
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, 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 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra vnitra dne 7. září, s termínem dodání stanovisek do 6. října. 
Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Česká asociace pojišťoven 

ČAP 

K části první čl. I § 172e odst. 1 

Požadujeme upravit definici pojistné události. 

Odůvodnění: 

Definice pojistné události je nejednoznačná a může vyvolávat spory, zejména s ohledem na limity na pojistnou událost. 
Není totiž zřejmé, jak je definován „časový rozsah“ pojistné události, pro kterou se počítá související limit (tj. kdy končí 
jedna a začíná nová pojistná událost). Např. pokud by po dopravní nehodě utrpěl účastník zlomeninu, pohmoždění 
mozku vedoucí k operacím, hospitalizaci a např. následné rehabilitaci, je vše jedna pojistná událost nebo se za pojistné 
události považují jednotlivé dílčí diagnózy, definované fáze léčení, či jednotlivé návštěvy zdravotnických zařízení atp.? 
Jestliže by za novou pojistnou událost s novým limitem byla považována např. každá jednotlivá návštěva zdravotnického 
zařízení, každý zákrok, faktura za péči apod., došlo by k umělému dělení na více dílčích diagnóz/léčení a zákroků, z nichž 
každý se vejde do limitu (pak by bylo pojištění vlastně bezlimitní). 

Možné řešení uvedené problematiky spočívá v chápání limitu pojistného plnění v celkové výši péče čerpané v konkrétním 
roce trvání pojištění, který pojistitel poskytne až do celkové výše limitu. Výhoda tohoto přístupu spočívá i v tom, že takto 
lze zajistit soulad ročníku čerpání zdravotní péče s ročníkem pojištění a související tvorba škodních rezerv se omezí na 
ještě nevyfakturovanou péči čerpanou v rámci daného ročníku pojištění. 

V této souvislosti upozorňujeme na nevhodnost ustanovení, že pojistnou událostí je „vynaložení nákladů“. Pojistná 
událost by měla být vázána na změnu zdravotního stavu (nemoc, úraz), která vyvolá vynaložení nákladů. 

Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR. 

 Pokud by pojistnou událostí byla 
změna zdravotního stavu, šlo by 
spíše o pojištění obnosové, nikoli 
škodové. Limit pojistného plnění je 
obdobně jako u jiných pojištění vázán 
k pojistné události, tj. k nahodilé 
události, která je důvodem pro vznik 
práva na pojistné plnění, v daném 
případě tak jde o vynaložení nákladů 
zdravotní péče, tedy o pojištění 
finanční ztráty, bez ohledu na to, zda 
ji vyvolaly náklady na léčení úrazu, 
nemoci nebo spojené s jinou změnou 
zdravotního stavu, anebo náklady na 
prevenci. 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. MF si není 
vědomo, že by dosavadní praxe 
s takto vymezenou pojistnou událostí 
vyvolávala potřebu zásadní změny. 
Naopak, návrh ČAP by vedl 
k nejasnostem, jaké náklady jsou 
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skutečně z pojištění hrazeny. 
V otázce kauzality je třeba rozlišovat, 
z jaké příčiny, tj. pojistného 
nebezpečí, byly zdravotnické služby 
poskytnuty. Např. náklady na léčení 
úrazu, včetně 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 
nemocech atp. Z toho plyne, že 
omezení limitem pojistného plnění 
stanoveném pro daný rok trvání 
pojištění je zcela nevhodný pro 
pojištěného, neboť náklady zdravotní 
péče přesahující daný rok pojištění by 
musely být hrazeny z limitu 
následujícího roku, kdy však může 
dojít k zániku pojištění. Tím se opět 
otevírá prostor pro neuhrazenou 
zdravotní péči. 

Blíže viz důvodová zpráva. 

ČAP 

K části první čl. I § 172g 

Požadujeme stanovit, že pojistný limit se nevztahuje k jedné pojistné události, ale např. k jednomu roku trvání pojištění. 

Odůvodnění: 

Tato připomínka navazuje na připomínku k ustanovení § 172e odst. 1. Výše uvedené limity by byly příliš vysoké v situaci, 
kdy by např. stomatologický zákrok byl jednou pojistnou událostí. Takový požadavek by znamenal téměř bezlimitní plnění. 

Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR. – viz výše. 

ČAP 

K části první čl. I § 172m odst. 1 

Požadujeme slova „podle občanského zákoníku, a to“ vypustit. Dále požadujeme slova „výpovědí pojistníka,“ vypustit, 
případně stanovit specifické podmínky, za jakých může pojistník smlouvu vypovědět. 

Odůvodnění: 

U první části připomínky upozorňujeme, že původní návrh předkladatele je matoucí. Předpokládáme, že cílem bylo 
zakotvit taxativní výčet zániků pojištění, což z původního návrhu není zřejmé. 

Úprava textu. 
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K vypuštění slov „výpovědí pojistníka,“ dodáváme, že bude-li ponechána předkladatelem navrhovaná úprava, nedojde 
k odstranění v současné době existujícího palčivého problému, kdy cizinci uzavřou pojistnou smlouvu, tu však po měsíci 
vypoví a nadále pobývají na území České republiky bez pojištění. 

Také prosíme o vysvětlení, zda se možnost výpovědi pojistníka vztahuje k dalším situacím dle občanského zákoníku, kdy 
vzniká pojistníkovi právo pojištění vypovědět (§ 2805 a § 2806 OZ). 

Tato připomínka je zásadní. 

ČAP 

K části první čl. I § 172n - § 172u 

Požadujeme zrušit všechna ustanovení upravující Kancelář a odpovídajícím způsobem upravit koncepčně i legislativně 
technicky navazující ustanovení zákona. 

Odůvodnění: 

Se založením Kanceláře zásadně nesouhlasíme. Jedná se o nekoncepční řešení, neboť veškeré povinnosti zde uvedené 
mohou hospodárněji zabezpečit pojišťovny ve spolupráci s dohledem ze strany ČNB. Navrhovanou cestou je například 
stanovení limitu pojistného plnění na rok ve výši 9 000 000 Kč, respektive 9 800 000 Kč, náklady na péči za cizince, 
kterým zaniklo soukromé zdravotní pojištění, by uhradila pojišťovna, kde byl cizinec naposledy pojištěn a dohled ČNB by 
mohl zabránit úpadku pojišťovny.   

Také upozorňujeme, že náklady z titulu účasti v Kanceláři mohou být velkým problémem pro vstup pojišťovny do 
segmentu zdravotního pojištění cizinců. V případě příspěvku do garančního fondu je výše příspěvku přímo úměrná 
objemu předepsaného pojistného. Způsob stanovení výše příspěvku na činnost Kanceláře ale není předem určen a může 
být navržen ve formě pevné částky bez ohledu na velikost (respektive očekávaný objem pojistného) pojišťovny – 
uchazeče o členství v Kanceláři. Zřízení kanceláře by rovněž zbytečně navýšilo pojistné. 

Závěrem dodáváme, že ustanovení upravující Kancelář obsahují celou řadu nejasností. Například není z návrhu zřejmé, 
kterým okamžikem vzniká členství v Kanceláři a ke kterému se tedy váže vznik kontraktační povinnosti. Jelikož členství 
v Kanceláři není vázáno na získání licence k poskytování pojištění podle části B bodu 2 písm. d) přílohy č. 1 k zákonu č. 
277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ale na zahájení činnosti v soukromém zdravotním pojištění cizince, požadujeme upřesnit, 
o jaký okamžik se konkrétně jedná. 

Zahájení činnosti může být spojeno s okamžikem získání oprávnění k provozování činnosti, nebo může být vázáno na 
faktický výkon, tedy okamžik, kdy je pojistný produkt poprvé nabídnut klientům. 

Pokud by mělo být členství v Kanceláři a vznik kontraktační povinnosti vázáno na získání oprávnění, upozorňujeme na 
riziko, že řada pojišťoven má oprávnění k poskytování výše specifikovaného odvětví pojištění podle zákona o 
pojišťovnictví, ale produkt soukromého zdravotního pojištění cizince nemá vytvořen a neposkytuje jej. Podle tohoto 
výkladu by jej však musel vytvořit a začít poskytovat, což zřejmě není záměrem předkladatele. 

Jako schůdnější se tedy jeví výklad druhý, podle kterého je rozhodujícím okamžikem zahájení skutečného výkonu 
činnosti. I tato cesta má však svá zásadní úskalí – jedná se o nekoncepční řešení, které je těžko uchopitelné a velmi 
obtížně kontrolovatelné ze strany ČNB. Okamžik zahájení skutečného výkonu činnosti poskytování soukromého 
zdravotního pojištění cizince není vázáno na jednoznačně doložitelný okamžik, na rozdíl od např. získání licence. 

Předkladatelem navržené řešení se nám tedy s ohledem na výše uvedené celkově jeví jako koncepčně nevhodné a 
navrhujeme celou tuto úpravu vypustit. 

Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR. 

Zásadní nesouhlas, připomínka 
svědčí o zásadním nepochopení 
smyslu tohoto garančního schématu. 
V první řadě je třeba zabezpečit 
úhradu nákladů, kdy cizinec pobývá 
na území ČR po zániku pojištění bez 
jeho obnovy a v případech, kdy 
pojistitel není schopen dostát svým 
závazkům. To nemůže vyřešit 
sebevyšší limit pojistného plnění. 
Pokud by byl výrazným způsobem 
navýšen limit pojistného plnění, pak 
by skutečně došlo k neúměrnému 
navýšení pojistného, neboť každý 
pojistitel by si takto vysoký limit musel 
zajistit, což je spojeno s podstatně 
vyššími náklady než rozložení 
nadlimitních částek prostřednictvím 
garančního fondu. Dále je třeba zcela 
odmítnout úhradu nákladů 
pojišťovnou, kde byl nepojištěný 
cizinec pojištěn naposled. Takové 
řešení je jak z hlediska právního, tak i 
z hlediska finanční stability pojistitele 
zcela nepřijatelné. V neposlední řadě 
je třeba vytvořit orgán shromažďující 
data o pojištění a zabezpečující 
metodické vedení, což je základem 
úspěšné kontroly zákonem 
stanovených povinností cizinců i 
pojistitelů. Pokud pojistitel má 
povolení pro provoz určité činnosti, 
které nevyužívá, pak je vůbec 
otázkou, proč by se měl takovým 
povolením prezentovat. Jen na okraj 
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podotýkáme, že hovoří-li se o licenci, 
pak podle § 2358 OZ jde o výkon 
práva duševního vlastnictví, nikoli o 
veřejnoprávní povolení. 

ČAP 
K bodu 32 § 155n 

Požadujeme upravit tak, aby bylo zabráněno možnosti obcházení zákona. 

Odůvodnění: 

Sice došlo k odstranění možnosti pojistníka vypovědět pojistnou smlouvu do dvou měsíců od jejího uzavření, ale již 

nedošlo k promítnutí druhé části naší připomínky. Upozorňovali jsme, že cizinci se nechávají pro forma zaměstnat u 

spřátelených právnických osob (nejčastěji neaktivní s.r.o.) a následně pracovní vztah ukončí a pobývají na území bez 

platného pojištění. Řešením je kontrola, jestli cizinci platili nepřetržité pojistné do systému veřejného zdravotního pojištění 

nebo do soukromého zdravotního pojištění. Případně by mohla situaci vyřešit povinnost VZP oznámit cizinecké policii 

(příp. MV), že cizinec ukončil pracovněprávní vztah. V tomto smyslu požadujeme návrh upravit. 

