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OTÁZKA TÝDNE: 
 
Přehlásil jsem se v červnu k jiné pojišťovně a asi to byla chyba. Už jen proto, že zrušili některé 
výhody, které nabízeli. Když je teď možné díky novému zákonu měnit pojišťovnu častěji, můžu 
se z té přeregistrace vyvléknout? 
 
 

ODPOVĚĎ: 
 
Pokud jste se přeregistroval do 30. 6. 2015 k jiné pojišťovně, stanete se jejím pojištěncem ke dni 1. 1. 
2016. Vyvléknout se z toho nemůžete, protože zákon i nadále (podle tzv. transparenční novely účinné 
od 1. 9. 2015) říká, že přihlášku je možno podat pouze jednu v kalendářním roce. A to už jste 
udělal. K případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené 
lhůtě. 
 
Nově je možná přeregistrace ve dvou termínech během roku – vždy k 1. dni kalendářního 
pololetí, ale s tím, že pojištěnec bude moci změnit pojišťovnu nadále pouze 1x ročně.  Přihlášku 
musíte podat v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má 
ke změně pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny. To znamená od 
1 1. do 31. 3., abyste byl přehlášen k 1. 7. téhož roku, či od 1. 7. do 30. 9., abyste byl přehlášen k 1. 1. 
roku následujícího. Ve druhém a čtvrtém čtvrtletí kalendářního roku přihlášku k jiné zdravotní 
pojišťovně podat nelze. 
 
To vše znamená, že pokud jste se letos do 30. 6. přehlásil k jiné pojišťovně, budete k ní 1. 1. 2016 
přeregistrován a další změnu můžete případně realizovat přihláškou podanou od 1. 7. do 30. 9. 2016. 
U nové pojišťovny pak budete od 1. 1. 2017.  
 
Pojištěnci, kteří naopak nevyužili nebo nestihli dosavadní přehlašovací termín do 30. 6. 2015 
a přeregistrovat by se ještě chtěli, mohou podat přihlášku ještě nyní do 30. 9. a přeregistrováni k nové 
pojišťovně budou k 1. 1. 2016. Tedy stejně jako ti, kteří podle dosavadního znění zákona podali 
přihlášku 6 měsíců předem. 
 
Bez tohoto omezení je možno přehlásit děti. Dnem narození se dítě stane pojištěncem pojišťovny 
své matky, nebo nově otce, pokud matka není účastníkem systému veřejného zdravotního 
pojištění. Přehlásit ho zákonný zástupce může po přidělení rodného čísla dítěti, a to k 1. dni 
kalendářního pololetí.  
 
Zkrácené přehlašovací termíny, které platí pro případ vstupu pojišťovny do likvidace, zavedení nucené 
správy apod., zde není třeba v současné době zmiňovat.  
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