Plátce pojistného  stát
Stát je plátcem pojistného za osoby uvedené v § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., v platném
znění. Za tyto osoby platí stát měsíčně pojistné ve výši 13,5 % z částky rovnající se
vyměřovacímu základu pro platbu pojistného státem. Jedná se o dále uvedené osoby:
Nezaopatř ené dítě
Za nezaopatřené dítě se podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném
znění, považuje dítě do ukončení povinné školní docházky, a poté do 26. roku věku, jestliže
·
·
·

se soustavně připravuje na budoucí povolání,
se nemůže připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro
nemoc,
je neschopno z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vykonávat
soustavnou výdělečnou činnost.

Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také
dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na
podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.
Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání na střední a vysoké škole se považuje:
·

·

·

·

·

studium na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách, zapsaných
do rejstříku škol a školských zařízení, a na středních školách zřizovaných ministerstvy
obrany, vnitra a spravedlnosti v České republice (s výjimkou dálkového, distančního,
večerního nebo kombinovaného studia na středních školách, jeli dítě v době takového
studia výdělečně činné nebo máli nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu
při rekvalifikaci),
studium na vysokých školách v programu, tj. bakalářském, magisterském nebo
doktorském studijním programu, bez ohledu na formu studia (prezenční, distanční
nebo jejich kombinaci) a bez ohledu na to, zda je student v době takového studia
výdělečně činný,
teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost pro
osoby se zdravotním postižením prováděná podle zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, v platném znění,
studium na středních nebo vysokých školách v cizině, pokud podle rozhodnutí
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je postaveno na roveň studia na
středních nebo vysokých školách v České republice,
další studium, popřípadě výuka v České republice, považované za studium na
středních nebo vysokých školách, uvedených ve vyhlášce Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb.

V době přerušení studia na středních a vysokých školách se nejedná o soustavnou přípravu
dítěte na budoucí povolání a v této době nelze uznat dítě za nezaopatřené. Výjimkou je případ,
kdy k přerušení studia dojde z důvodu nemoci nebo pro úraz a dítě nebo jeho zákonný
zástupce předloží ÚP VZP potvrzení ošetřujícího lékaře, že dítě v průběhu této nemoci nebo
léčení úrazu nemůže studovat. Dalším potvrzením ošetřujícího lékaře je pak nutno doložit, do
kdy nemoc nebo léčení úrazu znemožňovaly studium, a pouze do tohoto data je dítě
považováno za nezaopatřené.

Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání na střední a vysoké škole se dále považuje:
·
·
·

doba od skončení výuky v jednom školním roce do počátku následujícího školního
roku, tj. prázdniny mezi jednotlivými ročníky střední školy,
doba od skončení studia na střední škole do dne, kdy se dítě stalo studentem jiné
střední školy nebo vysoké školy,
doba od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se dítě stalo studentem téže nebo
jiné vysoké školy, nejdéle však doba tří kalendářních měsíců následujících po měsíci,
v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole.

Podmínkou však je, že dítě pokračuje v dalším studiu bezprostředně, to je bez jakéhokoliv
přerušení.
Pokud na období po ukončení studia bezprostředně nenavazuje další studium, považuje se
za soustavnou přípravu na budoucí povolání ještě:
·

·

doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo absolutoria na
střední škole v květnu nebo červnu do konce období školního vyučování školního
roku, tj. do 30. 6. příslušného roku, bez ohledu na skutečnost, jeli dítě v té době
výdělečně činné, a doba školních prázdnin bezprostředně navazujících na toto období
nebo na skončení studia (poslední prázdniny), pokud dítě nevykonává po celý
kalendářní měsíc výdělečnou činnost ani nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti
nebo podporu při rekvalifikaci,
kalendářní měsíc, v němž dítě řádně ukončilo studium na vysoké škole (bez ohledu na
skutečnost, jeli v té době výdělečně činné), a dále následující kalendářní měsíc, pokud
dítě nevykonává po celý tento měsíc výdělečnou činnost ani nemá nárok na podporu
v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Konáli se absolutorium na vyšší odborné škole v měsíci květnu nebo červnu, platí stejná
úprava jako při konání maturitní zkoušky. Pokud se koná absolutorium v lednu nebo v září, je
dítě nezaopatřeným dítětem pouze do dne úspěšného vykonání absolutoria.
Nevykonalli žák v určeném termínu úspěšně maturitní zkoušku, závěrečnou zkoušku nebo
absolutorium a byla mu povolena opravná zkouška, odklad zkoušky či její opakování, je
nezaopatřeným dítětem do konce školního roku, v němž měl studium ukončit, tzn. do 31.8.
příslušného roku, pokud nevykonává po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost ani nemá
nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.
Pokud dítě na střední škole (učilišti) nedokončí výuku ve školním roce, např. z důvodu
vyloučení ze studia nebo zanechání studia, je nezaopatřeným dítětem pouze do dne ukončení
studia.
(informace stažena z internetových stránek VZP)

