
 

 

IIIa. 

 

Návrh 

 

ZÁKON 

 

ze dne …………. 2016, 

 

kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o 

veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

ČÁST PRVNÍ 

 

Změna zákona o pobytu cizinců na území  
České republiky a o změně některých zákonů 

 

Čl. I 

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 
některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 
217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., 
zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č.  
444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., 
zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č.  
379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., 
zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., nálezu 
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 
227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., 
zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 
329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., 
zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 
312/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., 
zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb. a zákona č. 
318/2015 Sb., se mění takto: 

 
1. V § 31 odstavec 7 zní: 

„(7) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec povinen 
předložit doklady ke zdravotnímu pojištění podle § 155b nebo doklad o 
zdravotním pojištění podle § 155e odst. 4; to se nepoužije, jde-li o případy 
uvedené v § 155y.“.  
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2. V § 34 písmeno e) zní: 

„e) doklad o zdravotním pojištění podle § 155e odst. 4; to se nepoužije, jde-li o 
případy uvedené v § 155y,“. 

 
3. V § 35 odst. 2 se věty druhá až čtvrtá nahrazují větou „Dále je cizinec povinen 

předložit doklad o zdravotním pojištění podle § 155e odst. 4; to se nepoužije, jde-
li o případy uvedené v § 155y.“. 

 
4. V § 37 odst. 2 písmeno g) zní: 

„g) cizinec nemá sjednáno zdravotní pojištění podle § 155b nebo 155e; to se 
nepoužije, jde-li o případy uvedené v § 155y,“. 

 
5. V § 40 odst. 3 se věty druhá a třetí nahrazují větou „Před vyznačením víza je 

cizinec povinen na požádání předložit doklady ke zdravotnímu pojištění podle 
§ 155b nebo doklad o zdravotním pojištění podle § 155e odst. 4; to se nepoužije, 
jde-li o případy uvedené v § 155y.“. 

 
6. V § 42 odst. 3 se věty třetí až pátá nahrazují větami „Před vyznačením víza k 

pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu je 
rodinný příslušník výzkumného pracovníka povinen předložit doklady ke 
zdravotnímu pojištění podle § 155b nebo doklad o zdravotním pojištění podle 
§ 155e odst. 4. To se nepoužije, jde-li o případy uvedené v § 155y nebo jde-li o 
nezaopatřené dítě cizince s povoleným dlouhodobým pobytem za účelem 
vědeckého výzkumu [§ 48 odst. 2 písm. a)].“. 

 
7. V § 42b odstavec 5 zní: 

„(5) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí 
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny je cizinec 
povinen předložit doklady ke zdravotnímu pojištění podle § 155b nebo doklad o 
zdravotním pojištění podle § 155e odst. 4; to se nepoužije, jde-li o případy 
uvedené v § 155y.“. 

 
8. V § 42c odst. 3 písmeno b) zní: 

„b) doklady ke zdravotnímu pojištění podle § 155b nebo doklad o zdravotním 
pojištění podle § 155e odst. 4; to se nepoužije, jde-li o případy uvedené v § 
155y,“. 

 
9. V § 42c odst. 6 větě první se slova „o cestovním zdravotním pojištění“ zrušují. 

 
10. V § 42d odstavec 3 zní: 

„(3) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí 
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území je cizinec povinen 
předložit doklady ke zdravotnímu pojištění podle § 155b nebo doklad o 
zdravotním pojištění podle § 155e odst. 4; to se nepoužije, jde-li o případy 
uvedené v § 155y.“. 
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11. V § 42f odstavec 4 zní: 

„(4) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí 
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je výzkumný 
pracovník povinen předložit doklady ke zdravotnímu pojištění podle § 155b nebo 
doklad o zdravotním pojištění podle § 155e odst. 4, a to ode dne vstupu na území 
do doby vzniku účasti na veřejném zdravotním pojištění; to se nepoužije, jde-li o 
případy uvedené v § 155y.“. 

 
12. V § 42f se odstavec 5 zrušuje. 

 
13. V § 42h odstavec 2 zní: 

„(2) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí 
zaměstnanecké karty je cizinec povinen předložit doklady ke zdravotnímu 
pojištění podle § 155b nebo doklad o zdravotním pojištění podle § 155e odst. 4, a 
to ode dne vstupu na území do doby vzniku účasti na veřejném zdravotním 
pojištění; to se nepoužije, jde-li o případy uvedené v § 155y.“. 

 
14. V § 42j odstavec 3 zní: 

„(3) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí modré 
karty je cizinec povinen předložit doklady ke zdravotnímu pojištění podle § 155b 
nebo doklad o zdravotním pojištění podle § 155e odst. 4, a to ode dne vstupu na 
území do doby vzniku účasti na veřejném zdravotním pojištění; to se nepoužije, 
jde-li o případy uvedené v § 155y.“. 

 
15. V § 44 odstavec 4 zní: 

„(4) Povolení k dlouhodobému pobytu ministerstvo vydává s dobou 
platnosti 

a) potřebnou k dosažení účelu, který vyžaduje pobyt na území, kratší než 1 rok, 

b) 1 rok, jde-li o pobyt za účelem studia s předpokládanou dobou pobytu delší 
než 1 rok, pobyt za účelem společného soužití rodiny na území nebo pobyt 
rezidenta jiného členského státu Evropské unie,   

c) až na 1 rok, jde-li o pobyt za účelem strpění pobytu, 

d) odpovídající v případě rodinného příslušníka rezidenta jiného členského státu 
Evropské unie době platnosti průkazu o povolení k pobytu, který byl vydán 
tomuto rezidentovi,  

e) odpovídající době stanovené ve smlouvě o dobrovolnické službě nebo 
dobrovolné službě mládeže v tuzemské hostitelské organizaci, jde-li o vydání 
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území podle § 42d, 
nejvýše však na 1 rok, 

f) odpovídající v případě rodinného příslušníka výzkumného pracovníka době 
platnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydaného výzkumnému 
pracovníkovi, nebo 

g) až na 2 roky v ostatních případech, je-li k dosažení účelu potřebný pobyt na 
území delší než 1 rok.“. 
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16. V § 44a odstavec 1 zní: 

„(1) Dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu lze opakovaně 
prodloužit, a to 

a) na dobu stanovenou v § 44 odst. 5, 

b) nejdéle na dobu stanovenou v § 44 odst. 4 písm. a), c) nebo d) až g), 

c) na dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, které bylo vydáno nositeli 
oprávnění ke sloučení rodiny, jde-li o dobu platnosti povolení k dlouhodobému 
pobytu za účelem společného soužití rodiny, 

d) nejdéle na dobu 5 let, jde-li o dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu 
za účelem společného soužití rodiny, bylo-li nositeli oprávnění ke sloučení 
rodiny vydáno povolení k trvalému pobytu, 

e) na dobu platnosti o 3 měsíce delší než je doba, na níž byla uzavřena pracovní 
smlouva, nejdéle však na 2 roky, jde-li o dobu platnosti modré karty, nebo 

f) nejdéle na dobu 2 let, jde-li o pobyt rezidenta jiného členského státu Evropské 
unie.“. 

 
17. V § 44a odst. 4 se věty první až třetí nahrazují větou „K žádosti o prodloužení 

platnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem společného 
soužití rodiny je cizinec povinen předložit náležitosti podle § 42b odst. 1 písm. a), 
c) a d) a dále doklad o zdravotním pojištění podle § 155e odst. 4; to se nepoužije, 
jde-li o případy uvedené v § 155y.“. 

 
18. V § 44a odst. 6 písmeno b) zní: 

„b) předložit doklad o zdravotním pojištění podle § 155e odst. 4; to se nepoužije, 
jde-li o případy uvedené v § 155y,“. 

 
19. V § 45 odst. 5 písmeno e) zní: 

„e) doklad o zdravotním pojištění podle § 155e odst. 4; to se nepoužije,  
jde-li o případy uvedené v § 155y,“. 

 
20. V § 46 odst. 1 se věty druhá až čtvrtá nahrazují větou „K žádosti o vydání 

povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42 odst. 1, 2 nebo 4 je cizinec dále 
povinen předložit doklad o zdravotním pojištění podle § 155e odst. 4; to se 
nepoužije, jde-li o případy uvedené v § 155y.“. 

 
21. V § 46 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větou „K žádosti je cizinec povinen dále 

předložit doklad o zdravotním pojištění podle § 155e odst. 4; to se nepoužije, jde-
li o případy uvedené v § 155y.“. 

