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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

I. Obecná část: 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu zákona: Zákon, 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 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo vnitra 

Ministerstvo financí 

Ministerstvo zdravotnictví  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte 

1.2017 

kromě ustanovení čl. I bodu 33, pokud jde o § 155v 
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. 

 

Implementace práva EU: Ne; (pokud zvolíte Ano): 
- uveďte termín stanovený pro implementaci:      .      

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Vyberte Ano / Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

Cílem nové právní úpravy je omezit počet cizinců pobývajících na území České republiky, kteří by nebyli 
kryti soukromým zdravotním pojištěním za účelem úhrady poskytnutých zdravotních služeb. Zároveň by 
se rozsah zdravotního pojištění měl výrazně přiblížit rozsahu, jakým jsou kryty úhrady za poskytnuté 
zdravotní služby z veřejného zdravotního pojištění. 

Dalším cílem je předejít tzv. zdravotní turistice, kdy by docházelo k přílivu cizinců s cílem čerpat zdravotní 
služby bez nutnosti ekvivalentní úhrady nákladů za poskytnuté služby.  

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

Navrhovaná právní úprava soukromého zdravotního pojištění nepředstavuje zvýšení finanční zátěže pro 
veřejné rozpočty, avšak s přijetím navrhované právní úpravy veřejného zdravotního pojištění žadatelů o 
mezinárodní ochranu (tedy přesunutím hrazení nákladů zdravotních služeb poskytnutých žadatelům ze 
zdravotních pojišťoven na Ministerstvo zdravotnictví) jsou spojeny dopady do státního rozpočtu, a to 
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nutností relokace finančních prostředků ve prospěch Ministerstva zdravotnictví k zajištění přímé úhrady 
zdravotních služeb. Jedná se o cca 8 700 000 Kč ročně navíc - blíže viz bod 14. důvodové zprávy.   

3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: Ano  

 Pojišťovny 

V závislosti na novém rozsahu úhrady poskytnutých zdravotních služeb budou muset pojišťovny vytvářet 
dostatečné finanční rezervy na pokrytí veškerých svých závazků souvisejících se soukromým zdravotním 
pojištěním cizinců. Pojišťovny budou dále muset prostřednictvím příspěvků naplnit garanční fond 
spravovaný Kanceláří (nově vzniklý subjekt) a finančně zajistit fungování Kanceláře. 

Poskytovatelé zdravotních služeb 

Nelze očekávat výraznější negativní finanční dopady, naopak by se v důsledku nové právní úpravy měl 
snížit objem nevymahatelných pohledávek za cizinci . 

3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ne  

 Pokud ano, specifikujte. 

3.4 Sociální dopady: Ano  

Cizinci, kteří nejsou účastni systému veřejného zdravotního pojištění ani nemají náklady za poskytnuté 
zdravotní služby hrazeny jiným způsobem, budou povinni uzavřít soukromé zdravotní pojištění. Oproti 
stávajícímu stavu lze očekávat nárůst výše pojistného a to v závislosti na skutečnosti, že nyní pojišťovny 
budou povinny hradit náklady v rozsahu odpovídajícímu systému veřejného zdravotního pojištění. V 
dnešní době není rozsah pojistného plnění dostatečně upraven. 

3.5 Dopady na životní prostředí: Ne  

 Pokud ano, specifikujte.. 

 

 

A/ Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace – RIA 

 

1.  DŮVOD PŘEDLOŽENÍ 

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 1. prosince 2014 č. 992 k Analýze 

zdravotního pojištění cizinců při jejich pobytu na území České republiky byl vypracován návrh nové 

právní úpravy zdravotního pojištění cizinců. Právní úprava soukromého zdravotního pojištění cizinců 

bude řešena novelou zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 

některých zákonů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“).  

Novelou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“), budou vymezeny 

kategorie cizinců, na které se vztahuje veřejné zdravotní pojištění. Novelizací výše zmíněného zákona 

o pobytu cizinců a dále zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, a zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně 

cizinců, budou vymezeny kategorie cizinců, za které bude zdravotní služby hradit stát, konkrétně 

Ministerstvo zdravotnictví. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA6UEF5IN)



1. 2.  DEFINICE PROBLÉMU 

Na území ČR pobývá řada cizinců, kteří nejsou účastníky veřejného zdravotního pojištění a 

poskytnuté zdravotní služby jim nejsou hrazeny ani z jiného titulu (např. závazek vyplývající z 

mezinárodní smlouvy, písemný závazek státního orgánu nebo právnické či fyzické osoby). Zároveň je 

právní úprava stávajícího soukromého zdravotního pojištění cizinců podle § 180j zákona o pobytu 

cizinců považována za nedostatečnou, neboť často nepředstavuje dostatečné krytí, což způsobuje 

problémy jak pojištěným osobám, tak poskytovatelům zdravotních služeb.  

 Zdravotně pojištěnými, tj. pojištěnci podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, včetně 

těch cizinců, na které se pro účely poskytování zdravotních služeb hledí jako na cizince s povoleným 

trvalým pobytem jsou: 

- osoby s trvalým pobytem na území ČR, 

- zaměstnanec zaměstnavatele se sídlem nebo trvalým pobytem na území ČR, 

- osoba zahrnutá do systému veřejného zdravotního pojištění na základě právních předpisů v oblasti 

koordinace sociálního zabezpečení Evropské unie, 

- osoba účastnící se systému veřejného zdravotního pojištění na základě mezinárodních smluv 

v oblasti sociálního zabezpečení, 

- osoba čerpající na území ČR nezbytné věcné dávky na základě přímo použitelných právních 

předpisů Evropské unie, 

- osoba čerpající na území ČR věcné dávky ve stanoveném rozsahu na základě mezinárodních 

smluv v oblasti sociálního zabezpečení, 

- osoba, které bylo uděleno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, po 

dobu platnosti tohoto povolení, 

- osoba, které byla vydána zaměstnanecká, popř. modrá karta za podmínek stanovených zákonem o 

veřejném zdravotním pojištění, 

- osoba požívající dočasné ochrany na území ČR, 

- osoba, které byl udělen azyl  nebo osoba požívající doplňkové ochrany na území ČR, 

- žadatel o udělení mezinárodní ochrany a jeho dítě narozené na území po dobu 60 dnů ode dne 

narození, 

- cizinec, jemuž bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu podle zákona o azylu a jeho dítě 

narozené na území po dobu 60 dnů ode dne narození 

- dítě žadatele o udělení mezinárodní ochrany narozené na území ČR nejdéle po dobu 60 dnů ode 

dne narození nebo, je-li za dítě podána žádost o udělení víza za účelem strpění pobytu nebo o jiný 

druh pobytu na území, ode dne podání této žádosti do doby, než bude dítěti uděleno vízum za 

účelem strpění pobytu podle tohoto zákona nebo rozhodnuto o jiném druhu pobytu na území, 

- dítě cizince, jemuž bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu podle zákona o azylu, narozené 

na území ČR nejdéle po dobu 60 dnů ode dne narození nebo, je-li za dítě podána žádost o udělení 

víza za účelem strpění pobytu nebo o jiný druh pobytu na území, ode dne podání této žádosti do 

doby, než bude dítěti uděleno vízum za účelem strpění pobytu podle tohoto zákona nebo 

rozhodnuto o jiném druhu pobytu na území, 

- dítě, které se na území ČR narodilo azylantce nebo osobě požívající doplňkové ochrany a pobývá 

na území ČR nejdéle po dobu 60 dnů ode dne narození nebo, je-li za dítě podána žádost o udělení 

víza za účelem strpění pobytu podle zákona o azylu nebo o jiný druh pobytu na území, ode dne 

podání této žádosti do doby, než bude dítěti uděleno vízum za účelem strpění pobytu podle tohoto 

zákona nebo rozhodnuto o jiném druhu pobytu na území, 

- nelze-li zajistit úhradu čerpaných zdravotních služeb jiným způsobem: 

i. cizinec, kterému bylo uděleno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění 

pobytu na území, v případech uvedených v bodech ii, iii a iv, 
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ii. cizinec, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na 

území podle zákona o pobytu cizinců, pokud mu brání ve vycestování z území překážka 

na jeho vůli nezávislá, nebo pokud doloží, že nezískal přijetí v jiném státě, 

iii. cizinec, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na 

území podle zákona o pobytu cizinců, pokud je svědkem nebo poškozeným v trestním 

řízení a jeho účast na řízení je nezbytná, 

iv. cizinec, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na 

území podle zákona o pobytu cizinců, pokud vycestování cizince z území není možné, 

v. cizinec, který je pravděpodobnou obětí trestného činu obchodování s lidmi, a to  po dobu 

lhůty jednoho měsíce, která mu byla poskytnuta pro rozhodnutí, zda bude spolupracovat 

s orgánem činným v trestním řízení na odhalení pachatele této trestné činnosti, 

vi. cizinec, který je osobou, pro kterou bylo organizováno anebo umožněno nedovolené 

překročení státní hranice, nebo osobou, které bylo napomáháno k neoprávněnému anebo 

umožněním nedovoleného překročení státní hranice nebo napomáháním 

k neoprávněnému pobytu na území za podmínky, že spolupracuje s orgány činnými 

v trestním řízení na trestním řízení vedeném o podezření ze spáchání tohoto trestného 

činu, a to po dobu lhůty jednoho měsíce, která mu byla poskytnuta pro rozhodnutí, zda 

bude spolupracovat s orgánem činným v trestním řízení na odhalení pachatele této trestné 

činnosti, 

vii. cizinec, který je osobou, jejíž spolupráce s orgány činnými v trestním řízení je významná 

pro předejití, k odhalení, prověřování anebo vyšetřování zločinu nebo jiného úmyslného 

trestného činu, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, a to po dobu 

lhůty jednoho měsíce, která mu byla poskytnuta pro rozhodnutí, zda bude spolupracovat 

s orgánem činným v trestním řízení na odhalení pachatele této trestné činnosti, 

viii. cizinec, který podal žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na 

území ČR, 

ix. cizinec, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na 

území ČR, 

x. cizinec, který je manželem, nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem osoby 

uvedené v bodě v., nebo je této osobě z důvodu omezení svéprávnosti svěřen do péče, a 

to ode dne podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na 

území ČR, pokud se v době podání žádosti tento cizinec zdržoval na území a důvodem 

pobytu je společné soužití rodiny, 

xi. cizinec, který je manželem, nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem osoby 

uvedené v bodě vi., nebo je této osobě z důvodu omezení svéprávnosti svěřen do péče, a 

to ode dne podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na 

území ČR, pokud se v době podání žádosti tento cizinec zdržoval na území a důvodem 

pobytu je společné soužití rodiny na území, 

xii. cizinec, který je manželem, nezletilým nebo zletilým nezaopatřeným dítětem osoby 

uvedené v bodě vii., nebo je této osobě z důvodu omezení svéprávnosti svěřen do péče, a 

to ode dne podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na 

území ČR, pokud se v době podání žádosti tento cizinec zdržoval na území a důvodem 

pobytu je společné soužití rodiny na území, 

xiii. cizinec, který je jako nezletilé dítě na základě předběžného opatření příslušného orgánu 

umístěn do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc anebo do ústavu pro péči o děti 

nebo na základě předběžného opatření příslušného orgánu nebo rozhodnutí příslušného 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí svěřen do péče fyzické osoby, a to ode dne nabytí 

právní moci předběžného opatření příslušného orgánu. 
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Je zde pak skupina cizinců, která není účastna systému veřejného zdravotního pojištění a ani 

nemá zajištěnou úhradu poskytnutých zdravotních služeb jiným způsobem, a kterým tak vzniká 

povinnost uzavřít při pobytu na území České republiky soukromé zdravotní pojištění cizince. Pokud 

cizinec nemá náklady na zdravotní služby kryty dostatečným způsobem, vznikne mu povinnost uhradit 

poskytnutou zdravotní péči, která mu v určitém rozsahu musí být poskytnuta vždy (jde o tzv. 

neodkladnou péči podle § 5 odst. 1 písm. a) a § 48 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách), z vlastních prostředků. Ovšem s ohledem na skutečnost, že se jedná převážně o ekonomicky 

neaktivní cizince (cizinci s trvalým pobytem a zaměstnaní u zaměstnavatele se sídlem nebo trvalým 

pobytem na území ČR jsou zahrnuti v systému veřejného zdravotního pojištění), nejsou tito zpravidla 

schopni poskytnuté služby uhradit. Poskytovatelům zdravotních služeb tak vznikají pohledávky, jež 

jsou jen obtížně vymahatelné, či nejsou vymahatelné vůbec. Objevují se i případy, kdy poskytovatelé 

zdravotních služeb odmítli poskytnout zdravotní péči cizincům, kteří neměli dostatečné finanční 

záruky na úhradu poskytnutých služeb. Stávající pojistné smlouvy uzavírané pojišťovnami zároveň 

obsahují řadu ujednání, která omezují výši a rozsah pojistného krytí, což v praxi také vede k tomu, že 

úhrada zdravotních služeb čerpaných pojištěnými cizinci ze třetích států není vždy zajištěna efektivně. 

Dochází k nepřehlednosti situace, kdy poskytovatelé zdravotních služeb nevědí, v jakém rozsahu jsou 

poskytnuté zdravotní služby danou pojišťovnou hrazeny a jakou formou budou případné náklady 

uhrazeny (zda je v plné výši hradí cizinec, částečně hradí cizinec a částečně pojišťovna, či zda budou 

služby uhrazeny přímo v plném rozsahu pojišťovnou bez účasti cizince). Za současného stavu, kdy 

poskytovatelé zdravotnických služeb neví, zda a v jakém rozsahu jsou cizinci pojištěni, dochází 

k případům paušálního odmítání poskytnout zdravotní služby cizincům bez ohledu na skutečnost, zda 

mají tito uzavřené zdravotní pojištění, či nikoli, což představuje neodůvodněnou diskriminaci cizinců 

pobývajících na území ČR.  

 

Vzhledem k ne zcela vyhovující dosavadní právní úpravě je toto třeba řešit změnou stávajících 

právních předpisů. S ohledem na skutečnost, že v dnešní době je soukromé zdravotní pojištění cizinců 

upraveno zákonem o pobytu cizinců, je nutná změna této právní úpravy. 

 

Pokud jde o vymezení osobního rozsahu veřejného zdravotního pojištění v případě cizinců, je 

nutné uvést následující. Na základě zákona o veřejném zdravotním pojištění jsou pojištěnci veřejného 

zdravotního pojištění cizinci, kteří mají trvalý pobyt v ČR nebo kteří jsou zaměstnanci zaměstnavatele 

se sídlem nebo trvalým pobytem na území ČR. U ostatních skupin cizinců, kteří jsou v současné době 

pojištěnci, platí, že jejich účast v systému veřejného zdravotního pojištění je založena na základě tzv. 

fikce určitých skutečností, a to buď na základě fikce trvalého pobytu, nebo fikce udělení tzv. dočasné 

ochrany. Právní předpisy z oblasti cizineckého práva tak stanoví, že pro účely úhrady zdravotních 

služeb se na tyto osoby hledí, jako by měly trvalý pobyt v ČR, popř. tak, jako by jim bylo uděleno 

oprávnění k pobytu na území ČR za účelem dočasné ochrany. Trvalý pobyt v ČR je přitom jedním 

z kritérií, která zakládají právo na účast v systému zdravotního pojištění, stejně tak udělení dočasné 

ochrany, přičemž tato kritéria vyplývají ze zákona o veřejném zdravotním pojištění, resp. ze zákona o 

dočasné ochraně cizinců. Na uvedené cizince se zároveň zpravidla nevztahují tzv. koordinační 

nařízení1 uplatňovaná v rámci EU, která by mohla založit jejich účast v systému veřejného zdravotního 

pojištění ČR, popř. jiného členského státu EU. 

                                                           
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve 

znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 a nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 

883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění nařízení Komise (EU) č. 1244/2010 a nařízení 
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 Zdravotní služby některým skupinám cizinců, kterým nevznikl nárok na účast ve veřejném 

zdravotním pojištění, v současnosti hradí stát ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva vnitra. 

Konkrétně se jedná o osoby, kterým byla přiznána tzv. dočasná ochrana. Na tomto místě je však 

vhodné uvést, že zákon, na jehož základě hradí zdravotní služby Ministerstvo vnitra, dosud nikdy 

nebyl aktivován, od své účinnosti 1. ledna 2004 tak zatím nebyl využit. Jde o nástroj, který se 

automaticky aktivuje až v případě, kdy Evropská unie rozhodne o vyhlášení dočasné ochrany. Taková 

situace může nastat pouze v případě podání hromadných žádostí skupiny osob z určitého regionu, na 

které by bylo možno pohlížet jako na uprchlíky. Rozhodnutí tohoto druhu dosud Evropská unie 

neučinila. 

 Lze tedy konstatovat, že pokud jde o cizince, je osobní rozsah veřejného zdravotního pojištění, 

resp. okruh osob s úhradou zdravotních služeb ze strany státu, definován v několika právních 

předpisech v gesci Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva vnitra.  Jedná se navíc o řešení, které je 

nesystematické a pro adresáty právních norem (pojištěnce, poskytovatele zdravotních služeb, 

zdravotní pojišťovny) nepřehledné. Společně s využíváním tzv. fikce trvalého pobytu, popř. fikce 

udělení dočasné ochrany se jedná o způsob vymezení osobního rozsahu, který je z legislativně-

technického hlediska nepřehledný a pro adresáty právních norem (poskytovatele zdravotních služeb, 

zdravotní pojišťovny, dotčené cizince) nepřehledný. Je přitom žádoucí, aby bylo v praxi zřejmé a 

snadno zjistitelné, které kategorie osob jsou zdravotně pojištěny, popř. mají od státu zajištěnou úhradu 

zdravotních služeb jiným způsobem. 

 Veřejné zdravotní pojištění je kromě toho koncipováno jako systém, ve kterém by měli být 

pojištěnci účastni spíše dlouhodobě, s tím, že do něj budou pokud možno i odvádět pojistné. Zároveň 

jde o systém, kterého se mají účastnit osoby s určitou relevantní vazbou k České republice. Tou má 

být primárně trvalý pobyt v ČR (ať již občana ČR nebo cizince) nebo zaměstnání u zaměstnavatele se 

sídlem nebo trvalým pobytem v ČR. S tímto základním vymezením a s uvedenými východisky je pak 

v rozporu existence některých kategorií cizinců, kteří jsou pojištěnci např. již ve fázi podání žádosti o 

mezinárodní ochranu. Poskytování zdravotních služeb, resp. jejich úhrada proto musí být u těchto osob 

zajištěny jiným způsobem. 

 Problematické body ohledně stávajícího mechanismu úhrady zdravotních služeb u dotčených 

cizinců lze shrnout následovně: 

● Roztříštěnost právní úpravy, zejména pokud jde o vymezení okruhu osob pojištěných v systému 

veřejného zdravotního pojištění. 

● Používání tzv. fikce trvalého pobytu (popř. fikce udělení dočasné ochrany) jako nástroje k zahrnutí 

osob do systému veřejného zdravotního pojištění. 

● Nejasná, resp. nesystematická, kritéria, pokud jde o to, kteří cizinci mají být účastni systému 

veřejného zdravotního pojištění a u kterých má zdravotní služby hradit stát. 

● Solidární systém veřejného zdravotního pojištění založený na dlouhodobém přispívání nese 

náklady na skupinu osob, která je v něm účastna spíše na základě nahodilých skutečností (kritérií). 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a 

nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z 

důvodu jejich státní příslušnosti. 
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1. 3.  ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU 

V současné době se náklady za poskytnuté zdravotní služby cizincům hradí několika možnými 

způsoby, kdy právní úprava je roztříštěna do různých právních předpisů.  Způsob hrazení nákladů 

závisí na mnoha faktorech, a to zejména, zda je cizinec občanem EU či státním příslušníkem 

smluvního státu EHP, popř. Švýcarska, nebo zda je státním příslušníkem státu, s nímž má ČR 

uzavřenou mezinárodní smlouvu. Úhrada poskytnutých zdravotních služeb pak může být poskytnuta 

na základě přímo aplikovatelného práva EU, na základě mezinárodní smlouvy či vnitrostátních 

právních předpisů.  

 

I. Hrazení zdravotních služeb na základě práva EU 

V tomto ohledu existuje dvojí úprava ze strany EU. První se týká státních příslušníků států, 

které nejsou členskými státy EU (tzv. třetí státy), na něž se vztahuje vízová povinnost. Druhou oblastí 

je pobyt občanů EU a občanů států, na které se v důsledku mezinárodních dohod EU pro tento účel 

hledí, jako by byli občany EU (týká se např. EHP a Švýcarska).  