 

Neakceptováno. 

 

Zavedení navrhované informační 
povinnosti by představovalo 
nadměrnou administrativní zátěž pro 
zdravotní pojišťovny, očekávaný 
přínos tohoto opatření je přitom velmi 
sporný. Osoby, které by chtěly 
obcházet zákon tak, jak uvádí 
připomínkové místo, resp. její 
zaměstnavatel, v praxi zpravidla 
nebudou zdravotní pojišťovně 
okamžitě ohlašovat ukončení 
pracovního poměru, ale daleko spíše 
budou v tomto směru nečinní. Reálně 
se tedy zdravotní pojišťovna 
v takových situacích o ukončení 
pracovního poměru zpravidla 
nedozví.  

ČAP 
K bodu 41 § 180j odst. 8 

Požadujeme navrácení ustanovení § 180j odst. 8 do zákona.  

§ 180j odst. 8: „Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou, doklady kterých pojišťoven z třetích zemí nelze uznávat jako 

doklady o cestovním zdravotním pojištění podle odstavce 1.“ 

Odůvodnění 

S odstraněním § 180j odst. 8 bez náhrady nesouhlasíme. Důvodem existence tohoto ustanovení byly některé zahraniční 

pojišťovny (údajně především z Ukrajiny), kdy cizinci přijížděli s potvrzením o pojištění, které si údajně tiskli doma. 

Výsledkem toho byli velké dluhy zdravotnických zařízení za  zahraničními pojišťovnami, které buď tato potvrzení o 

pojištění sice vydaly, ale dále proplácely jen omezeně, případně takové potvrzení vůbec nevydaly, a tedy neplnily. 

Neakceptováno. 

 

Vyhláška, jejíž vydání předpokládá 
stávající § 180j zákona o pobytu 
cizinců, nebyla nikdy vydána. V praxi 
není možné a priori označit doklady 
určitých pojišťoven ze třetích zemí 
jako neakceptovatelné, takové 
jednání by bylo zjevně diskriminační. 
Zmíněné ustanovení zákona tedy 
nebylo dosud naplňováno, s ohledem 
na uvedené pak není důvod, aby 
obdobné ustanovení bylo obsaženo 
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Požadujeme tedy toto ustanovení zachovat. 

 
 

v nové právní úpravě.  

 

 

Česká národní banka 

ČNB Obecné připomínky k návrhu:  

Předložený návrh úpravy zdravotního pojištění cizinců vypracovaný ve spolupráci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva 
financí a Ministerstva vnitra, který je součástí novely zákona o pobytu cizinců na území České republiky, vychází z 
usnesení vlády ze dne 1. 12. 2014 č. 992 a vymezuje nově náležitosti povinného komerčního zdravotního pojištění 
cizinců. Návrh dále upravuje vznik a rozsah činnosti Kanceláře zdravotního pojištění cizinců (dále jen „Kancelář“) a 
garančního fondu.  

K obdobnému materiálu uplatnila Česká národní banka (ČNB) připomínky v rámci mezirezortního připomínkového řízení 
k věcnému záměru nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky s tím, že nesouhlasí 
s  konstrukcí zdravotního pojištění cizinců na garančním principu. Stejně tak ČNB sdělila své výhrady k obdobnému 
materiálu předloženému ke konzultaci Ministerstvem financí. 

Přes tyto připomínky a výhrady ČNB předložený návrh úpravy povinného zdravotního pojištění cizinců (dále jen 
„návrh“) upravuje soukromé zdravotní pojištění cizinců na garančním principu, a to za podmínek nevhodných 
pro omezený pojistný trh na území ČR. Zřízení Kanceláře a garančního fondu přitom nevyplývá z citovaného 
usnesení vlády a uvedeným návrhem dochází k podstatnému zásahu do provozování soukromého pojištění.  

Usnesením vlády č. 992 bylo uloženo pouze předložit novou právní úpravu povinného zdravotního pojištění 
cizinců, nikoli na garančním principu. Vláda v usnesení č. 992 vzala na vědomí předkládanou Analýzu, která 
obsahovala jen popis stávající situace, poukazovala na nedostatečnost komerčního pojištění a navrhovala 
kontraktační povinnost komerčních pojišťoven.  

Garanční princip není standardní součástí povinného pojištění, naopak je spíše výjimkou (pouze pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla), navíc ani v tomto případě neslouží garanční fond k úhradě nadlimitních škod. 
Dále je třeba zdůraznit, že pro fungování garančního fondu jsou nepochybně třeba dostatečné zdroje pro jeho 
naplňování, což  za současné situace nelze předpokládat. Soukromé pojištění cizinců je však nyní nabízeno 
pouze pěti pojišťovnami (z toho jednou v minimálním rozsahu)1. Návrh považujeme za nedořešený zejména 
z důvodu, že nevychází z reálných podkladů. Z důvodové zprávy vyplývá, že kalkulace netto pojistného vychází 
ze statistických údajů jedné pojišťovny. Návrh neobsahuje žádné údaje o stávající situaci na celém pojistném 
trhu (vyplacené pojistné plnění, resp. škodní průběh). Závěry jsou založeny pouze na odhadech, stejně tak je 
odhadována výše brutto pojistného a náklady na činnost garančního fondu.   

ČNB, jako orgán dohledu nad pojišťovnictvím, považuje navrhovaný systém (tzn. garanční fond spravovaný 

ROZPOR 

Názor ČNB odporuje předmětnému 
usnesení vlády i samotné analýze MZdr, 
na jejímž základě bylo toto usnesení 
přijato. Garanční princip by měl být, 
naopak, nastaven u každého povinného 
pojištění, kdy existuje zvýšený veřejný 
zájem na ochraně slabší strany nebo na 
ochraně veřejných prostředků, což je i 
případ daného pojištění. Neochota ČNB 
dohlížet činnost garančních schémat 
nemůže být důvodem pro jejich 
odmítání. Pokud se má dohled nad 
činností finančních institucí odvíjet 
pouze od cílů centrální banky 
uvedených v čl. 98 Ústavy ČR, Statutu 
ESCB/ECB a § 2 odst. 1 zákona o 
České národní bance (cenová stabilita, 
finanční stabilita, podpora hospodářské 
politiky vlády/EU a otevřeného tržního 
hospodářství) a nikoli od základního cíle 
dohledu v pojišťovnictví, kterým je 
ochrana pojistníků a oprávněných osob, 
pak je otázkou, zda tato forma dohledu 
odpovídá jeho základním cílům 
stanoveným právem EU (např. čl. 27 
směrnice 2009/138/EU). 
Návrh se v žádném případě nedotýká 
postavení ČNB jako centrální banky, 
tj. nezakládá jí novou kompetenci, 
resp. neukládá jí nové povinnosti 

                                            
1 Slavia pojišťovna, Pojišťovna VZP, MAXIMA pojišťovna, ERGO pojišťovna a UNIQA pojišťovna, která toto pojištění nabízí pouze 

v minimálním rozsahu 
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Kanceláří a naplňovaný příspěvky pojišťoven) za současné situace nevhodný z hlediska potenciálu pojišťoven 
provozujících stávající pojištění cizinců. ČNB obecně neodmítá koncepci pojištění cizinců založenou na 
garančním principu, avšak je nezbytně nutné předtím zpracovat prospektivní odhad a analýzu, ze které vyplyne 
počet pojišťoven, které budou za podmínek daných připravovanou zákonnou úpravou provozovat soukromé 
zdravotní pojištění cizinců. Dále je nezbytné provést kalkulaci nákladů na provoz Kanceláře a stanovit přesná 
pravidla pro naplňování garančního fondu. Tyto informace jsou stěžejní pro rozhodnutí, zda by navrhovaný 
systém pojištění cizinců byl funkční a efektivní.  
 
Česká národní banka s návrhem nesouhlasí zejména z těchto důvodů: 

1. Návrh rozšiřuje kompetence ČNB o výkon dohledu nad Kanceláří, jako profesní organizací, což je z hlediska 
jejího postavení jako orgánu dohledu nad finančním trhem bezprecedentní, protože ČNB by byla povinna 
dohlížet subjekt mimo finanční trh2. Navíc se v návrhu předpokládá, že ČNB bude schvalovat Statut 
Kanceláře obsahující zásadní pravidla pro výpočet příspěvků členů do garančního fondu, což by mělo být 
plně v kompetenci a odpovědnosti orgánů profesní organizace, jelikož funkčnost profesní organizace 
zajišťují její orgány. Z hlediska postavení ČNB nelze akceptovat, aby fungování organizací tohoto typu 
zajišťovala ČNB, která vykonává dohled nad pojišťovnami, jako členy Kanceláře.  

Uvedená kompetence je zcela mimo standardně akceptované úkoly centrálních bank. Není zde v podstatě 
žádná souvislost s cíli centrální banky uvedenými v Ústavě, Statutu ESCB/ECB a § 2 odst. 1 zákona o České 
národní bance (cenová stabilita, finanční stabilita, podpora hospodářské politiky vlády/EU a otevřeného 
tržního hospodářství). V souladu se statutem ESCB, že má-li být národní centrální bance svěřen nový úkol, 
jenž není úkolem centrálního bankovnictví, musí jí být poskytnuta přiměřená kompenzace, neboť jinak by se 
jednalo o nepřípustné měnové financování. Zvýšené výdaje ČNB na přenesené kompetence by musely být 
plně kompenzovány ze státního rozpočtu. 

Dále je třeba zdůraznit, že návrh se dotýká postavení centrální banky, zakládá jí novou kompetenci a ukládá 
nové povinnosti, proto je třeba návrh zákona v souladu s rozhodnutím Rady 98/415/ES ze dne 29. června 
1998 o konzultacích vnitrostátních orgánů s Evropskou centrální bankou k návrhům právních předpisů, 
konzultovat s Evropskou centrální bankou. V souladu s Legislativními pravidly vlády se tato konzultace musí 
uskutečnit před předložením návrhu zákona vládě.  

2. Návrh nereflektuje požadavky nadcházející regulace Solventnost II, kdy žádným způsobem nespecifikuje, 
jaké požadavky zákona o pojišťovnictví by byla Kancelář povinna plnit (oceňování aktiv a závazků, řízení 
rizik, rozsah reportingu vůči ČNB a členům pro účely plnění a ohodnocování jejich závazků vůči Kanceláři 
apod.). Navrhovaný způsob financování Kanceláře a garančního fondu považujeme za neurčitý, resp. 
nedořešený, ustanovení návrhu nejsou propracovaná.  

3. Návrh jednoznačně zvyšuje náklady na pojištění, významně zatíží pojišťovny provozující pojištění cizinců, 
jelikož předpokládá, že členské pojišťovny budou financovat provoz Kanceláře a z jejich příspěvků bude 
tvořen garanční fond (není upraven způsob výpočtu/stanovení výše příspěvku). Z garančního fondu bude 
financována úhrada poskytnuté zdravotní péče v případech, kdy: 

z hlediska jejího poslání podle čl. 98  
Ústavy ČR, ale upravuje práva a 
povinnosti ČNB jako dohledového 
orgánu v pojišťovnictví. 