 
22. V § 46 odst. 7 písmeno g) zní: 

„g) doklad o zdravotním pojištění podle § 155e odst. 4; to se nepoužije, jde-li o 
případy uvedené v § 155y.“. 

 

23. V § 46a odst. 2 písmeno c) zní: 

„c) cizinec nemá sjednáno zdravotní pojištění podle § 155b nebo 155e; to se 
nepoužije, jde-li o případy uvedené v § 155y,“. 
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24. V § 46b odst. 2 písmeno e) zní: 

„e) držitel tohoto povolení nemá sjednáno zdravotní pojištění podle § 155b nebo 
155e; to se nepoužije, jde-li o případy uvedené v § 155y,“. 

 
25. § 48 zní:  

„§ 48 

(1) Nejsou-li poskytnuté zdravotní služby hrazeny jinak, hradí je stát, jde-li o 
cizince, 

a) kterému bylo uděleno vízum podle § 33 odst. 1 písm. a) nebo b), § 33 odst. 3 
nebo ze stejných důvodů vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem 
strpění pobytu na území nebo jde-li o cizince uvedeného v § 43 odst. 2, 

b) který je uveden v § 42e odst. 1, a to za podmínek a ve lhůtě podle § 42e odst. 
2, nebo 

c) který podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem 
ochrany na území. 

(2) Nejsou-li poskytnuté zdravotní služby hrazeny jinak, hradí je stát, jde-li o 

a) nezaopatřené dítě cizince s povoleným dlouhodobým pobytem za účelem 
vědeckého výzkumu; nezaopatřenost se posuzuje podle zákona o státní 
sociální podpoře, nebo 

b) dítě, které se na území narodilo cizinci s povoleným trvalým pobytem, a to po 
dobu 60 dnů ode dne jeho narození a dále po dobu řízení o žádosti o povolení 
k trvalému pobytu podané za toto dítě podle § 88 odst. 3 a 4. 

(3) Zdravotní služby podle odstavců 1 a 2 se hradí v rozsahu služeb hrazených z 
veřejného zdravotního pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění; úhradu 
poskytovateli zdravotních služeb poskytuje Ministerstvo zdravotnictví. V souvislosti 
s úhradou zdravotních služeb podle odstavců 1 nebo 2 provádí kontrolu poskytovatelů, 
kteří tyto zdravotní služby poskytli, Ministerstvo zdravotnictví podle zákona o zdravotních 
službách.  

(4) Cizinci uvedenému v odstavcích 1 nebo 2 ministerstvo vydá pro potřeby 
poskytovatelů zdravotních služeb potvrzení o zajištění úhrady zdravotních služeb. O této 
skutečnosti ministerstvo současně informuje Ministerstvo zdravotnictví. Potvrzení 
uvedené ve větě první obsahuje 

a) jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, státní příslušnost cizince a jeho 
rodné číslo, bylo-li mu přiděleno, 

b) druh oprávnění cizince k pobytu na území a dobu jeho platnosti a 

c) informaci, do které kategorie cizinců uvedených v odstavcích 1 a 2 cizinec 
spadá.  

(5) Pro účely úhrady zdravotních služeb ministerstvo bez zbytečného odkladu 
sdělí Ministerstvu zdravotnictví den, kdy 

a) byla podána žádost o vízum a kdy bylo uděleno vízum podle § 33 odst. 1 
písm. a) nebo b) nebo § 33 odst. 3 nebo ze stejných důvodů bylo vydáno 
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území, dobu 
jeho platnosti, popřípadě den, kdy platnost tohoto víza nebo povolení 
k dlouhodobému pobytu byla zrušena, 

b) byla podle § 42e odst. 2 poskytnuta lhůta 1 měsíce pro rozhodnutí, zda bude 
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spolupracovat s orgánem činným v trestním řízení, 

c) byla podána žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany, 
den, kdy bylo toto povolení vydáno, dobu jeho platnosti, popřípadě den, kdy 
byla jeho platnost zrušena, 

d) bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu pro nezaopatřené dítě cizince 
s povoleným dlouhodobým pobytem za účelem vědeckého výzkumu, dobu 
jeho platnosti, popřípadě den, kdy byla jeho platnost zrušena, 

e) byla za dítě uvedené v odstavci 2 písm. b) podána žádost o povolení k 
trvalému pobytu.“. 

 

26. V § 56 odst. 1 písmeno i) zní: 

„i) před vyznačením dlouhodobého víza nepředloží doklady ke zdravotnímu 
pojištění podle § 155b nebo doklad o zdravotním pojištění podle § 155e odst. 4; 
to se nepoužije, jde-li o případy uvedené v § 155y,“. 

 
27. V § 57 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou „Pokud cizinec před vyznačením 

dlouhodobého víza nepředloží doklady ke zdravotnímu pojištění podle § 155b 
nebo doklad o zdravotním pojištění podle § 155e odst. 4 a dlouhodobé vízum mu 
z tohoto důvodu nebude uděleno, zastupitelský úřad tuto skutečnost oznámí 
ministerstvu; to se nepoužije, jde-li o případy uvedené v § 155y.“. 

 
28. V § 88 odst. 3 se věta druhá zrušuje. 

 

29. V § 89 odst. 1 písmeno c) zní: 

„c) doklad o zdravotním pojištění podle § 155e odst. 4 nebo čestné prohlášení 
zákonného zástupce, že uhradí náklady spojené s poskytnutím zdravotních 
služeb dítěti; to se nepoužije, jde-li o případy uvedené v § 155y.“. 

 

30. V § 89 odstavec 2 zní: 

„(2) K žádosti podle § 88 odst. 3 je zákonný zástupce narozeného cizince 
povinen předložit náležitosti podle odstavce 1.“. 

 

31. V § 103 písmeno r) zní: 

„r) při pobytové kontrole předložit doklad o zdravotním pojištění podle doby 
pobytu na území (§ 155a, 155b nebo podle § 155e odst. 4); to se nepoužije, jde-li 
o případy uvedené v § 155y,“. 
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32. V části první se za hlavu XIII vkládá nová hlava XIIIa, která včetně nadpisu zní: 

 

„Hlava XIIIa 

Zdravotní pojištění cizince  

 

Díl 1 

Základní ustanovení 

§ 155a 

Cestovní zdravotní pojištění 

(1) Požadavky na cestovní zdravotní pojištění cizinců, kteří podléhají vízové 
povinnosti pro pobyt na území do 90 dnů, stanoví přímo použitelný předpis Evropské 
unie27). Cestovní zdravotní pojištění musí pokrývat veškeré náklady, které by mohly 
nastat během pobytu cizince na území v souvislosti s jemu poskytnutou nutnou a 
neodkladnou zdravotní péčí, včetně nákladů spojených s převozem cizince ze 
zdravotních důvodů nebo, v případě jeho úmrtí, nákladů spojených s převozem jeho 
lidských pozůstatků do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve 
kterém má povolen pobyt. 

(2) Požadavky na cestovní zdravotní pojištění uvedené v odstavci 1 se obdobně 
vztahují i na cizince, který podle § 18 písm. a), b) nebo d) bodů 3 až 6 může na území 
přechodně pobývat bez víza. 

 

§ 155b 

Vstupní zdravotní pojištění 

(1) Vstupní zdravotním pojištěním se rozumí pojištění, které kryje náklady, které 
je cizinec povinen uhradit za poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, včetně 
nákladů spojených s převozem cizince ze zdravotních důvodů nebo v případě jeho úmrtí 
spojených s převozem jeho lidských pozůstatků do státu, jehož cestovní doklad vlastní, 
popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt.  

(2) Požadavek vstupního zdravotního pojištění se vztahuje na cizince, který na 
zastupitelském úřadu žádá o vydání oprávnění k pobytu na území na dobu delší než 3 
měsíce, nemá-li sjednáno pojištění podle § 155c. 

(3) Výše sjednaného limitu pojistného plnění na jednu pojistnou událost činí 
nejméně 60 000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech. 

(4) Vstupní zdravotní pojištění podle odstavce 1 může být sjednáno 

a) u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území podle zákona upravujícího 
pojišťovnictví, nebo 

b) u pojišťovny, která je oprávněna takové pojištění provozovat v jiném členském státě 
Evropské unie anebo ve státě, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském 
prostoru, nebo ve státě, jehož cestovní doklad cizinec vlastní, popřípadě v jiném státě, 
ve kterém má cizinec povolen pobyt. 