 

V případě krátkodobých pobytů (tj. pobytů do 90 dnů) cizinců, příslušníků třetích států, je 

udělení schengenského víza upraveno nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze 

dne 13. července 2009, o kodexu Společenství o vízech (dále jen „vízový kodex“). Vízový kodex pro 

případy udělení schengenského víza ukládá povinnost uzavřít cestovní zdravotní pojištění v rozsahu 

vymezeném v jeho článku 15 vízového kodexu.  

 

V případě krátkodobého pobytu cizinců, občanů EU, a jejich rodinných příslušníků se na 

povinnost být účasten zdravotního pojištění vztahují směrnice, jež jsou v českém právu v tomto ohledu 

reflektovány v ustanoveních § 87a odst. 2 písm. d) a 87b odst. 2 zákona o pobytu cizinců. Jde 

nejčastěji o případy, kdy je takováto osoba účastna systému zdravotního pojištění ve svém 

domovském státě, který je členským státem EU. Takovému cizinci jsou poskytnuté zdravotní služby 

hrazeny z veřejného zdravotního pojištění jakožto z tzv. výpomocného systému. V těchto případech 

poté dochází k refundaci ze strany státu, jehož je takováto osoba státním příslušníkem, resp. kde je 

účastna systému zdravotního pojištění. Cizinec má ovšem pouze nárok na poskytnutí zdravotních 

služeb v nezbytném rozsahu a za předpokladu, že se prokáže platným nárokovým dokladem (nejčastěji 

Evropský průkaz zdravotního pojištění tzv. EHIC, popř. formulář vystavený jeho zdravotní 

pojišťovnou v zahraničí). Poskytnuté zdravotní služby hradí tzv. výpomocná zdravotní pojišťovna, 

která vynaložené náklady následně přes národní styčná místa přeúčtuje kompetentní zahraniční 

instituci zdravotního pojištění.  

 

Státní příslušníci členských států jsou při pobytu trvajícím déle než 90 dnů (tzv. dlouhodobý 

pobyt) povinni k žádosti o potvrzení o přechodném pobytu předložit doklad o zdravotním pojištění; to 

neplatí, pokud je účelem pobytu zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost. Může se jednat 

jak o doklad o zdravotním pojištění v ČR, tak i v jiném členském státě. V případě pojištění v jiném 

členském státě jsou takovým osobám zdravotní služby poskytnuté na území ČR opět hrazeny jejich 

zdravotní pojišťovnou prostřednictvím výpomocné instituce v ČR a prostřednictvím styčných míst, jak 

je popsáno výše.    

 

Náklady veřejného zdravotního systému za poskytnuté zdravotní služby hrazené v souladu 

s právem EU (příp. na základě mezinárodních smluv dle bodu II.) byly vyčísleny celkem na 591 480 

tis. Kč, přičemž počet ošetřených cizinců dle počtu výkazů činil 120 875 osob. 
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Zdravotní pojišťovna Výdaje za poskytnuté 

zdravotní služby, vč. 

paušálních plateb v tis. Kč 

Počet ošetřených 

cizinců (dle počtu 

výkazů) 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 479 833 95 200 

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 15 234 3 931 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 27 968 8 043 

OZP zaměstnanců bank, pojišťoven 

a stavebnictví 

28 717 3 080 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 3 216 1 025 

Zdravotní pojišťovna MV ČR 30 965 8 302 

Revírní bratrská pokladna, zdravotní 

pojišťovna 

5 547 1 294 

   

Celkem 591 480 120 875 

 

V těchto případech nedochází k trvalému zatížení veřejného rozpočtu, neboť finanční náklady systému 

veřejného zdravotního pojištění jsou následně vráceny státem pojištění. 

 

II. Hrazení zdravotních služeb na základě mezinárodních smluv 

Na základě mezinárodní smlouvy má občan smluvního státu nárok na náhradu nákladů za 

poskytnuté zdravotní služby v rozsahu stanoveném dotčenou mezinárodní smlouvou, jež je součástí 

našeho právního řádu. Nejedná se tedy o stejný rozsah, jaký je poskytován státním občanům České 

republiky nebo osobám, na něž dopadají tzv. koordinační nařízení EU. Rozsah hrazených zdravotních 

služeb je zcela v dispozici smluvních států, které si tento ujednaly v mezinárodní smlouvě (většinou se 

jedná o úhradu nákladů za poskytnutou neodkladnou, zdravotní péči). Náklady vynaložené na 

zdravotní služby jsou hrazeny ze systému veřejného zdravotního pojištění státu, kde jsou zdravotní 

služby poskytnuty. Následně jsou vynaložené náklady refundovány přes styčné místo smluvního státu. 

Náklady ve státě čerpání zdravotních služeb hradí zvolená zdravotní pojišťovna (tzv. výpomocná 

zdravotní pojišťovna), která následně náklady přeúčtuje do státu, kde je osoba pojištěna. 

 

Náhrada za poskytnuté zdravotní služby je zpravidla podmíněna registrací u zvolené české 

výpomocné zdravotní pojišťovny před samotným čerpáním zdravotních služeb, která náklady přes 

styčná místa smluvních států přeúčtuje příslušné instituci zdravotního pojištění, jež je odpovědná za 

hrazení nákladů v domovském státě cizince. Cizinec se musí prokázat nárokovým dokladem (zpravidla 

formulářem), který mu vystaví jeho zdravotní pojišťovna ve státě pojištění. S existenci těchto dokladů 

zmíněné mezinárodní smlouvy počítají, jejich přesnou podobu spolu vždy dohodnou dané smluvní 

státy. Tyto postupy i zmíněné formuláře jsou v zásadě se všemi smluvními státy obdobné. 

 

V těchto případech nedochází k trvalému zatížení veřejného rozpočtu, resp. finanční náklady na 

systém veřejného zdravotního pojištění jsou následně vráceny domovským státem. 
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III. Hrazení nákladů na základě vnitrostátní právní úpravy 

Úhrada nákladů za poskytnuté zdravotní služby může být zajištěna následujícími způsoby: 

a) účastí v systému veřejného zdravotního pojištění 

b) zajištěním úhrady nákladů za poskytnuté zdravotní služby jiným způsobem. 

c) sjednáním soukromého zdravotního pojištění 

 

Účast v systému veřejného zdravotního pojištění 

Jde o nejčastější způsob hrazení nákladů za poskytnuté zdravotní služby. Cizinci jsou do tohoto 

systému zahrnuti zejména na základě trvalého pobytu, nebo pokud se podle zvláštního právního 

předpisu na konkrétní cizince s povoleným pobytem na území hledí jako na cizince s povoleným 

trvalým pobytem (viz zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců ve znění pozdějších předpisů).  

 

Do systému veřejného zdravotního pojištění spadají i zaměstnanci, kteří sice nemají trvalý 

pobyt na území ČR, ale jsou zaměstnáni u zaměstnavatele se sídlem nebo trvalým pobytem na území 

ČR. 

 

Do systému veřejného zdravotního úpravu tedy na základě vnitrostátní právní úpravy spadají 

tito cizinci: 

 

● cizinec s trvalým pobytem v ČR, 

● cizinec, který je zaměstnancem zaměstnavatele se sídlem nebo trvalým pobytem v ČR, 

● cizinec s povolením k dlouhodobému pobytu na území ČR za účelem vědeckého výzkumu 

(„výzkumný pracovník“), 

● cizinec, kterému byl v ČR udělen azyl, 

● cizinec, kterému byla v ČR udělena doplňková ochrana, 

● cizinec, kterému byla v ČR udělena dočasná ochrana, 

● cizinec, který je nezletilým dítětem umístěným na základě předběžného opatření v příslušném 

zařízení, 

● cizinec, který je žadatelem o mezinárodní ochranu, 

● cizinci podle § 48 zákona o pobytu cizinců. 

 

Obecně je základním principem veřejného zdravotního pojištění vysoká míra přerozdělování 

směrem od ekonomicky aktivních plátců ke státním pojištěncům (ekonomicky neaktivní jedinci, za 

něž platí pojistné stát), když samotné státem placené pojistné na pokrytí léčby státních pojištěnců 

nestačí. Odhady hovoří, že za státní pojištěnce systém veřejného zdravotního pojištění získá od státu 

23% objemu pojistného, přestože tato skupina osob čerpá 85% objemu péče. Ekonomicky aktivní 

pojištěnci do systému tak dodávají 77% pojistného, přičemž čerpají pouze 15% objemu péče. Škodní 

procento u státních pojištěnců přitom vychází na 364 % a u ekonomicky aktivních osob na 19 %. 

 

Zajištění úhrady nákladů za poskytnuté zdravotní služby jiným způsobem 

Náklady za poskytnuté zdravotní služby mohou být hrazeny z veřejného rozpočtu, a to na základě 

písemného závazku státního orgánu, který garantuje, že poskytnuté zdravotní služby budou 

poskytovateli těchto služeb uhrazeny pověřeným orgánem. 
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V první řadě se jedná o vládní stipendisty, účastníky programu podpory českého kulturního dědictví 

v zahraničí, tzv. krajany, či osoby, za něž hradí čerpané zdravotní služby Ministerstvo zdravotnictví. V roce 

2012 náklady za poskytnuté zdravotní služby těmto osobám činily celkem 806 280 Kč. V roce 2013 se 

pak jednalo o částku 1 495 828Kč.  

 

 Rok 2012 Rok 2013 

Vládní stipendisté 799 604,96 Kč 1 487 980,51 Kč 

Krajané 6 675,40 Kč 7 847,74 Kč 

Celkem 806 280,36 Kč 1 495 828,25 Kč 

 

V druhé řadě se jedná o osoby spadající do rozsahu sjednaných mezivládních dohod v oblasti 

zdravotnictví. Jde o vyjmenované kategorie osob, jež mají nárok na bezplatné poskytnutí zdravotních 

služeb při pobytu na území České republiky. Náklady na poskytnuté zdravotní služby hradí stát 

z rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictví. Rozsah takto hrazených zdravotních služeb se odvíjí 

od úpravy sjednané v mezivládní dohodě. Tato kategorie dále zahrnuje i poskytování zdravotních 

služeb konzulárním a diplomatickým pracovníkům na zastupitelských úřadech (a jejich rodinným 

příslušníkům) a situace, kdy náklady za poskytnuté zdravotní služby hradí stát prostřednictvím 

Ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo vnitra by pak mělo hradit poskytnuté zdravotní služby za 

žadatele o dočasnou ochranu na území České republiky, a to v rozsahu vymezeném v zákoně č. 

48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a 

to poté co Rada Evropské unie rozhodne o zavedení dočasné ochrany cizinců. Toto by se použilo i na 

děti těchto cizinců. 

 

Náklady za poskytnuté zdravotní služby hrazené ze státního rozpočtu činily v roce 2012 částku ve 

výši 3 979 330 Kč a v roce 2013 částku v celkové výši 2 436 021 Kč.  

 

Rok 2012, celkové náklady 3 979 329,87 Kč 

Rok 2013, celkové náklady 2 436 021,40 Kč 

 

Náklady za poskytnuté zdravotní služby mohou být hrazeny i dalšími subjekty odlišnými od státu. 

Jde o hrazení zdravotních služeb na základě písemného závazku právnické osoby, je-li pobyt cizince 

na území přínosný pro rozvoj duchovních hodnot, ochranu lidských práv anebo jiných humanitárních 

hodnot, ochranu přírodního prostředí, kulturních památek a tradic, rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy 

a sportu, na základě písemného závazku státního orgánu nebo na základě závazku obsaženého v policií 

ověřeném pozvání podle § 15 zákona o pobytu cizinců. 

 

 

 

Soukromé zdravotní pojištění 

Soukromé zdravotní pojištění musí mít sjednány osoby, na které se nevztahuje právní úprava 

veřejného zdravotního pojištění, ani nemají úhradu nákladů zdravotních služeb zajištěnu jiným 

způsobem. Povinnost sjednat soukromé zdravotní pojištění je stanovena v zákoně o pobytu cizinců.  
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V rámci tohoto zákona je třeba rozlišovat několik režimů pobytu cizinců na našem území, kdy 

se od těchto režimů odvíjí i nezbytný rozsah zdravotního pojištění. 

 

 

Pobyt do 90 dnů 

Jde o tzv. krátkodobý pobyt, kdy se aplikuje ustanovení § 180i zákona o pobytu cizinců. Toto 

ustanovení odkazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie, tj. vízový kodex. Toto nařízení 

stanoví požadavky na zdravotní pojištění, pokud osoba cestující na území EU žádá o udělení víza. 

Z tohoto pojištění musí být hrazena i případná repatriace cizince ze zdravotních důvodů do 

domovského státu. 

 

Cizinci ze třetích zemí s bezvízovým pobytem jsou pak povinni mít sjednáno cestovní zdravotní 

pojištění. Tato povinnost vyplývá z § 103 písm. r) a § 180i odst. 2 zákona o pobytu cizinců.  

 

Pobyt nad 90 dnů 

Jedná se o pobyty cizinců na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu 

v případech, kdy žádost o jejich vydání byla podána na zastupitelském úřadu. Na tyto případy se 

aplikuje ustanovení § 180j odst. 1 zákona o pobytu cizinců, které specifikuje požadavky na rozsah 

zdravotního pojištění. Stejně jako u zdravotního pojištění po dobu krátkodobého pobytu musí i zde být 

hrazena i případná repatriace cizince ze zdravotních důvodů do domovského státu včetně převozu 

lidských pozůstatků cizince v případě jeho úmrtí.  

 

Pokud je žádost o dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu podávána na území 

ČR, musí být zdravotní pojištění sjednáno v rozsahu tzv. komplexní zdravotní péče, jak je definována 

v § 180j odst. 7 zákona o pobytu cizinců (obdobně se vztahuje i na případy prodloužení platnosti 

oprávnění k pobytu). V těchto případech by pojištění mělo krýt úhradu zdravotních služeb 

poskytnutých poskytovatelem zdravotních služeb s cílem zachovat zdravotní stav cizince z doby před 

uzavřením pojistné smlouvy, a to bez přímé úhrady nákladů na léčení pojištěným. Z tohoto pojištění 

nesmí být vyloučena preventivní ani dispenzární zdravotní péče, ani zdravotní péče související 

s těhotenstvím pojištěné matky a porodem jejího dítěte. 

 

Povinnost sjednat soukromé zdravotní pojištění se vztahuje zhruba na 30% cizinců pobývajících 

na našem území. Tato skupina zahrnuje ekonomicky neaktivní cizince a OSVČ-ekonomicky aktivní 

cizinci jsou převážně zahrnutí do systému veřejného zdravotního pojištění nebo mají náklady za 

poskytnuté služby hrazeny jiným způsobem.  Ekonomicky neaktivní osoby přitom tvoří převážnou 

část skupiny cizinců povinných uzavřít soukromé zdravotní pojištění. V soukromém zdravotním 

pojištění tedy není reálné pokrýt náklady na poskytnuté zdravotní služby ekonomicky neaktivním 

cizincům z pojistného ekonomicky aktivních osob.   
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S ohledem na skutečnost, že v soukromém zdravotním pojištění neexistuje princip 

přerozdělování a získávání finančních prostředků, jak je nastaven v systému veřejného zdravotního 

pojištění, je v soukromém zdravotním pojištění nutno operovat s průměrným nákladem na pojištěného. 

Základním rizikovým faktorem pro určování tohoto nákladu je přitom věk pojištěného.  

 
 

V praxi dochází k situacím, kdy není určitá poskytnutá zdravotní služba hrazena, popř. soukromé 

pojištění určitou péči z krytí vylučuje. Může také dojít ke zkomplikování možnosti cizince pobývat na 

našem území, a to z důvodu, že pojišťovna odmítne s cizincem uzavřít soukromé zdravotní pojištění.  

Za současného stavu také platí, že rozsah zdravotních služeb krytých soukromým zdravotním 

pojištěním záleží na smluvním ujednání stran, tedy pojišťovně a osobě sjednávající soukromé 

zdravotní pojištění.  Poskytovatelům zdravotních služeb pak vznikají obtížně vymahatelné pohledávky 

za cizinci, což v reakci vede k odmítání poskytnutí zdravotních služeb cizincům. Případně si cizinci 

poskytnuté zdravotní služby musí hradit sami, a to i přesto, že již uzavřeli soukromé zdravotní 

pojištění. Vzhledem k ne zcela vyhovujícímu stavu v oblasti soukromého zdravotního pojištění cizinců 

bylo rozhodnuto o nutnosti přijetí nové právní úpravy. 
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IV.  Závěr analýzy 

V současné době je situace v oblasti soukromého zdravotního pojištění cizinců při dlouhodobém 

pobytu na našem území neuspokojivá. V praxi dochází k situacím, kdy nejsou určité zdravotní služby 

hrazeny, popř. soukromé zdravotní pojištění určitou péči z krytí vylučuje. Za současného stavu platí, 

že rozsah zdravotních služeb hrazených soukromým zdravotním pojištěním záleží na smluvním 

ujednání smluvních stran, tedy pojišťovny a osoby sjednávající soukromé zdravotní pojištění. Může 

také docházet ke zkomplikování možnosti cizince pobývat na našem území a to z důvodu, že 

pojišťovna odmítne s určitým cizincem uzavřít soukromé zdravotní pojištění.   

 

Nová právní úprava soukromého zdravotního pojištění se dotkne zhruba 30% cizinců pobývajících na 

území České republiky. 

 

1. 4. IDENTIFIKACE DOTČENÝCH SUBJEKTŮ 

Dotčenými subjekty jsou  

a) cizinci, 

b) pojišťovny poskytující soukromé zdravotní pojištění, 

c) stát (Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí),  

d) poskytovatelé zdravotních služeb, 

e) zdravotní pojišťovny. 

 

1. 5.  POPIS CÍLOVÉHO STAVU 

Cílem nové právní úpravy je omezit počet cizinců pobývajících na území České republiky, kteří 

by nebyli kryti soukromým zdravotním pojištěním za účelem úhrady poskytnutých zdravotních služeb. 

Zároveň by se rozsah zdravotního pojištění měl výrazně přiblížit rozsahu, jakým jsou kryty úhrady za 

poskytnuté zdravotní služby z veřejného zdravotního pojištění. Tím nebude docházet k odlišnému 

přístupu poskytovatelů zdravotních služeb k cizincům, neboť tito poskytovatelé budou mít jistotu, že 

jim budou poskytnuté zdravotní služby uhrazeny ve stejném rozsahu, jako v případě veřejného 

zdravotního pojištění. Nemělo by tak již docházet k odmítání poskytnout zdravotní služby cizincům ze 

strany poskytovatelů zdravotních služeb ani k odlišnému zacházení při poskytování těchto služeb 

z hlediska podmínek, v jakém rozsahu a kvalitě budou tyto služby poskytnuty. 

 

Nová právní úprava by zároveň měla co nejméně zatěžovat veřejné rozpočty a měla by být 

postavena na nediskriminačním principu. 

 

Dalším cílem nové právní úpravy je předejít tzv. zdravotní turistice, kdy by docházelo k přílivu 

cizinců s cílem čerpat zdravotní služby bez nutnosti ekvivalentní úhrady nákladů za poskytnuté služby. 

Toto by totiž mohlo mít negativní dopad na ekonomickou situaci v České republice, ať již v důsledku 

neúměrného zatížení veřejných rozpočtů či ekonomického zatížení subjektů poskytujících zdravotní 

služby nebo poskytovatelů soukromého zdravotního pojištění. 

 

Za účelem výše uvedeného je třeba stanovit kontraktační povinnost na straně cizince, jemuž 

bude stanovena povinnost sjednat zdravotního pojištění v případě jeho pobytu na území České 

republiky. Zároveň by měla být stanovena kontraktační povinnost i na straně pojišťoven za 

předpokladu, že cizinec bude splňovat podmínky stanovené zákonem, aby nedocházelo 

k neodůvodněným odmítnutím uzavření pojistných smluv ze strany pojišťoven.  
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Ze zdravotního pojištění cizinců by měly být hrazeny nejen náklady za poskytnuté zdravotní 

služby, ale i náklady na repatriaci pojištěného do domovského státu cizince, příp. převoz lidských 

pozůstatků do takového státu.  

 

Pokud jde o veřejné zdravotní pojištění, resp. o úhradu zdravotních služeb některým skupinám 

cizinců ze strany státu, je cílem navrhované novelizace odstranit dosavadní roztříštěnost právní úpravy 

ohledně úhrady zdravotních služeb u předmětných skupin cizinců. Zároveň má být zavedeno 

systematické rozdělení cizinců na ty kategorie, které budou pojištěnci veřejného zdravotního pojištění 

a ty, kterým bude hradit zdravotní služby stát, a to podle jasných kritérií. Cíle, kterých má v této části 

navrhovaná právní úprava dosáhnout, je tedy možno shrnout následovně: 

●  Výslovné definování okruhu pojištěnců v zákoně o veřejném zdravotním pojištění. 

●  Zrušení tzv. fikce trvalého pobytu a odkazů na ní založených, pokud jde o úhradu zdravotních 

služeb. 