Kancelář není pojišťovnou a nelze na 
ni vztahovat požadavky SII. Za její 
závazky ručí její členové, což 
zohledňují ve svých solventnostních 
kapitálových požadavcích.  

Otázka účasti pojišťoven na daném 
pojištění je spekulativní, neboť se 
aktivně účastnily přípravných prací 
na předloze zákona a vyjadřovaly 
zájem toto pojištění poskytovat. 

Všechny částky uvedené v návrhu 
byly konzultovány jak 
s pojišťovnami, tak s MZdr a 
vycházejí z dostupných statistik. 

Postupné naplňování garančního 
fondu musí vycházet z reálné situace 
a jeho počáteční výše byla stanovena 
s ohledem na dosavadní zkušenosti. 
Postup placení příspěvků do 
garančního fondu pojišťovnou upraví 
jeho vnitřní předpisy. Případný 
pokles prostředků lze řešit 
stanovením mimořádného příspěvku.  

Připomínky ČNB vůbec neberou 
v úvahu praktické zkušenosti MF a 
pojistného trhu s transformací 
zákonného pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou provozem 
vozidla, přičemž tento přechod byl o 
to složitější, že šlo v té době o cca 3,5 
mil. vozidel a deficit v tvorbě 
technických rezerv přesahující 4 mld. 
Kč. 

                                            
2 Kanceláří (ČKP) podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel nelze argumentovat, protože v době zavedení dohledu byla ČKP považována za tuzemskou 

pojišťovnu, která provozuje tzv. hraniční pojištění. 
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- cizinec neměl uzavřeno zdravotní pojištění; 
- příslušná pojišťovna bude v úpadku; 
- vynaložená zdravotní péče přesáhla limit plnění 3 mil. Kč.  

Pokud MV předkládá návrh zákonné úpravy, měla by být součástí návrhu rovněž prospektivní analýza, navíc 
je zásadně zvyšován limit pojistného plnění, rozšiřováno pojistné krytí, což předpokládá změnu brutto a 
netto pojistného. Dále není zřejmé, zda za zákonných podmínek, zejména pokud jde o kontraktační povinnost 
a povinné členství v Kanceláři (a s tím související financování garančního fondu), bude ze strany pojišťoven 
zájem toto pojištění nabízet (informace z ČAP či od jednotlivých pojišťoven nejsou známy).  

4. Navrhovaná úprava předpokládá povinnost nahradit náklady přesahující limit pojistného plnění vynaložené 
zdravotnickými zařízeními na zdravotní péči z garančního fondu až do limitu 6 mil. Kč, zatímco pojistnou 
smlouvu lze uzavřít s limitem pojistného plnění 3 mil. Kč. Touto konstrukcí hrozí nebezpečí ve zneužívání 
garančního fondu, jelikož každý náklad přesahující smluvně stanovený limit (min. 3 mil. Kč) bude hrazen 
z garančního fondu. Navíc Kancelář nemá v tomto případě (§ 172u odst. 1) právo na regres vůči 
podpojištěnému cizinci. Z důvodové zprávy nevyplývá, co bylo podkladem pro stanovení uvedených limitů. 
Pokud je nám známo, nebyla publikována žádná prognóza vývoje cen za úkony ve zdravotnictví. Dále 
z návrhu nevyplývá, kdo uhradí náklady přesahující 6 mil. Kč. 

5. Návrh neřeší situaci, jak bude garanční fond naplňován po roce 2016, a pokud jde o rok 2016, úprava vychází 
z roku 2015, aniž by byly uvedeny výchozí údaje. Navíc není pro rok 2016 stanoveno procento příspěvku na 
každou pojišťovnu, ale pouze výše prostředků stanovená procentem z celého objemu vyplaceného 
pojistného plnění. Návrh neupravuje postup v situaci, kdy v garančním fondu nebude dostatek finančních 
prostředků na poskytnutí plnění vyplývajícího ze zákona (chybí, jak budou kalkulovány případné mimořádné 
příspěvky členů), nebo kdy náklady na léčení přesáhnou stanovené limity a cizinci bude muset být 
poskytnuta komplexní zdravotní péče.  

 
Tyto připomínky jsou zásadní 

 

ČNB 
Pojmy „soukromé zdravotní pojištění“ a „vstupní zdravotní pojištění“ doporučujeme definovat, výrazně to zlepší 
srozumitelnost textu pro uživatele. 

Je třeba vyjasnit, nakolik ten který typ zdravotního pojištění smí obsahovat výluky - viz níže;  připomínka je zásadní. 

Úprava textu. 

ČNB K § 172d odst. 2 

Vzhledem k tomu, že návrh zakládá kontraktační povinnost pojišťovny, požadujeme v odstavci 2 doplnit, že jde o 
konkrétní „pojistné podmínky pro soukromé zdravotní pojištění cizince“ tak, jak je uvedeno v odstavci 3. To 

znamená, upozorňujeme na nesrovnalosti textu, kdy je v textu spojení „pojistné podmínky“ v různých obměnách, což lze 
vykládat různě. Pojišťovna nemůže mít jakékoli pojistné podmínky pojištění cizinců (např. stávající pojištění), aby jí 
vznikla kontraktační povinnost, ale konkrétní, které budou součástí pojistné smlouvy povinného zdravotního pojištění 
cizince (po účinnosti návrhu). Pojistné podmínky jsou dle občanského zákoníku součástí pojistné smlouvy, pokud se 
vlastní ujednání stran od nich platně neodchýlí. Proto nedává smysl, aby ČNB kontrolovala samotné podmínky. Rovněž 
tak nedává smysl, pokud se prolamuje kontraktační povinnost pojišťovny pouze pro případ, kdy klient nesouhlasí 
s pojistnými podmínkami, (které ovšem nemusí být v souladu s požadavkem navrhovaného zákona - to musí být až 
smlouva jako celek – odst. 3 věta druhá), avšak nikoliv v případě, kdy klient nesouhlasí s návrhem smlouvy jako celku. 
Z textu zároveň nepřímo plyne, že pojišťovna je povinna používat pro všechny klienty, nebo pro jejich předem definované 
skupiny, jednotné podmínky. Je nutno přeformulovat jednoznačně – v tomto smyslu je vzhledem k roli ČNB v dohledu a 

Akceptováno/akceptováno jinak. 
Úprava textu. 

Doplněno. Pojišťovnu nelze nutit uzavřít 
pojistnou smlouvu, pokud oferta 
zájemce odporuje zákonu či pojistným 
podmínkám. ČNB by měla sdělit, 
z jakého ustanovení OZ dovozuje, že 
pojistné podmínky jsou součástí pojistné 
smlouvy, pokud se vlastní ujednání 
stran od nich platně neodchýlí. Z § 2774 
to jistě nevyplývá. Co se týká odchylek 
v ujednání pojistné smlouvy, ke kterým 
se nepřihlíží, považujeme ustanovení 
OZ za dostatečné i s přihlédnutím ke 
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komunikaci s veřejností připomínka zásadní. 

Postrádáme úpravu (což je v podmínkách nového občanského zákoníku nutné), že ujednání odchylující se od zákona je 
neplatné.  

Pokud jde o text „…tím není dotčeno právo pojišťovny odmítnout uzavřít pojistnou smlouvu, pokud cizinec při vstupu na 
území trpí závažnou nemocí (§ 182a odst. 1)“ 3, domníváme se, že pojišťovna má možnost stanovit podmínky pro 

odmítnutí uzavřít pojistnou smlouvu v pojistných podmínkách, neboť ze znění ustanovení výslovně nevyplývá, že z jiných 
důvodů nelze odmítnout uzavření pojistné smlouvy. Toto vyplývá pouze z důvodové zprávy, ačkoli § 1 odst. 2 OZ 
vymezuje poměrně široký princip „co není výslovně zakázáno, je dovoleno“ čili je dovoleno v pojistných podmínkách 
sjednat i jiné případy pro (jednostranné) odmítnutí pojišťovny uzavřít pojistnou smlouvu. Není zřejmé, jak vykládat 
kontraktační povinnost, když text důvodové zprávy je v rozporu s právní úpravou pojistné smlouvy a jak tuto povinnost má 
podle názoru MV aplikovat ČNB při výkonu dohledu a případně soud. Důvodová zpráva by se měla vypořádat důsledněji 
s odlišným zacházením při přístupu ke zdravotním službám z důvodů zdravotního postižení a objektivně zdůvodnit 
legitimní cíl rozdílného zacházení včetně nezbytnosti a přiměřenosti prostředků k jeho dosažení (§2 odst. 3 a 7 dost. 1 
antidiskriminačního zákona). 
 
Zásadní připomínka 
 

znění § 2779 odst. 1. Dále 
doporučujeme ČNB věnovat pozornost 
odstavci 3, kde se stanoví, že v pojistné 
smlouvě se lze od tohoto zákona 
odchýlit jen tehdy, pokud tím nedochází 
ke snížení nebo omezení nároků 
pojištěného podle tohoto zákona. 
Možnost odmítnutí uzavření smlouvy 
z důvodu závažné nemoci bylo 
vypuštěno. 

ČNB K § 172d odst. 3 

Text „Není-li dále stanoveno jinak, řídí se pojistná smlouva občanským zákoníkem.“ je matoucí, neboť pojistná smlouva 
se řídí i jinými právními předpisy. Pokud má být rozhodné právo, kterým se řídí pojistná smlouva, české, mělo by to být 
výslovně uvedeno. 

S ohledem na volbu práva v případě vztahů s cizím prvkem, a jelikož jde o povinné pojištění, jehož účelem je chránit jak 
cizince, tak zdravotnické zařízení, považujeme za důležité, aby byl naplněn prvek právní jistoty těchto subjektů i 
případného kontrolujícího orgánu, který nemá povinnost znát cizí právo. Navrhujeme proto, aby v souladu s čl. 7(4)(b) 
nařízení Řím I bylo uvedeno, že se smlouva bude řídit českým právem, a to novelizací v zákoně o mezinárodním právu 
soukromém.     

Text „V pojistné smlouvě se lze od tohoto zákona odchýlit jen tehdy, pokud tím nedochází ke snížení nebo omezení 
nároků pojištěného podle tohoto zákona.“ by bylo vhodné z hlediska ochrany zdravotnických zařízení doplnit tak, že 
v pojistné smlouvě se nelze odchýlit od rozsahu hrazených nákladů zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění 
podle § 172f v neprospěch zdravotnických zařízení a vymezit jednoznačnou kogentnost takového ujednání. Tím by se 
měla docílit právní jistota zdravotnickému zařízení, na jaké náhrady nákladů má ze zákona minimální nárok. 

 
Pokud jde o úpravu: „Pojišťovna předloží pojistné podmínky, které používá pro soukromé zdravotní pojištění cizince, ke 
kontrole České národní bance na její písemné vyžádání.“, toto ustanovení postrádá jakýkoli smysl, neboť předběžné 
schvalování pojistných podmínek není možné a ČNB není oprávněna zasahovat do smluvního vztahu mezi pojistníkem a 
pojišťovnou. Ochranu pojištěného a zdravotnického zařízení musí zaručovat smluvní zákonné právo (především kogentní 
ustanovení zákona) a jeho případná ochrana soudní mocí. Oprávnění ČNB vyžadovat informace a doklady vyplývá ze 
zákona o pojišťovnictví a není tedy jasné, jaký účel by měla kontrola pojistných podmínek soukromého zdravotního 

Vysvětleno. 