(5) V případě pojištění uzavřeného v zahraničí cizinec předloží  

a) doklad o vstupním zdravotním pojištění vydaný pojišťovnou,  

b) na požádání úředně ověřený překlad pojistné smlouvy a všeobecných pojistných 
podmínek do českého jazyka, prokazující uzavření vstupního zdravotního pojištění, 
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především pak rozsahu pojištění, limitu pojistného plnění 60 000 EUR a skutečnosti, 
že pojištění je uzavřeno bez spoluúčasti pojištěného a 

c) na požádání doklad o úhradě pojistného za pojištění na celou dobu, na kterou má být 
povolení k pobytu na území vydáno. 

(6) Pojistná smlouva týkající se pojištění podle odstavce 1 nesmí vylučovat 
poskytnutí pojistného plnění v případě úrazu, ke kterému došlo z důvodu úmyslného 
jednání, zavinění nebo spoluzavinění pojištěného, nebo v důsledku požití alkoholu, 
omamných nebo psychotropních látek nebo léku ovlivňujícího pozornost a rozpoznávací 
schopnosti pojištěným. 

 

§ 155c 

Soukromé zdravotní pojištění 

(1) Soukromým zdravotním pojištěním se rozumí pojištění, které je sjednáno 
v rozsahu a za podmínek uvedených v § 155e až 155n. 

(2) Požadavek soukromého zdravotního pojištění se vztahuje na cizince, který za 
pobytu na území žádá o udělení dlouhodobého víza, prodloužení doby jeho platnosti, 
vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo prodloužení doby jeho platnosti. Tím není 
dotčeno právo cizince sjednat toto pojištění i žádá-li na zastupitelském úřadu o vydání 
oprávnění k pobytu na území na dobu delší než 3 měsíce. 

 (3) Cizinec je povinen sjednat soukromé zdravotní pojištění nejpozději před 
uplynutím doby platnosti vstupního zdravotního pojištění podle § 155b. 

 

§ 155d 

Převoz cizince ze zdravotních důvodů 

(1) Převozem cizince ze zdravotních důvodů se pro účely tohoto zákona rozumí 
převoz do jiného zdravotního zařízení nařízený ošetřujícím lékařem, a to na území nebo 
do státu, jehož cestovní doklad cizinec vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má 
cizinec povolen pobyt, je-li to nutné k zachování nebo zlepšení zdravotního stavu cizince. 
S nařízeným převozem se vyžaduje informovaný souhlas cizince podle zákona 
upravujícího zdravotní služby. 

(2) Převoz ze zdravotních důvodů je možné provést i na písemnou žádost 
cizince, o jehož převoz se jedná, jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka. Za žádost 
se považuje i dříve vyslovené přání podle zákona upravujícího zdravotní služby. 
K žádosti se přikládá posouzení zdravotní způsobilosti cizince k převozu vydané 
ošetřujícím lékařem. 

(3) V případě převozu cizince ze zdravotních důvodů do jiného státu na žádost, 
je pojišťovna povinna uhradit náklady související s převozem pouze do jednoho státu 
uvedeného v žádosti.  Pojišťovna není povinna uhradit náklady spojené s převozem ze 
zdravotních důvodů na žádost, je-li cizinec na základě lékařského posudku k převozu 
zdravotně nezpůsobilý. 
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Díl 2 

Vznik, rozsah a trvání soukromého zdravotního pojištění 

§ 155e 

Základní ustanovení 

(1) Soukromé zdravotní pojištění lze sjednat pouze u pojišťovny, která je členem 
Kanceláře zdravotního pojištění cizinců podle § 155o (dále jen „Kancelář“).  

(2) Pojišťovna podle odstavce 1 je povinna uzavřít pojistnou smlouvu týkající se 
soukromého zdravotního pojištění (dále jen „pojistná smlouva“), jestliže návrh na její 
uzavření neodporuje tomuto zákonu, občanskému zákoníku a pojistným podmínkám 
pojišťovny, na které pojistná smlouva odkazuje. 

(3) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se pojistná smlouva občanským zákoníkem. 
Musí být uzavřena písemně i v případě, že je uzavírána na dobu kratší než 1 rok. V 
pojistné smlouvě se lze od tohoto zákona odchýlit jen tehdy, pokud tím nedochází ke 
snížení nebo omezení nároků pojištěného podle tohoto zákona. Pojišťovna předloží 
pojistné podmínky, které používá pro soukromé zdravotní pojištění, ke kontrole České 
národní bance na její písemné vyžádání. 

(4) Bezprostředně po uzavření pojistné smlouvy pojišťovna vydá pojistníkovi 
doklad o soukromém zdravotním pojištění, který je povinen bez zbytečného odkladu 
předat tento doklad pojištěnému, je-li pojistník osobou odlišnou od pojištěného. 
Obsahem dokladu o soukromém zdravotním pojištění jsou zejména údaje o pojištěném a 
době platnosti pojištění; jeho vzor stanoví prováděcí právní předpis. Doklad o 
soukromém zdravotním pojištění nahrazuje pojistku.  

(5) Je-li jednou pojistnou smlouvou pojištěno více osob, vydá pojišťovna doklad 
podle odstavce 4 každému pojištěnému.  

(6) Soukromé zdravotní pojištění lze sjednat pouze jako pojištění škodové. 

 

§ 155f 

Pojistná událost 

(1) Pojistnou událostí v soukromém zdravotním pojištění je vynaložení nákladů  

a) za zdravotní služby poskytnuté v době trvání soukromého zdravotního pojištění 
pojištěnému cizinci, včetně nákladů spojených s jeho převozem ze zdravotních 
důvodů do zdravotnického zařízení nebo do státu, jehož cestovní doklad vlastní, 
popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt, nebo 

b) spojených s převozem jeho lidských pozůstatků do státu, který mu cestovní doklad 
vydal, nebo do státu, který vydal cestovní doklad cizince, ve kterém je pojištěný 
cizinec mladší 15 let zapsán, popřípadě do jiného státu, ve kterém měl v době smrti 
povolen pobyt, pokud byl v době jeho úmrtí pojištěným.  

(2) Odstavec 1 se použije i v případě, kdy tyto náklady byly vyvolány úmyslným 
jednáním pojištěného. 

 

§ 155g 

Hrazené zdravotní služby 

(1) Ze soukromého zdravotního pojištění se hradí náklady na zdravotní služby 
v rozsahu, v jakém jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, včetně preventivní a 
dispenzární zdravotní péče. Soukromé zdravotní pojištění se vztahuje i na poporodní 
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zdravotní péči o dítě pojištěného, které se narodilo na území cizinci v době trvání 
soukromého zdravotního pojištění, a to po dobu 60 dnů ode dne porodu, nebyla-li 
sjednána doba delší. 

(2) Ze soukromého zdravotního pojištění se hradí náklady na zdravotní služby 
poskytnuté na území. Bylo-li tak ujednáno, lze z tohoto pojištění hradit i náklady na 
zdravotní služby poskytnuté mimo území. 

(3) Pojišťovna pověří svého smluvního lékaře rozhodováním o úhradě nákladů 
vynaložených na zdravotní služby, které se z veřejného zdravotního pojištění hradí jen s 
předchozím souhlasem revizního lékaře veřejné zdravotní pojišťovny. 

(4) Ze soukromého zdravotního pojištění se hradí také náklady spojené 
s převozen cizince ze zdravotních důvodů za podmínek podle § 155d a náklady spojené 
s převozem jeho lidských pozůstatků do státu, jehož cestovní doklad cizinec v době smrti 
vlastnil, popřípadě do jiného státu, ve kterém měl v době smrti povolen pobyt. 

 

§ 155h 

Limity pojistného plnění 

Pojistnou smlouvu lze uzavřít s limitem pojistného plnění, který nesmí být na 
jednu pojistnou událost nižší než 3 000 000 Kč, v případě nákladů ambulantní 
stomatologické péče nižší než 20 000 Kč, a to bez spoluúčasti pojištěného na nákladech 
hrazených ze soukromého zdravotního pojištění. 

 

§ 155i 

Zjišťování zdravotního stavu cizince 

Pojišťovna je oprávněna požadovat před uzavřením pojistné smlouvy zjištění 
zdravotního stavu cizince jí určeným zdravotnickým zařízením; náklady s tím spojené 
nese pojišťovna. Pokud cizinec nedal souhlas se zjištěním svého zdravotního stavu nebo 
se vyšetření nepodrobil, je pojišťovna oprávněna uzavření pojistné smlouvy odmítnout. 

 

§ 155j 

Vznik pojištění 

Soukromé zdravotní pojištění vzniká dnem bezprostředně následujícím po dni 
uzavření pojistné smlouvy, nebyl-li ujednán den pozdější. 