●  Rozdělení cizinců na pojištěnce veřejného zdravotního pojištění a na osoby s úhradou 

zdravotních služeb ze strany státu podle dlouhodobosti či naopak krátkodobosti jejich pobytu 

v ČR, resp. vztahu k ČR. 

● Zavedení jediné instituce, která bude provádět úhrady u cizinců nespadajících do veřejného 

zdravotního pojištění, kterou bude Ministerstvo zdravotnictví.  

● Zavedení potvrzení o zajištění úhrady zdravotních služeb pro usnadnění poskytování 

zdravotních služeb. 

 

 

2. VARIANTY ŘEŠENÍ 

 

2.1 Soukromé zdravotní pojištění cizinců 

 

Na úvod je třeba připomenout, že s ohledem na to, že věk pojištěného je základním rizikovým 

faktorem pro určování výše průměrného nákladu na zdravotní služby, má rozložení ekonomicky 

neaktivních pojištěnců dopad na celkovou nákladovost poskytnutých zdravotních služeb. Je třeba 

zohlednit dva základní scénáře možného budoucího vývoje.  

 

Scénář 1 

Tento scénář předpokládá, že bude zachován vyšší poměr zastoupení mladších věkových 

ročníků (zejména kategorie mezi 20-24 let). Mělo by tak i nadále přetrvávat vyšší zastoupení mladších 

kategorií pojištěných. 

 

Scénář 2 

Zde se naopak počítá s možnou změnou věkové skladby ekonomicky neaktivních cizinců, kdy 

dojde k přesunu od mladších ročníků k vyšším. Mělo by tak dojít ke zvýšení zastoupení věkové 

kategorie 65 a více let, a to takovým způsobem, že by věkové rozložení kopírovalo věkové rozložení 

populace České republiky.  
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V následujících uvedených variantách se počítá s náklady na jednoho pojištěného ve výši 8 500,- 

Kč za rok, jak je stanoveno v odhadech České asociace pojišťoven. 

 

VARIANTA 0 - Zachování dosavadního stavu 

V případě zachování současné právní úpravy, bude docházet k situacím, kdy poskytovatelé 

zdravotních služeb odmítnou poskytnout potřebnou zdravotní službu cizincům. Nebo bude narůstat 

počet obtížně vymahatelných, či zcela nevymahatelných pohledávek za poskytnuté zdravotní služby, 

čímž bude docházet k ekonomickému zatížení subjektů poskytujících zdravotní služby. V případě 

poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných veřejnoprávními subjekty pak může mít toto vliv na 

veřejné rozpočty. 

 

Nadále bude zachován nejednotný rozsah hrazených zdravotních služeb v závislosti na 

poskytovateli soukromého zdravotního pojištění. Lze také předpokládat setrvání stávající praxe 

pojišťoven ohledně uzavírání pojistných smluv s cizinci, kdy pojišťovny odmítají uzavřít s cizinci 

soukromé zdravotní pojištění a kdy se rozsah krytí poskytnutých zdravotních služeb liší od rozsahu 

poskytnutého systémem veřejného zdravotního pojištění. 

 

Pokud by soukromé pojištění krylo pouze zdravotní služby v rozsahu odpovídajícímu 

současné situaci soukromého pojištění cizinců a byl zachován aktuální stav ohledně neplatičů nákladů 

na zdravotní služby, odhaduje se výše ročního objemu takto neuhrazených nákladů v rozmezí mezi 26 

až 33 mil. Kč.2 

 

 

VARIANTA A - Veřejné zdravotní pojištění 

 Obecně 

Začleněním cizinců do veřejného zdravotního pojištění by došlo k naplnění cíle pokrýt 

náhrady za poskytnuté zdravotní služby ve stejné výši jak nově začleněným cizincům, tak osobám již 

nyní zahrnutým do systému veřejného zdravotního pojištění. 

                                                           
2 Podklady RIA – varianty řešení zdravotního pojištění cizinců ze třetích zemí aktuálně mimo systém 
veřejného zdravotního pojištění poskytnuté Českou asociací pojišťoven 
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Při poskytování náhrad za zdravotní služby by byly využity stávající struktury ze stávajícího 

systému, pouze by došlo k rozšíření o okruh osob, jímž by byly z tohoto systému zdravotní služby 

hrazeny. Nebylo by tedy třeba zavádět nové systémy a nedošlo by k nárůstu administrativních úkonů 

pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří jsou již zvyklí na fungování systému veřejného 

zdravotního pojištění, se kterým se denně setkávají. Tato úprava by neznamenala výrazné zvýšení 

administrativní zátěže ani ze stran zdravotních pojišťoven operujících v systému veřejného 

zdravotního pojištění. 

 

Na druhou stranu již nyní systém veřejného zdravotního pojištění, potažmo stát, hradí náklady 

na poskytnuté zdravotní služby širokému okruhu osob, přičemž tento systém není schopen pojmout 

další skupinu osob, která nyní stojí vně tohoto systému a nemají ani možnost soukromého pojištění (s 

ohledem na skutečnost, že neexistuje v této oblasti kontraktační povinnost soukromých pojišťoven), 

případně, kdy soukromé pojištění nekryje poskytnuté zdravotní služby ve stejném rozsahu jako systém 

veřejného zdravotního pojištění. Zahrnutí této skupiny osob do systému veřejného zdravotního 

pojištění by mohlo destabilizovat samotný systém veřejného zdravotního pojištění, který vychází jak 

z vazeb (ať presumovaných či skutečných) na území České republiky, tak i z dlouhodobosti přispívání 

do systému. 

 

 Ekonomické dopady 

Integrace cizinců do systému veřejného zdravotního pojištění by znamenala nutnost krytí 

nákladů za poskytnuté zdravotní služby těmto osobám ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění, 

potažmo ze státního rozpočtu (prostřednictvím hrazení pojistného za tzv. státní pojištěnce).  

 

V případě scénáře 1 (zachování vyššího podílu mladších ročníků) by krytí nákladů za poskytnuté 

zdravotní služby znamenalo částku ve výši 2,23 mld. Kč. V případě scénáře 2 by se pak jednalo o 

částku 3,323 mld. Kč, přičemž roční pojistné za státní pojištěnce a OSVČ lze odhadnout na částku ve 

výši 1,3 mld. Kč, která není dostačující k pokrytí nákladů na zdravotní služby.3  

 

V celkovém důsledku by integrace do systému veřejného zdravotního pojištění znamenala 

prohloubení deficitu bilance zdravotního pojištění zhruba o 925 až 2 020 mil. Kč ročně (v závislosti na 

věkové skladbě populace cizinců). Současně je třeba počítat i s tím, že stát by musel pokrýt i 

převážnou část z ročního příjmu pojistného, která by za státní pojištěnce dosahovala cca 967 mil. Kč. 

Je nutné počítat i s rizikem vyššího nárůstu počtu cizinců s vyšší nákladovostí na zdravotní služby a 

jejich další léčení z veřejného systému bez reálné participace v systému veřejného zdravotního 

pojištění a tím i navýšení zátěže veřejného rozpočtu.4  

 

VARIANTA B - Soukromé zdravotní pojištění 

 Obecně 

S ohledem na skutečnost, že většina ekonomicky aktivních cizinců s dlouhodobým pobytem na 

území České republiky je již integrována ve veřejném zdravotním pojištění (nová úprava se jich 

nedotkne), je třeba počítat s nižší mírou ekonomické aktivity osob, jichž se nová úprava bude dotýkat. 

Nová úprava se totiž vztahuje na ekonomicky neaktivní cizince s dočasným (dlouhodobým) pobytem 

                                                           
3 Podklady RIA – varianty řešení zdravotního pojištění cizinců ze třetích zemí aktuálně mimo systém 
veřejného zdravotního pojištění poskytnuté Českou asociací pojišťoven 
4 Podklady RIA – varianty řešení zdravotního pojištění cizinců ze třetích zemí aktuálně mimo systém veřejného 
zdravotního pojištění poskytnuté Českou asociací pojišťoven 
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na území České republiky a OSVČ. Tito cizinci v dnešní době spadají pod rozsah soukromého 

zdravotního pojištění, kdy ovšem rozsah a výše náhrad za poskytnuté zdravotní služby se liší 

v závislosti na poskytovateli pojištění. Obecně je třeba konstatovat, že rozsah zdravotních služeb 

hrazených ze soukromého pojištění je užší než v případě veřejného zdravotního pojištění.  

 

Varianta B je založena na krytí nákladů vynaložených za poskytnuté zdravotní služby ve stejném 

rozsahu, jako jsou kryty náklady ze systému veřejného zdravotního pojištění. Vzhledem k rozsahu 

krytí by poskytovatelé zdravotních služeb měli dostatečné záruky úhrady nákladů za jimi poskytnuté 

služby, čímž by měl být odbourán i diferenciovaný přístup cizinců ke zdravotním službám. 

 

Vzhledem ke konkurenčnímu prostředí není reálné, aby pojišťovny stanovovaly monopolně 

vysoké pojistné. Naopak, může se stát, že v rámci konkurenčního boje bude docházet k neúměrnému 

snižování výše pojistného, a to až pod hranici rentability, zvyšující riziko, že se pojišťovny dostanou 

do platební neschopnosti. Ovšem dohled v pojišťovnictví vykonávaný ČNB a zákonné mantinely by 

měly být dostatečnou zárukou fungování pojišťovnictví v oblasti zdravotního pojištění cizinců i 

zajištění ochrany spotřebitele. 

 

Varianta B dále počítá se spoluprací mezi pojišťovnami a Ministerstvem vnitra, příp. Policií ČR, 

ohledně poskytování informací o cizincích, čímž by mělo dojít k zefektivnění kontroly legálnosti 

pobytu cizinců na území České republiky. Cílem této spolupráce je snížit počet nelegálně pobývajících 

cizinců na našem území. Narůstá totiž počet odhalených nelegálních pobytů cizinců. V roce 2013 

Policie ČR odhalila přes 4 000 takovýchto případů, v roce 2014 jich bylo již přes 5 000.  

Poskytovatelé zdravotních služeb by měli mít možnost ověřit, zda daný cizinec je kryt 

soukromým zdravotním pojištěním. Proto je třeba počítat i s určitým nárůstem administrativy ze strany 

pojišťoven, Kanceláře5, ale i poskytovatelů zdravotních služeb, která by měla být vyvážena 

minimalizací případů zdravotně nepojištěných cizinců. 

 

 Základní rozdíl mezi veřejným a soukromým zdravotním pojištěním 

 

Z hlediska principů konstrukce veřejného a soukromého produktu je třeba vzít v úvahu tyto 

skutečnosti: 

- veřejné zdravotní pojištění funguje na principu transferů, pojistné placené ekonomicky 

aktivními obyvateli je výrazně vyšší, než kolik stačí na pokrytí nákladů na zdravotní služby 

této skupiny a z těchto prostředků jsou také placeny náklady na péči pro ekonomicky 

neaktivní část populace, kde samotné (zpravidla státem placené) pojistné na pokrytí nákladů 

na zdravotní služby nepostačuje; 

- soukromá zdravotní pojištění musí fungovat na pojistně-technických principech a z požadavků 

na adekvátní řízení rizik musí být pojistné postačitelné na pokrytí souvisejících závazků vůči 

klientům ze vzniklých pojistných událostí podle dostupného očekávání finanční náročnosti 

péče pro konkrétní skupinu klientů, 

- současně platí, že soukromé pojištění, kdy by většina pojistného byla získána např. od 

ekonomicky aktivních klientů a současně většina nákladů na péči se platila ekonomicky 

neaktivním klientům, nemůže na principu této solidarity fungovat. Pokud by tak pojišťovna 

učinila a stanovila výrazně vyšší sazby, než jsou náklady na péči pro ekonomicky aktivní 

                                                           
5 Nově vzniklý subjekt v případě, že úhrada za poskytnuté zdravotní služby bude kryta ze soukromého 
zdravotního pojištění 
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klienty, a zároveň stanovila výrazně technicky podceněné pojistné pro ekonomicky neaktivní 

klienty, mělo by to následující důsledky 

o jestliže by v pojistném kmeni převládali ekonomicky neaktivní klienti, nemá pojistitel 

dost prostředků z pojistného (v důsledku malého počtu ekonomicky aktivních klientů), 

aby provedl potřebný transfer, což by ohrožovalo jeho stabilitu; 

o v rámci fungujícího tržního prostředí není obhajitelné, aby pro skupinu ekonomicky 

aktivních obyvatel bylo stanoveno pojistné ve výši, která by generovala vysoké 

transfery na pokrytí škod jiné skupiny – pak by klienti zvolili tu pojišťovnu, která se 

zaměří pouze na ekonomicky aktivní klienty, neboť takový model je udržitelný za 

výrazně nižší pojistné; 

- pro stanovení sazeb pojistného je vždy potřebné sledovat, jaká je míra nahodilosti daného 

jevu. Nelze očekávat, že by se v soukromém zdravotním pojištění v nějaké vyšší míře 

vyskytovalo riziko, které by bylo nepojistitelné resp. pojistitelé za velmi vysokého pojistného;  

- zásadní výhodou soukromého systému pojištění při existenci konkurenčního trhu je snaha 

dosáhnout určitého zisku, což nutí pojišťovnu nabídnout všem skupinám klientů 

konkurenceschopnou a finančně atraktivní nabídku. Aby tento konkurenční boj neohrožoval 

stabilitu a bezpečnost pojišťoven, která je opět především v zájmu jejich klientů, jsou 

zákonem o pojišťovnictví nastavena přísná pravidla provozování pojišťovací činnosti, jejichž 

dodržování je předmětem dohledové činnosti ČNB. 

 

 Struktura pojistného placeného ve zdravotním pojištění cizinců 

Kalkulace pojistného u každého pojistného produktu, který soukromá pojišťovna uvádí na trh, 

musí zabezpečit, aby z přijatého pojistného byly pokryty pořizovací náklady na smlouvy včetně 

nákladů na zdravotní prohlídky, náklady na pojistná plnění a s tím spojené náklady na likvidaci 

pojistných událostí, zajistné, režijní náklady apod. Každý podnikající subjekt si k těmto nákladům 

musí účtovat alespoň minimální ziskovou přirážku. V tržním prostředí je kladný rozdíl mezi výnosy a 

náklady (zisk) ukazatelem ekonomické prospěšnosti dané společnosti přičemž platí, že vyššího zisku 

dosahují ty subjekty, které nejlépe uspokojují přání spotřebitelů. 

 

Zároveň musí pojišťovna v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, prováděcí 

vyhláškou a regulatorními požadavky, vytvářet technické rezervy jak na současné škody, tak i rezervy 

na škody, které v daném účetním období vznikly, ale vyplaceny budou v budoucnosti. To je jedna ze 

základních odlišností soukromého pojištění od sociálního zabezpečení, pro které je charakteristický 

průběžný systém financování.  Tyto rezervy musí být tvořeny v takové výši, aby pojišťovna byla 

schopna kdykoli splnit své závazky. Musí tak vázat dostatečné množství likvidních finančních 

prostředků, které by jinak mohla investovat. Aby se pojišťovna nevystavovala riziku, které by 

překračovalo její pojistnou kapacitu, musí část pojistného rizika přenést do zajištění.  

 

Při kalkulaci pojistného se vychází jak z ohodnocení individuálního rizika, tak i z průměrných 

nákladů spojených se vznikem a samotným provozem daného pojištění, což lze zjednodušeně vyjádřit 

vztahem PřP = KSN + KZ + NP, kde    

PřP = předepsané pojistné 

KSN = Kalkulované správní náklady  

KZ = Kalkulovaný zisk  

NP = netto pojistné 

 

Výpočet NP  =  (počet škodných případů / počet pojistných smluv) * průměrná výše  pojistných plnění 

Kalkulace tarifu  NP vychází se ze statistických údajů pojišťovny (vývoje škodného průběhu, velikosti 

škod a jejich četností, předepsaného pojistného, vývoje zajistného včetně všech změn) a obsahuje část 

určenou k pokrytí výdajů pojišťovny na pojistná plnění včetně tvorby aktiv určených ke krytí 

technických rezerv. 
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Kalkulované správní náklady = náklady spojené se správou pojistných smluv a provozem pojišťovny 

 

V rámci správních nákladů se jedná zejména o tyto složky: 

- Pořizovací náklady - na sjednání pojistných smluv (provize obchodním zástupcům, 

zprostředkovatelům), náklady na lékařskou prohlídku, na ověření rizika apod., 

- Náklady na správu pojistných smluv -jejich evidence, změny apod., náklady spojené s inkasem 

pojistného, 

- Náklady na likvidaci pojistných událostí - náklady na ohodnocení vzniklých škod v souvislosti 

s pojistnými událostmi, výpočet velikosti pojistného plnění atd. 

 

Při limitu pojistného plnění ve výši 3 000 000 Kč na jednu pojistnou událost by průměrné roční 

pojistné v soukromém zdravotním pojištění cizince v závislosti na průměrném věku osob pojištěných 

v rámci daného pojistného kmene mohlo v jeho horní hranici činit: 

 

Průměrný věk 15 - 44 45 - 59 60 - 69 

Průměrné roční pojistné (Kč) 36 000 46 000 86 000 

 

Z toho vyplývá, že reálně by se průměrný věk mohl pohybovat mezi 30-40 roky, čemuž by 

odpovídalo průměrné roční pojistné ve výši zhruba 30 tis. Kč. 

Struktura pojistného  

Položka  

náklady spojené se vznikem pojištění 15% 

režijní náklady 5% 

náklady na likvidaci 5% 

zisková přirážka 3% 

předepsané pojistné postoupené zajistitelům 10% 

netto pojistné po odečtu pojistného postoupeného 

zajistitelům 62% 
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Ve veřejném zdravotním pojištění je pro porovnání stanoveno pro rok 2015 minimální pojistné 

pro osoby samostatně výdělečně činné v objemu 1 797,-Kč /měsíc. Ročně je to tedy 21 564,-Kč. 

Osoby bez zdanitelných příjmů jsou povinny hradit pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 242,-

Kč/měsíc tj. 14 904,-Kč ročně. 

 

 Ekonomické dopady 

V rámci zhodnocení možných dopadů nové právní úpravy bylo vycházeno z informací o škodních 

úhrnech a průměrných nákladech na jednoho pojištěnce z veřejného zdravotního pojištění. V případě 

cizinců je ovšem třeba vzít v úvahu i riziko vyšších nákladů na zdravotní služby, a to z důvodu možné 

absence dříve poskytnuté zdravotní péče v dostatečném rozsahu (např. absence očkování) a výskytu 

možných „exotických“ nemocí, dřívější zanedbání zdravotní péče, cílené migrace za účelem čerpání 

zdravotních služeb, zákonné povinnosti pojistitele hradit i náklady repatriace a převoz lidských 

pozůstatků pojištěného, kdy neexistují kvalifikované předpoklady těchto rizik. 

 

Vzhledem k tomu, že v soukromém pojištění nelze počítat s přerozdělováním od ekonomicky 

aktivních osob směrem k ekonomicky neaktivním, jeví se jako technicky správné kalkulovat reálné 

průměrné náklady, které odpovídají dostupným informacím o rizikovosti (na konkrétní pojistný kmen 

každého pojistitele) a založených na objektivních, spolehlivých a nediskriminačních statistických 

údajích. 

 

Na činnost garančního fondu se počítá s částkou ve výši 64 až 95 mil. Kč. Jedná se o cca 2 % 

z ročního brutto pojistného, jehož celková výše by se v závislosti zejména na charakteru pojistného 

kmene a rozsahu pojistné ochrany pohybovala odhadem v rozmezí od 3,2 do 4,74 mld. Kč.  

 

S ohledem na charakter soukromého pojištění zde nejsou předpokládány náklady na veřejný 

rozpočet. V případě nepojištěných osob by byly náklady hrazeny z garančního fondu, který by byl 

tvořen příspěvky pojišťoven provozujících pojišťovací činnost v oblasti soukromého zdravotního 

pojištění cizince. Lze předpokládat, že náklady garančního fondu za nepojištěné by mohl činit částku 

až 59 mil. Kč. Zavedení nové úpravy zdravotního pojištění cizinců si vyžádá jisté finanční náklady ze 

strany pojišťoven, které budou muset reagovat na novou právní úpravu, a to i například zavedením 

nových IT systémů. 

 

Další náklad představuje zřízení Kanceláře. Navíc by Kancelář měla komunikovat i s 

poskytovateli zdravotních služeb, kdy tito poskytovatelé by měli právo ověřit si v časově přijatelném 

intervalu, zda cizinec, kterému má být poskytnuta zdravotní služba, je účasten soukromého 

zdravotního pojištění. I zde je tedy třeba počítat s počátečními náklady ze strany Kanceláře, potažmo 

poskytovatelů zdravotních služeb. 

