PĜihláška a
evidenþní list
pojištČnce

VoZP ýR - kód 201

pĜihláška*

zmČna
Razítko a podpis pracovníka VoZP ýR

FormuláĜ bude zpracován elektronicky. VyplĖujte jej, prosím, þitelnČ hĤlkovým písmem podle pĜedepsaného vzoru písma, nejlépe þernou propisovací tužkou. Zaškrtávací pole oznaþte kĜížkem.
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1. Základní identifikace pojištČnce
PĜíjmení

Jméno

Rodné pĜíjmení

Datum narození

Titul

ýíslo pojištČnce (rodné þíslo)

.

/

.
Pohlaví:muž

2. Adresa trvalého pobytu a další identifikaþní údaje pojištČnce
ýíslo popisné

ADRESA TRVALÉHO POBYTU: Ulice

žena

ýíslo orientaþní Státní pĜíslušnost

/
PSý

Obec

Stát

3. Zákonný zástupce pojištČnce (u novorozence matka)
Titul

PĜíjmení

Jméno

Státní pĜíslušnost

Datum narození

Rodné þíslo zákonného zástupce

.

/

.

4. Korespondenþní adresa a ostatní kontaktní údaje pojištČnce (zákonného zástupce)
ýíslo orientaþní Telefon

ýíslo popisné

ADRESA PRO DORUýOVÁNÍ: Ulice

/
PSý

Obec

Stát

E-mail

5. Kategorie pojištČnce

6. Bankovní spojení pojištČnce (vyplní pouze OSVý nebo OBZP)
Státní kategorie

Plátcem pojistného je STÁT

!

Pojistné (zálohy na pojistné) platím

poštovní poukázkou

pĜevodem z úþtu

Bankovní spojení: (pĜedþíslí úþtu - þíslo úþtu / kód banky)

-

Plátcem pojistného je ZAMċSTNAVATEL

/

Bankovní spojení: (IBAN)

Plátcem pojistného je pojištČnec - OSVý

C Z

Plátcem pojistného je pojištČnec - OBZP

7. Identifikace OSVý (vyplní pouze OSVý)
PĜíjmení

Jméno

ADRESA MÍSTA PODNIKÁNÍ: Ulice

ýíslo popisné

Titul

ýíslo orientaþní

Identifikaþní þíslo (Iý2)

/
PSý

Telefon

Obec

8. Kód a název dosavadní zdravotní pojišĢovny
Kód

Název zdravotní pojišĢovny

6. Pojistné OSVý
9. Souhlas se zpracováním osobních údajĤ
Souhlasím s tím, aby ve smyslu zákona þ. 101/2000 Sb., o ochranČ osobních údajĤ, v platném znČní a naĜízení Evropského parlamentu a Rady (EU) þ. 2016/679 (GDPR), Vojenská zdravotní pojišĢovna
ýeské republiky zpracovávala mé osobní údaje uvedené v tomto dokumentu za úþelem Ĝádného vykonávání veĜejného zdravotního pojištČní, úhrady vykázané zdravotní péþe poskytnuté pojištČncĤm
smluvními zdravotnickými zaĜízeními a nesmluvními zdravotnickými zaĜízeními v pĜípadČ nutné a neodkladné péþe, výbČru a vymáhání pojistného, a dále pro marketingové úþely výhradnČ spojené s
þinností Vojenské zdravotní pojišĢovny ýeské republiky.

10. Datum platnosti údajĤ, datum vyplnČní a podpis pojištČnce
Prohlašuji, že všechny údaje, které jsem uvedl(a) na tomto formuláĜi jsou pravdivé a úplné.
* PĜi zmČnČ zdravotní pojišĢovny jsem splnil(a) lhĤty stanovené pro zmČnu zdravotní pojišĢovny dle § 11 Zákona þ. 48/1997
Sb., o veĜejném zdravotním pojištČní, v platném znČní.
Datum platnosti vyplnČných údajĤ OD
Svým podpisem stvrzuji svoji vĤli stát se pojištČncem VoZP ýR.

.

VoZP 70.01/2018.2
Poþet listĤ pĜíloh

.

VyplnČno dne

.

.

Podpis pojištČnce (zákonného zástupce)

VysvČtlivky k vyplĖování položek jsou uvedeny v Pouþení na druhé stranČ tohoto formuláĜe. Pro vyplnČní formuláĜe na PC lze použít elektronický PDF formuláĜ vystavený na internetových stránkách www.vozp.cz.

Pouþení k formuláĜi PĜihláška a evidenþní list pojištČnce zdravotní pojišĢovny
FormuláĜ je urþen ke splnČní oznamovací povinnosti, kterou pojištČnci ukládá ustanovení § 12 písm. a) a k) zák. þ. 48/1997 Sb.,
o veĜejném zdravotním pojištČní. FormuláĜ se použije pĜi pĜihlášení ke zdravotní pojišĢovnČ, k oznámení osobních údajĤ, adres,
zpĤsobu placení pojistného, identifikaci plátce pojistného a k oznámení pĜípadných zmČn tČchto údajĤ.

