte
pojistné podmínky!!!