Pojistná smlouva se řídí občanským 
zákoníkem a tímto zákonem. V ostatním 
odkazujeme na výše zmíněné nařízení 
Řím I. V žádném případě není třeba 
jakákoli novelizace mezinárodního 
práva soukromého, neboť již z čl. 7 
písm. a) vyplývá, že povinnost uzavřít 
pojištění není splněna u pojistné 
smlouvy, která není v souladu se 
zvláštními ustanoveními týkajícími se 
daného pojištění platnými v členském 
státě, který tuto povinnost ukládá. 
Pokud je právo členského státu, ve 
kterém se nachází riziko, v rozporu 
s právem členského státu, který ukládá 
povinnost uzavřít pojištění, je 
rozhodným právem právo státu 
ukládajícího povinnost uzavřít pojištění. 
 
ROZPOR 

Ostatní připomínky jsou založeny na 
domněnkách a nikoli na odborném 

                                            
3 upozorňujeme na chybný odkaz na § 182a odst. 1, zmocňovací ustanovení je upraveno v odstavci 3 
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pojištění cizince ze strany ČNB plnit. Rozsah tohoto pojištění má vyplývat ze zákona, který dovoluje se smluvním stranám 
odchýlit pouze ve prospěch rozsahu pojistné ochrany. Požadujeme proto vypustit poslední větu. 

Zásadní připomínka 

posouzení návrhu. Co se týká kontroly 
pojistných podmínek, pak odkazujeme 
ČNB na čl. 181 směrnice SII. Z textu je 
zřejmé, že jde o posouzení souladu 
pojistných podmínek s požadavky 
zákona. 

ČNB K § 172d odst. 4 a 5 

Požadujeme vypustit povinnost ČNB upravit vyhláškou náležitosti dokladu o pojištění. 

Dokladem (potvrzením) o uzavření pojistné smlouvy je pojistka, lze předpokládat, že takový doklad je předkládán i 
cizinecké policii. Pokud je pojistka, jako doklad o pojištění pro policii nedostatečný, doporučujeme, aby zmocněno pro 
vydání vyhlášky bylo Ministerstvo vnitra, pokud je hlavním smyslem dokladu sloužit jako zdravotní průkaz (pro zdravotní 
zařízení) zmocněno by mělo být Ministerstvo zdravotnictví. 

Text „Je-li jednou pojistnou smlouvou pojištěno více osob, vydá pojišťovna doklad podle odstavce 4 každému 
pojištěnému.“, dává pouze smysl, pokud pojistník s pojistným zájmem bude pojišťovat cizince např. v souvislosti 
s podnikáním. U rodinných příslušníků by pojišťovna mohla mít na výběr buď vydání dokladu pojistníkovi, který jej předá 
pojištěnému, anebo vydání dokladu pojišťovnou přímo pojištěnému. V případě ztráty, zničení nebo odcizení by pojišťovna 
měla mít povinnost vydat nový doklad oproti úhradě nákladů na vydání náhradního dokladu včetně prohlášení 
ztraceného, zničeného či odcizeného dokladu za neplatný. Údaje o platných dokladech a jejich prohlášení za neplatné  by 
měly být předávány Kanceláři a zdravotnické zařízení by mělo mít možnost si ověřit u Kanceláře či pojišťovny, zda doklad 
předložený cizincem je platný, případně zda má cizinec uzavřené platné pojištění. 

V této souvislosti či event. v jiném ustanovení požadujeme vyloučit možnost pojišťování cizinců formou tzv. „otevřených 
flotil“. Flotilová pojištění by totiž jinak mohla vznikat, jelikož podle § 2762 odst. 3 OZ lze pojistný zájem „nahradit“ 
souhlasem pojištěného.  

Zásadní připomínky 

Akceptováno. Úprava textu. 

Úprava textu. Není důvod znemožnit 
pojistit jednou pojistnou smlouvou více 
osob.  
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 

V daném případě lze jen těžko hovořit o 
flotilovém pojištění, i když se jedná o 
pojištění finančních ztrát, které se však 
týkají nákladů vynaložených na 
zdravotní péči fyzických osob. 

ČNB K § 172 j odst. 2 

Pojistné musí být stanoveno ve výši, která zabezpečí trvalou splnitelnost závazků vzniklých provozování soukromého 
zdravotního pojištění cizince a úhradu příspěvků Kanceláři. V důvodové zprávě se uvádí, že sazby pojistného jsou závislé 
zejména vstupním věku a zdravotnímu stavu pojištěného, přičemž pojišťovna při jejich stanovení vychází ze statistických 
dat zohledňujících náklady na zdravotní péči určitých věkových skupin a léčbu nemocí. Z předložených dokumentů 
nevyplývá, kdo relevantní informace pojišťovnám poskytne. Tyto informace mají k dispozici zdravotní pojišťovny 
(zdravotnická zařízení) a dovozujeme, že je bude možné poskytnout v anonymizované podobě a za úplatu. I toto bude 
nutné promítnout do kalkulace pojistného.  

Upozorňujeme na skutečnost, že portfolio pojištěných cizinců může mít výrazně odlišný škodní průběh (z hlediska 
rozdělení škod a frekvence), než vyplývá ze získaných dat od zdravotních pojišťoven (zdravotnických zařízení). Riziková 
přirážka k pokrytí tohoto rizika dále navýší pojistné. 

Zásadní připomínka 

Vysvětleno. 

(Stat. data – Kancelář) 

ČNB K § 172q odst. 3 písm. g)  

Nesouhlasíme s povinností ČNB schvalovat statut Kanceláře. Požadujeme tuto povinnost ČNB vypustit. Zásadně 
odmítáme, aby ČNB participovala na schvalování Statutu Kanceláře, navíc za předpokladu, že by tento dokument 

Akceptováno jinak. 
Statut Kanceláře bude schvalovat 
MF.  
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obsahoval způsob výpočtu členských příspěvků bez jakéhokoli zákonného podkladu. 

Zásadní připomínka 

ČNB K § 172v  

Požadujeme vypustit dohled ČNB nad Kanceláří jako profesní organizací a s tím související sankce uvedené v § 

172w, které navíc nepokrývají možné delikty Kanceláře, např. pokud jde o porušení § 172v odst. 2 a 3.  

Navíc v rámci přeshraničního poskytování služeb vykonává ČNB dohled pouze v omezeném rozsahu a činnost takové 
pojišťovny dohlíží primárně její domovský orgán dohledu.  

Zároveň upozorňujeme v § 172v odst. 2 není stanoven proces, když Kancelář dobrovolně nesplní ČNB uložené opatření 
(např. je tak uvedeno v § 25 odst. 2 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).  

Zásadní připomínka 

ROZPOR 

Návrh je plně v souladu s § 44 zákona o 
ČNB. Není žádný důvod pro rozdvojení 
dohledu nad činností osob 
s významným postavením na 
tuzemském trhu v pojišťovnictví. 
V případě pojišťoven z jiných členských 
států bude respektován princip 
primárního dohledu domovského 
členského státu. 

ČNB K § 182a odst. 4)  

S ohledem na uvedené připomínky požadujeme vypustit zmocňovací ustanovení k vydání vyhlášky.  

Zásadní připomínka 

Pokud by zmocnění v zákoně zůstalo (např. pro jiný veřejný orgán), upozorňujeme na terminologickou inkonzistenci - v § 
172 odst. 3 je stanoveno, že: „Kancelář je povinna předkládat České národní bance doklady a informace o své činnosti, a 
to v rozsahu a ve lhůtách stanovených prováděcím právním předpisem nebo na její písemné vyžádání.“; v § 182a odst. 4 
písm. a) je uvedeno, že: „Česká národní banka stanoví vyhláškou a) obsah dokladů a informací o činnosti Kanceláře 

podle § 172v odst. 3 a lhůty pro jejich předkládání a“. Je třeba sladit terminologii. 

Akceptováno. 
Zmocňovací ustanovení bude 
vypuštěno. 

ČNB K Přechodným ustanovením 
K bodu 2 

Text „pojištění vzniklá na základě předchozí právní úpravy se ode dne nabytí účinnosti považují za soukromé zdravotní 
pojištění cizince podle § 172c“, zakládá dvojí režim, jelikož sjednaný rozsah těchto pojištění může být zcela 
odlišný. Tato dvojkolejnost je nežádoucí z důvodů ochrany zdravotnických zařízení a zajištění srovnatelné úrovně 

zdravotnických služeb poskytovaných cizincům spadajícím do stejné kategorie. Zákon nemůže legalizovat odlišný 
režim pojistných smluv, když plnění z nich nelze vymáhat ve shodném rozsahu. Bude nutné stanovit přechodné 
období, ve kterém budou smluvní strany povinny přizpůsobit svůj vzájemný vztah nové právní úpravě (mělo by dojít 
k změně závazku na nový režim smluv), nebo dojde ze zákona k zániku pojistné smlouvy, případně pojistné smlouvy 
uzavřené podle dosavadní právní úpravy se budou po uplynutí přechodného období řídit kogentními ustanoveními 
navrhovaného zákona, nebo rozdíl v plnění bude hrazen z garančního fondu. 

Zásadní připomínka 

ROZPOR 

Nejedná se o dvojí režim, je třeba vzít 
v úvahu, že stávající § 180j obsahuje 
dva typy pojištění, která se svým 
obsahem výrazně odlišují. To platí i o 

pojišťovně, která v době před nabytím 
účinnosti navrhovaného zákona 
provozuje tzv. komplexní zdravotní 
pojištění. 

ČNB K Přechodným ustanovením 
K bodu 3 

S ohledem na kontraktační povinnost a automatické členství v Kanceláři a s tím spojené povinnosti, nesouhlasíme, aby 
pojišťovna, která provozuje stávající „cestovní zdravotní pojištění cizinců“, byla automaticky oprávněna a povinna 

provozovat soukromé zdravotní pojištění cizince. Členství v Kanceláři vzniká až dnem zahájení činnosti pojišťovny 
v soukromém zdravotním pojištění cizince, a pokud pojišťovna nebude nabízet uvedené pojištění, nelze zákonem stanovit 
povinnost stát se členem Kanceláře. 

Zásadní připomínka 

ROZPOR 
Tvrzení není zcela v souladu 
s textem. Jedná se o pojišťovnu, 
která nabízí tzv. komplexní zdravotní 
pojištění, které je podle bodu 2 
považováno za soukromé zdravotní 
pojištění podle § 155c. Tím se 
zabezpečuje kontinuita přechodu ze 
současného na nový systém 
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pojištění. 

ČNB K Přechodným ustanovením 
 
K bodu 4 

Požadujeme vypustit bod 4., který neadekvátně rozšiřuje pravomoci ČNB. Je naprosto nepřijatelné, aby ČNB 

svolávala orgán profesní organizace. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno. 