Kategorie pojištČnce
x Plátce pojistného – stát (každou státní kategorii je nutné doložit)
Státní kategorie

Typ potvrzení

A

DítČ do ukonþení povinné školní docházky

U novorozencĤ kopie rodného listu

B

NezaopatĜené dítČ po skonþení povinné školní docházky (uþeĖ, student, nebo dítČ, které pro
špatný zdravotní stav nemĤže studovat, uþit se, nastoupit do zamČstnání)

Potvrzení o studiu a jiné

C
D

Poživatel dĤchodu z þeského dĤchodového pojištČní

Rozhodnutí o pĜiznání dĤchodu

Osoby starší 26 let studující v doktorském studijním programu

Potvrzení o studiu

E

Žena na mateĜské a osoba na rodiþovské dovolené; osoba pobírající penČžitou pomoc
v mateĜství podle pĜedpisĤ o nemocenském pojištČní; pĜíjemce rodiþovského pĜíspČvku

Rozhodnutí o pĜiznání pĜíspČvku

G
H

Uchazeþ o zamČstnání v evidenci úĜadu práce

Potvrzení úĜadu práce

Osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi spoleþnČ posuzované

Rozhodnutí o pĜiznání dávky

I

Osoby, které jsou závislé na péþi jiné osoby ve stupni II (stĜednČ tČžká závislost), stupni III
(tČžká závislost), nebo stupni IV (úplná závislost); osoby peþující o tyto osoby a o osoby
mladší 10 let, které jsou závislé na péþi jiné osoby ve stupni I

Rozhodnutí o pĜiznání dávky

K

Osoba ve vazbČ, výkonu trestu odnČtí svobody, výkonu zabezpeþovací detence

Potvrzení o vazbČ (výkonu trestu)

L

Osoba osobnČ celodennČ a ĜádnČ peþující alespoĖ o jedno dítČ do 7 let vČku nebo nejménČ
o dvČ dČti do 15 let vČku, pokud nemá pĜíjmy ze zamČstnání nebo samostatné výdČleþné
þinnosti

Potvrzení pĜíslušného úĜadu (zaĜízení)
pĜípadnČ þestné prohlášení, rodný list
dítČte

M

PĜíjemce penze z doplĖkového penzijního spoĜení

Potvrzení o výplatČ penze

N
O
T

Osoba, která dosáhla vČku potĜebného pro nárok na starobní dĤchod, avšak nesplĖuje další
podmínky pro jeho pĜiznání a nemá pĜíjmy ze zamČstnání, ze samostatné výdČleþné þinnosti
a dĤchod z ciziny nepĜesahuje minimální mzdu
Osoba pobírající dávky nemocenského pojištČní, není plátcem pojistného jako zamČstnanec
ani jako OSVý a není za ni plátcem pojistného stát z jiného titulu
Osoba vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu na základČ smlouvy s vysílající
organizací, pokud není dobrovolník plátcem pojistného jako zamČstnanec ani jako osoba
samostatnČ výdČleþnČ þinná a není za nČj plátcem pojistného stát z jiného titulu

Rozhodnutí o nepĜiznání dĤchodu
Potvrzení právnické osoby, která dávky
vyplácí
Smlouva o dlouhodobé dobrovolnické
službČ

U

Osoba mladistvá umístČná ve školském zaĜízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

Potvrzení o umístČní v tomto zaĜízení

V

Cizinci oprávnČni pobývat v ýR za úþelem poskytnutí doþasné ochrany, žadatelé o
mezinárodní ochranu, strpČní pobytu

W

Manželé nebo registrovaní partneĜi státních zamČstnancĤ vyslaných do zahraniþí

PrĤkaz žadatele o poskytnutí doþasné
ochrany
Potvrzení vysílající organizaþní složky
státu

Skuteþnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit pojistné je pojištČnec povinen oznámit do 8 dnĤ.
Za osoby zamČstnané plní tuto povinnost zamČstnavatel, pokud jsou mu tyto skuteþnosti známy.
x

Plátce pojistného – zamČstnavatel (odvádí þást pojistného i za zamČstnance)
Za zamČstnance se považuje fyzická osoba, které plynou nebo by mČly plynout pĜíjmy ze závislé þinnosti nebo funkþních
požitkĤ podle § 6 zákona o daních z pĜíjmĤ. ZamČstnanec je povinen neprodlenČ oznámit nástup do zamČstnání nebo jeho
ukonþení, pokud zjistí, že jeho zamČstnavatel tuto skuteþnost neoznámil.

x Plátce pojistného je pojištČnec – OSVý
Oznámit zahájení nebo ukonþení samostatné výdČleþné þinnosti je pojištČnce povinen do 8 dnĤ.

x Plátce pojistného je pojištČnec – OBZP
Oznámit skuteþnost, že se pojištČnec stal osobou bez zdanitelných pĜíjmĤ je povinen nahlásit do 8 dnĤ.

ZmČna zdravotní pojišĢovny
PojištČnec má právo na výbČr zdravotní pojišĢovny podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona þíslo 48/1997 Sb., o veĜejném zdravotním
pojištČní. PĜihláška ke zmČnČ zdravotní pojišĢovny mĤže být podána pouze jedna v kalendáĜním roce, a to v termínu od 1. 1. do
31. 3. nebo od 1. 7. do 30. 9. K pĜípadným dalším pĜihláškám se již nepĜihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhĤtČ.

ZmČna pojišĢovny/údajĤ platná OD:
Uvede se datum, od kterého se osoba pĜihlašuje k VoZP ýR nebo datum, od kterého oznamované skuteþnosti nastaly.