 

2.2 Veřejné zdravotní pojištění a úhrada zdravotních služeb ze strany státu 

 

VARIANTA 1 – Nebudou novelizovány předpisy řešící úhradu zdravotních služeb cizinců 

z veřejného zdravotního pojištění a ze státního rozpočtu 

V případě výběru této varianty zůstane zachován dosavadní nevyhovující stav, což znamená, že: 

 

● Zůstane zachována roztříštěnost právní úpravy, zejména pokud jde o vymezení okruhu cizinců 

pojištěných v systému veřejného zdravotního pojištění. 

● Bude i nadále používána tzv. fikce trvalého pobytu (popř. fikce udělení dočasné ochrany) jako 

nástroj k zahrnutí osob do systému veřejného zdravotního pojištění. 

● Zůstanou nejasná, resp. nesystematická, kritéria, pokud jde o účast cizinců v systému veřejného 

zdravotního pojištění. 
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● Solidární systém veřejného zdravotního pojištění založený na dlouhodobém přispívání i nadále 

ponese náklady na skupinu osob, která je v něm účastna spíše na základě nahodilých skutečností 

(kritérií). 

● Nebude zavedeno vydávání potvrzení o zajištění úhrady zdravotních služeb. 

 

VARIANTA 2 – Novelizace stávajících právních předpisů 

 

V případě výběru této varianty dojde k novelizaci těchto právních předpisů: 

 

1) zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

2) zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů, 

3) zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, 

4) zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Navrhovaná změna právní úpravy předpokládá, že část dotčených osob bude pojištěna 

v systému veřejného zdravotního pojištění a za část osob bude zdravotní služby hradit stát ze státního 

rozpočtu, přičemž rozsah takto hrazených zdravotních služeb bude stejný, jako u pojištěnců veřejného 

zdravotního pojištění. Rozdělení daných kategorií osob do těchto dvou skupin vychází z principu, že 

ve veřejném zdravotním pojištění by měly být pojištěny osoby, které mají k ČR určitý dlouhodobější 

vztah, popř. dlouhodobější pobytové oprávnění, neboť se jedná o systém založený na solidárním 

principu a na dlouhodobém přispívání pojištěnců. Účast v tomto sytému by tedy neměl zakládat pouze 

jednostranný úkon, jakým je podání žádosti o mezinárodní ochranu, který ještě nepředstavuje užší 

vazbu k ČR. Žadatelé o azyl, popř. o jiný druh obdobné ochrany tak budou spadat mezi osoby, jimž 

hradí zdravotní služby stát prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví. Naproti tomu osoby, kterým 

byly azyl, doplňková ochrana, popř. dočasná ochrana uděleny, budou pojištěny ve veřejném 

zdravotním pojištění. 

 

Pojištěnci veřejného zdravotního pojištění 

 

V systému veřejného zdravotního pojištění budou pojištěny, kromě osob s trvalým pobytem 

v ČR a osob, které jsou zaměstnanci zaměstnavatele se sídlem nebo trvalým pobytem v ČR, tyto 

osoby, s ohledem na to, že mají určitou trvalejší vazbu k ČR: 

 

1. osoba, které bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem 

vědeckého výzkumu podle zákona o pobytu cizinců, 

2. osoba, které byl udělen azyl,  

3. osoba, které byla udělena doplňková ochrana na území České republiky podle zákona o azylu, 

4. osoba, které byla udělena dočasná ochrana na území České republiky podle zákona o dočasné 

ochraně cizinců, 

5. nezletilé dítě, které bylo na území České republiky umístěno na základě předběžného opatření 

příslušného orgánu do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc anebo do ústavu pro péči o děti, 

nebo na základě předběžného opatření příslušného orgánu nebo rozhodnutí příslušného orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí svěřeno do péče fyzické osoby. 

 

 Jedná se o osoby, které jsou pojištěnci veřejného zdravotního pojištění již v současnosti a zároveň 

je u nich splněna i podmínka užší vazby k České republice, resp. dlouhodobějšího pobytového 

oprávnění.  

 

Všechny skupiny osob, které jsou pojištěny ve veřejném zdravotním pojištění, budou uvedeny 

přímo v zákoně o veřejném zdravotním pojištění. Osoby uvedené pod body 2. až 5. budou tzv. státními 

pojištěnci, tj. plátcem pojistného za ně bude stát, ovšem jen tehdy, pokud nebudou mít příjmy ze 

zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti. V tomto směru se bude jednat o stejnou situaci, 

jako dosud. Nejeví se jako vhodné vypustit tyto osoby z kategorie státních pojištěnců. S ohledem na 

jejich osobní situaci nebudou mít často dostatečný zdroj vlastních příjmů, pokud by tak museli platit 
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jako pojištěnci pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši pro osoby bez zdanitelných příjmů, hrozí 

ve velké míře vznik nedoplatků na tomto pojistném, které by navíc byly problematicky vymahatelné. 

Takový stav by byl k tíži zdravotních pojišťoven a systému veřejného zdravotního pojištění jako 

takového. Vhodným řešením tedy je, pokud bude plátcem pojistného stát, nicméně pouze tehdy, když 

nebudou mít dané osoby příjem ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti. 

 

Bude zavedena informační povinnost Ministerstva vnitra, které vykonává cizineckou agendu, 

vůči Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, jež spravuje registr všech pojištěnců, ohledně informování o 

udělení pobytového oprávnění u uvedených kategorií osob. Stejnou povinnost bude mít i orgán 

(zpravidla soud), který vydal předběžné opatření o umístění nezletilého dítěte - cizince do příslušného 

zařízení pro děti či do péče jiné osoby.  Pro každou kategorii pojištěnců bude zároveň podrobně 

upraven vznik i zánik zdravotního pojištění s ohledem na skutečnosti, které ho zakládají, resp. ruší. 

Tato právní úprava vzniku a zániku pojištění u předmětných kategorií cizinců nyní zcela chybí. 

 

Realizace této varianty nepředstavuje rozšíření osobního rozsahu veřejného zdravotního 

pojištění, do tohoto systému nebude zahrnuta žádná nová skupina osob, které by se ho účastnily. 

Zčásti se naopak předpokládá vynětí některých pojištěnců ze systému a úhradu zdravotních služeb, 

které jim budou poskytnuty, prostřednictvím státního rozpočtu, a to za účelem odstranění stávající 

nesystematičnosti. 

 

V zákoně o veřejném zdravotním pojištění, bude dále výslovně uvedeno, že pojištěnci jsou 

rovněž osoby, o kterých to stanoví tzv. koordinační nařízení nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, 

kterou je Česká republika vázána. V tomto případě se jedná pouze o výslovné uvedení těchto skupin 

kvůli větší přehlednosti. Obě kategorie osob jsou přitom pojištěny na základě právních předpisů, které 

jsou v ČR přímo závazné a mají vyšší právní sílu, resp. aplikační přednost před zákonem. Zároveň 

bude i u této kategorie pojištěnců výslovně upraven vznik a zánik pojištění. 

 

Osoby s úhradou zdravotních služeb ze strany státu 

 

 Zákon o pobytu cizinců na území ČR, zákon o azylu, a zákon o dočasné ochraně cizinců 

budou obsahovat ustanovení o tom, že úhradu zdravotních služeb u vybraných kategorií cizinců 

zajišťuje stát ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví, namísto dosavadní 

účasti těchto osob v systému veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou žadatelů o dočasnou 

ochranu, kterým by nyní hradilo zdravotní služby Ministerstvo vnitra). Osobám, které spadají do této 

kategorie, budou, tak jako doposud, hrazeny zdravotní služby v rozsahu zdravotních služeb hrazených 

z veřejného zdravotního pojištění. Jedná se o tyto kategorie osob: 

 

1. žadatelé o mezinárodní ochranu, 

2. žadatelé o dočasnou ochranu, 

3. osoby uvedené v § 48 zákona o pobytu cizinců na území ČR, 

4. nezaopatřené děti cizinců s povoleným dlouhodobým pobytem za účelem vědeckého  

 výzkumu („děti vědeckých pracovníků“). 

 

 U těchto osob bude nově zdravotní služby hradit Ministerstvo zdravotnictví, namísto jejich 

dosavadní účasti ve veřejném zdravotním pojištění. Jejich účast ve veřejném zdravotním pojištění 

představuje nesystémovou situaci, která vznikla nahodile, postupnými novelizacemi právních předpisů 

cizineckého práva. Tento stav je tedy nyní napravován v rámci celkové revize právní úpravy úhrad 

zdravotních služeb poskytovaných cizincům. S uvedenou změnou vyjádřili na pracovní úrovni souhlas 

zástupci zainteresovaných resortů (Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo financí, Ministerstvo 

vnitra). Nutným předpokladem je přidělení odpovídajících finančních zdrojů Ministerstvu 
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zdravotnictví k zajištění této agendy. Zároveň platí, že stát již nebude plátcem pojistného na veřejného 

zdravotní pojištění za osoby uvedené v § 7 odst. 1 písm. q) zákona o veřejném zdravotním pojištění6. 

 

 V rámci této varianty bude dále zavedena informační povinnost Ministerstva vnitra vůči 

Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR a vůči Ministerstvu zdravotnictví. Ministerstvo vnitra bude 

povinno informovat o skutečnostech, které u cizinců zakládají jejich účast ve veřejném zdravotním 

pojištění, resp. které zakládají povinnost Ministerstva zdravotnictví k úhradě zdravotních služeb. 

  

 Dále se předpokládá, že Ministerstvo vnitra bude cizincům, kterým má zdravotní služby hradit 

Ministerstvo zdravotnictví, vystavovat průkazy, resp. potvrzení o tomto nároku a o jeho rozsahu. Tyto 

průkazy mají usnadnit jak situaci cizinců při čerpání zdravotních služeb, tak poskytovatelů zdravotních 

služeb, vůči kterým budou moci cizinci svůj nárok a jeho rozsah prokázat. Jako nejvhodnější orgán 

pro vydávání těchto průkazů se jeví právě Ministerstvo vnitra, neboť cizincům uděluje pobytová 

oprávnění, resp. rozhoduje o udělení mezinárodní či dočasné ochrany. Na základě toho má přehled o 

jednotlivých osobách, kterých se navrhovaná právní úprava dotýká, o tom, do které kategorie úhrady 

zdravotních služeb spadají, jakož i o tom, kdy nastaly skutečnosti, které nárok na tuto úhradu zakládají 

nebo ruší. 

 

 Pro větší přehlednost je níže uvedena tabulka, která shrnuje stávající a navrhovaný stav, pokud jde 

o úhradu zdravotních služeb u dotčených kategorií cizinců. 

 

 

 

Kategorie osob Současný způsob úhrady Nový způsob úhrady 

Osoba s povolením k 

dlouhodobému pobytu na území 

ČR za účelem vědeckého 

výzkumu („výzkumní 

pracovníci“) 

 

Veřejné zdravotní pojištění 

 

Veřejné zdravotní pojištění 

Osoba, které byl v ČR udělen 

azyl 

 

Veřejné zdravotní pojištění 

 

Veřejné zdravotní pojištění 

Osoba, které byla v ČR udělena 

doplňková ochrana  

 

Veřejné zdravotní pojištění 

 

Veřejné zdravotní pojištění 

Osoba, které byla v ČR udělena 

dočasná ochrana 

 

Veřejné zdravotní pojištění 

 

Veřejné zdravotní pojištění 

Nezletilé dítě umístěné na 

základě předběžného opatření 

v příslušném zařízení 

 

Veřejné zdravotní pojištění 

 

Veřejné zdravotní pojištění 

Žadatel o mezinárodní ochranu  

Veřejné zdravotní pojištění 

 

Ministerstvo zdravotnictví 

 

Žadatel o dočasnou ochranu 

 

 

Ministerstvo vnitra 

 

Ministerstvo zdravotnictví 

Osoba podle § 48 zákona o 

pobytu cizinců 

 

Veřejné zdravotní pojištění 

 

Ministerstvo zdravotnictví 

Dítě „výzkumného pracovníka“  

Zdravotní služby nehrazeny 

(nutnost sjednat komerční 

zdravotní pojištění) 

 

Ministerstvo zdravotnictví 

 

                                                           
6 Žadatel o mezinárodní ochranu a jeho dítě narozené na území, cizinec, jemuž bylo uděleno vízum k pobytu nad 

90 dnů za účelem strpění pobytu, a jeho dítě narozené na území, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze 

samostatné výdělečné činnosti. 
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● Ekonomické dopady 

S přijetím navrhované právní úpravy jsou spojeny dopady do státního rozpočtu. Část z nich 

nicméně představuje pouze změnu v tom smyslu, že peněžní prostředky, které nyní stát hradí jako 

pojistné na veřejné zdravotní pojištění za žadatele o mezinárodní ochranu, kteří jsou státními 

pojištěnci, bude alokována Ministerstvu zdravotnictví k zajištění přímé úhrady zdravotních služeb. 

Částečně pak půjde o navýšení výdajů státního rozpočtů ke krytí rozdílu úhrad zdravotních služeb 

(oproti platbám státu za státní pojištěnce), který nyní nesou zdravotní pojišťovny. Finanční dopady, 

které jsou se změnou systému úhrady zdravotních služeb spojeny, lze kvalifikovaným odhadem 

vyčíslit následovně: 

● Měsíčně je evidováno cca 580 – 650 žadatelů o mezinárodní ochranu. 

● Jelikož se jedná o státní pojištěnce, stát za ně měsíčně na pojistném uhradí cca 490 tis. – 550 tis. Kč 

(měsíční pojistné činí 845,- Kč na osobu). Od 1. 1. 2016 se bude jednat o částku 870,- Kč měsíčně, 

celková úhrada státu by tak činila cca 505 tis. až 566 tis. Kč měsíčně. 

● Ročně se tedy jedná o sumu přibližně 5,8 mil. – 6,6 mil. Kč. Po zvýšení platby státu za státní 

pojištěnce od 1. 1. 2016 by se jednalo o částku cca 6,1 mil. – 6,8 mil. Kč ročně. 

 Uvedenou částku (5,8 mil. – 6,6 mil. Kč) hradí v současné době stát, resp. Ministerstvo financí, 

zdravotním pojišťovnám jako pojistné na veřejné zdravotní pojištění za žadatele o mezinárodní 

ochranu. Zmíněnou částku tedy bude nutné přesměrovat do rozpočtu Ministerstva zdravotnictví, které 

bude zajišťovat úhradu zdravotních služeb u této kategorie cizinců. Níže uvedená tabulka 

dokumentuje, že vynaložené náklady za hrazené zdravotní služby u dotčené kategorie pojištěnců 

dosahují cca 15,3 mil. Kč ročně. Náklady na úhradu zdravotních služeb tak převyšují zaplacené 

pojistné o částku cca 8,7 mil. Kč ročně. Pro bezproblémové převzetí a řádné fungování agendy 

předpokládané navrhovaným zákonem tak bude bezprostředně po schválení tohoto zákona pokrytí 

zbývající části výdajů na úhrady zdravotních služeb, které nebudou pokryty přesunem ze snížené 

platby za tzv. státní pojištěnce, (tj. cca 8,7 mil. Kč), řešeno ze strany Ministerstva financí 

odpovídajícím rozpočtovým opatřením a dále pak se tyto mandatorní výdaje zohlední standardně v 

rámci přípravy návrhu státního rozpočtu na následující kalendářní rok. 

Dalším nákladem, který bude se změnou právní úpravy spojen, jsou platové a související 

náklady na zaměstnance, který by v rámci Ministerstva zdravotnictví vykonával agendu úhrad 

zdravotních služeb poskytnutých dotčeným cizincům. K zajištění této činnosti se vzhledem k objemu 

dané agendy předpokládá vytvoření nového pracovního místa v Ministerstvu zdravotnictví. Mělo by se 

jednat o zaměstnance v pracovním poměru zařazeného v 10. platové třídě podle nařízení vlády č. 

564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Předpokládané 

náklady na tohoto zaměstnance, včetně odvodů zaměstnavatele (povinné pojistné, příspěvky do FKSP) 

činí měsíčně v průměru 36.450,- Kč (hrubá mzda 27.000,- Kč), ročně jde tedy o částku cca 437.400,- 

Kč (tj. cca 0,44 mil. Kč). Tyto platové výdaje a personální požadavky budou pokryty v rámci 

rozpočtovaných prostředků kapitoly Ministerstva zdravotnictví. Zde je na místě uvést, že agendu 

úhrad zdravotních služeb žadatelům o mezinárodní ochranu v současné době vykonávají zaměstnanci 

zdravotních pojišťoven, u kterých jsou zmínění cizinci zdravotně pojištěni. Náklady na tuto činnost 

jsou tak v současné době neseny z veřejného zdravotního pojištění.  

  

Níže je uvedena tabulka s počty žadatelů o mezinárodní ochranu, kteří jsou pojištěnci 

Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a nákladů na úhradu zdravotních služeb poskytnutých těmto 
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pojištěncům. Pro úplnost lze uvést, že předmětní cizinci nemají povinnost být pojištěni pouze u 

Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, nicméně v praxi jich naprostá většina je pojištěna právě u této 

zdravotní pojišťovny. Její data lze tedy brát jako směrodatná, pokud jde o počty žadatelů o 

mezinárodní ochranu jako takové. 

 

Počty pojištěnců - žadatelů o mezinárodní ochranu  

(Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR) 

 

Rok 

Počet 

pojištěnců 1) 

Počet 

pojištěnců 2) Náklady 3) 

Počet 

pojištěnců 4) Náklady 5) 

2012 1 595 801 15 597 719 Kč 731 14 152 699 Kč 

2013 1 488 901 18 569 869 Kč 781 15 787 068 Kč 

2014 1 791 946 19 219 546 Kč 830 15 276 427 Kč 

 

1) Počet pojištěnců, kteří měli v daném roce alespoň jeden den vykázaný v dané kategorii. 

2) Počet pojištěnců, kteří měli v daném roce alespoň jeden den vykázán kód pojištění v dané kategorii a 

na které byl v daném roce vykázán nějaký náklad (i mimo kategorii žadatele o mezinárodní ochranu). 

3) Veškeré náklady vykázané na pojištěnce v dané kategorii a v daném roce (i mimo kategorii žadatele 

o mezinárodní ochranu). 

4) Počet pojištěnců, kteří měli v daném roce alespoň jeden den vykázáno pojištění v kategorii žadatelů 

o mezinárodní ochranu a na které byly vykázány náklady v období pojištění v této kategorii. 

5) Náklady vykázané na pojištěnce v kategorii žadatelů o mezinárodní ochranu v daném roce v období 

pojištění v dané kategorii. 

 

  Z uvedeného plyne, že podstatná část nákladů na zdravotní služby pro žadatele o mezinárodní 

ochranu jde v současnosti na vrub solidárního systému veřejného zdravotního pojištění, resp. je kryta 

z pojistného uhrazeného jinými pojištěnci. To je dlouhodobě nežádoucí stav, neboť v případě žadatelů 

o mezinárodní ochranu se jedná o osoby, které nemají dlouhodobý vztah k ČR, nejsou dlouhodobými 

účastníky solidárního systému veřejného zdravotního pojištění a přispěvateli do tohoto systému. Nelze 

také spravedlivě požadovat po ostatních pojištěncích a plátcích pojistného, aby nesli tyto náklady, 

které jsou ve výsledku hrazeny z jejich příspěvků do systému. 

 Přijetí této varianty bude mít na druhé straně přínos pro veřejné zdravotní pojištění. Dotčené 

kategorie osob, které jsou pojištěnci veřejného zdravotního pojištění, patří mezi tzv. státní pojištěnce, 

pojistné na veřejné zdravotní pojištění za ně platí stát a to v zákonem dané výši, která aktuálně činí 

845, Kč měsíčně. Výše uvedená tabulka pak dokládá, že pojistné hrazené státem nepokrývá částku, 

kterou zdravotní pojišťovna musí vynaložit na úhradu zdravotních služeb poskytnutým těmto osobám, 
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což u tzv. státních pojištěnců v zásadě platí obecně. Pro systém veřejného zdravotního pojištění bude 

tedy navrhovaná změna mít pozitivní ekonomický dopad ve výši cca 8,7 mil. Kč ročně. Tato částka 

představuje rozdíl mezi úhradami zdravotních služeb a pojistným, které je za dané cizince zdravotním 

pojišťovnám uhrazeno. Tento rozdíl v současné době nesou zdravotní pojišťovny a jde na úkor 

ostatních pojištěnců. 

 

4. NÁVRH ŘEŠENÍ 

Vláda svým výše uvedeným usnesením rozhodla, pokud jde o soukromé zdravotní pojištění 

cizinců, o variantě B. Úhrada nákladů za zdravotní služby ze soukromého pojištění by měla vést 

k efektivnější kontrole vykazovaných zdravotních výkonů, kdy je v zájmu těchto subjektů, aby 

proplácely jen skutečně vynaložené náklady. Kontrola soukromých pojišťoven ze strany České 

národní banky představuje dostatečné záruky transparentního a bezpečného fungování sektoru 

pojišťovnictví. 

