
 

 Bydlení 

 

Lékařská péče 

a)zákonné pojištění…péče 

v rozsahu jako občan 

b)smluvní pojištění…péče 

v rozsahu podle smlouvy 

c)žádné pojištění…jen nutná a 

neodkladná péče+úhrada v 

hotovosti 

 

Sociální zabezpečení 

a)dávky státní sociální podpory 

b)dávky pro osoby v hmotné 

nouzi* 
-b1:příspěvek na živobytí 

-b2:doplatek na bydlení 

-b3.mimoř.pomoc 

Zaměstnání 

a) zaměstnanec potřebuje od ÚP povolení 

k zaměstnání  

b+ přednost má případný český/EU uchazeč o 

pracovní místo  

Vzdělání* 

a)přístup k Z,S,VO vzdělání stejně jako 

občan  

b)nárok na školské služby (družina,jídelna) 

a předškolní přípravu stejně jako občan 

c)nárok na spec.výhody (přípravka 

k začlenění do výuky apod.) - 20/5 ŠZ 

1 zajistí sám, platí 

sám 

a) pokud je zaměstnaný u  

zaměstnavatele se sídle v 

ČR..ZVZP §2/1 písm.b, jinak 

b), resp. c) 

b3)-pokud hrozí vážná újma na 

zdraví.. ZPHN §5 

-částka do 1.000 Kč dle zvážení 

úřadu 

a)ZZ §89 

b+ 

a) ŠZ §20/1 

2 Viz č.1 Viz č.1 a)po uplynutí 365 dnů ode dne 

hlášení k pobytu;ZSSP §3/1 

 

b3)-pokud hrozí vážná újma na 

zdraví..ZPHN §5 

(posuzuje se zátěž na sociální 

systém) 

2A) viz.č.1 

ALE! Cizinec s účelem společného soužití rodiny,  

pokud s cizincem, tak s TP, azylantem, DO a pokud 

účel studium, nepotřebuje povolení (§98 ZZ) 

a) ŠZ §20/1 

3 Viz č.1 a) ZVZP §2/1písm.a a)ZSSP §3/1 

b1)b2)b3) ZPHN §5/1písm.a 

Jen ZZ §86/1, §98písm.a…ale zaměstnavatel 

povinen na UP oznámit, že zaměstnává cizince ZZ 

§87 

a)ŠZ §20/1  

b) ŠZ §20/3 

c) ŠZ §20/4 

4 Viz č.1 Viz č. 3 Viz č. 3 Viz č. 3 a) ŠZ §20/1 

b) ŠZ §20/3 

c) ŠZ §20/4 

 

 

1.osoba s vízem do 90 dnů (krátkodobé vízum)       ZVZP – zákon č. 48/1997 Sb.(zákon o veřejném zdravotním pojištění)  

2A.osoba s vízem nad 90 dnů (dlouh.vízum do 6 měsíců)/2B s povolením k dlouh.pobytu  ZSSP – zákon č. 117/1995 Sb. (zákon o státní sociální podpoře) 

3.osoba s povolením k trvalému pobytu      ZPHN – zákon č. 11/2006 Sb. (zákon o pomoci v hmotné nouzi) 

4.dlouhodobě pobývající rezident       ZZ – zákon č. 435/2004 Sb. (zákon o zaměstnanosti) 

          ŠZ – zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 

 

 

 

 



 

 Bydlení 

 

Lékařská péče 

a)zákonné pojištění…péče 

v rozsahu jako občan 

b)smluvní pojištění…péče 

v rozsahu podle smlouvy 

c)žádné pojištění…jen nutná a 

neodkladná péče+úhrada v 

hotovosti 

 

Sociální zabezpečení 

a)dávky státní sociální podpory 

b)dávky pro osoby v hmotné nouzi* 

-b1:příspěvek na živobytí 

-b2:doplatek na bydlení 

-b3.mimoř.pomoc 

c) finanční příspěvek 

d) kapesné 

Zaměstnání 

a)povolení k zaměstnání (vydává UP 

cizinci) 

b* přednost má případný český/EU 

uchazeč o pracovní místo 

Vzdělání * 

a) Přístup k Z,S,VO vzdělání 

stejně jako občan  

b)nárok na školské služby 

(družina,jídelna) a předškolní 

přípravu stejně jako občan 

c)nárok na spec.výhody 

(přípravka k začlenění do výuky 

apod.) 

