Status studenta
Základní podmínka: Věk do 26 let
Studujete:
SŠ nebo VOŠ v prezenční podobě
SŠ nebo VOŠ (dálkové, distanční, večerní nebo kombinované studium) a nejste
výdělečně činní nebo nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti/při
rekvalifikaci
VŠ v libovolné formě studia
Jednoleté pomaturitní jazykové studium (za podmínek daných vyhláškou
322/2005 Sb. v platném znění, a pouze ve školách, ve vyhlášce uvedených), je
nutno je nastoupit ve stejném roce, kdy byla vykonána první maturitní
zkouška/absolutorium v konzervatoři

Po úspěšném absolvování školy:
SŠ, VOŠ (mimo programů s absolutoriem v lednu)
VOŠ s absolutoriem v lednu
VŠ

Jiné případy ukončení:
Opravné termíny maturity a absolutoria
Náhradní termín maturity a absolutoria (zdravotní důvody nevykonání zkoušky)
Zanechání studia VŠ

Nesplnění požadavků studijního programu podle studijního a zkušebního řádu VŠ
Vyloučení ze studia VŠ (mj. podvodné jednání při přijímání ke studiu a disciplinární
přestupky)

Výjimky:
Pokud po ukončení studia během prázdnin celý kalendářní měsíc vykonáváte
výdělečnou činnost nebo jste vedeni na úřadu práce, případně kombinace, pokud
se v témže roce nestanete studentem VŠ (§ 13 a 14 zákona 117/1995 Sb.)

Jak si zajistit platby pojistného:
Dobrovolné důchodové pojištění (od 18. narozenin není pojistné hrazeno státem a
doba studia se nezapočítává do nároku na důchod)
Nastoupit do zaměstnání nebo na brigádu – dohoda o provedení práce s příjmem
nad 10000 Kč měsíčně. Pojistné odvádí zaměstnavatel
Začít samostatnou výdělečnou činnost
Registrace na úřadu práce
Pokud nemáte status studenta, nenastoupili jste do zaměstnání, nezahájili
samostatnou výdělečnou činnost nebo nejste registrováni na úřadu práce, je
nutno se nahlásit na zdravotní pojišťovně jako osoba bez zdanitelných příjmů

Máte status studenta?
ANO
ANO
ANO
ANO

Do kdy máte status
studenta:
Do konce prázdnin (31. 8.)
Do ledna
Měsíc po závěrečných státních
zkouškách

Do kdy máte status
studenta:
Do konce prázdnin (31. 8.)
Do dne vykonání zkoušky
Do dne doručení písemného
prohlášení o zanechání studia
fakultě/vysoké škole
Do dne stanoveného studijním
a zkušebním řádem
Do dne, kdy rozhodnutí o
vyloučení ze studia nabude
právní moci

Máte status studenta?
NE

Od kdy, jaká částka:
Od 18. narozenin, minimální
pojistné 2014 je 1817 Kč
Od nástupu; v závislosti na výši
příjmu
Od dosažení příslušné výše
daňového základu nebo
přihlášení k účasti
Pokud nemáte status studenta
nebo po 26. narozeninách; 2014
je minimální pojistné 1148 Kč

Zdroje uvádíme přímo v článku. V tomto článku uvádíme informace převzaté z různých internetových zdrojů k datu aktualizace
článku, a informace zjištěné na základě písemné a telefonické komunikace s příslušnými úřady. Doporučujeme je vždy konzultovat
s příslušnou zdravotní pojišťovnou či ČSSZ pro případ, že by v mezičase došlo k aktualizaci resp. k mylné interpretaci z naší strany.
Na tyto instituce vás také odkazujeme s výpočtem výše konkrétních plateb, záloh apod. - děkujeme za pochopení.