 

§ 155k 

Pojistné 

(1) Při stanovení výše pojistného v pojistné smlouvě pojišťovna zohlední 
zdravotní stav cizince, druh pobytu na území a případné další faktory, které by mohly mít 
vliv na výši pojistného rizika, nejsou-li diskriminační.  

 (2) Pojišťovna je povinna cizinci nebo pojistníkovi na jeho žádost sdělit výši 
nákladů spojených se vznikem soukromého zdravotního pojištění, které hodlá sjednat 
nebo které s pojišťovnou sjednal. 

 

 

§ 155l 
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Pojistné plnění 

(1) Pojištěný má právo, aby za něj pojišťovna uhradila účelně vynaložené náklady 
podle § 155f. Výše pojistného plnění se řídí právní úpravou veřejného zdravotního 
pojištění, nebylo-li v pojistné smlouvě ujednáno plnění v částkách vyšších.  

(2) Poskytovatel zdravotních služeb nemůže požadovat úhradu poskytnutých 
zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního 
pojištění, které byly pojištěnému poskytnuty s jeho souhlasem, v cenách vyšších, než v 
jakých požaduje jejich úhradu od pojištěnců veřejného zdravotního pojištění.  

(3) Uhradil-li pojištěný náklady podle § 155f sám nebo je uhradila jiná osoba, 
vyplatí pojišťovna pojistné plnění tomu, kdo prokáže, že je uhradil. Pojišťovna takto 
vynaložené náklady uhradí do výše, kterou by jinak hradila sama. Lůžková péče se vždy 
hradí bez přímé úhrady pojištěného. 

 

 

§ 155m 

Právo pojišťovny na náhradu plnění 

(1) Pojišťovna má vůči pojištěnému právo na náhradu pojistného plnění, pokud  

a) náklady zdravotní péče byly vynaloženy v důsledku úmyslného jednání pojištěného 
nebo jiné osoby jednající z jeho podnětu, nebo pokud se pojištěný v důsledku požití 
alkoholu, omamných anebo psychotropních látek nebo léku ovlivňujícího pozornost a 
rozpoznávací schopnosti uvedl vlastní vinou do takového stavu, že nebyl s to 
ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, 

b) pojištěný při sjednávání pojištění nebo uplatnění práva na pojistné plnění vědomě 
uvedl nepravdivé údaje, vědomě hrubě zkreslil nebo zamlčel skutečnosti v 
odpovědích na písemné dotazy pojišťovny, pokud tyto skutečnosti byly rozhodující 
pro rozhodnutí při stanovení výše pojistného nebo měly přímou souvislost s pojistnou 
událostí; toto ustanovení se použije i pro obdobné jednání pojistníka, nebo 

c) pojištěný nedal souhlas s přezkoumáním zdravotního stavu v rámci šetření pojistné 
události nebo se takovému vyšetření ve lhůtě stanovené pojišťovnou, která nesmí být 
kratší než 15 dnů ode dne obdržení požadavku na toto vyšetření, nepodrobil.  

 (2) Pojišťovna má proti pojistníkovi právo na náhradu vyplacených částek v 
případě, že pojistník nesplnil oznamovací povinnost ohledně zvýšení pojistného rizika 
uloženou mu pojistnou smlouvou a pokud toto porušení povinnosti bylo v přímé příčinné 
souvislosti se vzniklou pojistnou událostí. Toto ustanovení se použije i pro pojištěného, 
který je osobou odlišnou od pojistníka. 

(3) Pojišťovna má právo na náhradu vyplacených částek vůči tomu, kdo náklady 
zdravotní péče vyvolal zaviněným protiprávním jednáním vůči pojištěnému. 

(4) Součet požadovaných náhrad podle odstavců 1 až 3 nesmí být vyšší než 
částky vyplacené v důsledku pojistné události, s níž toto právo pojišťovny souvisí. 

 

§ 155n 

Zánik soukromého zdravotního pojištění 

(1) Soukromé zdravotní pojištění zaniká  

a) zánikem pojistného zájmu, 

b) podle § 2802 až § 2804, § 2806 nebo § 2807 občanského zákoníku, nebo 
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c) výpovědí pojišťovny nebo pojistníka v případě skončení platnosti oprávnění k pobytu 
cizince na území, a to s výpovědní dobou 8 dnů, která počíná běžet uplynutím lhůty 
pro opuštění území cizincem, nebo 

d) 60. dnem ode dne porodu v případě smrti pojištěného, jde-li o poporodní zdravotní 
péči o dítě podle § 155g odst. 1. 

 (2) Od pojistné smlouvy nelze odstoupit ani odmítnout poskytnutí pojistného 
plnění. 

(3) V případě zániku soukromého zdravotního pojištění před uplynutím doby, na 
kterou bylo sjednáno, je pojištěný povinen odevzdat bez zbytečného odkladu pojišťovně 
doklad podle § 155e odst. 4; zaniklo-li pojištění podle odstavce 1 písm. a), má tuto 
povinnost pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného.  

 

 

 

Díl 3 

Kancelář  

§ 155o 

Právní postavení a předmět činnosti Kanceláře  

(1) Zřizuje se Kancelář, která je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního 
rejstříku. Sídlem Kanceláře je Praha. Kancelář je profesní organizací pojišťoven 
provozujících soukromé zdravotní pojištění a působí v rozsahu stanoveném tímto 
zákonem. 

(2) Kancelář 

a) vytváří a spravuje garanční fond, 

b) vede evidenci a statistiku pro účely soukromého zdravotního pojištění a 

c) spolupracuje s příslušnými orgány, organizacemi a institucemi ve věcech týkajících 
se soukromého zdravotního pojištění. 

(3) Kancelář průběžně porovnává elektronickou evidenci pojištěných cizinců 
podle odstavce 2 písm. b) s údaji poskytnutými z evidence cizinců podle § 155z a 
zjištěné rozdíly oznamuje správci této evidence; skončení platnosti oprávnění cizince 
pobývat na území sdělí bez zbytečného odkladu příslušné pojišťovně. 

(4) Kancelář uveřejňuje souhrnné výsledky provozování soukromého zdravotního 
pojištění ve své výroční zprávě a způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(5) Na vedení účetnictví Kanceláře se použije právní předpis upravující vedení 
účetnictví pro pojišťovny. Účetní závěrku Kanceláře ověřuje auditor. 

 

§ 155p 

Členství v Kanceláři 

(1) Pojišťovna, která hodlá provozovat na území soukromé zdravotní pojištění, je 
povinna stát se nejpozději okamžikem zahájení této činnosti členem Kanceláře a za tím 
účelem oznámit Kanceláři 

a) den, ke kterému má být tato činnost zahájena, a 
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b) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu pro doručování 
osoby oprávněné jednat jménem pojistitele s Kanceláří, jde-li o fyzickou osobu, a 
obchodní firmu nebo název a sídlo, jde-li o právnickou osobu. 

(2) Změnu v osobě s jednatelským oprávněním vůči Kanceláři je pojišťovna 
povinna oznámit Kanceláři nejpozději v den nabytí účinnosti této změny. 

(3) Členství pojišťovny v Kanceláři zaniká dnem ukončení její činnosti podle 
odstavce 1, ne však dříve, dokud nevypořádá závazky ze soukromého zdravotního 
pojištění. Vypořádání těchto závazků je pojišťovna povinna bez zbytečného odkladu 
doložit Kanceláři. Pojišťovna, která hodlá ukončit činnost v soukromém zdravotním 
pojištění, není povinna uzavírat nové pojistné smlouvy podle § 155e odst. 2 nebo 
rozšiřovat již přijaté závazky, a to ode dne následujícího po dni, kdy svůj záměr oznámila 
Kanceláři; toto své rozhodnutí současně uveřejní způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. 

(4) Člen Kanceláře je povinen po dobu svého členství platit příspěvek na její 
činnost. Výši ročního příspěvku včetně čtvrtletních splátek určuje shromáždění členů 
Kanceláře. Způsob výpočtu příspěvku stanoví statut Kanceláře. 

(5) Člen Kanceláře ručí za její dluhy, ke kterým nemá Kancelář vytvořena 
odpovídající aktiva, a to ve stejném poměru, v jakém je jeho podíl na celkové výši 
příspěvků všech členů Kanceláře. Údaje o svých aktivech a pasivech poskytuje Kancelář 
jejím členům a České národní bance. 

(6) Člen Kanceláře zohlední ve vlastním výpočtu solventnostního kapitálového 
požadavku podle zákona upravujícího pojišťovnictví riziko změny výše záruky podle 
odstavce 5. Za tím účelem Kancelář ohodnocuje podle zákona upravujícího pojišťovnictví 
veškerá rizika, kterým je vystavena, a tento výpočet poskytuje členům Kanceláře a 
České národní bance. 