Česká stomatologická komora 

ČSK novelizační bod 33, § 172g – tato připomínka je zásadní 

 
Navržené ustanovení upravuje minimální limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost v případě nákladů 
stomatologické péče ve výši 20 000 Kč. Tato částka je pravděpodobně dostatečná, půjde-li o ambulantní péči zubních 
lékařů. Nicméně stomatologická péče je poskytována i ve formě péče lůžkové. Může se jednat např. o léčbu úrazu, 
onkologického onemocnění apod. V těchto případech již uvedený minimální limit není dostatečný.  
 
Návrh:   

1. vypustit úpravu zvláštního limitu pro stomatologickou péči, anebo 
2. před slovo „stomatologické“ vložit slovo „ambulantní“ 

Akceptováno. 

Úprava textu tak, že limit se vztahuje 
pouze k ambulantní péči. 

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 

KML 

1. Celkové přepracování a nové předložení návrhu zákona: 

 
Rada vlády pro lidská práva, ale i další orgány a instituce jako např. veřejná ochránkyně práv či neziskové organizace 
pracující s migranty dlouhodobě vyzývají, aby byl do systému veřejného zdravotního pojištění zahrnut co nejširší okruh 
cizinců pobývajících v ČR. Předložená novela se však nevydává tímto směrem a kategorie cizinců spadající do režimu 
veřejného zdravotního pojištění nerozšiřuje, naopak některé kategorie doposud do tohoto systému spadající z něho 
vyjímá a začleňuje je do zvláštního systému spravovaného Ministerstvem zdravotnictví. 
 
Takový návrh je však pro mne nepřijatelný. Vychází jednak ze zcela nesprávných úvah, které jsou blíže rozebrány níže, a 
zároveň je v rozporu i s úkolem vlády České republiky, který zadala usnesením ze dne 12. listopadu 2014. V tomto 
usnesení schválila vláda v rámci „Aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů“ 
úkol č. 33, který zní: „Revidovat legislativu vztahující se k veřejnému zdravotnímu pojištění tak, aby cizinci a cizinky 
dlouhodobě pobývající na území ČR (zejména OSVČ, rodinní příslušníci včetně dětí a studující) byli začleněni ve 
veřejném zdravotním pojištění“. Předložený návrh je v přímém rozporu s tímto úkolem, který byl vládou České republiky 

uložen ministru zdravotnictví a ministru vnitra. 
 
K soukromému zdravotnímu pojištění: 

 
Jak jsem již naznačil výše, je návrh založen na řadě nesprávných východisek. Prvním z nich je, že zamezí vzniku tzv. 
nepojistitelných cizinců. Návrh sice zavádí pojišťovnám kontraktační povinnost, tedy povinnost uzavřít pojistnou smlouvu 
s každým zájemcem, ovšem § 172d odst. 2 návrhu novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců (dále jen „zákon o 
pobytu cizinců) připouští výjimky z této kontraktační povinností a dále se tato povinnost zřejmě nebude vztahovat na ty 

ROZPOR 

Připomínka je v rozporu s usnesením 

vlády č. 992 ze dne 1. prosince 2014. 

Připomínky jsou založeny na 

spekulacích, které neodpovídají 

předloženému návrhu, např. 

připomínka k placení pojistného, kdy 

zákon neobsahuje žádnou povinnost 

sjednat pojištění pouze za 

jednorázové pojistné. Připomínky 

zcela pomíjejí zásadní rozdíl mezi 

soukromým pojištěním, které jde na 

účet soukromého subjektu a musí 

zohledňovat míru pojistného rizika, a 

veřejným zdravotním pojištěním, které 

jde na účet státu a je založeno na 
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případy, kdy cizinec nebude schopen uhradit při uzavření smlouvy celé pojistné dopředu. Pokud tedy nebudou cizinci, 
popř. zákonní zástupci např. u nemocných novorozenců disponovat dostatkem finančních prostředků, zůstanou 
nepojištěni. 
 
Návrh tvrdí, že rozsah pojistného krytí u soukromého zdravotního pojištění bude odpovídat rozsahu pojistného krytí u 
veřejného zdravotního pojištění. Z návrhu však vyplývá, že nebude hrazena léčba některých závažných nemocí (§ 172d 
odst. 2), léčba cizince, který si zdraví poškodil trestným činem (§ 172e odst. 3), bude možné uplatňovat čekací doby dle § 
2848 NOZ (na těhotenství až 8 měsíců). Zároveň návrh ustanovení § 172l dává pojišťovnám právo na náhradu plnění 
např. v případech, kdy náklady na péči byly vynaloženy v důsledku úmyslného jednání cizince nebo v důsledku požití 
alkoholu.  
 
Obecně vnímám jako velmi problematickou povinnost cizinců sjednávat komerční zdravotní pojištění právě z toho 
důvodu, že je tak umožněno tržní/komerční chování poskytovatelů pojištění. Cizincům tak bude pojistné předepisováno v 
závislosti na jejich věku a bude zohledňován i individuální zdravotní stav cizince, tj. že nemocnému cizinci bude 
stanoveno vyšší pojistné, než cizincům zdravým. Nemohu se nechat bez povšimnutí také to, že návrh obecně zvýhodňuje 
postavení zdravotních pojišťoven zavedením práva požadovat celé pojistné dopředu, povinnosti hlásit každou nemoc 
pojišťovně a platit zvýšené pojistné, nemožnost ukončit pojištění v případě, že se cizinec stane účastníkem veřejného 
systému a nevracení tzv. nespotřebovaného pojistného, povinnost repatriace aj. 
 
Z výše uvedeného je patrné, že soukromé zdravotní pojištění cizinců nebude dosahovat stejné úrovně jako 
veřejné zdravotní pojištění.  

 
Za problematické považuji také velmi razantní zdražení pojistného oproti současným cenám komerčního zdravotního 
pojištění, které vyplývá z důvodové zprávy (senioři nad 70 let by měli platit pojistné ve výši 153 tisíc Kč ročně, mladí lidé 
pak 36 tisíc Kč ročně). Zdražením komerčního pojištění se sice možná zlepší kvalita tohoto pojištění, ovšem vysoká cena 
pojistek se může stát imigrační bariérou pro mnoho méně majetných cizinců a jejich rodiny. Tato finanční bariéra by 
postihovala i ty cizince zde již pobývající, kteří by si tak nemohli do ČR přivést rodinu, neboť zdravotní pojištění pro 
rodinné příslušníky by bylo finančně nedostupné, nebo by např. museli odkládat založení rodiny, neboť soukromou 
pojistku by museli kupovat i pro zde narozené děti.  
 
Lze shrnout, že novela hodlá pro cizince zavést takový systém zdravotního pojištění, který bude nepoměrně dražší než 
veřejné zdravotní pojištění, ač přitom bude i nadále méně kvalitní (tj. bude hradit nižší rozsah péče) než veřejný systém. 
 
Vyloučení některých skupin ze systému veřejného zdravotního pojištění a vytvoření separátního systému 
spravovaného Ministerstvem zdravotnictví: 

 
Zásadně v tomto návrhu nesouhlasím s tím, že vylučuje ze systému veřejného zdravotního pojištění některé skupiny 
cizinců, které jsou momentálně v systému zařazeny: žadatelé o azyl/mezinárodní ochranu, nově narozené děti cizinců s 
trvalým pobytem a další. Jejich zdravotní péči jim má hradit přímo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Jsem toho názoru, že 
vynětí těchto skupin cizinců ze systému veřejného zdravotního pojištění není podloženo žádnými údaji a znamenalo by 
vážný krok zpět. 
 
Důvodová zpráva na str. 29 pod tabulkou nákladovosti těchto cizinců tvrdí, že „[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“. Avšak takové tvrzení z tabulky 

principu absolutní solidarity. 

 

Možnost odmítnutí uzavření 

smlouvy z důvodu závažné nemoci 

byla vypuštěna. 

Ustanovení odstavce 3 bylo 

vypuštěno. 
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nevyplývá. Vezmeme-li si např. rok 2014, ve kterém bylo dle tabulky na straně 29 důvodové zprávy 1 791 pojištěnců, na 
jejichž zdravotní péči VZP vydala 19 219 546 Kč, pak toto znamená, že na jednoho pojištěnce VZP vydala v průměru 10 
731 Kč. Samotná důvodová zpráva uvádí, že stát na tyto pojištěnce přispívá částkou 845 Kč měsíčně, což znamená, že 
ročně přispěje částkou 10 140 Kč. Rozdíl tedy v tomto roce činil pouhých 591 Kč, což zajisté není podstatnou částí 
nákladů.  
 
Důvodová zpráva na mnoha místech zdůrazňuje, že účelem návrhu je také zjednodušit právní úpravu zdravotního 
pojištění cizinců a odstranit její dosavadní roztříštěnost. Jsem toho názoru, že novela navrhuje velké zkomplikování 
systému: vedle standardního všeobecného veřejného zdravotního pojištění má existovat komerční zdravotní pojištění a 
dále ještě systém přímé úhrady Ministerstvem zdravotnictví, kde by tento systém spravoval jediný zaměstnanec. Lze se 
obávat, že lékaři i ostatní zdravotnický personál by se v novém systému po dlouhou dobu nedostatečně orientovali a z 
obavy, že jim péče nebude proplacena, by léčení cizinců odmítali. Nadto upozorňuji, že model, kdy žadatelům o azyl 
hradil zdravotní péči přímo stát (tedy mimo rámec veřejného zdravotního pojištění), již v ČR existoval do roku 2005, kdy 
byl tento systém zákonem změněn, neboť se neosvědčil. Považuji za naprosto nelogické, abychom se vraceli k fungování 
systému, o němž je již z historických zkušeností známo, že nefunguje. 
 
Předpoklad, že cizinci systém veřejného zdravotního pojištění zneužívají či plánují zneužívat: 

 
Zdá se, že návrh do velké míry z tohoto předpokladu vychází. Jsem toho názoru, že takový předpoklad nevychází 
z reality. Předkladatelé návrhu nejsou již řadu let schopni dodat důkazy o tom, že cizinci by systémově zneužívali veřejné 
zdravotní pojištění. Jediná čísla, která jsou v důvodové zprávě obsažena, je tabulka týkající se čerpání zdravotní péče 
žadateli o azyl/mezinárodní ochranu na str. 29 důvodové zprávy. Z této tabulky plyne, že průměrné náklady na zdravotní 
péči za jednoho žadatele o azyl/mezinárodní ochranu činí cca 10 tisíc Kč ročně (přičemž zhruba polovina péči nečerpá 
vůbec a druhá polovina čerpá v průměru péči v hodnotě asi 20 tisíc Kč ročně). Pro srovnání je třeba uvést, že průměrný 
český pojištěnec VZP ČR čerpal v roce 2014 péči v hodnotě 24 138 Kč.4 Tyto hodnoty dokazují, že čerpání zdravotní 
péče žadateli azyl jsou zcela v normě. 
 