Ohledně veřejného zdravotního pojištění cizinců a úhrad zdravotních služeb ze státního 

rozpočtu se doporučuje přijetí varianty označené v příslušné části jako varianta 2., tj. novelizace 

předmětných právních předpisů, neboť tato varianta řeší problémy spojené s úhradami zdravotních 

služeb dotčených cizinců. S jejím přijetím jsou spojené některé finanční dopady pro státní rozpočet, 

zčásti se však jedná pouze o přeskupení finančních prostředků, které nyní stát vydává za předmětné 

osoby na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, neboť jsou státními pojištěnci, s tím, že tyto 

prostředky by byly nově přidělovány Ministerstvu zdravotnictví k přímé úhradě zdravotních služeb. 

Zčásti pak jde o změnu spočívající v tom, že náklady, které nyní (v rozporu se systematikou úhrad 

zdravotních služeb poskytnutých cizincům) nesly zdravotní pojišťovny, ponese stát.  

 

5. IMPLEMENTACE NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

Nabytí účinnosti nové právní úpravy se obecně předpokládá k 1. lednu 2017 s tím, že pro náběh 

funkce garančního fondu je třeba počítat s určitým časovým odstupem. Povinnost plnění z něj by tak 

vznikla od 1. července 2017. 

Stanovený termín zohledňuje nutnost sektoru pojišťovnictví se s dostatečným předstihem 

připravit na novou právní úpravu. Vzhledem k tomu, že nejde o zcela nový systém pojištění, nejsou 

předpokládány závažnější komplikace s přizpůsobením se nové právní úpravě ze strany pojišťoven. 

Přechodná ustanovení zohledňují potřebu naplnit garanční fond postupně příspěvky jednotlivých 

členů.  

U úhrad zdravotních služeb cizincům ze strany státu si realizace doporučené varianty vyžádá 

změny v činnosti na straně Ministerstva zdravotnictví, které bude nově zajišťovat úhradu zdravotních 

služeb u žadatelů o mezinárodní ochranu a o dočasnou ochranu. K zajištění této činnosti (kontrola 

faktur zasílaných poskytovateli zdravotních služeb, realizace úhrad) bude na Ministerstvo 

zdravotnictví přijat nový zaměstnanec, který bude agendu vykonávat.  

 Ministerstvo vnitra bude nově vydávat dotčeným cizincům (žadatelé o mezinárodní ochranu, 

popř. o dočasnou ochranu) průkazy potvrzující, že mají nárok na úhradu zdravotních služeb ze strany 

státu. Nepředpokládá se, že by tyto průkazy měly mít ochranné prvky či jiné speciální náležitosti. 

S ohledem na dosavadní počty žadatelů o mezinárodní ochranu by vydávání průkazů nemělo 

představovat pro Ministerstvo vnitra zásadní náklad ani významnější nárůst jeho agendy. S účinností 

nové právní úpravy se i v této části počítá k počátku roku 2017. S ohledem na uvedené skutečnosti jde 

o dostatečný časový předstih k tomu, aby se obě Ministerstva mohla na nové podmínky připravit. 
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 S realizací navrhované varianty pak bude spojeno snížení objemu agendy na straně 

zdravotních pojišťoven, které dosud zajišťovaly úhradu zdravotních služeb žadatelů o mezinárodní 

ochranu pojištěných ve veřejném zdravotním pojištění. 

 

6. KONZULTACE A ZDROJE DAT 

Jako zdroje dat byly použity informace z Analýzy zdravotního pojištění cizinců při jejich pobytu 

na území České republiky zpracované na základě usnesení vlády č. 607 a z veřejně dostupných dat 

uvedených na internetových stránkách Policie ČR http://www.policie.cz/sluzba-cizinecke-policie.aspx 

k 13. 2. 2015 a informace poskytnuté Ministerstvu financí Českou asociací pojišťoven.  

Konzultace k právní úpravě VARIANTY B (soukromé zdravotní pojištění cizinců) probíhaly na 

konci roku 2014. V lednu až březnu 2015 probíhaly konzultace mezi Ministerstvem financí, 

Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zdravotnictví a Českou asociací pojišťoven, kde byly řešeny 

připomínky k předběžným návrhům právní úpravy.  

Konzultace k právní úpravě VARIANTY 2 (veřejné zdravotní pojištění a úhrada zdravotních 

služeb ze strany státu) probíhaly v lednu až červnu 2015 mezi Ministerstvem zdravotnictví a 

Ministerstvem vnitra. Při přípravě této části právní úpravy byly využity údaje Ministerstva vnitra a 

Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. 

Problematika soukromého zdravotního pojištění byla konzultována a projednávána i najednání 

Výboru pro práva cizinců. Jednání byly přítomny i subjekty z nevládních organizací. 

Dále probíhaly konzultace s Českou národní bankou. 

 

 

7. KONTAKT NA ZPRACOVATELE RIA 

JUDr. Jana Čechová, e-mail: jana.cechova@mfcz.cz, tel.: 257042245; PhDr. Vladimír Přikryl, e-mail: 

vladimir.prikryl@mfcr.cz, tel.: 257043286; Ministerstvo financí, odbor 35 Finanční trhy II, oddělení 

3504- Pojišťovnictví a penzijní produkty.  

 

Mgr. Bc. Jan Kříž, e-mail: jan.kriz@mzcr.cz, tel.: 224 972 110. 

Ministerstvo zdravotnictví, odbor dohledu nad zdravotním pojištěním, oddělení koordinace systémů 

zdravotního pojištění. 
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8. Zhodnocení platné právní úpravy 

Předkládaný návrh zákona je z velké části novelizací zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na 

území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

pobytu cizinců“). Těžištěm je stanovení ucelené právní úpravy zdravotního pojištění cizinců 

pobývajících na území České republiky (dále jen „ČR“). 

Stávající právní úprava ohledně úhrad za poskytnuté zdravotní služby je roztříštěna do více 

právních předpisů. Jedná se o zákon o pobytu cizinců, zákon o veřejném zdravotním pojištění, vízový 

kodex a další. Stejně tak je nejednotný režim zdravotního pojištění, kdy náhrady za poskytnuté 

zdravotní služby jsou hrazeny ze systému veřejného zdravotního pojištění, veřejného zdravotního 

pojištění jako podpůrného systému, kdy jsou výdaje vynaložené na zdravotní služby refundovány ze 

systému zdravotního pojištění, kde je cizinec pojištěn, nebo jde o hrazení vynaložených nákladů ze 

soukromého zdravotního pojištění cizince. 

Úprava obsažená v zákoně o pobytu cizinců je dílčí úpravou vztahující se pouze na omezený 

okruh cizinců pobývajících na území ČR a pouze za určitých podmínek.  Ač zákon obecně stanovuje 

povinnost cizinců být účastníkem zdravotního pojištění, neobsahuje již jednotnou úpravu rozsahu 

pojištění a podmínek poskytování pojistného plnění. Jde-li o rozsah soukromého zdravotního pojištění, 

liší se tento v závislosti na jednotlivých pojišťovnách poskytujících toto pojištění. Navíc, ač je 

stanovena povinnosti cizince uzavřít zdravotní pojištění, již není zakotvena tomu odpovídající 

povinnost pojišťoven uzavřít s cizincem zdravotní pojištění. 

Usnesením vlády České republiky ze dne 1. prosince 2014 č. 992 k Analýze zdravotního pojištění 

cizinců při jejich pobytu na území České republiky (dále jen „usnesení vlády č. 992“) bylo uloženo 

Ministerstvu vnitra (dále jen „MV“) ve spolupráci s Ministerstvem financí (dále jen „MF“) a 

Ministerstvem zdravotnictví (dále jen „MZd“) vypracovat novou právní úpravu povinného 

zdravotního pojištění cizinců. 

Změna stávající právní úpravy formou novely zákona o pobytu cizinců byla zvolena 

z praktických důvodů, kdy je žádoucí, aby problematika cizinců, včetně zdravotního pojištění, byla 

komplexně řešena v jednom systematicky uspořádaném právním předpise umožňujícím snadnější 

orientaci v dané problematice. Forma novely zákona je také promítnutím požadavku stanoveného v čl. 

II, bodě 1. písm. a) usnesení vlády č. 992. 

Nová právní úprava reflektuje stávající platné právní předpisy EU. 

9. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy 

Hlavní principy a cíle nové právní úpravy: 

- vytvoření ucelené úpravy zdravotního pojištění cizinců při jejich pobytu na území České 

republiky; 

- jednoznačné vymezení kategorie cizinců, na kterou se bude vztahovat systém veřejného 

zdravotného pojištění, a kategorie cizinců majících povinnost uzavřít soukromé zdravotní 

pojištění cizinců; 

- vymezení rozsahu krytí nákladů na poskytnuté zdravotní služby ze zdravotního pojištění; 

- sjednocení rozsahu krytí nákladů za zdravotní služby ze systému veřejného zdravotního 

pojištění a soukromého zdravotního pojištění; 

- minimalizace možnosti vzniku skupiny tzv. nepojistitelných cizinců. 
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Návrh zapracovává novelu zákona o pobytu cizinců, do kterého doplňuje samostatnou hlavu 

upravující co možná nejkomplexněji problematiku pojištění cizinců při pobytu na území ČR. Zařazení 

úpravy zdravotního pojištění je logickým vyústěním snah poskytnout systematickou a přehlednou 

úpravu pobytu cizinců na území ČR, a to i s ohledem na adresáty této úpravy, jimiž jsou, mimo jiné, i 

cizinci. Nová úprava má za cíl odstranit roztříštěnost a nepřehlednost právní úpravy zdravotního 

pojištění a zakotvit jednotný rozsah soukromého zdravotního pojištění cizinců. 

 

Novela reaguje na požadavek obsažený v usnesení vlády č. 992 jednoznačně vymezit kategorii 

cizinců, kteří jsou zahrnuti v systému veřejného zdravotního pojištění, a kategorii cizinců, na něž se 

vztahuje povinnost uzavřít soukromé zdravotní pojištění. Cílem je přehledná úprava povinností a práv 

cizince při pobytu na území ČR a odstranění případných nejasností ohledně určení režimu zdravotního 

pojištění cizinců.  

 

Účelem návrhu je dále vymezit zákonný rozsah soukromého zdravotního pojištění cizinců, a to 

tak, aby nedocházelo k neodůvodněným rozdílům v rozsahu hrazení poskytnutých zdravotních služeb 

nejen mezi cizinci navzájem, ale i mezi cizinci a občany ČR (resp. osobami zahrnutými v systému 

veřejného zdravotního pojištění). Sjednocením rozsahu a výše hrazení poskytnutých zdravotních 

služeb ze systému veřejného zdravotního pojištění a hrazených na základě soukromého zdravotního 

pojištění je prvotním předpokladem k zamezení odlišnému zacházení vyskytujícímu se v praxi při 

ošetřování cizinců a občanů ČR.  

 

Zákon by dále měl minimalizovat vznik skupiny cizinců, kteří nejsou pojištěni i přesto, že 

pobývají na území České republiky. Díky zavedení výměny informací mezi pojišťovnami, resp. 

Kanceláří na jedné straně a Ministerstvem zahraničních věcí (dále jen „MZV“) spolu s Policií ČR 

jakožto správci evidence cizinců na straně druhé by mělo dojít k zefektivnění odhalování nelegálně 

pobývajících cizinců na území ČR. Stejně tak bude v důsledku provázanosti povinnosti uzavřít 

soukromé zdravotní pojištění a práva pobytu zamezeno možnosti legálně pobývat na území ČR bez 

nutnosti uzavřít zdravotní pojištění. Jde o motivační prvek, kdy se cizinci mají v co možná  nejkratším 

časovém období stát účastníky soukromého zdravotního pojištění, jinak jim nebude umožněno legálně 

pobývat na území ČR, což může mít za následek vykázání, příp. vyhoštění, ze státního území. 

 

Předkládaným návrhem zákona se mění tyto právní předpisy: 

 zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

 zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů; 

 zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

 zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů. 

 

10. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy  

 

Navrhovaná právní úprava poskytne komplexní úpravu pojištění cizinců v jednom právním 

předpise na rozdíl od dosavadní roztříštěnosti do více právních předpisů. Pokud by nedošlo k přijetí 

nové úpravy, přetrval by stávající stav, kdy neexistuje jednotná komplexní právní úprava pojištění 

cizinců (právní úprava soukromého pojištění cizinců je obsažena pouze ve dvou ustanoveních zákona 

o pobytu cizinců), což má ve výsledku za následek rozdíly v rozsahu pojištění cizince v závislosti na 

tom, zda je cizinec zahrnut v systému veřejného zdravotního pojištění, nebo je účasten soukromého 

zdravotního pojištění. Nadále by přetrvávaly rozdíly v rozsahu hrazení poskytnutých zdravotních 

služeb v závislosti na jednotlivých pojišťovnách. Toto v praxi vede k rozdílnému zacházení s cizinci 

ze strany poskytovatelů zdravotních služeb, kteří z obav ze vzniku špatně vymahatelných, či zcela 

nevymahatelných pohledávek odmítají poskytnout cizincům zdravotní služby, nebo je poskytují za 

podmínek méně výhodných, než účastníkům systému veřejného zdravotního pojištění. Z tohoto 

pohledu je tedy žádoucí, aby byla přijata nová právní úprava, která obecně sjednotí rozsah náhrady za 

poskytnuté zdravotní služby. 
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11. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem  

České republiky  

Navrhovaná úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Zákon plně respektuje 

smluvní volnost stran stejně tak jako právo pobytu uvedeného v článku 14 Listiny základních práv a 

svobod (dále jen „LZPS“) a právo na rodinný život podle článku 32 LZPS. 

 

12.  Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie  

Zákon zohledňuje dříve provedenou transpozici  těchto směrnic a přizpůsobuje se těmto 

nařízením:  

 Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního 

zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky 

pohybující se v rámci Společenství; 

 Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, 

jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích 

zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, v platném znění; 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci 

systémů sociálního zabezpečení; 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení; 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se 

rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky 

třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti; 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se 

stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský 

hraniční kodex); 

 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu 

Společenství o vízech (vízový kodex); 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném 

pohybu pracovníků uvnitř Unie 
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 Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny; 

 Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků 

třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty; 

 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 (EHS) 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; 

 Směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004, týkající se vydávání povolení k pobytu 

občanům třetích zemí, kteří se stali oběťmi obchodování s lidmi nebo kteří se stali objekty 

převaděčství a spolupracují s příslušnými orgány; 

 Směrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních 

příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy 

nebo dobrovolné služby; 

 Směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních 

příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu; 

 Směrnice Rady 2009/50/ES o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za 

účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci; 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k 

pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II); 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném 

postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro 

státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně 

pobývajících v některém členském státě. 

  Ohledně směrnice č. 2005/71/EU předkladatel uvádí, že z ní plyne právo na přístup 

k veřejnému zdravotnímu pojištění pouze pro samotné vědecké pracovníky, nikoliv pro 

jejich rodinné příslušníky. Toto právo je obsaženo v čl. 12 v kapitole IV směrnice, která se 

nazývá Práva výzkumných pracovníků. Rodinní příslušníci do tohoto ustanovení spadat 

nemohou, neboť těm je věnován samostatný článek 9, který je systematicky zařazen do 

kapitoly III Přijímání výzkumných pracovníků. Je tak zřejmé, že rodinným příslušníkům 

jsou garantována určitá práva, pouze co se týče vydávání povolení k pobytu, ne však 

v oblasti sociálního zabezpečení. To odpovídá i smyslu a účelu přijaté směrnice, který je 

stanoven v čl. 1 a který cílí pouze a výhradně na samotné výzkumné pracovníky, nikoliv 

na jejich rodinné příslušníky. 

 Pokud jde o soulad navrhované právní úpravy se směrnicí č. 2011/98/EU, tato 

garantuje pracovníkům uvedeným v jejím čl. 3 odst. 1 písm. b) a c) právo na rovné 

zacházení, pokud jde o oblasti sociálního zabezpečení upravené nařízením č. 883/2004. 

Toto nařízení mj. zahrnuje tzv. věcné dávky v nemoci, tedy přístup k dávkám veřejného 

zdravotního pojištění. Ze směrnice nicméně dotčeným osobám neplyne přímý nárok na 

účast ve veřejném zdravotním pojištění, ale pouze právo na rovné zacházení v této oblasti. 

Tuto zásadu navrhovaná právní úprava respektuje. Nadto předkladatel uvádí, že tato 

směrnice již byla do českého právního řádu transponována a tato transpozice je vedena 

jako kompletní. Nemáme tedy za to, že by zde existovala nutnost zasahovat do provedené 

transpozice. 
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 Pro zamezení pochybností, které se v praxi vyskytly, bude v zákoně č. 48/1997 Sb., o 

veřejném zdravotním pojištění výslovně uvedeno, že do jeho osobního rozsahu spadají 

také osoby, jejichž právo na přístup ke zdravotnímu pojištění vyplývá z právních předpisů 

EU, konkrétně z nařízení č. 492/2011 a ze směrnice č. 2004/38/ES, které jsou zmíněny 

výše. Obdobným způsobem (i z hlediska legislativně-technického) jsou tyto osoby 

zahrnuty např. také do osobního rozsahu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální 

podpoře. Tím bude zajištěn soulad navrhované právní úpravy s uvedenými předpisy. 

 

13. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 

republika vázána 

Návrh zákona respektuje požadavky vyhlášených mezinárodních smluv, jimiž je Česká 

republika vázána. Jde zejména o Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, Dohodu mezi 

Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně 

druhé o volném pohybu osob. 

Navrhovaná právní úprava dále respektuje dvoustranné mezinárodní smlouvy uzavřené mezi 

Českou republikou a třetími státy. 

 

14. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, 

ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady, 

včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 

zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava soukromého zdravotního pojištění nepředstavuje zvýšení finanční 

zátěže pro státní rozpočet ani pro jiné veřejné rozpočty.  

Adaptace trhu v souvislosti s novou právní úpravou bude představovat počáteční náklady 

v souvislosti s odvodem finančních prostředků do garančního fondu, v souvislosti se zřízením 

Kanceláře a v souvislosti s novou úpravou pojistných smluv. Dále je třeba podotknout, že pojišťovny 

mohou být povinny k pojistným plněním i před datem, kdy budou finanční výdaje kryty v potřebné 

výši z přijatého pojistného. Veškeré tyto počáteční náklady ponesou soukromé subjekty, konkrétně 

pojišťovny poskytující soukromé zdravotní pojištění cizinců.  

Je možné dále předpokládat náklady ze strany poskytovatelů zdravotních služeb za 

předpokladu, že ponesou část nákladů spojených se zavedením nového systému zdravotního pojištění 

(např. v podobě nákladů na nové software systémy). Tyto náklady nelze odhadnout s ohledem na 

skutečnost, že je zcela na soukromých subjektech, v tomto případě na pojišťovnách a poskytovatelích 

zdravotních služeb, jak budou upraveny soukromoprávní vztahy mezi nimi a s tím spojené náklady. 

Právní úprava dále obecně předpokládá finanční zátěž pro cizince, kteří v režimu podle zákona 

o pobytu cizinců chtějí pobývat na území ČR. Finanční náklady těchto subjektů vyplývají z požadavku 

uzavřít soukromé zdravotní pojištění za účelem krytí případných nákladů na poskytnuté zdravotní 

služby. S ohledem na rozsah soukromého zdravotního pojištění lze předpokládat zvýšení pojistného. 

Toto zvýšení ponesou sami cizinci. V případě neúčasti ve zdravotním pojištění (ať již soukromém 

nebo veřejném systému) by ovšem náklady na poskytnuté zdravotní služby mohly znamenat pro 

cizince větší finanční zátěž, než placení pojistného. Sociálního dopadu na subjekty ve srovnání se 

stávající úpravou se předpokládá v přiměřené výši. 

 

S přijetím navrhované právní úpravy veřejného zdravotního pojištění jsou spojeny dopady do 

státního rozpočtu. Část z nich nicméně představuje pouze změnu v tom smyslu, že peněžní prostředky, 
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které nyní stát hradí jako pojistné na veřejné zdravotní pojištění za žadatele o mezinárodní ochranu, 

kteří jsou státními pojištěnci, bude alokována Ministerstvu zdravotnictví k zajištění přímé úhrady 

zdravotních služeb. Částečně pak půjde o navýšení výdajů státního rozpočtu ke krytí rozdílu úhrad 

zdravotních služeb (oproti platbám státu za státní pojištěnce), který nyní nesou zdravotní pojišťovny. 

Finanční dopady, které jsou se změnou systému úhrady zdravotních služeb spojeny, lze 

kvalifikovaným odhadem vyčíslit následovně: 

● Měsíčně je evidováno cca 580 – 650 žadatelů o mezinárodní ochranu. 

