
Prohlášení o dlouhodobém pobytu pojištěnce 
na Ukrajině  

Заява про довгострокове перебування 
за кордоном 

(odhlášení ze systému veřejného zdravotního pojištění v ČR)
Státní příslušník Ukrajiny, který je pojištěncem podle zákona o veřejném zdravotním pojištění a který plánuje odcestovat nebo 
odcestoval v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajinu, může u ZP MV ČR učinit písemné prohlášení 
podle § 8 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, a to i zpětně. V takovém případě není 
pojištěnec povinen platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění ode dne, které uvede v tomto prohlášení (ne však dříve, 
než ode dne 24. února 2022). 

Identifikace pojištěnce: 
(Ідентифікація страхувальника): 

Jméno:  .................................................................................................. 
(Ім’я): 

Příjmení:  .................................................................................................. 
(Прізвище): 

Číslo pojištěnce:  .................................................................................................. 
(Номер застрахованого): 

Telefon, e-mail:  .................................................................................................. 
(Телефон, e-mail): 

Prohlašuji, že jsem opustil nebo opustím území ČR dne*:  ..................................... 
(Я заявляю, що покинув або покину територію Чеської Республіки на): 

* Datum odjezdu by nemělo být dříve než 24. února 2022.
* Prohlášení lze podat i zpětně. Při současném pobytu na Ukrajině pojištěnec uvede datum, kdy skutečně opustil území ČR.

Podmínky odhlášení z důvodu dlouhodobého pobytu na Ukrajině: 
1) Povinnost platit pojistné za veřejné zdravotní pojištění v ČR končí dnem odjezdu pojištěnce
na Ukrajinu a znovu vzniká dnem návratu do ČR.

2) Během odhlášení z důvodu dlouhodobého pobytu na Ukrajině zaniká pojištěnci nárok na úhradu
zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění ČR.

3) Současně s opětovným přihlášením k pojištění u ZP MV ČR po návratu z dlouhodobého pobytu na
Ukrajině je pojištěnec povinen doložit dobu pobytu na Ukrajině (např. razítkem v cestovním pase).

4) Po návratu z dlouhodobého pobytu na Ukrajině může být podáno další prohlášení až po uplynutí
dvou celých kalendářních měsíců od data, kdy se pojištěnec znovu přihlásí k pojištění u ZP MV ČR.

Vyplněno dne:  ................................................. 
(Дата): 

Podpis pojištěnce:  ................................................. 
(підпис страхувальника): 
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