(7) Člen Kanceláře je povinen předkládat nejpozději do 31. března 
bezprostředně následujícího kalendářního roku Kanceláři výkazy o své činnosti v 
soukromém zdravotním pojištění za předcházející kalendářní rok. Obsah a formu těchto 
výkazů stanoví shromáždění členů.  

 

§ 155q 

Orgány Kanceláře  

(1) Orgány Kanceláře jsou 

a) shromáždění členů, 

b) správní rada, 

c) kontrolní komise a 

d) výkonný ředitel. 

(2) Členem orgánu Kanceláře nebo jinou osobou v jejím vedení může být pouze 
svéprávná fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin proti 
majetku nebo pro jiný úmyslný trestný čin, nebo osoba, na níž se hledí, jako by nebyla 
odsouzena. 
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§ 155r 

Shromáždění členů 

(1) Nejvyšším orgánem Kanceláře je shromáždění členů. Právo účasti na 
shromáždění členů má každý člen Kanceláře. Shromáždění členů svolává správní rada 
nejméně jedenkrát ročně. Mimořádné shromáždění členů svolává správní rada tak, aby 
se konalo nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy o to požádá kontrolní komise nebo nejméně 
jedna třetina členů Kanceláře. Každého jednání shromáždění členů se účastní předseda 
kontrolní komise. Předsedovi kontrolní komise musí být při jednání na jeho žádost 
uděleno slovo. 

(2) Shromáždění členů je schopné usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina 
členů Kanceláře, kteří provozují soukromé zdravotní pojištění na území jinak než formou 
dočasného poskytování služeb. Není-li shromáždění členů schopné usnášení, svolá 
správní rada nové shromáždění členů tak, aby se konalo nejpozději do 30 dnů ode dne 
předcházejícího shromáždění členů; takové shromáždění je schopné usnášení, je-li 
přítomna nejméně jedna třetina členů Kanceláře podle věty první. Každý člen má jeden 
hlas. Shromáždění členů rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. 

(3) Shromáždění členů  

a) volí a odvolává členy správní rady a kontrolní komise,  

b) určuje výši ročních příspěvků a mimořádných příspěvků členů, 

c) schvaluje rozpočet Kanceláře,  

d) zrušuje nebo mění rozhodnutí správní rady, 

e) schvaluje účetní závěrky Kanceláře,  

f) rozhoduje o věcech, které si vyhradí, a 

g) přijímá statut Kanceláře po jeho předchozím schválení Ministerstvem financí. 

 

§ 155s 

Správní rada 

(1) Statutárním orgánem Kanceláře je správní rada. Počet členů správní rady 
stanovuje shromáždění členů. Za správní radu jedná navenek jménem Kanceláře a 
podepisuje každý člen správní rady samostatně. 

(2) Správní rada   

a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu správní rady a odvolává je, 

b) jmenuje a odvolává výkonného ředitele, 

c) spravuje majetek Kanceláře,  

d) schvaluje vnitřní organizační předpisy Kanceláře a jejich změny, 

e) zajišťuje publikační, dokumentační a jiné činnosti související s působností 
Kanceláře a 

f) plní další úkoly Kanceláře, které nepřísluší jiným orgánům. 

(3) Správní rada rozhoduje většinou hlasů svých členů a schází se zpravidla 
jednou měsíčně. Zasedání svolává její předseda nebo místopředseda. 
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§ 155t 

Kontrolní komise 

(1) Kontrolní komise je kontrolním orgánem Kanceláře. Kontrolní komise dohlíží 
na výkon působnosti správní rady a výkonného ředitele, na výkon činnosti Kanceláře, její 
hospodaření a na řádné placení příspěvků Kanceláři. 

(2) Kontrolní komise má 3 členy. Ze svých členů kontrolní komise volí a odvolává 
svého předsedu. Člen kontrolní komise nesmí být současně členem správní rady, v 
pracovním poměru nebo v obdobném poměru ke Kanceláři a ani členem statutárního 
orgánu nebo členem dozorčího orgánu členské pojišťovny, ani prokuristou člena 
Kanceláře.  

(3) Pro výkon kontroly poskytuje Kancelář členům kontrolní komise potřebné 
doklady a pravdivé a úplné informace o zjišťovaných skutečnostech. Stejné povinnosti 
má člen Kanceláře, jestliže předmětem kontroly je výše příspěvků placených tímto 
členem. 

 

§ 155u 

Výkonný ředitel 

Výkonný ředitel je oprávněn jednat k zabezpečení působnosti Kanceláře a v době 
mezi zasedáními správní rady přijímat veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění 
řádné činnosti Kanceláře, pokud správní rada neurčí jinak. 

 

§ 155v 

Garanční fond 

(1) Garanční fond je tvořen členskými příspěvky, výnosy z investování a 
náhradou plnění podle § 155w. 

(2) Kancelář poskytuje z garančního fondu plnění v rozsahu   

a) nákladů vynaložených v souvislosti s nutnou a neodkladnou zdravotní péčí, včetně 
nákladů spojených s převozem cizince ze zdravotních důvodů nebo, v případě jeho 
úmrtí nákladů spojených s převozem jeho lidských pozůstatků, do státu, jehož 
cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt, a to 
do limitu plnění 800 000 Kč, pokud cizinci zaniklo soukromé zdravotní pojištění a 
pobývá na území po zániku vstupního zdravotního pojištění nebo soukromého 
zdravotního pojištění, a to nejpozději do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím 
správního orgánu pro opuštění území, 

b) v jakém je měla uhradit pojišťovna, která z důvodu svého úpadku nemůže tyto náklady 
uhradit, nebo 

c) nákladů přesahujících limit pojistného plnění podle § 155h, a to až do limitu 
6 000 000 Kč na jednu pojistnou událost. 

(3) Plnění podle odstavce 2 se poskytuje tomu, kdo tyto náklady vynaložil. 

(4) Z garančního fondu se nehradí náklady za zdravotní služby, které byly 
vynaloženy v souvislosti s pobytem cizince na území bez platného oprávnění k pobytu. 
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§ 155w 

Právo Kanceláře na náhradu plnění 

(1) Kancelář má právo proti cizinci v případě plnění podle § 155v odst. 2 písm. a) 
na náhradu toho, co za něj plnila. Toto právo vzniká Kanceláři i proti pojišťovně v případě 
plnění podle § 155v odst. 2 písm. b). 

(2) Kancelář může na základě písemné dohody pověřit výkonem činnosti podle  
§ 155v odst. 2 nebo vymáháním pohledávek podle odstavce 1 člena Kanceláře nebo 
jinou osobu.  

 

Díl 4  

Výkon dohledu  

§ 155x 

Dohled nad činností pojišťovny a Kanceláře 

(1) Dohled nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem pojišťovně 
vykonává Česká národní banka podle zákona upravujícího pojišťovnictví. Vykonává také 
dohled nad dodržováním povinností stanovených Kanceláři podle § 155p odst. 5 a 6, § 
155q odst. 2 a § 155v odst. 2 a 3. 

(2) Při výkonu dohledu může Česká národní banka ukládat Kanceláři opatření 
k odstranění zjištěných nedostatků včetně nařízení výměny osob, které řídí činnost 
Kanceláře, jestliže tyto nesplňují podmínky podle tohoto zákona a zákona upravujícího 
pojišťovnictví nebo svoji činnost nevykovávají řádným a obezřetným způsobem.  

(3) Kancelář je povinna předkládat České národní bance doklady a informace o 
své činnosti, a to v rozsahu a ve lhůtách stanovených prováděcím právním předpisem 
nebo na její písemné vyžádání. 