● Jelikož se jedná o státní pojištěnce, stát za ně měsíčně na pojistném uhradí cca 490 tis. – 550 tis. Kč 

(měsíční pojistné činí 845,- Kč na osobu). Od 1. 1. 2016 se bude jednat o částku 870,- Kč měsíčně, 

celková úhrada státu by tak činila cca 505 tis. až 566 tis. Kč měsíčně. 

● Ročně se tedy jedná o sumu přibližně 5,8 mil. – 6,6 mil. Kč. Po zvýšení platby státu za státní 

pojištěnce od 1. 1. 2016 by se jednalo o částku cca 6,1 mil. – 6,8 mil. Kč ročně. 

 Uvedenou částku (5,8 mil. – 6,6 mil. Kč) hradí v současné době stát, resp. Ministerstvo financí, 

zdravotním pojišťovnám jako pojistné na veřejné zdravotní pojištění za žadatele o mezinárodní 

ochranu. Zmíněnou částku tedy bude nutné přesměrovat do rozpočtu Ministerstva zdravotnictví, které 

bude zajišťovat úhradu zdravotních služeb u této kategorie cizinců. 

 Vynaložené náklady za hrazené zdravotní služby u dané kategorie pojištěnců dosahují cca 15,3 

mil. Kč ročně. Náklady na úhradu zdravotních služeb tak převyšují zaplacené pojistné o částku cca 

8,7 mil. Kč ročně. Pro bezproblémové převzetí a řádné fungování agendy předpokládané navrhovaným 

zákonem tak bude bezprostředně po schválení tohoto zákona pokrytí zbývající části výdajů na úhrady 

zdravotních služeb, které nebudou pokryty přesunem ze snížené platby za tzv. státní pojištěnce, (tj. cca 

8,7 mil. Kč) řešeno ze strany Ministerstva financí odpovídajícím rozpočtovým opatřením a dále pak se 

tyto mandatorní výdaje zohlední standardně v rámci přípravy návrhu státního rozpočtu na následující 

kalendářní rok. 
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 Novou úpravou soukromého zdravotního pojištění a veřejného zdravotního pojištění 

nejsou předpokládány dopady na životní prostředí. 

 

15. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Navrhovaná právní soukromého zdravotního pojištění předpokládá výměnu informací mezi 

pojišťovnami, Kanceláří, Policií ČR, MV a MZV a to za účelem efektivní kontroly splnění zákonných 

požadavků práva pobytu na území ČR. 

Informace poskytované Kanceláři jsou již nyní zpracovávány Policií ČR. Novelou dojde 

k zavedení možnosti Kanceláře získávat a porovnávat tyto informace s vlastní databází, jež bude 

tvořena informacemi poskytnutými jednotlivými pojišťovnami poskytujícími soukromé zdravotní 

pojištění cizince. Tyto informace budou pojišťovnami získávány v zákonem stanoveném rozsahu a 

vyplývají z pojišťovací činnosti subjektů, kdy takto poskytnuté informace jsou nezbytnou podmínkou 

pro identifikaci pojištěného, příp. pojistníka, je-li osobou odlišnou od pojištěného a stanovení 

odpovídající výše pojistného. 

Pojišťovny i Kancelář mají až na stanovené zákonné výjimky povinnost zachovávat 

mlčenlivost o získaných a evidovaných údajích. 

 

16. Zhodnocení korupčních rizik 

Nová úprava nerozšiřuje kompetence orgánů státní správy. Díky informacím poskytovaným 

Kanceláří dojde k zefektivnění a zrychlení vyhledávání a identifikaci osob nesplňujících požadavky 

práva pobytu na území ČR, a tím i možnost rychlejšího zásahu proti těmto osobám.  

Zůstávají zachovány kompetence státních orgánů v rozsahu stanoveném stávající právní 

úpravou spolu s jejich odpovědností za rozhodnutí a dosavadním systémem opravných prostředků 

proti rozhodnutí státních orgánů. Zůstávají zachována veškerá dosavadní procesní pravidla upravující 

činnost státních orgánů ve vztahu k pobytu cizinců. 

S navrhovanou právní úpravou nejsou spojena zvýšená korupční rizika. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K části první - změna zákona o pobytu cizinců 

K článku I 

K bodům 1 až 5, 7 až 11, 13 a 14, 17 až 24, 26 až 31 a 37 až 41 [§ 31 odst. 7, § 34 písm. e), § 35 

odst. 2, § 37 odst. 2 písm. g), § 40 odst. 3, § 42b odst. 5, § 42c odst. 3 písm. b), § 42c odst. 6, § 42d 

odst. 3, § 42f odst. 4, § 42h odst. 2, § 42j odst. 3, § 44a odst. 4, § 44a odst. 6 písm. b), § 45 odst. 5 

písm. e), § 46 odst. 1, § 46 odst. 2, § 46 odst. 7 písm. g), § 46a odst. 2 písm. c), § 46b odst. 2 písm. e), 

§ 56 odst. 1 písm. i), § 57 odst. 1, § 88 odst. 33, § 89 odst. 1 písm. c), § 89 odst. 2, § 103 písm. r), § 

180 odst. 5 písm. f), § 180 odst. 6 písm. c), § 180a, § 180i, § 180j,] 

Jedná se o legislativně technickou změnu reflektující novou právní úpravu zdravotního 

pojištění cizinců obsaženou v bodě 33, kterým se vkládá hlava XIIIa.  

Cizinci žádající o vydání příslušného pobytového oprávnění na zastupitelském úřadu budou i 

nadále povinni prokázat, že mají sjednáno zdravotního pojištění pro pobyt na území České republiky 

(tj. pro počáteční dobu pobytu v rozsahu a způsobem stanoveným v § 155b).  K žádosti o vydání 

takového oprávnění nebo prodloužení doby jeho platnosti (tj. již za pobytu na území České republiky) 

budou cizinci povinni prokázat sjednání zdravotního pojištění v rozsahu odpovídajícímu zákonu o 

veřejném zdravotním pojištění (viz § 155e a 155g). Nesplnění zmíněné povinnosti bude důvodem 

nevydání, resp. zahájení řízení o zrušení platnosti příslušného pobytového oprávnění.  

Zachována zůstává i povinnost cizince prokázat sjednání zdravotního pojištění policii v rámci 

jí prováděné pobytové kontroly. 

Zmíněné povinnosti se nevztahují na případy uvedené v § 155y (výjimky ze zdravotního 

pojištění cizince). 

 

K bodu 6 (§ 42 odst. 3) 

V návrhu § 42 odst. 3 se nově zohledňuje, že nezaopatřené dítě výzkumného pracovníka 

uvedeného § 42 nebude povinno předkládat doklad o cestovním zdravotním pojištění. Tomuto dítěti 

bude nově hradit zdravotní služby Ministerstvo zdravotnictví, a nebude muset mít tedy sjednáno 

zdravotní pojištění. Nezaopatřenost dítěte bude posuzována podle zákona o státní sociální podpoře, 

stejně jako je tomu např. u nezaopatřených dětí, které jsou tzv. státními pojištěnci pro účely zákona o 

veřejném zdravotním pojištění. Uvedená změna souvisí s úpravou obsaženou v § 48. 

 

K bodu 12 (§ 42f odst. 5) 

Zmíněné ustanovení dosud obsahovalo (pro účely úhrady poskytnutých zdravotních služeb) 

tzv. fikci trvalého pobytu pro držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého 

výzkumu. Tyto osoby budou nově výslovně uvedeny v osobním rozsahu zákona o veřejném 

zdravotním pojištění jako pojištěnci. 

 

K bodům 15 a 16 [§ 44 odst. 4, § 44a odst. 1] 

Upřesňuje se doba, na kterou je pro konkrétní účel pobytu vydáváno povolení k 

dlouhodobému pobytu na území České republiky (resp. prodlužována doba jeho platnosti). Cílem je 
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zajistit, aby cizinci v zásadě po prvém roce svého pobytu na území České republiky měli zajištěno 

zdravotní pojištění podle § 155c, z něhož budou hrazeny náklady na zdravotní služby v rozsahu, 

v jakém jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, včetně preventivní a dispenzární zdravotní 

péče (tato povinnost se nevztahuje cizince uvedené v § 155y – výjimky ze zdravotního pojištění). 

Úprava § 44a odst. 1 je legislativně technickým důsledkem úpravy § 44 odst. 4. 

 

K bodu 25 [§ 48] 

Nově se formuluje § 48, který obsahuje pravidla pro úhradu zdravotních služeb u několika 

kategorií cizinců. Vychází se ze zásady, že úhrada státu nastupuje až tehdy, pokud není úhrada 

zdravotních služeb zajištěna jiným způsobem (např. z pojistné smlouvy, kterou dotčený cizinec sjednal 

ještě před vstupem na území České republiky a jejíž platnost dosud neskončila). Za splnění tohoto 

předpokladu pak hradí stát prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví zdravotní služby v rozsahu 

zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění.  

 Dále se zavádí oprávnění Ministerstva zdravotnictví provádět v souvislosti s úhradou 

zdravotních služeb kontrolu poskytovatelů, kteří tyto zdravotní služby poskytli. Jedná se o oprávnění, 

které jinak mají vůči poskytovatelům zdravotní pojišťovny, coby subjekty, které úhradu poskytují. V 

daném případě je tedy odpovídající, aby ho mělo Ministerstvo zdravotnictví, jestliže úhradu poskytuje. 

 Zavádí se povinnost Ministerstva vnitra vydat cizinci potvrzení o tom, že má zajištěnu úhradu 

zdravotních služeb v rozsahu veřejného zdravotního pojištění, kterým se bude prokazovat u 

poskytovatelů zdravotních služeb. Stanoví se minimální náležitosti tohoto potvrzení a také povinnost 

informovat o vydání potvrzení Ministerstvo zdravotnictví, které bude čerpané zdravotní služby hradit. 

Zároveň se Ministerstvu vnitra stanoví povinnost informovat Ministerstvo zdravotnictví o 

skutečnostech, které zakládají daným osobám vznik práva na úhradu zdravotních služeb ze strany 

Ministerstva zdravotnictví a dále skutečností, na jejichž základě toto právo zaniká. Ministerstvo vnitra 

rovněž podle přechodného ustanovení (čl. II bod 7.) bez zbytečného odkladu o těchto případech 

informuje Ústřední pojišťovnu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. 

Navrhovaná úprava vychází ze stejného konceptu, jaký se nyní uplatňuje např. u vládních 

stipendistů ze třetích zemí. Cizinci bude moci zdravotní služby poskytnout kterýkoliv poskytovatel – 

ten vyúčtování jím poskytnutých zdravotních služeb cizinci předloží s žádostí o jejich úhradu 

Ministerstvu zdravotnictví. 
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K bodu 32 [§ 155a až § 155ab] 

Vkládá se hlava XIIIa obsahující úpravu zdravotního pojištění cizinců pobývajících na území 

České republiky. 

Dále se zřizuje Kancelář zdravotního pojištění cizinců sdružující pojišťovny poskytující 

soukromé zdravotní pojištění cizinců a orgány Kanceláře spolu s garančním fondem. 

 

Díl 1 

Díl 1 stanovuje obecnou povinnost cizinců pobývajících na území ČR být účastníky 

zdravotního pojištění. 

K § 155a 

Jedná se o přenesení ustanovení týkající se cestovního zdravotního pojištění pro pobyty do 90 

dnů obsaženého v § 180i současné právní úpravy. Z důvodu systematického zařazení problematiky 

bylo toto ustanovení přejato do nové hlavy upravující obecně zdravotní pojištění cizinců pobývajících 

na území ČR.  V požadavcích na cestovní zdravotní pojištění odkazuje ustanovení na přímo použitelný 

právní předpis Evropské unie, kterým je nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze 

dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (Vízový kodex).  

K § 155b 

Stanovuje se obecná povinnost mít uzavřené vstupní zdravotní pojištění cizince při pobytu na 

území ČR po dobu delší než 90 dnů a nepřesahující 1 rok. Jedná se o pojištění tzv. prvopobytu, kdy by 

bylo obtížné vyžadovat uzavření soukromého zdravotního pojištění cizince na území ČR nebo 

s pojišťovnou provozující činnost podle vnitrostátních předpisů ještě před povolením pobytu, tedy 

před vstupem na území. To ovšem nevylučuje, aby měl cizinec i při tzv. prvopobytu sjednáno 

soukromé zdravotní pojištění cizince.  

Vstupní zdravotní pojištění má za cíl krýt alespoň v omezeném rozsahu možné náklady za 

poskytnuté zdravotní služby. S ohledem na omezené trvání vstupního pojištění, jehož hlavním účelem 

je pojistit cizince po dobu, než bude schopen uzavřít soukromé zdravotní pojištění na území ČR, je 

omezen i rozsah zdravotních služeb, jež je pojišťovna povinna hradit. Jedná se hlavně o náklady za 

poskytnutou nutnou a neodkladnou zdravotní péči a náklady na převoz cizince ze zdravotních důvodů, 

případně převoz jeho lidských pozůstatků. S ohledem na toto je stanoven i minimální limit pojistného 

plnění ve výši 60 000 EUR. Vzhledem k omezenému rozsahu plnění totiž není nutné stanovovat limity 

v tak vysoké výši, jako jsou stanoveny pro soukromé zdravotní pojištění cizince, které se vztahuje na 

komplexní zdravotní služby. 

Ustanovení § 155b je promítnutím a rozpracováním stávajícího § 180j odst. 1 až 3 a 6 zákona 

o pobytu cizinců s přihlédnutím k problematice prvotního vstupu na území ČR. 

K § 155c 

Jedná se o soukromé zdravotní pojištění cizince při pobytu na území ČR po dobu delší než 90 

dnů a zároveň přesahující 1 rok nebo při prodloužení doby pobytu. Toto ustanovení je promítnutím a 

rozpracováním stávajícího § 180j odst. 5 a 7 zákona o pobytu cizinců s provedením některých změn 

zohledňujících nové požadavky úpravy, například rozsah náhrad krytých pojištěním. 

Jde o zdravotní pojištění v případě, kdy již cizinec pobývá na území ČR, a má tedy možnost 

sjednat si zdravotní pojištění s pojišťovnou provozující svoji činnost na území v souladu s českým 

právním řádem a právem EU. 
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K § 155d 

Ustanovení pro účely zákona vymezuje, co je pojem převoz cizince ze zdravotních důvodů. 

Převoz může být nařízen lékařem nebo realizován na žádost cizince ze zdravotních důvodů. Tento 

převoz je s některými výjimkami (viz níže) hrazen z cestovního zdravotního pojištění cizince. 

Požadavek informovaného souhlasu s převozem v případě nařízení převozu lékařem je 

promítnutím obecného požadavku informovaného souhlasu podle zákona upravujícího zdravotní 

služby. 

Jde-li o převoz na žádost, je třeba zajistit odborné posouzení zdravotní způsobilosti cizince, 

aby převoz nepředstavoval neúměrné zvýšení rizika ohrožení zdraví nebo života cizince. Je-li ovšem 

cizinec na základě lékařského posudku k převozu na žádost zdravotně nezpůsobilý, není pojišťovna 

povinna uhradit náklady s tímto převozem spojené. V případě převozu cizince na jeho žádost do jiného 

státu má pojišťovna povinnost hradit náklady na převoz pouze do jednoho, jím zvoleného státu. 

 

Díl 2 

Díl druhý se vztahuje pouze na úpravu soukromého zdravotního pojištění reflektující 

povinnost uzavřít soukromé zdravotní pojištění cizince podle § 155c. 

K § 155e 

Ustanovení upravuje práva a povinnosti související s procesem uzavírání pojistných smluv a 

zákonné podmínky, za nichž má pojišťovna povinnost pojistnou smlouvu uzavřít. Tato povinnost má 

omezit existenci skupin nepojištěných osob vznikajících v důsledku, že pojišťovna bez vážného, 

v zákoně vymezeného důvodu odmítne uzavřít pojistnou smlouvu. Zákon ve zvýšené míře chrání 

spotřebitele, jakožto slabší stranu, a to stanovením kontraktační povinnosti pojišťovny tím, že jí ukládá 

povinnost návrh na uzavření smlouvy přijmout, splňuje-li požadavky stanovené zákonem č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), tímto navrhovaným zákonem a pojistnými podmínkami 

pojišťovny, na které odkazuje pojistná smlouva.  

Pojišťovna má povinnost vydat doklad o pojištění, přičemž pokud je pojistnou smlouvou kryto 

více osob, je tento doklad vydáván pro každou osobu pojištěnou touto smlouvou. Aby bylo zamezeno 

zbytečné administrativní zátěži, stanovuje se, že doklad o soukromém zdravotním pojištění cizince 

nahrazuje pojistku podle § 2775 občanského zákoníku. 

Soukromé zdravotní pojištění lze uzavřít pouze u pojišťovny, která je členem Kanceláře podle 

§ 155o. 

Soukromé zdravotní pojištění cizince má vždy charakter škodového pojištění, což vyplývá ze 

samotného charakteru a účelu soukromého zdravotního pojištění cizince. Jde o vynaložení nákladů 

zdravotní péče. 

K § 155f 

Obecně je pojistnou událostí vynaložení nákladů na zdravotní služby, převoz pojištěného ze 

zdravotních důvodů nebo převoz jeho lidských pozůstatků. Pojistnou událostí je tedy vynaložení 

nákladů za poskytnuté zdravotní služby, nikoli změna zdravotního stavu, případně fyziologického 

stavu cizince. Z tohoto důvodu se pojištění řadí do neživotních pojištění podle přílohy č. 1 zákona o 

pojišťovnictví. Dojde-li např. ke zlomenině, která si vyžádá operaci a následnou rehabilitaci, jde o 

vynaložení nákladů na jednu pojistnou událost. V otázce kauzality je třeba rozlišovat, z jaké příčiny, tj. 

pojistného nebezpečí, byly zdravotnické služby poskytnuty. Např. náklady na léčení úrazu, včetně 
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rehabilitace, je jednou pojistnou událostí, a to až do doby, kdy je léčba ukončena. Pokud se následně, 

tj. po ukončení léčby, projeví následky tohoto úrazu, půjde o novou pojistnou událost, neboť se zde 

mohou kombinovat různé příčiny včetně důsledků stárnutí, charakteru vykonávané činnosti, 

prodělaných nemocí atp. 

Pojišťovna je povinna uhradit náklady za poskytnuté zdravotní služby i v případě, kdy tyto 

náklady byly vyvolány úmyslným jednání pojištěného, a to včetně jeho protiprávního jednání, např. 

při jeho aktivní účasti na trestném činu, ozbrojeném konfliktu, občanské válce, teroristickém útoku 

nebo povstání.  

K § 155g 

Stanoví se rozsah nákladů hrazených ze soukromého zdravotního pojištění cizince. Obecně 

jsou náklady hrazeny v rozsahu, v jakém jsou hrazeny ze systému veřejného zdravotního pojištění, 

včetně preventivní a dispenzární zdravotní péče. Cílem je dosažení srovnatelného rozsahu hrazení 

zdravotních služeb ze systému veřejného zdravotního pojištění a ze soukromého zdravotního pojištění 

cizince a odstranění neodůvodněných nesrovnalostí ve výši hrazených nákladů. Tímto dochází i 

k sjednocení minimálního rozsahu hrazených služeb mezi jednotlivými pojišťovnami. 

Ze soukromého zdravotního pojištění cizince se hradí náklady za zdravotní služby poskytnuté 

na území ČR, přičemž jde i o náklady na léčbu nemocí, kterými cizinec trpěl v  ještě před vstupem na 

území. Čekací doby se obecně řídí občanským zákoníkem. V zájmu zachování smluvní volnosti 

mohou pojišťovny hradit i služby poskytnuté mimo území ČR nebo v rozsahu větším, než jsou 

hrazeny služby ze systému  veřejného zdravotního pojištění. 

Zdravotní pojištění cizince se vztahuje i na poporodní péči dítěte cizince, které se narodilo na 

území ČR. Budou-li pojištěnými oba rodiče, a to na základě dvou rozdílných pojistných smluv, půjde 

o množné pojištění (viz § 2816 OZ) a náklady na zdravotní péči dítěte budou poměrně rozloženy mezi 

tato dvě pojištění. Soukromé zdravotní pojištění cizince se v tomto případě vztahuje na dítě po dobu 

nejméně 60 dnů ode dne porodu. Tato doba reflektuje dobu pro podání žádosti o povolení 

k dlouhodobému pobytu nebo o udělení víza uvedenou v § 88 zákona o pobytu cizinců. 

Ze soukromého zdravotního pojištění cizince se rovněž hradí náklady na převoz cizince ze 

zdravotních důvodů a náklady na převoz jeho lidských pozůstatků. Výjimkou z povinnosti hradit 

náklady spojené s převozem cizince ze zdravotních důvodů na žádosti představuje převoz i přes 

lékařem stanovenou zdravotní nezpůsobilost cizince. Jde-li o převoz cizince na žádost, je pojišťovna 

povinna hradit náklady spojené s jeho převozem do jednoho v žádosti uvedeného státu.  