1 - PřS, PoS: zdarma 

- soukromí: platí sám 

…AZ §42/1+43/1 

a)+plátcem pojistného 

automaticky stát 

AZ §88/3+ ZVZP §7/1 p) 

 

a)po uplynutí 365 dnů ode dne hlášení 

k pobytu (!do 1 roku se nezapočítává 

pobyt v PřS/PoS!) ;ZSSP §3/1 

c)žadatel na soukromí -ale jen 3 

měsíce… AZ §43/2 

d)žadatel v PřS/PoS… AZ §42/1 

jen a) .. ZZ §86, §89, §97 

! první rok nesmí pracovat ! 

a)AZ §80/4+ ŠZ §20 

b) 

c)AZ §80/4+ ŠZ §16/4 

2 azyl.dům/Litoměřice platí 

sám), nárok na finanční 

příspěvek od MV na celou 

dobu platnosti víza …AZ 

§78c 

- soukromí: platí sám 

a) +plátcem pojistného 

automaticky stát 

AZ §88/3+ ZVZP §7/1 p) 

 

b3)-pokud hrozí vážná újma na zdraví 

ZPHN §5 

c)po celou dobu 

AZ §78d/2 

 

jen a) .. ZZ §86, §89, §97 

 

 

a)ŠZ §20/1 

b) 

c)ŠZ §16/4 

3 -IAS: platí sám 

-integrační byt v rámci SIP: 

platí sám,ale „dotované“ 

nájemné (3 varianty) 

…AZ §68.69  

a)AZ §76+ZVZP §2/1 a)ZSSP §3/1+AZ §76 

b1)b2)b3)ZPHN §5 

c) jednoráz.po obdržení azylu ve výši 

živ.minima, žádost do 3 dnů po nabytí 

právní moci…AZ §50a  

(neplatí podmínka 365 dnů) 

Nic...ZZ §86, §98  ale zaměstnavatel 

povinen na UP oznámit, že 

zaměstnává cizince ZZ §87 

a)ŠZ §20/1 

b) 

c)ŠZ §16/4 

4 zajistí sám, platí sám (6 

měsíců po udělení DO 

možnost zůstat v zařízení 

SUZ) 

a)AZ §53c+ZVZP §2/1 a)ZSSP §3/1+AZ §76 

b1)b2)b3)ZPHN §5 

 

(neplatí podmínka 365 dnů) 

Nic...ZZ §86, §98  ale zaměstnavatel 

povinen na UP oznámit, že 

zaměstnává cizince ZZ §87 

a)ŠZ §20/1 

b) 

c)ŠZ §16/4 

1.žadatel o udělení mezinárodní ochrany      AZ – zákon č. 325/1999 Sb. (zákon o azylu) 

2.osoba s vízem za účelem strpění pobytu  VS 84 získaného    ZVZP – zákon č. 48/1997 Sb.(zákon o veřejném zdravotním pojištění) 

   v souvislosti s podanou kasační stížností ve věci MO     ZSSP – 117/1995 Sb. (zákon o státní sociální podpoře) 

3.azylant        ZPHN – zákon č. 111/2006 Sb. (zákon o pomoci v hmotné nouzi) 

4.osoba požívající doplňkové ochrany     ZZ – 435/2004 Sb. (zákon o zaměstnanosti) 

 

 



 

 

 

 

 

 

Poznámky: 
*dávky pro osoby v hmotné nouzi : v tabulce je uvedeno, kdy mají cizinci na tyto dávky nárok, kromě toho  

  ale ještě zákon uvádí situace, kdy cizinec na dávku nárok nemá, ale příslušný orgán, který o dávce rozhoduje,  

  může na základě vlastního uvážení dávku poskytnout (rozdíl mezi formulací „má nárok“ a  

  „lze poskytnout“);  konkrétně se to týká mimořádné pomoci,tj.v naší tabulce písm.b3…kromě toho,co je uvedeno 

  v tabulce tedy mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta i cizincům, kteří jsou hlášeni k pobytu podle CZ,  

  ale nemají trvalý pobyt, a to v těchto situacích 

 … osobu postihne vážná mimořádná událost 

 … osoba potřebuje uhradit nezbytný jednorázový výdaj (např. správní poplatek při ztrátě osobních dokladů) 

 … osoba potřebuje pořídit nezbytné základní předměty dlouhodobé potřeby , vybavení domácnosti apod. 

(naproti tomu v situaci, kdy osobě  hrozí vážná  újma na zdraví mají i cizinci bez trvalého pobytu na mimořádnou  

okamžitou pomoc nárok--jak je uvedeno v tabulce)  

 

* osoby s DO dle §53c Zákona o azylu jsou pro účely poskytování zdravotní péče a zaměstnanosti považovány za osoby s trvalým pobytem na 

území, tudíž mohou být vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání   

 

*podmínky studia na VŠ – stanoví si VŠ sama, v zásadě platí, že pokud cizinec splní podmínky pro přijetí (složí přijímací  

zkoušky v češtině), studuje bezplatně  

+ vedle toho existuje možnost placeného studia v cizím jazyce 

+ s některými státy má ČR uzavřenou mezinárodní smlouvu, která upravuje speciální podmínky pro studenty  

    z příslušné země) 

 

* osoba s vízem za účelem strpění pobytu VS 91 dle Zákona o pobytu cizinců má nárok na zákonné zdravotní pojištění jen pokud je bez 

příjmu 

 

 

 