Rozpor s právem Evropské unie: 

 
Návrh je mj. také v rozporu s právem Evropské unie, které některým skupinám cizinců dává právo na rovné zacházení v 
oblasti sociálního zabezpečení, kam dle nařízení č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení spadá i 
zdravotní pojištění, přičemž toto právo na rovné zacházení náleží i závislým rodinným příslušníkům dotyčných cizinců. ČR 
však toto právo na rovné zacházení (s výjimkou vědeckých pracovníků dle směrnice 2005/71/ES o zvláštním postupu pro 
přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu) v případě cizinců ze třetích zemí ani jejich 
rodinných příslušníků neuznává. Například směrnice 2011/98/EU 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 přiznává cizincům-zaměstnancům a jejich 
rodinám právo na rovné zacházení, a to v některých případech i po skončení pracovního poměru. Nerovné zacházení 
představuje tedy právě vyloučení z veřejného zdravotního pojištění.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. 

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 

                                            
4 Viz zdrojové tabulky k Ročence VZP ČR za rok 2014, tabulka T 4.3, dostupné na http://www.vzp.cz/o-nas/dokumenty/rocenky , navštíveno dne 20. září 2015.  
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Rozpor s mezinárodněprávními závazky České republiky a s ústavním pořádkem České republiky: 

 
Pochybnosti, zda nastavení systému veřejného a komerčního zdravotního pojištění obsažené v návrhu nezakládá 
nerovnost a diskriminaci, vyvstávají i v souvislosti s mezinárodněprávními závazky České republiky. Konkrétně se jedná o 
Evropskou sociální chartu (čl. 13 zajišťuje rovné zacházení v oblasti zdravotní péče i pro občany jiných signatářských 
států této úmluvy, což se vztahuje např. na občany Ukrajiny), Listiny základních práv Evropské unie (čl. 35 a 
antidiskriminační klauzule v čl. 21 této úmluvy), Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (čl. 
12) aj. Pokud jde o děti, jsou dány pochybnosti o souladu současného nastavení s Úmluvou o právech dítěte, jejíž čl. 24 
se týká zdravotní péče a jejíž čl. 2 stanoví: „Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, se zavazují respektovat a 
zabezpečit práva stanovená touto úmluvou každému dítěti nacházejícímu se pod jejich jurisdikcí bez jakékoli diskriminace 
podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického nebo 

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. 

 

Co se týče uváděného rozporu 

s mezinárodněprávními závazky, 

upozorňujeme, že zajištění přístupu 

ke zdravotní péči a zajištění její 

úhrady nelze zaměňovat. 

Z citovaných mezinárodních smluv 

neplyne závazek státu zajistit úhradu 

dotčené zdravotní péče. 
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sociálního původu, majetku, tělesné nebo duševní nezpůsobilosti, rodu a jiného postavení dítěte nebo jeho rodičů nebo 
zákonných zástupců.“ U českého ústavního pořádku lze mít podezření na rozpor s právem na rovný přístup k ochraně 
zdraví s čl. 32 odst. 1 a odst. 2, čl. 1 a čl. 3 Listiny základních práv a svobod. 
 
Na závěr uvádím, že zřizování odděleného systému zdravotního pojištění pro cizince je v rozporu s ideou integrace, 
neboť cizince je třeba včleňovat do všech struktur a systémů české společnosti, tedy i do všeobecného veřejného 
zdravotního pojištění a nikoli je z něj vyčleňovat. 
 
Ze všech výše uvedených důvodů žádám, aby nebyl tento návrh zákona předložen vládě, ale aby byl v duchu této 

připomínky přepracován (nezavedení zvláštního systému přímých úhrad Ministerstvem zdravotnictví, 
rozšíření systému veřejného zdravotního pojištění i na další kategorie cizinců aj.) a předložen znovu do 
meziresortního připomínkového řízení. 

 
Zásadní připomínka. 

KML 

V případě, že zásadní připomínka č. 1 nebude akceptována, uplatňuji k návrhu následující připomínky: 
 
2. K bodům 1 až 25 a 27, 28, 30 a 32: 
 

Návrh (stejně jako dosavadní úprava) není logický z hlediska legislativní techniky. Zákon formuluje primárně povinnost 
každého cizince mít komerční zdravotní pojištění a až následně formuluje výjimky z této povinnosti (viz § 172x návrhu, tj. 
až na konci zákona). Avšak s ohledem na poměr počtu cizinců, kteří mají povinnost uzavřít komerční zdravotní pojištění a 
počtu cizinců v režimu veřejného zdravotního pojištění je žádoucí, aby byla zákonná úprava koncipována opačně. Většina 
cizinců je přímo ze zákona pojištěna ve veřejném systému, a jen asi 10 % cizinců je odkázáno na pojištění komerční. Bylo 
by tedy vhodné formulovat povinnost mít komerční pojištění jen jako výjimku z většinové situace. Takto zákon může mást 
cizince a vytvářet v nich dojem, že si musí pořídit komerční pojištění, ač tuto povinnost nemají. 
 
Žádám o úpravu těchto ustanovení tak, aby bylo zjevné, že povinnost sjednání komerčního zdravotního pojištění 
je výjimkou z pravidla a ne naopak. Konkrétně žádám, aby nově navrhované ustanovení § 172x (bod 33) bylo 
uvedeno jako první ustanovení hlavy XVIIa a nebylo nadepsáno jako „výjimky ze zdravotního pojištění cizince“. 
V této souvislosti musí být vypuštěn předpoklad „nestanoví-li tento zákon jinak, je cizinec povinen mít sjednáno 
soukromé zdravotní pojištění platné po celou dobu jeho pobytu na území“ (§ 172c odst. 2) a zaveden předpoklad 
opačný. 

Zásadní připomínka. 

 

Vysvětleno. 

KML 

3. K bodům 26, 29 a 31 (§ 48 a 88 zákona o pobytu cizinců): 

  
Vylučovat ze systému veřejného zdravotního pojištění osoby, které doposud v systému byly zahrnuty, je chybné. Není 
totiž pravdou, že nastavení systému veřejného zdravotního pojištění „vychází jak z vazeb (ať presumovaných či 
skutečných) na území České republiky, tak i z dlouhodobosti přispívání do systému.“ Systém veřejného zdravotního 
pojištění vychází z principu, že všichni dle svých příjmů přispívají a všichni z něj také čerpají. A jeho ohraničení vůči 
cizincům (které je logické, neboť např. turisté by do něj vstupovali na neprakticky krátkou dobu, což by vedlo mj. k velkým 
administrativním nákladům) vychází dnes primárně nikoli ze stability vazeb cizince k ČR, nýbrž z ochrany, kterou musíme 
na základě práva EU či mezinárodních závazků poskytovat určitým skupinám cizinců: ti cizinci, kteří jsou chráněni před 
diskriminací právem EU či mezinárodními smlouvami, tak mají veřejné zdravotní pojištění, ostatní jsou odkázáni na 
pojištění komerční. Pokud by nastavení systému vycházelo z vazeb cizince na území České republiky (ať už 

ROZPOR 

Připomínka je založena na chybné 

interpretaci systému veřejného 

zdravotního pojištění, které vychází 

z principu absolutní solidarity, kde 

každý účastník přispívá v závislosti na 

svých příjmech nebo za něj přispívá 

stát a každý z něj čerpá v rozsahu 
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presumovaných či skutečných), nemohli by být z účasti na veřejném zdravotním pojištění vyloučeny např. osoby 
samostatně výdělečně činné, u nichž není důvodné se domnívat, že jejich vazby na Českou republiku jsou slabší než u 
zaměstnanců. Model, kdy např. žadatelům o azyl hradil zdravotní péči přímo stát (tedy mimo rámec veřejného 
zdravotního pojištění), již v ČR existoval do roku 2005, kdy byl tento systém změněn, neboť se neosvědčil.  
 
Hrozí, že cizinci vyloučení ze systému veřejného zdravotního pojištění nebudou mít právo na svobodnou volbu lékaře a 
budou odkázáni pouze na několik málo lékařů či zdravotnických zařízení, s nimiž bude Ministerstvo zdravotnictví 
spolupracovat, a k ostatním poskytovatelům zdravotních služeb by přístup neměli. Dále si je třeba uvědomit, že návrh 
přináší zkomplikování systému: vedle standardního všeobecného veřejného zdravotního pojištění má existovat komerční 
zdravotní pojištění a dále ještě systém přímé úhrady Ministerstvem zdravotnictví, přičemž tento systém by spravoval 
jediný zaměstnanec. Lze se obávat, že lékaři i ostatní zdravotnický personál by se v novém systému po dlouhou dobu 
nedostatečně orientovali a z obavy, že jim péče nebude proplacena, by léčení cizinců odmítali. 
 
Dále důrazně upozorňuji na zcela nepřijatelné vylučování dětí, které se v ČR narodily a jejichž rodiče mají trvalý pobyt ze 
systému veřejného zdravotního pojištění. Zrušení tzv. fikce trvalého pobytu dle § 88 odst. 3 věty druhé zákona o pobytu 
cizinců by mělo zásadní vliv nejen na zdravotní péči pro tyto děti, nýbrž i na jejich další práva (např. práva dle zákona o 
státní sociální podpoře, pomoc v hmotné nouzi, zákon o sociálních službách a další, ve kterých je jedním z kritérií vzniku 
nároku na příslušné dávky právě status trvalého pobytu). V případě těchto dětí ale navíc není zřejmé, na základě čeho by 
děti v ČR pobývaly po uplynutí 60 dnů od narození. Navíc není zrušení § 88 odst. 3 věty druhé zákona o pobytu cizinců a 
zásah do jejich práv, které tato změna zákona přináší, nijak odůvodněno a vysvětleno v důvodové zprávě. 
 
Žádám tedy o vypuštění těchto ustanovení z návrhu, tak aby nebyly ze systému veřejného zdravotního pojištění 

vyňaty žádné osoby a aby došlo ke zrušení zvláštního systému přímých úhrad Ministerstvem zdravotnictví. 

Zásadní připomínka. 

hrazené nebo částečně hrazené 

zdravotní péče. Připomínky týkající se 

omezení výběru lékařů jsou 

spekulativní a nevyplývají z obsahu 

návrhu. 

KML 

4. K § 172b odst. 4 

 
Jsem toho názoru, že toto ustanovení přináší cizinci velkou a do jisté míry zbytečnou administrativní zátěž, jejímž cílem je 
odrazovat cizince od uzavírání pojistek se zahraničními pojišťovnami. Je zjevné, že pokud budou pojistné smlouvy a 
všeobecné pojistné podmínky sjednány např. v anglickém jazyce, nebude nutné dodávat překlad těchto dokumentů, 
natož překlad úředně ověřený. 
 
Žádám, aby byla z návrhu vypuštěna povinnost dodávat překlad pojistné smlouvy a všeobecných pojistných 

podmínek. Alternativně žádám o změnu ustanovení tak, aby cizinec musel předložit překlad na požádání a 
aby úřední ověření překladu mohlo být od cizince požadováno pouze v odůvodněných případech. 

Zásadní připomínka. 

Akceptováno. Vypuštěním tohoto 

ustanovení by v řadě případů bylo 

značně obtížné při udělení víza 

zkontrolovat splnění zákonem 

stanovených podmínek. Připomínka 

nespecifikuje, které případy lze 

považovat za odůvodněné tak, aby 

nedocházelo k diskriminaci cizinců. 