K § 155h 

Strany si ve smlouvě mohou stanovit limit pojistného plnění, přičemž tento nesmí být nižší 

než 3 000 000,- Kč na jednu pojistnou událost, v případě stomatologické péče pak  

20 000,- Kč (tento limit se vztahuje pouze na ambulantní péči, pokud jde o lůžkovou péči, vztahuje se 

na ni obecný limit pojistného plnění). 

Ustanovení reflektuje snahu o vyvážení zájmů pojišťoven a pojištěných. Na jedné straně je 

potřeba umožnit pojišťovnám stanovením horní hranice pojistného plnění vypočítat výši pojistného a 

umožnit jim zajistit si rizika, která by přesahovala jejich pojistnou kapacitu. Je třeba vzít v úvahu, že 

tato rizika jdou na účet pojišťoven, za jejichž závazky neručí stát, což, mimo jiné, odlišuje soukromé 

pojištění od veřejného. Na druhé straně jsou spodní limity pojistného plnění stanoveny v dostatečně 

vysoké výši, aby byla zajištěna dostatečná ochrana cizinců zabezpečující úhradu za poskytnuté 

zdravotní služby v rozsahu srovnatelném s rozsahem veřejného zdravotního pojištění.  
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K § 155i 

S ohledem na skutečnost, že pojistné riziko nese pojišťovna, je opodstatněné, aby měla 

možnost zjišťovat zdravotní stav cizince ještě před uzavřením pojistné smlouvy. Pokud by cizinec se 

zjištěním jeho zdravotního stavu nedal souhlas nebo se lékařskému vyšetření nepodrobil, může 

pojišťovna odmítnout uzavřít s cizincem pojistnou smlouvu. Zjištění zdravotního stavu cizince je 

nezbytné k jeho zařazení do příslušné sazby pojistného. Ty jsou závislé zejména na vstupním věku a 

zdravotním stavu pojištěného, přičemž pojišťovna při jejich stanovení vychází ze statistických dat 

zohledňujících náklady na zdravotní péči určitých věkových skupin a léčbu nemocí. Jelikož by mohly 

vzniknout pochybnosti, kdo nese náklady spojené se zjišťováním zdravotního stavu cizince, výslovně 

se upravuje, že tyto náklady nese pojišťovna. Ta také určuje zdravotnické zařízení, v němž má být 

zdravotní stav cizince zjištěn. 

K § 155j 

Soukromé zdravotní pojištění cizince vzniká dnem následujícím po dni uzavření pojistné 

smlouvy, nebyl-li ujednán den pozdější. Nelze však ujednat pojištění s účinky před uzavřením pojistné 

smlouvy, neboť by to vedlo k dodatečnému splnění podmínek pobytu, tedy ke zpětné legalizaci pobytu 

cizince, což je stav nežádoucí. 

Cizinec musí být pojištěn po celou dobu jeho legálního pobytu na území ČR. Neznamená to 

ovšem, že by musel být po celou dobu pobytu pojištěn u stejné pojišťovny. Nejpozději k okamžiku 

zániku pojištění během pobytu na území ČR však musí sjednat jiné soukromé zdravotní pojištění 

cizince tak, aby měl platné pojištění po celou dobu tohoto pobytu. 

Strany si v pojistné smlouvě mohou sjednat čekací doby. Délku čekacích dob stanoví 

občanský zákoník. Přerušení pojištění se řídí § 2801 občanského zákoníku.  

K § 155k 

Jedná se o obecné požadavky na způsob stanovení výše pojistného. Stanovení sazeb 

pojistného je zcela v kompetenci jednotlivých pojišťoven, neboť náklady na pojistná plnění jdou pouze 

na jejich účet. Obecně platí, že pojišťovna je povinna stanovit výši pojistného tak, aby byla schopna 

v kterémkoli okamžiku schopna dostát svým závazkům (viz zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví). 

Splnění tohoto požadavku je pojišťovna povinna prokázat ČNB na základě její výzvy. Není-li tato 

povinnost plněna, má ČNB právo uložit pojišťovně odpovídající opatření k nápravě včetně odejmutí 

povolení k činnosti. 

Pojistné je stanovováno s ohledem na pojistné riziko, kdy se bere v potaz i zdravotní stav 

cizince, věk a další faktory rozhodné pro stanovení odpovídající výše pojistného, přičemž tyto faktory 

nesmí být diskriminační (zákaz diskriminace upravuje § 2769 občanského zákoníku, který se vůči 

pojistné smlouvě podle předkládaného zákona použije subsidiárně). Výše pojistného pak závisí nejen 

na vyhodnocení daného pojistného rizika, ale také na nákladech pojišťovny spojených se vznikem a 

správou pojištění, včetně příspěvku do garančního fondu podle § 155v a příspěvků Kanceláři podle § 

155p. 

V zájmu transparentnosti údajů poskytovaných pojišťovnami o soukromém zdravotním 

pojištění cizince jsou pojišťovny povinny na žádost pojistníka mu sdělit výši nákladů spojených se 

vznikem soukromého zdravotního pojištění cizince. Snahou je tak omezit negativní chování 

pojišťoven, kdy je neúměrně ke skutečně vynaloženým nákladům pojišťovacích zprostředkovatelů 

vyplácena vysoká provize, aniž by zákon zasahoval do smluvních vztahů těchto podnikatelských 

subjektů. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA6UEF5IN)



K § 155l 

Ze soukromého zdravotního pojištění cizince má pojištěný právo, aby za něj pojišťovna 

uhradila účelně vynaložené náklady na zdravotní služby, a to ve výši podle právní úpravy veřejného 

zdravotního pojištění. Není důvod, aby zdravotnickým zařízením byly poskytovány zdravotní služby 

v závislosti na tom, zda se jedná o pojištěnce podle zákona o veřejném zdravotním pojištění nebo o 

osobu nezahrnutou do tohoto systému. Nevylučuje se však možnost ujednat plnění v částkách vyšších, 

což je důvodné zejména tam, kde jsou z veřejného zdravotního pojištění tyto služby hrazeny jen 

částečně, anebo vůbec.  

Pojišťovna je povinna uhradit vynaložené náklady na zdravotní služby v daném rozsahu 

pojištěnému, pokud je sám uhradil. Povinnost uhradit vynaložené náklady má pojišťovna i vůči třetí 

osobě, která skutečně vynaložila náklady na zdravotní služby poskytnuté pojištěnému.  

K § 155m 

Pojišťovna má vůči pojištěnému nárok na náhradu poskytnutého plnění, pokud došlo k jejich 

vynaložení v důsledku úmyslného jednání pojištěného, příp. osoby jednající z podnětu pojištěného, 

nebo kdy pojištěný požil alkohol, omamné anebo psychotropní látky nebo látky ovlivňujících 

pozornost a schopnost do stavu, kdy nemohl ovládnout své jednání nebo posoudit jeho důsledky, popř. 

vědomě uvedl pojišťovnu při sjednávání pojištění v omyl při ohodnocení pojistného rizika nebo odmítl 

podrobit se přezkoumání svého zdravotního stavu. Obecně pak má pojišťovna regresní nárok vůči 

kterékoli osobě, jejíž zaviněné protiprávní jednání vůči pojištěnému vedlo k vynaložení nákladů na 

zdravotní služby. To odpovídá obdobnému nároku zdravotních pojišťoven podle § 55 zákona o 

veřejném zdravotním pojištění. 

Náhrady za poskytnuté plnění požadované pojišťovnou ovšem nesmí být vyšší, než částky 

pojišťovnou skutečně vynaložené v důsledku pojistné události. 

K § 155n 

K zániku soukromého zdravotního pojištění dochází pouze v taxativně vyjmenovaných 

případech:  

- zánikem pojistného zájmu v souladu s § 2810 občanského zákoníku, kterým je samozřejmě i smrt 

pojištěného, kterou zaniká i samotné pojistné nebezpečí;  

-  dohodou v souladu s § 2802 občanského zákoníku; 

-  uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, v souladu s § 2803 občanského zákoníku;  

-  marným uplynutím lhůty stanovené pojišťovnou v upomínce k zaplacení dlužného pojistného nebo 

jeho části v souladu s § 2804 občanského zákoníku;  

-  výpovědí pojistníka z důvodů a za podmínek stanovených v § 2806 občanského zákoníku;  

-  výpovědí pojišťovny nebo pojistníka ke konci pojistného období v souladu s § 2807 občanského 

zákoníku;  

-  výpovědí pojišťovny nebo pojistníka v případě skončení platnosti oprávnění k pobytu cizince na 

území, a to s osmidenní výpovědní dobou, která počíná běžet uplynutím lhůty pro opuštění území 

cizincem; 

-  ve vztahu k poporodní péči uplynutím 60. dnů ode dne porodu, v případě, že pojištěný zemřel (v 

opačném případě by smrtí matky či otce v důsledku zániku pojistného zájmu pojištění zaniklo). 
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Ustanovení upravuje i povinnosti související se zánikem soukromého zdravotního pojištění, 

jakou je např. požadavek odevzdat doklad o soukromém zdravotním pojištění pojištěným, případně 

pojistníkem.  

V případě, kdy pojištění zaniklo před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, má pojišťovna 

právo pojistné pouze za dobu trvání pojištění (§ 2782 občanského zákoníku). Bylo-li tedy zaplaceno 

pojistné předem za dobu delší, je pojišťovna zbývající část pojistného povinna vrátit. Zaniklo-li by 

pojištění v důsledku pojistné události, tj. v předkládaném návrhu jde jedině o případ vynaložení 

nákladů v důsledku smrti pojištěného, pak v souladu s § 2782 odst. 2 občanského zákoníku pojišťovně 

náleží pojistné do konce pojistného období, v němž pojistná událost nastala. Jednorázové pojistné pak 

pojišťovně náleží celé.  

Vzhledem k tomu, že sjednání zdravotního pojištění cizince je podmínkou legálnosti pobytu 

na území ČR, je stanoveno, že od pojistné smlouvy podle předkládaného návrhu nelze odstoupit. 

Pokud by to bylo možné, legální pobyt by se mohl zpětně stát nelegálním.  

Za účelem ochrany pojištěných i zdravotnických zařízení je stanoveno, že poskytnutí 

pojistného plnění pojišťovnou nelze odmítnout. Tím se má na mysli, že nelze odmítnout plnění 

v plném rozsahu, na který vznikl nárok. Nelze tak uplatnit § 2793 odst. 2 občanského zákoníku, podle 

kterého má pojistitel možnost pojistné plnění snížit, v případě neoznámení zvýšení pojistného rizika 

pojistníkem či pojištěným. Pro tuto situaci je ovšem může podle předkládaného návrhu pojišťovna 

využít regresního práva podle § 155m odst. 2. Občanský zákoník rovněž kogentně v § 2787 stanovuje 

nemožnost odečtení splatných pohledávek pojistného od pojistného plnění.  

 

Díl 3 

Díl třetí upravuje činnost a postavení Kanceláře spolu s jejími orgány a garančním fondem. 

K § 155o 

Zřízení Kanceláře je vyvoláno zejména potřebou vzniku společného orgánu pojišťoven 

provozujících soukromé zdravotní pojištění cizince, jehož prostřednictvím se zajišťuje fungování 

sytému daného pojištění. Jde o obdobu České kanceláře pojistitelů podle zákona o pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla. 

Kancelář je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku. Zajišťuje výkon nejen 

činností stanovených zákonem, zejména plnění z garančního fondu, ale i spolupráci a sjednocování 

postupů pojišťoven tak, aby systém plnil svoji funkci. Jde o profesní sdružení založené zákonem 

obdobně jako některé komory s povinným členstvím. Kancelář vede účetnictví podle příslušných 

právních předpisů upravujících účetnictví (tj. zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, a vyhlášky č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění 

pozdějších předpisů). 

Hlavními úkoly Kanceláře jsou 

- vytváření a správa garančního fondu; 

- evidence a vedení statistik pro účely soukromého zdravotního pojištění cizinců; 

- spolupráce s orgány, organizacemi a institucemi ve věcech soukromého zdravotního pojištění 

cizinců. 
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Údaje z elektronické evidence pojištěných cizinců vedené Kanceláří tato porovnává s údaji 

poskytnutými z evidence cizinců pobývajících na území ČR a zjištěné rozdíly oznamuje správci této 

evidence. Cílem je včas zjistit cizince, kteří neplní zákonem stanovené povinnosti při pobytu na území 

ČR a sjednat odpovídající nápravu.  Kancelář je také povinna oznámit pojišťovně skončení platnosti 

oprávnění cizince pobývat na území ČR, aby tato mohla postupovat v souladu se zákonem, resp. 

pojistnými podmínkami. 

K § 155p 

Členství v Kanceláři vzniká okamžikem oznámení záměru pojišťovny provozovat na území 

soukromé zdravotní pojištění cizince. Oznámit svůj záměr musí pojišťovna Kanceláři nejpozději 

k okamžiku zahájení činnosti podle navrhovaného zákona, tj. nejpozději k tomuto okamžiku se musí 

stát členem Kanceláře. Návrh zákona stanoví náležitosti tohoto oznámení.  

Vznik členství v Kanceláři se nestanovuje povinně ze zákona, aby tak nevznikla kontraktační 

povinnost všem pojišťovnám, které vzhledem k šíři svého povolení k činnosti by sice soukromé 

zdravotní pojištění cizince provozovat mohly, ale nemají na tom zájem. Tímto se tak nezasahuje do 

podnikatelské autonomie jednotlivých pojišťoven. Je-li však daná pojišťovna členem Kanceláře, 

kontraktační povinnost má (s výjimkou období, kdy oznámila Kanceláři záměr ukončit činnost 

v soukromém zdravotním pojištění cizince, do vypořádání všech závazků z tohoto pojištění, tj. do 

zániku členství v Kanceláři).  

Po dobu členství je pojišťovna povinna platit příspěvek na činnost Kanceláře, přičemž výši 

těchto příspěvků stanoví shromáždění členů Kanceláře. Pojišťovny si samy prostřednictvím 

shromáždění členů určí výši a formu těchto příspěvků tak, aby bylo zajištěno řádné fungování 

Kanceláře a naplnění garančního fondu. Za dluhy Kanceláře ručí její členové, a to poměrně podle výše 

svých příspěvků. Kancelář stanoví výši svého dluhu v souladu s pravidly oceňování stanovenými 

zákonem o pojišťovnictví. V poměru příspěvků rozdělí dluh, který není kryt aktivy Kanceláře, mezi 

jednotlivé členské pojišťovny z titulu ručení pojišťoven za dluhy Kanceláře. V návaznosti na to 

promítne každá členská pojišťovna svůj příslušný závazek do účetnictví a solventnostní rozvahy a 

vytvoří k tomu odpovídající aktiva. 

K zániku členství dochází ukončením činnosti, přičemž tuto činnost nelze ukončit, pokud 

existují závazky ze soukromého zdravotního pojištění cizince. Vypořádání těchto závazků je 

pojišťovna povinna doložit Kanceláři bez zbytečného odkladu po jejich vypořádání. Tímto okamžikem 

zaniká členství v Kanceláři. Do tohoto vypořádání jí zůstává povinnost podílet se na činnosti 

Kanceláře, včetně placení určité výše příspěvku, neboť do ukončení platnosti pojistných smluv mohou 

vznikat i povinnosti plnění z garančního fondu. S ohledem na charakter daného pojištění, kde 

nevznikají dlouhodobé závazky, jako např. renty, se nepředpokládá delší období potřebné 

k vypořádání takových závazků.  

S ohledem na skutečnost, že pojišťovna jako člen Kanceláře, je povinna uzavírat pojistné 

smlouvy o soukromém zdravotním pojištění cizince, je třeba stanovit výjimku z této povinnosti pro 

případy ukončení činnosti pojišťovny na území ČR. Pokud by pojišťovna byla povinna uzavírat stále 

nové pojistné smlouvy, mohlo by v důsledku toho dojít ke značnému ztížení ukončení činnosti. 

Pojišťovna v případě, že hodlá ukončit činnost v soukromém zdravotním pojištění cizince na území 

ČR, o tomto informuje Kancelář a také veřejnost. Ode dne oznámení svého záměru není pojišťovna 

povinna uzavírat nové pojistné smlouvy. 

K § 155q,  155155r155s, 155tr, 155s, 155t, 155u 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA6UEF5IN)



Stanovují se orgány Kanceláře jako právnické osoby a podmínky členství v těchto orgánech a 

jejich pravomoci. 

Kancelář má tyto orgány: 

- shromáždění členů; 

- správní radu; 

- dozorčí komisi. 

Shromáždění členů je nejvyšším orgánem Kanceláře, přičemž právo účasti na shromáždění má 

každý člen Kanceláře, tj. každá pojišťovna, která se účastní prostřednictvím svých zástupců. Právo 

účastnit se shromáždění má i předseda dozorčí komise a pověřený zástupce ČNB. 

Správní rada je statutárním orgánem Kanceláře. Správní rada by se měla scházet na pravidelné 

bázi, a to jednou měsíčně. Zasedání svolává předseda nebo místopředseda správní rady. Při 

rozhodování správní rada rozhoduje většinou svých členů. 

Dozorčí komise je kontrolním orgánem Kanceláře, který dohlíží na výkon působnosti správní 

rady, výkon činnosti Kanceláře, její hospodaření a na řádné placení příspěvků Kanceláři. 

Výkonný ředitel je operativní orgán, který za Kancelář v nezbytné míře jedná k zabezpečení 

řádného plnění jejích povinností v době mezi zasedáními správní rady. 

K § 155v 

Zřízení garančního fondu reflektuje požadavek nutnosti hradit náklady za poskytnuté 

zdravotní služby v případech, kdy pobyt cizince na území ČR není kryt daným pojištěním nebo kdy je 

pojišťovna v platební neschopnosti, anebo v případech, kdy by výše pojistného plnění významně 

překračovala obvyklou výši nákladů na zdravotní služby. Plnění z garančního fondu poskytnutou 

nepojištěným cizincům zdržujícím se na území ČR včetně převozu cizince nebo jeho lidských 

pozůstatků se omezuje rozsahem, tj. pouze za nutnou a neodkladnou zdravotní péči, limitem 

pojistného plnění ve výši 800 000,- Kč a také dobou do uplynutí lhůty stanovené správním orgánem 

pro opuštění území ČR. Kancelář není povinna poskytnout plnění z garančního fondu v případě 

pobytu cizince na území ČR bez platného oprávnění k pobytu, tj. v případě jeho nelegálního pobytu na 

území. 

Pro nadlimitní plnění přesahující limit pojistného plnění podle § 155h je stanovena horní 

hranice ve výši 6 0000 000 Kč na jednu pojistnou událost. Minimální plnění na jednu pojistnou 

událost tak může celkem činit 9 000 000 Kč. Limit plnění z garančního fondu je stanoven z důvodu 

potřeby vyčíslit maximální horní hranici celkového ročního plnění z garančního fondu, od čehož se 

odvíjí jak výše příspěvku pojišťoven, tak i horní hranice jejich ručení za závazky Kanceláře. To je 

odůvodněno jednak potřebou výpočtu solventnostního kapitálového požadavku jednotlivých 

pojišťoven, tak i možným zajištěním samotné Kanceláře. 

Garanční fond je naplňován členskými příspěvky pojišťoven, výnosy z investování a z náhrad 

plnění podle § 155w. Výše a způsob příspěvků jsou stanoveny shromážděním členů Kanceláře. 

Finanční prostředky mohou být placeny v pravidelných intervalech nebo v případě nutnosti i formou 

mimořádných příspěvků.  

K § 155w 

Jde o regresní nárok Kanceláře vůči cizinci, příp. pojišťovně v případě, kdy bylo poskytnuto 

plnění z garančního fondu. Toto neplatí, bylo-li z garančního fondu poskytnuto plnění v rozsahu 

nákladů přesahujících limit pojistného plnění podle § 155h. 
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Díl 4 

V souvislosti se zřízením Kanceláře je třeba vymezit úpravu dohledu nad fungováním 

Kanceláře jakožto nově vzniklého subjektu. 

K § 155x 

Dohledovým orgánem nad pojišťovnami je ČNB, která je oprávněna ukládat opatření 

k nápravě zjištěných nedostatků. Dohled se provádí v režimu zákona o pojišťovnictví. ČNB vykonává 

dohled nad plněním některých povinností stanovených Kanceláři, zejména nad plněním z garančního 

fondu.  

Díl 5 

Cizinci pobývající na území ČR mají obecnou povinnost mít uzavřené soukromé zdravotní 

pojištění cizince. Z této povinnosti ovšem existují výjimky, které reagují na úpravu EU nebo 

mezinárodní smlouvy, které jsou součástí právního řádu ČR. 