Díl 5 

Výjimky ze zdravotního pojištění 

 

§ 155y 

(1) Povinnost sjednat zdravotní pojištění podle § 155a až 155c se nevztahuje na 
cizince, který je 

a) občanem Evropské unie, který je oprávněn po dobu pobytu na území čerpat zdravotní 
služby na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie a tuto skutečnost 
prokáže předložením příslušného dokladu nebo jiným způsobem, 

b) osobou neuvedenou v písm. a), která je oprávněna po dobu pobytu na území čerpat 
zdravotní služby na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie a tuto 
skutečnost prokáže předložením příslušného dokladu nebo jiným způsobem, 

c) rodinným příslušníkem cizince uvedeného v písm. a) nebo b) a který je oprávněn po 
dobu pobytu na území čerpat zdravotní služby na základě přímo použitelného 
předpisu Evropské unie a tuto skutečnost prokáže předložením příslušného dokladu 
nebo jiným způsobem, 

d) pojištěncem podle zákona o veřejném zdravotním pojištění a který tuto skutečnost 
prokáže předložením příslušného dokladu, 

e) cizincem, na kterého se vztahuje mezinárodní smlouva, podle níž jsou náklady 
spojené s poskytnutím zdravotních služeb po dobu pobytu na území hrazeny na 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA6UEF4RP)



 

 

základě této smlouvy, a tuto skutečnost prokáže předložením příslušného dokladu, 
nebo 

f) cizincem, který prokáže, že jemu poskytnuté zdravotní služby jsou po dobu pobytu na 
území hrazeny jiným způsobem, a to na základě písemného závazku 

1. právnické osoby, je-li pobyt cizince na území přínosný pro rozvoj duchovních 
hodnot, ochranu lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochranu 
přírodního prostředí, kulturních památek a tradic nebo rozvoj vědy, vzdělání, 
tělovýchovy a sportu, 

2. orgánu veřejné moci České republiky nebo jiného státu, nebo 

3. obsaženého v  pozvání podle § 15 ověřeném policií. 

(2) Povinnost podle § 155a a 155b se dále nevztahuje na cizince,  

a) který nemohl z důvodů na jeho vůli nezávislých sjednat toto pojištění na území státu 
svého pobytu nebo od cizince uvedeného v § 42b odst. 3; v takovém případě je 
cizinec povinen pojištění sjednat bez zbytečného odkladu za pobytu na území, 
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území, 

b) jestliže zastupitelský úřad od vyžádání tohoto pojištění upustil při udělení 
diplomatického nebo zvláštního víza, nebo  

c) je-li jeho pobyt na území v zájmu České republiky. 

(3) Povinnost sjednat zdravotní pojištění se rovněž nevztahuje na cizince 
pobývajícího na území, kterým poskytnuté zdravotní služby podle § 48 hradí stát. 
 

 

Díl 6 

Společná ustanovení  

§ 155z 

Poskytování údajů 

(1) Kancelář využívá údaje z informačního systému cizinců, a to  

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 

b) datum narození, 

c) pohlaví, 

d) druh a adresa místa pobytu na území, 

e) číslo a platnost oprávnění k pobytu, 

f) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území, 

g) den počátku a den ukončení omezení svéprávnosti, 

h) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není cizinci umožněn vstup na 
území, 

i) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území, stát, ve kterém k úmrtí došlo, 
popřípadě datum úmrtí, a 

j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 
popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil. 

(2) Údaje podle odstavce l se Kanceláři poskytují pro ověření správnosti nebo 
získání údajů o cizinci, který má splnit povinnost podle § 155c odst. 1, a pro porovnání 
s jí vedenou evidencí podle § 155o odst. 2 písm. b). 
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(3) Kancelář poskytuje z evidence pojištěných cizinců Ministerstvu zahraničních 
věcí nebo jím řízenému zastupitelskému úřadu v zahraničí, ministerstvu nebo policii 
údaje o soukromém zdravotním pojištění nezbytné pro výkon jejich působnosti. 

(4) Údaje podle odstavce 1 jsou poskytovány způsobem umožňujícím dálkový 
přístup; to se použije obdobně i pro poskytování údajů Kanceláří podle odstavce 3.  

(5) Zpracování osobních údajů pojišťovnou nebo Kanceláří v souvislosti s 
plněním povinností podle tohoto zákona se považuje za zpracování nezbytné pro 
dodržení právní povinnosti správce podle zákona upravujícího ochranu osobních údajů. 

 

§ 155aa 

Postavení Kanceláře ve správním a soudním řízení 

V případě vzniku povinnosti plnění z garančního fondu má Kancelář v řízení 
správním i soudním při šetření pojistné události postavení účastníka řízení.  

 

§ 155ab 

Mlčenlivost 

Na povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se soukromého 
zdravotního pojištění a činnosti Kanceláře se obdobně vztahují ustanovení zákona 
upravujícího pojišťovnictví.“. 

 
 

33. V § 157 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 a 8, které znějí: 

„(7) Pojišťovna se dopustí správního deliktu tím, že 

a) nevydá doklad o soukromém zdravotním pojištění podle § 155e odst. 4 nebo 5, 

b) uzavře pojistnou smlouvu v rozporu s § 155h, 

c) nesdělí výši nákladů spojených se vznikem soukromého zdravotního pojištění na 
žádost zájemce o pojištění nebo pojistníka podle § 155k odst. 4, 

d) v rozporu s § 155l odst. 1 nebo 3 neuhradí za pojištěného účelně vynaložené náklady 
nebo nevyplatí pojistné plnění tomu, kdo prokáže, že je uhradil, 

e) nesplní povinnost členství v Kanceláři podle § 155p odst. 1, 

f) nezaplatí příspěvek na činnost Kanceláře podle § 155p odst. 4, nebo 

g) nepředloží Kanceláři výkazy o své činnosti v soukromém zdravotním pojištění podle § 
155p odst. 7. 

(8) Kancelář se dopustí správního deliktu tím, že 

a) v rozporu s § 155p odst. 5 a 6 a § 155x odst. 3 nepředloží České národní bance 
doklady a informace o své činnosti, 

b) v  rozporu s § 155q odst. 2 nezajistí obsazení odpovídajícími osobami, nebo 

c) neposkytne z garančního fondu plnění podle § 155v odst. 2.“. 

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 9 až 11. 

 

34. V § 157 odst. 9 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se 
písmena c) až e), která znějí: 

„c) do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 7 písm. e), 

d) do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 7, písm. b), d) a f), 
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e) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 7 písm. a), c) a g) a 
odstavce 8.“. 

 

35. V § 157a odst. 5 se slova „tohoto zákona“ nahrazují slovy „§ 157 odst. 1 až 6“ a 
na konci odstavce se doplňuje věta „Správní delikty podle § 157 odst. 7 a 8 v 
prvním stupni řízení projednává Česká národní banka; náklady tohoto správního 
řízení vybírá a vymáhá Česká národní banka a jejich úhrada je jejím příjmem.“. 

 

36. V § 163 odst. 1 písm. s) se za slovo „rozhoduje“ vkládají slova „v rozsahu své 
působnosti“. 

 

37. V § 180 odst. 5 písmeno f) zní: 

„f) jestliže zvoucí osoba neuzavřela soukromé zdravotní pojištění podle tohoto 
zákona, ačkoliv čestně prohlásila, že tak učiní.“. 

 
38. V § 180 odst. 6 písmeno c) zní: 

„c) předloží doklad o soukromém zdravotním pojištění podle § 155c, doklad 
prokazující jiný způsob úhrady poskytnutých zdravotních služeb zvanému cizinci, 
nebo čestně prohlásí, že soukromé zdravotní pojištění uzavře před vstupem 
cizince na území, anebo pro případnou úhradu nákladů v rozsahu soukromého 
zdravotního pojištění disponuje částkou nejméně 60 000 EUR,“. 

 
39. § 180a zní:  

„§ 180a 

Zastupitelský úřad ověřuje, zda osoba, která vydala doklad o cestovním 
zdravotním pojištění podle § 155a nebo vstupním zdravotním pojištění podle § 155b, 
byla oprávněna takový doklad vydávat.“. 

 
40. § 180i se zrušuje. 

 
41. § 180j se včetně poznámky pod čarou č. 45 zrušuje. 

42.  V § 182a se vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí: 

„(2) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou vzor dokladu o soukromém zdravotním 
pojištění podle § 155e odst. 4. 

(3) Česká národní banka stanoví vyhláškou obsah dokladů a rozsah informací o 
činnosti Kanceláře podle § 155x odst. 3 a lhůty pro jejich předkládání.“. 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4. 

 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. Pojistné smlouvy týkající se cestovního zdravotního pojištění při pobytu nad 
90 dnů uzavřené podle § 180j zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 
republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona, se řídí dosavadní právní úpravou. 
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2. Pojištění vzniklá na základě pojistných smluv uzavřených podle § 180j odst. 5 
zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 
se do uplynutí šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považují za 
soukromé zdravotní pojištění podle § 155c zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

3. Pojišťovna, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona provozuje cestovní 
zdravotní pojištění při pobytu nad 90 dnů podle § 180j odst. 5 zákona č. 326/1999 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona stává členem Kanceláře zdravotního pojištění cizinců. 

4. Ministerstvo financí svolá do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona první shromáždění členů Kanceláře zdravotního pojištění cizinců podle § 
155r zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

5. Náklady na vznik Kanceláře zdravotního pojištění cizinců podle § 155o zákona 
č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, uhradí její 
členové formou mimořádného příspěvku, jehož výši stanoví shromáždění členů na svém 
prvním zasedání. Tento příspěvek je splatný do 1 měsíce ode dne jeho stanovení. 