Bylo dohodnuto, že překlad pojistné 

smlouvy a pojistných podmínek bude 

vyžadován pouze na požádání – bude 

zohledněno v legislativním textu - § 

172b odst. 4 písm. b) (nově § 155b) 
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KML 

5. K § 172d odst. 2 

  
Návrh nijak neomezuje pojišťovny v jejich dosavadní praxi podmiňovat uzavření pojistné smlouvy uhrazením pojistného 
na celou dobu pojištění dopředu a novela rovněž nestanoví pro pojišťovny žádné stropy požadovaného pojistného. 
Kontraktační povinnost tak bude moci být snadno obejita prostřednictvím stanovení vysokého pojistného.  
 
Žádám, aby bylo ustanovení doplněno o povinnost pojišťovny umožnit cizincům placení pojistného v měsíčních 
splátkách. 
 

Zásadní připomínka. 

ROZPOR 

Připomínka je v zásadním rozporu jak 

s obsahem návrhu, tak i s občanským 

zákoníkem. Zákon v žádném případě 

neomezuje způsob placení 

pojistného. 

KML 

6. K § 172e odst. 1 písm. a) 

 
Ustanovení umožňuje zahrnutím slov „nebylo-li ujednáno jinak“ sjednávání čekacích dob pro poskytnutí pojistného plnění 
za určité zdravotní služby i po sjednání zdravotního pojištění. Možnost stanovit čekací doby však není v souladu s jedním 
z hlavních účelů návrhu uvedeným v důvodové zprávě, tedy srovnání úrovně komerčního a veřejného zdravotního 
pojištění. 
 
Žádám, aby byla slova „nebylo-li ujednáno jinak“ vypuštěna bez náhrady. 

Zásadní připomínka. 

Úprava textu. 

KML 

7. K § 172e odst. 3 

 
Toto ustanovení je v rozporu se smyslem povinného pojištění, jehož účelem je také chránit zdravotnické zařízení před 
finančními ztrátami vzniklými poskytováním péče, která nebude uhrazena. Vzhledem k tomu, že zdravotnické zařízení je 
povinno poskytnout lékařskou péči i pachateli trestného činu, k těmto situacím, kdy by poskytnutá péče následně nebyla 
uhrazena, by docházelo. 
 
Zároveň je toto ustanovení problematické z důvodu nejasnosti použitých pojmů. Není vysvětleno, co je myšleno „aktivní 

účasti pojištěného“, přičemž tento pojem není obvyklým ani pro trestněprávní předpisy. V neposlední řadě je 
upozorňuji, že teroristický útok je trestným činem dle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku a jeho uvedení ve 
výčtu separátně vedle „úmyslného trestného činu“ tak postrádá smysl. 

Žádám o vypuštění tohoto ustanovení bez náhrady. 
 
Zásadní připomínka. 

Ustanovení odstavce 3 bylo 

vypuštěno. 

KML 

8. K § 172h 

 
Ustanovení dává pojišťovně možnost požadovat od cizince, aby se podrobil zdravotnímu vyšetření za účelem zjištění jeho 

zdravotního stavu. V případě, že k tomuto vyšetření nedá cizinec souhlas, je pojišťovně umožněno uzavření pojistné 
smlouvy odmítnout. Z důvodu ochrany cizinců žádám, aby bylo do ustanovení doplněno: 1. do kdy má zjišťování 

zdravotního stavu maximálně proběhnout a 2. že pojišťovna bude hradit náklady na příslušná vyšetření. 

Zásadní připomínka. 

Úprava textu. 

Vyšetření zdravotního stavu je na 

žádost pojišťovny a jde tedy na její 

náklady.  Pro jistotu je návrh doplněn. 

Lhůtu pro toto vyšetření si stanoví 

pojišťovna, není důvod pro její 
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stanovení zákonem. 

KML 

9. K § 172j odst. 1 

 
Ustanovení je nejasné ohledně toho, na základě jakých faktorů má být výše pojistného stanovována. V současné době 
jsou těmito faktory primárně věk a pohlaví, ovšem obě tato kritéria jsou diskriminační. Z důvodové zprávy přitom vyplývá, 
že věk má být i nadále (hlavním) kritériem.  
 
Žádám, aby ustanovení alespoň částečně omezovalo komerční přístup ke stanovení výše pojistného a výslovně 
zakazovalo použití věku a pohlaví jako určujících faktorů pro stanovení výše pojistného. 

Zásadní připomínka. 

Vysvětleno. 

Tvrzení je spekulativní, v rozporu se 

skutečností a je důkazem základní 

neznalosti objektivních faktorů pro 

hodnocení rizika v soukromém 

pojištění. V dané souvislosti 

odkazujeme na „Pokyny k uplatňování 

směrnice Rady 2004/113/ES v 

pojišťovnictví s ohledem na rozsudek 

Soudního dvora Evropské unie ve 

věci C-236/09 (Test-Achats)“. 

KML 

10. K § 172j odst. 2 

 
Při stanovování ceny pojistného je třeba především chránit cizince (slabší smluvní stranu, spotřebitele, který má navíc 
veřejnoprávní povinnost pojistku uzavřít) před příliš vysokými cenami pojistek.  
 
Žádám o stanovení maximální možné výše pojistného, které je pojišťovna oprávněna cizincům účtovat. 

Zásadní připomínka. 

ROZPOR 

V soukromém pojištění jde riziko na 

účet soukromé pojišťovny, která musí 

v kterémkoli okamžiku prokázat 

dohledovému orgánu svoji schopnost 

plnit závazky z pojištění. Je tedy 

nepřípustné, aby stát určoval výši 

pojistného, aniž by měl povinnost 

pojišťovně uhradit rozdíl mezi příjmy a 

výdaji zapříčiněný podhodnocením 

sazby pojistného. 

KML 

11. K § 172l odst. 1 písm. c) 

 
Žádám o doplnění, že 15denní lhůta, v rámci které je cizinec povinen se podrobit přezkoumání zdravotního stavu 

v rámci šetření pojistné události, počíná běžet dnem, kdy cizinec je přezkoumání zdravotního stavu schopen. 

Zásadní připomínka. 

Vysvětleno. 

(Nesplnitelnou povinnost řeší § 580 

NOZ.) 

Doplněno do důvodové zprávy. 
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KML 

12. K § 172l odst. 2 

 
Dle tohoto ustanovení má mít pojišťovna proti pojistníkovi, který byl v době vzniku pojistné události v prodlení s placením 
pojistného, právo na náhradu až do výše částek vyplacených z důvodu pojistné události vzniklé v době jeho prodlení. 
Prodlení pojistníka však nemá žádný vliv na vznik pojistné události a toto sankční ustanovení tedy není logické. Pokud 
pojistná smlouva není pojistitelem kvůli prodlení pojistníka vypovězena, pak trvá, a není důvod po pojištěném požadovat 
refundaci pojistného plnění. Např. zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla žádné podobné 
ustanovení neobsahuje (viz § 10 tohoto zákona). 
 
Žádám o vypuštění tohoto ustanovení bez náhrady. 

Zásadní připomínka. 

Úprava textu. 

V pojištění, které není povinné, platí 
ustanovení § 2787 OZ. To v daném 
případě použít nelze a stejně tak se 
nelze smiřovat s tím, že bude 
umožněno čerpat z pojištění s malou 
pravděpodobností, že zaplatí 
odpovídající pojistné. Toto ustanovení 
má nutit pojistníka k plnění 
povinností. V opačném případě hrozí, 
že pojistitelé budou vyžadovat 
jednorázové pojistné jako podmínku 
pro vznik pojištění. 

KML 

13. K § 172l odst. 3 

 
Pojišťovna má mít proti pojistníkovi právo na náhradu vyplacených částek v případě, že pojistník nesplnil oznamovací 
povinnost ohledně zvýšení pojistného rizika, kterou mu ukládá pojistná smlouva. Ustanovení je v přímém rozporu s § 
2795 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), dle kterého „[p]ro pojištění osob 
pro případ nemoci se ustanovení o změně pojistného rizika nepoužijí“. Navržené ustanovení by dávalo pojišťovně právo 
požadovat po cizincích, aby hlásili každé onemocnění, jakkoliv marginální, neboť všechny tyto okolnosti mohou mít vliv na 
vznik nákladů za zdravotní péči. Zároveň je nutné vzít v úvahu, že vyloučení použití ustanovení o změně pojistného rizika 
u pojištění osob pro případ nemoci je logické i s ohledem na omezenou možnost pojistníka či pojištěného změnu 
pojistného rizika rozpoznat a posoudit.  
 
Žádám o vypuštění tohoto ustanovení bez náhrady. 

Zásadní připomínka. 

ROZPOR. 

Tvrzení je v rozporu se skutečností. § 
2795 odst. 2 OZ má vazbu na  § 2793 
a týká se pojištění osob podle  § 
2824, kdy v první větě jde o pojištění 
pro případ nemoci a druhá věta řeší 
ostatní případy. Z ustanovení vyplývá, 
že změna pojistného rizika nepodléhá 
oznamovací povinnosti, pokud je 
objektivně dáno, že se mění 
v průběhu doby trvání pojištění, což je 
typický případ zvyšujícího se rizika 
nemoci v závislosti na věku. Riziko se 
však mění i v důsledku jiných faktorů, 
např. v závislosti na vykonávané 
převažující činnosti. Z hlediska 
právní úpravy pojistné smlouvy je 
dané zdravotní pojištění cizinců 
pojištěním škodovým, jehož 
předmětem je úhrada nákladů za 
poskytnutou zdravotní péči, tj. 
pojištěním finančních ztrát, i když 
pojistným nebezpečím tak není 
samotný úraz nebo nemoc, ale 
vznik povinnosti uhradit náklady 
zdravotní péče vyvolané takovým 
úrazem, nemocí či jinou změnou 
zdravotního stavu nebo prevencí 
zaměřenou na předcházení nemoci. 

KML 

14. K § 172l odst. 5 

 
Ustanovení říká, že v případě nesplnění oznamovací povinnosti ohledně zvýšení pojistného rizika dle § 172l odst. 3 (viz 

Úprava textu. 
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předchozí připomínka) nesmí být součet požadovaných náhrad vyplacených částek vyšší než částky vyplacené v 
důsledku pojistné události, s níž toto právo pojišťovny souvisí. Takové ustanovení však vytváří dojem, že v případě 
regresu z jiných důvodů, než z důvodů dle § 172l odst. 3, pojišťovna může požadovat více, než sama zaplatila (toto 
by však bylo bezdůvodným obohacením). 

Zásadní připomínka. 

KML 

15. K § 172m odst. 1 

 
Návrh nestanoví právo pojistníka vypovědět pojistnou smlouvu v případě zániku svého práva pobytu v ČR, nebo v 
případě vzniku jeho účasti v systému veřejného zdravotního pojištění (§ 2805 občanského zákoníku nedává pojistníkovi 
natož pak pojištěnému časově neomezené právo smlouvu vypovědět). Navíc se zřejmě ani neuplatní § 2810 nového 
občanského zákoníku, dle kterého pojištění zaniká zánikem pojistného zájmu. 

Žádám, aby bylo ustanovení doplněno o toto právo pojistníka. 

 
Dále důvodová zpráva uvádí, že pojištění „zaniká též dnem, kdy pojištěný odmítne převoz ze zdravotních důvodů (viz § 
172e odst. 1)“. To je však zcela nepřijatelné. Pojišťovna se nemůže vyvléci z povinnosti plnit tím, že cizinci přikáže, aby 
odjel do svého domovského státu, kde mu již pojišťovna nic platit nemusí.  
 