K § 155y 

Povinnost mít uzavřené cestovní zdravotní pojištění, vstupní zdravotní pojištění nebo 

soukromé zdravotní pojištění cizince za splnění určitých podmínek vymezených v tomto ustanovení 

nemají:  

- občané EU, členských států EHP a Švýcarska, kteří jsou po dobu pobytu na území ČR kryti 

systémem zdravotního pojištění domovského státu a svůj nárok na čerpání zdravotních služeb na 

území ČR hrazených z veřejného systému zdravotního pojištění jiného členského státu EU, EHP 

či Švýcarska prokáží předložením nárokového dokladu či jiným způsobem; 

- osoby neuvedené v předchozím bodě, které jsou po celou dobu pobytu na území ČR kryti 

systémem zdravotního pojištění jiného členského státu EU, EHP či Švýcarska a svůj nárok na 

čerpání zdravotních služeb na území ČR hrazených z veřejného systému zdravotního pojištění 

jiného členského státu EU, EHP či Švýcarska prokáží předložením nárokového dokladu či jiným 

způsobem; 

- rodinní příslušníci výše uvedených osob, kteří jsou oprávněni po dobu pobytu na území ČR čerpat 

zdravotní služby hrazené z veřejného systému zdravotního pojištění jiného členského státu EU, 

členského státu EHP či Švýcarska, a svůj nárok prokáží předložením nárokového dokladu či jiným 

způsobem; 

- cizinci, kteří jsou účastníky veřejného zdravotního pojištění; 

- cizinci, kterým jsou zdravotní služby hrazeny na základě mezinárodní smlouvy, která je součástí 

právního řádu ČR; 

- cizinci, kterým jsou poskytnuté zdravotní služby hrazeny na základě písemného závazku 

právnické osoby, státního orgánu ČR nebo písemného závazku v pozvání, ověřeného policií ČR. 

Uzavřít cestovní zdravotní pojištění nebo vstupní zdravotní pojištění před vstupem na území 

nemusí: 

- cizinci, kteří nemohli z důvodů nezávislých na jejich vůli uzavřít zdravotní pojištění; 

- cizinci, kteří žádají o pobyt na území za účelem sloučení rodiny a jsou rodinnými příslušníky 

osoby, jíž byl udělen azyl. 
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Tyto osoby si musí sjednat pojištění bez zbytečného odkladu po příjezdu na území, nejpozději však do 

3 měsíců ode dne vstupu na území. 

Povinnost mít uzavřené cestovní zdravotní pojištění nebo vstupní zdravotní pojištění dále 

nemají cizinci za podmínky, že: 

- zastupitelský úřad od vyžádání pojištění upustil při udělování diplomatického nebo zvláštního 

víza; 

- pobyt cizince na území je v zájmu ČR. 

Výjimky z povinnosti mít uzavřené soukromé zdravotní pojištění cizince reflektují úpravu EU, 

mezinárodní smlouvy, které jsou součástí právního řádu ČR a právní úpravu obsaženou v českých 

právních předpisech, konkrétně v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a 

doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 325/1999 Sb., o 

azylu, ve znění pozdějších předpisů. Skutečnost, že cizinec je zdravotně pojištěn v jiném členském 

státě EU, EHP či ve Švýcarsku, prokazuje standardně Evropským průkazem zdravotního pojištění, 

popř. některým z formulářů, které jsou používány na základě tzv. koordinačních nařízení (tzv. E-

formuláře, formulář S1). Vzory těchto formulářů jsou jednotně stanovené pro všechny státy EU, EHP 

a pro Švýcarsko. Skutečnost, že má cizinec zajištěnou úhradu zdravotních služeb na základě 

mezinárodní smlouvy, musí být rovněž prokázána nárokovým dokladem (zpravidla formulářem), který 

mu vystaví jeho zdravotní pojišťovna ve státě pojištění. S existenci těchto dokladů zmíněné 

mezinárodní smlouvy počítají, jejich přesnou podobu spolu vždy dohodnou dané smluvní státy. Tyto 

postupy i zmíněné formuláře jsou v zásadě se všemi smluvními státy obdobné. 

U kategorie rodinných příslušníků státních příslušníků členského státu EU, členského státu 

EHP či Švýcarské konfederace či státních příslušníků tzv. třetích států není rozhodná jejich státní 

příslušnost, a to za předpokladu, že tyto osoby prokáží, že po dobu svého pobytu na území ČR mají 

nárok na čerpání zdravotních služeb na účet instituce zdravotního pojištění v domovském členském 

státě EU, EHP či Švýcarsku. Tato úprava reflektuje ustanovení nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 1231/2010, kterým se rozšiřuje působnost koordinačních nařízení na státní příslušníky 

třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti. 

 

Díl 6 

Jde o společná ustanovení upravující povinnosti některých státních orgánů, Kanceláře a 

pojišťoven. 

K § 155z 

Za účelem zefektivnění kontroly a ověření správnosti údajů poskytuje správce evidence 

cizinců způsobem umožňujícím dálkový přístup Kanceláři stanovené údaje. Tato poté dané údaje 

kontroluje s jí vedenou evidencí. Jde o jednu ze základních podmínek funkčnosti daného systému 

pojištění, bez které není možná řádná kontrola plnění povinnosti pojištění podle navrhované právní 

úpravy. 

Kancelář z evidence poskytuje způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o pojištěných 

cizincích správci evidence cizinců, Ministerstvu vnitra, Ministerstvu zahraničních věcí, a jím zřízeným 

zastupitelským úřadům.  

Sdílením a porovnáváním informací tak dochází ke kontrole, zda jsou ze strany cizinců 

splněny podmínky legálního pobytu na území. 
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K § 155aa 

Je nezbytné zajistit, aby pojišťovny i Kancelář měly dostatečné relevantní informace pro řádné 

provedení a včasné ukončení šetření pojistné události, popř. pokud jde o plnění z garančního fondu. 

Z tohoto důvodu bylo do zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

vloženo ustanovení § 129 odst. 1, podle kterého má pojišťovna při provozování neživotních pojištění, 

u kterých je povinnost uzavřít pojistnou smlouvu stanovena zákonem, v řízení správním i soudním při 

šetření pojistné události postavení účastníka řízení. Z toho plyne, že jako účastník řízení má 

pojišťovna podle §38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, právo 

nahlížet do spisu. Uvedené ustanovení zákona o pojišťovnictví se nevztahuje na Kancelář, a proto je 

potřeba i jí zajistit ve správním a soudním řízení stejné postavení v případě, že dochází k plnění 

z garančního fondu. 

K § 155ab 

Jde o promítnutí obecné povinnosti mlčenlivosti stanovení v zákoně o pojišťovnictví. 

 

K bodům 33 až 35 [§ 157 odst. 7 až 9, § 157a odst. 5] 

Ustanovení vymezuje skutkové podstaty správních deliktů a sankce za taková jednání 

pojišťoven nebo Kanceláře. Pojišťovně lze udělit sankci až do výše 20 000 000 Kč, pokud nesplní 

svoji povinnost členství v Kanceláři. V případě, že pojišťovna poruší své povinnosti, které mají 

zásadní význam pro fungování systému, lze uložit pokutu až do výše 10 000 000,- Kč, v ostatních 

případech až do výše 5 000 000 Kč. Kanceláři lze pak uložit pokutu až do výše 5 000 000,- Kč. 

Sankce stanovené pojišťovně musí být odrazující, a tedy nastaveny v adekvátní výši ve vztahu 

k majetkovým poměrům pojišťovny. Skutkové podstaty a dopadům porušení příslušných povinností.  

Porušení povinností vymezených ve skutkových podstatách deliktů pojišťoven, navržených 

v předkládaném návrhu, mají významný dopad na pojistníka, resp. pojištěného (např. pokud pojistná 

smlouva neobsahuje podmínky stanovené zákonem, pojištěný neplní podmínku pobytu na území ČR; 

stejně tak významný dopad na pojistníka, resp. pojištěného neuhrazení účelně vynaložených nákladů 

na zdravotní péči), nebo na řádné fungování systému a zabezpečení efektivního dohledu. (zejména jde 

o členství v Kanceláři a placení příspěvku Kanceláři). Výši navržené sankce je ve vztahu 

k jednotlivým porušením potřeba diferencovat tak, aby nebyly neadekvátní, ale ve vztahu k porušením 

zásadních povinností dostatečně efektivní. V úvahu je ovšem potřeba brát i diskreční pravomoc české 

národní banky jako dohledového orgánu při ukládání sankcí. Obdobně sankce stanovené Kanceláři 

musí být nastaveny v takové výši, aby se zajistilo, že Kancelář bude řádně plnit své povinnosti, 

zejména plnění z garančního fondu, což je pro fungování systému zcela zásadní. Při stanovení výše 

sankcí vůči Kanceláři se vychází z toho, že za její dluhy ručí jednotlivé členské pojišťovny, proto není 

nutné tyto sankce stanovit ve většině případů ve stejné výši jako sankce vůči pojišťovnám. 

 

K bodu 36 [§ 163 odst. 1. písm. s) ] 

Legislativní důsledek úpravy § 157a odst. 5. 

 

K bodu 42 [§ 182a odst. 3 a 4] 

Jedná se o zmocnění pro Ministerstvo financí ke stanovení vzor dokladu o soukromém 

zdravotním pojištění cizince podle § 155e odst. 4, a o zmocnění pro Českou národní banku na vydání 
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prováděcího předpisu ve věci stanovení bližších podrobností souvisejících s činností Kanceláře (viz 

návrh § 155x odst. 3).   

 

K článku II – Přechodná ustanovení 

K bodům 1 a 2 

Tato ustanovení upravují v souladu se zásadou právní jistoty přechodný režim pojistných 

smluv uzavřených před nabytím účinnosti nové právní úpravy.  V případě pojistných smluv 

uzavřených podle §180j odst. 5 stávající právní úpravy se z důvodu zajištění kontinuity pojištění se 

tyto smlouvy považují až do uplynutí 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za smlouvy 

splňující podmínky jako smlouvy podle § 155c. 

K bodům 3 až 5 

Jde o úpravu související se zřízením a náběhem činnosti Kanceláře, která má vzniknout ze 

zákona. Je tedy třeba upravit její vznik, stanovit den vzniku členství v Kanceláři a upravit hrazení 

finančních nákladů spojených s jejím vznikem. 

K bodu 6 

Cílem je postupně naplnit garanční fond tak, aby po přechodu na nový systém daného 

pojištění byla zajištěna jeho funkčnost. 

K bodu 7 

 Navrhuje se přechodné ustanovení pro snazší přechod na nový způsob úhrady u těch cizinců, 

jejichž náklady na zdravotní služby budou nově hrazeny státem, tedy Ministerstvem zdravotnictví. 

Ministerstvo vnitra poskytne Ústřední pojišťovně Všeobecné zdravotní pojišťovny seznam osob, 

jejichž náklady na zdravotní služby budou ode dne účinnosti zákona hrazeny Ministerstvem 

zdravotnictví, a tedy dojde k jejich vyřazení ze systému veřejného zdravotního pojištění. Ministerstvo 

vnitra tak učiní bez zbytečného odkladu. 

 

K části druhé - změna zákona o veřejném zdravotním pojištění 

K článku III 

k bodu 1 (§ 2 odst. 1) 

  V zákoně o veřejném zdravotním pojištění se výslovně uvádí všechny kategorie osob, které 

jsou pojištěnci veřejného zdravotního pojištění, a z nichž část byla dosud uvedena v jiných právních 

předpisech. Jedná se o nápravu současného stavu, kdy je osobní rozsah veřejného zdravotního 

pojištění definován v několika právních předpisech, včetně předpisů cizineckého práva, navíc je u 

dotčených kategorií cizinců stanoven na základě tzv. fikce trvalého pobytu, popř. fikce udělení 

dočasné ochrany, což činí právní úpravu nepřehlednou. 

  Zároveň se výslovně uvádí také kategorie osob, které spadají pod veřejné zdravotní pojištění 

v ČR na základě práva EU, především tzv. koordinačních nařízení aplikovaných v rámci EU a na 

základě mezinárodních smluv (zejména mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení). U těchto osob 

jejich příslušnost k veřejnému zdravotnímu pojištění plyne z práva EU, resp. ze zmíněných 

mezinárodních smluv, nicméně pro větší přehlednost jsou uváděny právě i zde, v osobním rozsahu 

zákona o veřejném zdravotním pojištění. Tím se rovněž zvyšuje přehlednost právní úpravy. 
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k bodu 2 (§ 3) 

  Výslovně se upravuje okamžik vzniku zdravotního pojištění uvedením rozhodné skutečnosti, 

která ho u jednotlivých skupin osob zakládá, a to nově i pro kategorie osob, které dosud nebyly jako 

pojištěnci v zákoně o veřejném zdravotním pojištění uvedeny. Obdobně se upravuje zánik zdravotního 

pojištění výslovným uvedením rozhodné skutečnosti, na jejímž základě zdravotní pojištění u 

jednotlivých skupin osob zaniká. 

k bodu 3 [§ 7 odst. 1 písm. m) ] 

  Jedná se pouze o formulační změnu s ohledem na změnu terminologie. 

k bodu 4 [§ 7 odst. 1 písm. p) ] 

  Upravuje se vymezení kategorie státních pojištěnců, tedy pojištěnců, za které je plátcem 

pojistného stát. Uvedené skupiny pojištěnců budou státními pojištěnci, pokud nebudou mít vlastní 

příjem ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti. Jedná se o stejný stav, jaký existuje již 

nyní u těch osob z předmětných kategorií cizinců, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění. 

k bodu 5 [§ 7 odst. 1 písm. q) ] 

  Zrušuje se stávající ustanovení o účasti uvedených osob ve veřejném zdravotním pojištění, 

neboť dotyčné osoby jsou nově uvedeny jako pojištěnci v jiných ustanoveních zákona o veřejném 

zdravotním pojištění, popř. za ně bude nově hradit zdravotní služby stát (Ministerstvo zdravotnictví). 

k bodu 6 [§ 7 odst. 2) ] 

  Jedná se o legislativně-technickou změnu s ohledem na zrušení předcházejícího písmene. 

k bodu 7 (§ 41b) 

Vkládá se nový § 41b, který stanoví informační povinnost Ministerstva vnitra vůči Všeobecné 

zdravotní pojišťovně ČR tak, aby tato pojišťovna měla informace o skutečnostech rozhodných pro 

vznik a zánik pojištění u předmětných kategorií cizinců. Ministerstvo vnitra je orgánem, který uděluje 

pobytová oprávnění, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR pak vede registr všech pojištěnců veřejného 

zdravotního pojištění. Zároveň se navrhuje, aby obdobnou povinnost měl i orgán (soud, popř. orgán 

sociálně právní ochrany dítěte, přichází-li to v úvahu), který vydal předběžné opatření o umístění 

dítěte do příslušného zařízení nebo do péče fyzické osoby. 

 

K části třetí - změna zákona o azylu 

K článku IV 

k bodům 1 až 3 (§ 53c, § 88 a § 88a) 

Vypouští se tzv. fikce trvalého pobytu u osob požívajících doplňkové ochrany pro účely 

poskytování zdravotních služeb. Nově budou azylanti zdravotně pojištěni na základě výslovného 

uvedení v osobním rozsahu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. 

Zavádí se oprávnění žadatele o udělení mezinárodní ochrany na náhradu nákladů na zdravotní 

služby s tím, že je mu garantován stejný rozsah zdravotních služeb, jako pojištěncům veřejného 

zdravotního pojištění a dále zdravotní služby v souvislosti s nařízenou karanténou anebo jiným 

opatřením v souvislosti s ochranou veřejného zdraví. Tyto náklady nově nese stát, resp. Ministerstvo 

zdravotnictví, nebudou již hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Zavádí se dále oprávnění 
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Ministerstva zdravotnictví ke kontrole poskytovatelů zdravotních služeb, u nichž budou cizinci 

zdravotní služby čerpat. 

Obdobně, jako v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se zavádí oprávnění Ministerstva 

zdravotnictví provádět v souvislosti s úhradou zdravotních služeb kontrolu poskytovatelů, kteří tyto 

zdravotní služby poskytli, jako paralela k oprávnění, které jinak mají vůči poskytovatelům zdravotní 

pojišťovny, coby subjekty, které úhradu poskytují.  

Stanoví se povinnost Ministerstva vnitra uvést v příslušném dokladu vydaném cizinci záznam 

o tom, že má zajištěnu úhradu zdravotních služeb v rozsahu veřejného zdravotního pojištění, kterým se 

bude prokazovat u poskytovatelů zdravotních služeb, eventuálně lze k tomuto účelu cizinci vydat 

samostatné potvrzení. Zároveň jsou upraveny povinné náležitosti zmíněného záznamu a tohoto 

potvrzení. Dále je stanovena povinnost Ministerstva vnitra informovat o této skutečnosti Ministerstvo 

zdravotnictví. Jedná se o povinnost, která koresponduje s tím, že Ministerstvo zdravotnictví bude 

takovému cizinci hradit zdravotní služby. Jedná se o přizpůsobení stávajícího ustanovení situaci, kdy 

zdravotní služby poskytnuté žadateli o mezinárodní ochranu nebudou hrazeny z veřejného zdravotního 

pojištění, ale ze státního rozpočtu. Ministerstvo vnitra o těchto případech bez zbytečného odkladu 

informuje Ústřední pojišťovnu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Při splnění 

podmínek, které jsou v daném ustanovení uvedeny, budou dítěti tohoto žadatele narozenému na území 

ČR hrazeny zdravotní služby, ovšem nikoliv již z veřejného zdravotního pojištění, ale ze státního 

rozpočtu prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví.  

Navrhovaná úprava vychází ze stejného konceptu, jaký se nyní uplatňuje např. u vládních 

stipendistů ze třetích zemí. Cizinci bude moci zdravotní služby poskytnout kterýkoliv poskytovatel – 

ten vyúčtování jím poskytnutých zdravotních služeb cizinci předloží s žádostí o jejich úhradu 

Ministerstvu zdravotnictví. 

K článku V – Přechodné ustanovení 

 Navrhuje se přechodné ustanovení pro snazší přechod na nový způsob úhrady u těch 

zdravotních služeb těch cizinců, jejichž náklady na zdravotní služby budou nově hrazeny státem, tedy 

Ministerstvem zdravotnictví. Ministerstvo vnitra poskytne Ústřední pojišťovně Všeobecné zdravotní 

pojišťovny seznam osob, jejichž náklady na zdravotní služby budou ode dne účinnosti zákona hrazeny 

Ministerstvem zdravotnictví, a tedy dojde k jejich vyřazení ze systému veřejného zdravotního 

pojištění. Ministerstvo vnitra tak učiní bez zbytečného odkladu. 

 

K části čtvrté - změna zákona o dočasné ochraně cizinců 

K článku VI 

K bodům 1 a 2 [§ 28, § 32 odst. 2] 

Upravuje se legislativní text s ohledem na to, že zdravotní služby již nebudou hrazeny 

z veřejného zdravotního pojištění, ale ze státního rozpočtu. 

Zavádí se výslovná povinnost Ministerstva zdravotnictví k úhradě zdravotních služeb u 

žadatelů o dočasnou ochranu. Dále se zavádí povinnost Ministerstva vnitra uvést v příslušném dokladu 

vydaném žadateli záznam o tom, že má zajištěnu úhradu zdravotních služeb v rozsahu veřejného 

zdravotního pojištění (event. cizinci k tomuto účelu vydat samostatné potvrzení). Jedná se o obdobnou 

povinnost jako u žadatelů o mezinárodní ochranu, stejně tak se stanoví i informační povinnost 

Ministerstva vnitra vůči Ministerstvu zdravotnictví (Ministerstvo vnitra rovněž přede dnem účinnosti 
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tohoto zákona o těchto případech informuje Ústřední pojišťovnu Všeobecné zdravotní pojišťovny 

České republiky.) a dále kontrolní oprávnění Ministerstva zdravotnictví vůči poskytovatelům 

zdravotních služeb. 

Zrušuje se ustanovení, které zakotvovalo tzv. fikci trvalého pobytu, a tedy i účast ve veřejném 

zdravotním pojištění, pro cizince požívajícího dočasné ochrany, vzhledem k tomu, že tato kategorie 

osob bude nově uvedena výslovně v osobním rozsahu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění. 

K bodu 3 [§ 57 odst. 2] 

Legislativně technický důsledek zrušení odstavce 2 v § 32. 

 

K části páté - účinnost 

K článku VII 

Nabytí účinnosti nové právní úpravy je navrhováno tak, aby navrhované změny ve zdravotním 

pojištění cizinců bylo možné realizovat v době co nejkratší. Současně je zohledněna nutnost sektoru 

pojišťovnictví se s dostatečným předstihem připravit na novou právní úpravu. Odložená činnost je 

navrhována pro náběh funkce garančního fondu (§ 155v) a pro zajištění nezbytných technických úprav 

v informačním systému cizinců (§ 155o odst. 3 a § 155z). 
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