6. Výše prostředků garančního fondu podle § 155v zákona č. 326/1999 Sb., ve 
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, musí činit 

a) k 30. dubnu 2017 částku odpovídající nejméně 3 % z celkového objemu pojistných 
plnění z cestovního zdravotního pojištění při pobytu nad 90 dnů podle § 180j odst. 5 
zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, vyplacených v roce 2016, 

b) k 30. červnu 2017 částku odpovídající nejméně 10 % z celkového objemu pojistných 
plnění z cestovního zdravotního pojištění při pobytu nad 90 dnů podle § 180j zákona 
č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 
vyplacených v roce 2016, a 

c) k 31. září 2017 částku odpovídající nejméně 20 % z celkového objemu pojistných 
plnění z cestovního zdravotního pojištění při pobytu nad 90 dnů podle § 180j zákona  
č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 
vyplacených v roce 2016. 

7. Ministerstvo vnitra předá bez zbytečného odkladu Ústřední pojišťovně 
Všeobecné zdravotní pojišťovny seznam osob, které byly přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona pojištěnci veřejného zdravotního pojištění a jimž bude ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona hradit poskytnutou zdravotní péči stát podle § 48 zákona 
č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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ČÁST DRUHÁ 

 
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění  

 

Čl. III 

  Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., 
zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 
18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, 
vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., 
zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 
285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., 
zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 
425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., 
zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 
123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., 
zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 
112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., 
zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 
340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 57/2007 Sb., zákona 
č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 
Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona 
č. 306/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 
Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona 
č. 365/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., 
zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 
44/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., zákona č. 
60/2014 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 256/2014 Sb., 
zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 1/2015 Sb. a zákona č. 200/2015 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 2 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 62 zní: 

  „(1) Podle tohoto zákona je zdravotně pojištěna osoba, která 

a) má trvalý pobyt na území České republiky, nebo 
b) nemá trvalý pobyt na území České republiky, pokud 

1. je zaměstnancem zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území 
České republiky, 

2. jí bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za 
účelem vědeckého výzkumu nebo ochrany, 

3. jí byl udělen azyl na území České republiky,  
4. jí byla udělena doplňková ochrana na území České republiky, 
5. jí byla udělena dočasná ochrana na území České republiky, 
6. jde o nezletilé dítě, které bylo na území České republiky umístěno na základě 

předběžného opatření soudu do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
nebo do ústavu pro péči o děti, nebo na základě předběžného opatření nebo 
usnesení soudu do péče fyzické osoby,  

7. je Česká republika podle koordinačních nařízení nebo podle vyhlášené 
mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, k jejímu zdravotnímu 
pojištění příslušná, nebo 

8. jde o osoby, jejichž nárok vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské 
unie49), nebo o osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné, osoby 
ponechávající si takové postavení a jejich rodinné příslušníky mající právo na 
rovné zacházení podle předpisu Evropské unie62), 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA6UEF4RP)



 

 

 
(dále jen „pojištěnec“). 

_______________________________ 
62) Čl. 7 odst. 3 a čl. 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. 
dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat 
a pobývat na území členských států, o změně nařízení č. 1612/68 a o zrušení směrnic 
64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 
90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.“.  
 
 
2. § 3 včetně nadpisu zní: 

„§ 3 
Vznik a zánik zdravotního pojištění 

 (1) Zdravotní pojištění vzniká 
a) osobě, která získala trvalý pobyt na území České republiky narozením, dnem 

narození, 
b) osobě, která získala trvalý pobyt na území České republiky povolením trvalého 

pobytu, dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení trvalého pobytu,  
c) osobě, které vzniklo oprávnění trvale pobývat na území České republiky 

rozhodnutím příslušného orgánu o svěření do náhradní výchovy, je-li alespoň jedna 
fyzická osoba, jíž je dítě svěřeno, přihlášena k trvalému pobytu na území České 
republiky nebo se na území České republiky nachází ústav, ve kterém je dítě 
umístěno, dnem nabytí právní moci rozhodnutí o svěření do náhradní výchovy, 
nebo 

d) osobě bez trvalého pobytu na území České republiky dnem 
1. nástupu do zaměstnání, 
2. nabytí právní moci rozhodnutí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem 

vědeckého výzkumu nebo ochrany, 
3. nabytí právní moci rozhodnutí o udělení azylu,  
4. nabytí právní moci rozhodnutí o udělení doplňkové ochrany, 
5. nabytí právní moci rozhodnutí o udělení dočasné ochrany, 
6. vykonatelnosti předběžného opatření nebo usnesení soudu o umístění nebo 

svěření nezletilého dítěte do péče,  
7. kdy se Česká republika podle koordinačních nařízení nebo podle vyhlášené 

mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, stala příslušnou 
ke zdravotnímu pojištění; to platí obdobně i u osob, jejichž nárok vyplývá z 
přímo použitelných předpisů Evropské unie49), nebo jde-li o osoby 
zaměstnané, samostatně výdělečně činné, osoby ponechávající si takové 
postavení a jejich rodinné příslušníky mající právo na rovné zacházení podle 
předpisu Evropské unie62), nebo 

8. přihlášení občana České republiky k trvalému pobytu na území České 
republiky po předchozím pobytu v cizině.  

 
  (2) Zdravotní pojištění zaniká 

 a) smrtí pojištěnce, 

 b) skončením trvalého pobytu na území České republiky, 

 c) osobě bez trvalého pobytu na území České republiky dnem 
1. ukončení zaměstnání, 
2. skončení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého 

výzkumu nebo ochrany, 
3. nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí azylu nebo dnem zániku azylu, 
4. nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí doplňkové ochrany nebo dnem zániku 

doplňkové ochrany, 
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5. nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí dočasné ochrany nebo dnem zániku 
dočasné ochrany, 

6. zrušení nebo zániku předběžného opatření nebo rozhodnutí o umístění nebo 
svěření nezletilého dítěte do péče, nebo 

7. kdy Česká republika podle koordinačních nařízení nebo podle vyhlášené 
mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, přestala být 
příslušnou ke zdravotnímu pojištění; to platí obdobně i u osob jejichž nárok 
vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské unie49) nebo jde-li o osoby 
zaměstnané, samostatně výdělečně činné, osoby ponechávající si takové 
postavení a jejich rodinné příslušníky mající právo na rovné zacházení podle 
předpisu Evropské unie62).“. 

 
3. V § 7 odst. 1 písmeno m) zní: 

„m) nezletilé děti umístěné v zařízeních pro péči o děti na základě rozsudku soudu,“. 

  
4. V § 7 odst. 1 písmeno p) zní: 

„p) osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) bodech 3 až 6, pokud nemají příjmy ze 
zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,“. 
 
Poznámka pod čarou č. 16a se zrušuje. 

 
5. V § 7 odst. 1 se písmeno q) včetně poznámky pod čarou č. 16b zrušuje. 

 
Dosavadní písmeno r) se označuje jako písmeno q). 

 
6. V § 7 odst. 2 se slovo „r)“ nahrazuje slovem „q)“. 
 
7. Za § 41a se vkládá nový § 41b, který zní: 

 
„§ 41b 

 
(1) Pro účely účasti ve zdravotním pojištění Ministerstvo vnitra bez zbytečného 

odkladu sdělí Ústřední pojišťovně Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky 
k vedení registru pojištěnců veřejného zdravotního pojištění den, kdy  

a) bylo vydáno nebo byla prodloužena platnost povolení k dlouhodobému pobytu za 
účelem vědeckého výzkumu nebo ochrany na území, včetně doby jeho platnosti, 

b) nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu 
za účelem vědeckého výzkumu nebo ochrany na území, 

c) nabylo právní moci rozhodnutí o udělení azylu, rozhodnutí o jeho odnětí a den zániku 
azylu, 

d) nabylo právní moci rozhodnutí o udělení doplňkové ochrany, rozhodnutí o jejím odnětí 
a den zániku doplňkové ochrany, nebo 

e) nabylo právní moci rozhodnutí o udělení dočasné ochrany, rozhodnutí o jejím odnětí a 
den zániku dočasné ochrany. 

(2) Pro účely účasti ve zdravotním pojištění orgán, který vydal předběžné 
opatření o umístění osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) bodu 6 nebo rozhodnutí o 
umístění osoby uvedené v § 3 odst. 1 písm. c) do zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc nebo do ústavu pro péči o děti nebo předběžné opatření nebo rozhodnutí o 
svěření osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) bodu 6 nebo v § 3 odst. 1 písm. c) do péče 
fyzické osoby, bez zbytečného odkladu sdělí Ústřední pojišťovně Všeobecné zdravotní 
pojišťovny České republiky k zařazení do registru pojištěnců veřejného zdravotního 
pojištění den, kdy se toto předběžné opatření stalo vykonatelným, den, kdy rozhodnutí 
nabylo právní moci a den, kdy bylo předběžné opatření nebo rozhodnutí zrušeno nebo 
zaniklo.“. 
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ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o azylu 

 

Čl. IV 

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona 
č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 
Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona 
č. 350/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 
Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona 
č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 
Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 
281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 9/2010 Sb., zákona 
č. 427/2010 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona 
č. 375/2011 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 101/2014 
Sb., zákona č. 314/2015 Sb. a zákona č. 318/2015 Sb. se mění takto: 

 
1. V § 53c se slova „poskytování zdravotních služeb a“ zrušují. 

 
2. § 88 včetně poznámky pod čarou č. 12f zní: 

 

„§ 88 

(1) Žadateli o udělení mezinárodní ochrany a cizinci, který je strpěn na území, se 
hradí na území zdravotní služby v rozsahu služeb hrazených z veřejného zdravotního 
pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění12a) a dále zdravotní služby v 
souvislosti s nařízenou karanténou nebo jiným opatřením v souvislosti s ochranou 
veřejného zdraví; to se nepoužije, pokud jsou zdravotní služby hrazeny podle jiného 
právního předpisu12d). 

(2) Dítěti žadatele o udělení mezinárodní ochrany narozenému na území, dítěti 
cizince, který je strpěn na území, narozenému na území, a dítěti, které se na území 
narodilo azylantce nebo osobě požívající doplňkové ochrany a pobývá na území, se 
nejdéle po dobu 60 dnů ode dne narození nebo, je-li za dítě podána žádost o strpění na 
území podle tohoto zákona nebo o jiný druh pobytu na území podle zákona o pobytu 
cizinců na území České republiky, ode dne podání této žádosti do doby, než bude dítě 
strpěno na území podle tohoto zákona nebo rozhodnuto o jiném druhu pobytu na území 
podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, hradí zdravotní služby podle 
odstavce 1. 

(3) Poskytnuté zdravotní služby podle odstavců 1 nebo 2 hradí stát; poskytovateli 
zdravotních služeb úhradu poskytne Ministerstvo zdravotnictví. V souvislosti s úhradou 
zdravotních služeb podle odstavců 1 nebo 2 provádí kontrolu poskytovatelů, kteří tyto 
zdravotní služby poskytli, Ministerstvo zdravotnictví podle zákona o zdravotních 
službách. 

(4) Ministerstvo uvede v průkazu žadatele o udělení mezinárodní ochrany nebo 
v potvrzení o strpění podle tohoto zákona záznam o zajištění úhrady zdravotních služeb 
podle odstavců 1 a 2 pro potřeby poskytovatelů zdravotních služeb; namísto záznamu 
lze pro tyto účely vydat samostatné potvrzení. O této skutečnosti ministerstvo současně 
informuje Ministerstvo zdravotnictví. Potvrzení podle věty první obsahuje 

a) jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, státní příslušnost cizince a jeho rodné číslo, 
bylo-li přiděleno, 

b) údaj o právním postavení cizince uvedeného v odstavci 1 nebo 2, a 
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c) dobu platnosti tohoto potvrzení. 

(5) Pro účely úhrady zdravotních služeb ministerstvo bez zbytečného odkladu 
sdělí Ministerstvu zdravotnictví den, kdy byla podána žádost o udělení mezinárodní 
ochrany, den, odkdy je cizinec strpěn na území, a den, kdy osoba přestala být žadatelem 
o udělení mezinárodní ochrany podle tohoto zákona nebo cizincem, který je strpěn na 
území podle tohoto zákona. Ministerstvo dále sdělí Ministerstvu zdravotnictví den, kdy 
nabylo právní moci rozhodnutí o strpění dítěte na území podle tohoto zákona nebo 
rozhodnutí o jiném druhu pobytu na území podle zákona o pobytu cizinců na území 
České republiky. 

(6) Je-li to nezbytné pro zabezpečení zdravotních služeb žadateli o udělení 
mezinárodní ochrany, jeho dítěti narozenému na území po dobu 60 dnů ode dne 
narození, cizinci, který je strpěn na území, nebo jeho dítěti narozenému na  území po 
dobu 60 dnů ode dne narození, může ministerstvo obci, na jejímž území se nachází 
azylové zařízení v majetku ministerstva, nebo jiné osobě přenechat do bezplatného 
užívání prostory v azylovém zařízení za účelem poskytování zdravotních služeb podle 
zvláštního právního předpisu12f). 

(7) Žadateli o udělení mezinárodní ochrany, který je zajištěn v zařízení pro 
zajištění cizinců nebo je ve výkonu zabezpečovací detence, ochranného léčení, vazby 
nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, se poskytují zdravotní služby podle § 176 zákona 
o pobytu cizinců na území České republiky. 
____________ 
12f) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.“. 
 

3. V § 88a větě druhé se slova „veřejného zdravotního pojištění“ nahrazují slovy „úhrady 
poskytnutých zdravotních služeb podle § 88“. 

 

Čl. V 

Přechodné ustanovení 

Ministerstvo vnitra předá bez zbytečného odkladu Ústřední pojišťovně Všeobecné 
zdravotní pojišťovny seznam osob, které byly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 
pojištěnci veřejného zdravotního pojištění a jimž bude ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona hradit poskytnutou zdravotní péči stát podle § 88 zákona č. 325/1999 Sb., ve 
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o dočasné ochraně cizinců 

Čl. VI 

Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění zákona  
č. 112/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 379/2007 
Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 
427/2010 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 
314/2015 Sb., se mění takto: 

 
1. § 28 včetně nadpisu zní: 
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„§ 28  

Zdravotní služby  

 (1) Žadateli o poskytnutí dočasné ochrany a jeho dítěti narozenému na území se 
po dobu 60 dnů ode dne narození hradí na území zdravotní služby v rozsahu služeb 
hrazených z veřejného zdravotního pojištění podle zákona o veřejném zdravotním 
pojištění12) a dále zdravotní služby v souvislosti s nařízenou karanténou nebo jiným 
opatřením v souvislosti s ochranou veřejného zdraví.  

 (2) Dítěti, které se narodilo cizince požívající dočasné ochrany a pobývá na 
území, se hradí na území zdravotní služby podle odstavce 1, a to nejdéle po dobu 60 
dnů ode dne narození.  

(3) Poskytnuté zdravotní služby podle odstavců 1 a 2 hradí stát; poskytovateli 
zdravotních služeb úhradu poskytne Ministerstvo zdravotnictví. V souvislosti s úhradou 
zdravotních služeb podle odstavců 1 nebo 2 provádí kontrolu poskytovatelů, kteří tyto 
zdravotní služby poskytli, Ministerstvo zdravotnictví podle zákona o zdravotních 
službách. 

(4) Ministerstvo uvede v průkazu žadatele o poskytnutí dočasné ochrany záznam 
o zajištění úhrady zdravotních služeb podle odstavců 1 a 2 pro potřeby poskytovatelů 
zdravotních služeb; namísto záznamu lze pro tyto účely vydat samostatné potvrzení. O 
této skutečnosti ministerstvo současně informuje Ministerstvo zdravotnictví. Potvrzení 
podle věty první obsahuje 

a) jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, státní příslušnost cizince a jeho rodné číslo, 
bylo-li přiděleno,  

b) údaj o právním postavení cizince uvedeného v odstavci 1 nebo 2, a 

c) dobu platnosti tohoto potvrzení.  

(5) Pro účely úhrady zdravotních služeb ministerstvo bez zbytečného odkladu 
sdělí Ministerstvu zdravotnictví den, kdy byla podána žádost o poskytnutí dočasné 
ochrany, a den, kdy cizinec přestal být žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle 
tohoto zákona.“. 

 
2. V § 32 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 

 

3. V § 57 odst. 2 se slova „§ 32 odst. 2“ nahrazují číslem „32“. 

 

 

ČÁST PÁTÁ 

Účinnost 

Čl. VII 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, s výjimkou ustanovení čl. I 
bodu 33, pokud jde o § 155v, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2017 a čl. I bodu 
33, pokud jde o § 155o odst. 3 a § 155z, které nabývají účinnosti prvním dnem osmého 
kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. 
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