Žádám, aby bylo návrhem pojišťovnám zakázáno vkládat do pojistných podmínek tuto tzv. povinnost repatriace, 

tj. povinnost podrobit se převozu ze zdravotních důvodů. 

Zásadní připomínka. 

Úprava textu. 

Připomínka sama dává odpověď, 
neboť existence pojistného zájmu 
jako oprávněné potřeby pojistné 

ochrany je základní podmínkou 
vzniku a trvání pojištění. 
 
 
 
 
 
 
Pojistitel nemá právo cizinci 
přikazovat vycestování z ČR, jde-li o 
převoz ze zdravotních důvodů, 
rozhoduje o něm vždy lékař. 

KML 

16. K § 172m odst. 4 

 
Vrácení nespotřebovaného pojistného není spravedlivé podmiňovat tím, že „nastala pojistná událost“. V případě pojištění 
nemoci je totiž pojistnou událostí i jakýkoli drobný výdaj na zdravotní péči, např. koupě běžného léku proti chřipce, 
preventivní prohlídka aj. Stanovit, že v tomto případě cizinci propadá celá částka pojistného (které může činit – jak 
vyplývá z důvodové zprávy – za víceleté období i několikasettisícovou částku) je hrubě nespravedlivé a je naprosto 
neodůvodněným zvýhodněním pojišťoven. Zároveň není možné, aby propadla celá částka pojistného v případě, že má 
pojišťovna vůči pojištěnému neuhrazené pohledávky podle §172l, jejichž výše je nižší než část zaplaceného pojistného, 
která by měla být jinak vrácena.  
 
Žádám, aby bylo ustanovení změněno následujícím způsobem: 

 
„Zbývající část zaplaceného pojistného je povinna vrátit. To se nepoužije, pokud v době do zániku pojištění nastala 

pojistná událost nebo, pokud pojistník nesplnil povinnost podle odstavce 3. nebo, m Má-li pojišťovna vůči pojištěnému 
neuhrazené pohledávky podle § 172l, od zbývající části zaplaceného pojistného, kterou je povinna vrátit, 
odečte tyto neuhrazené pohledávky.“ 

Zásadní připomínka. 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení vypuštěno, neboť obecně 
platí § 2782 OZ. Započtení řeší § 
1982 a násl. OZ. 
 
 
Úprava textu. 
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KML 

17. K § 172x odst. 1 

 
Ustanovení zavádí novou povinnost, aby cizinci – účastníci veřejného zdravotního pojištění prokazovali svou účast ve 
veřejném systému předložením příslušného průkazu. Toto by znamenalo zásadní administrativní zátěž. Hrozilo by, že 
všichni cizinci (tedy i občané EU a cizinci s trvalým pobytem) budou nuceni nosit s sebou kartičky zdravotního pojištění, 
jinak budou pokutováni cizineckou policií (která přitom ví, že všichni cizinci z EU či s trvalým pobytem zdravotní pojištění 
ze zákona mají). Je třeba ponechat dosavadní formulaci, neboť účast ve veřejném systému přece vyplývá přímo z 
pobytového statusu cizince (např. z trvalého pobytu či z občanství EU). 
 
Žádám, aby ve všech částech ustanovení § 172x odst. 1 byla vypuštěna slova „a tuto skutečnost prokáže předložením 

příslušného dokladu nebo jiným způsobem“. 

Zásadní připomínka. 

Vysvětleno. 

KML 

18. K čl. II Přechodná ustanovení, bod 6 

 
Tento bod stanoví, že komerční pojišťovny mají odvádět příspěvky Kanceláři (přinejmenším na počátku účinnosti nového 

zákona) v závislosti na objemu pojistných plnění vyplacených v roce 2015. Tímto mohou být pojišťovny motivovány k 
minimalizaci těchto pojistných plnění, tedy k co nejširšímu uplatňování výluk. 

Žádám, aby bylo ustanovení změněno tak, že pojišťovny budou příspěvky odvádět z vybraného pojistného. 

Zásadní připomínka. 

Vysvětleno. 

KML 

19. K části třetí, změna zákona o azylu: 

 
Návrh chce vyloučit žadatele o azyl/mezinárodní ochranu ze systému veřejného zdravotního pojištění a péči jim má hradit 
přímo Ministerstvo zdravotnictví ČR. S tímto nelze souhlasit. Jsem toho názoru, že vynětí těchto skupin cizinců ze 
systému veřejného zdravotního pojištění není podloženo žádnými údaji a znamenalo by vážný krok zpět. Odkazuji v této 
části na argumentaci uvedenou u zásadní připomínky č. 1 (str. 3). Zdůrazňuji, že důvodová zpráva na mnoha místech 
uvádí, že účelem návrhu je zjednodušit právní úpravu zdravotního pojištění cizinců a odstranit její dosavadní 
roztříštěnost. Jsem toho názoru, že novela navrhuje velké zkomplikování systému: vedle standardního všeobecného 
veřejného zdravotního pojištění má existovat komerční zdravotní pojištění a dále ještě systém přímé úhrady 
Ministerstvem zdravotnictví, kde by tento systém spravoval jediný zaměstnanec. Lze se obávat, že lékaři i ostatní 
zdravotnický personál by se v novém systému po dlouhou dobu nedostatečně orientovali a z obavy, že jim péče nebude 
proplacena, by léčení cizinců odmítali. Nadto upozorňuji, že model, kdy žadatelům o azyl hradil zdravotní péči přímo stát 
(tedy mimo rámec veřejného zdravotního pojištění), již v ČR existoval do roku 2005, kdy byl tento systém změněn, neboť 
se neosvědčil. Považuji za naprosto nelogické, abychom se vraceli k fungování systému, o němž je již z historických 
zkušeností známo, že nefunguje. 
 
Z výše uvedených důvodů žádám, aby byla vypuštěna tato část návrhu tak, aby nedošlo k vyloučení žadatelů o 

azyl/mezinárodní ochranu ze systému veřejného zdravotního pojištění a vytvoření tohoto systému přímé 
úhrady zdravotní péče Ministerstvem zdravotnictví. 

Zásadní připomínka. 

ROZPOR 

 
Žadatelé o azyl, resp. o mezinárodní 
ochranu, budou mít podle nové právní 
úpravy zajištěnou úhradu zdravotních 
služeb ze strany Ministerstva 
zdravotnictví. To jim bude hradit 
zdravotní služby ve stejném rozsahu, 
jako jsou hrazeny zdravotními 
pojišťovnami pojištěncům veřejného 
zdravotního pojištění. Nebudou tedy 
zdravotně pojištěni, nicméně budou 
mít hrazený stejný rozsah zdravotních 
služeb, jako pojištěnci. 
 
Cizinec, který je žadatelem o 
mezinárodní ochranu, zatím nemá 
žádné dlouhodobější vazby k ČR a 
jeho zařazení do systémů veřejného 
zdravotního pojištění je nelogické a 
nesystematické. Cizinec, kterému 
byla mezinárodní ochrana udělena, 
bude pojištěncem i nadále, v tomto 
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smyslu je zohledněna předpokládaná 
dlouhodobost jeho pobytu na území 
ČR. 

KML 

20. K ZZ RIA. 

 
Dle Obecných zásad RIA ustanovení část II. C se v případě návrhu zákonů předkládá Shrnutí ZZ RIA podle závazné 
Přílohy č. 3 Obecných zásad RIA. Součástí by mj. měly být agregované dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné 
rozpočty, případně hlavní skutečnosti v oblasti sociálních dopadů navrhovaného řešení. 
 
Žádám do ZZ RIA vložit vyplněné Shrnutí ZZ RIA. 

Zásadní připomínka. 

Akceptováno. 

Shrnutí ZZ RIA bude vloženo. 

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 

KZPS 

3. K ustanovení § 172e odst. 2 
Navrhujeme termín úmyslným jednáním pojištěného nahradit termínem zaviněným jednáním pojištěného.  

Odůvodnění:  
I případné pouhé nedbalostní jednání pojištěného může vést k nutnosti poskytnutí zdravotních služeb a tudíž 
k vynaložení nákladů.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Jde o vazbu na ustanovení § 2779 
odst. 2 OZ, přičemž úmyslným 
jednáním se má vyjádřit výjimka 
z obecného pravidla podle § 2758, 
podle něhož je pojistnou událostí 
událost nahodilá, krytá pojištěním. 

KZPS 

4. K ustanovení § 172f odst. 1 

Navrhujeme zdravotní pojištění vztáhnout též na poporodní péči bez podmínky nepřerušení hospitalizace a podmínky 
bezprostřední návaznosti na porod. 
Odůvodnění:  
Např. v případě domácího porodu může vzniknout potřeba poskytnout poporodní péči, která však nebude bezprostředně 
navazovat na proběhlý porod. Navíc podmínka nepřerušení hospitalizace se u tohoto typu péče jeví tvrdou.  
Tato připomínka je zásadní. 

Úprava textu. 

KZPS 

5. K ustanovení § 172h 

Navrhujeme doplnit, že pojišťovna je oprávněna požadovat před uzavřením pojistné smlouvy zjištění zdravotního stavu 
cizince prostřednictvím jí určeného lékaře. 

Odůvodnění:   
Snaha o zajištění objektivity posouzení zdravotního stavu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Úprava textu. 

KZPS 

7. K ustanovení §172j odst. 1 
Navrhujeme vypustit ,,nejsou-li diskriminační“. 

Odůvodnění:  
Pojišťovna by měla mít možnost za účelem stanovení výše pojistného v pojistné smlouvě zohlednit a posoudit veškeré 
dostupné faktory. Např. věk by mohl být z pohledu pojištěného vnímán jako faktor diskriminační, nicméně s ohledem na 
celkové posouzení je údajem důležitým.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

V této souvislosti odkazujeme na 
„Pokyny k uplatňování směrnice Rady 
2004/113/ES v pojišťovnictví s 
ohledem na rozsudek Soudního dvora 
Evropské unie ve věci C-236/09 
(Test-Achats)“, podle něhož faktor 
věku není faktorem diskriminačním. 
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KZPS 

8. K ustanovení § 172l odst. 2 

Navrhujeme, aby právo pojišťovny vůči pojištěnému na náhradu pojistného plnění vzniklo i tehdy, pokud pojištěný při 
sjednání pojištění pouze vědomě zkreslil (netřeba hrubě) potřebné informace. 

Odůvodnění:  
Vědomé zkreslení podaných informací zpravidla vede k získání neoprávněné výhody.  
Tato připomínka je zásadní. 

Úprava textu. 

KZPS 

15. K části druhé čl. IV., části třetí čl. VI., části čtvrté čl. VIII. 

Navržená přechodná ustanovení požadujeme vypustit.  
Odůvodnění:  
Přechodná ustanovení ukládají zdravotní pojišťovně povinnost hradit zdravotní služby poskytnuté nejdéle do 3 měsíců po 
nabytí účinnosti zákona za osoby, které účinností zákona přestanou být pojištěnci v rámci systému veřejného zdravotního 
pojištění, a nebude tedy za ně odváděno pojistné (např. žadatelé o mezinárodní ochranu podle § 88 zákona č. 325/1999 
Sb., o azylu, další cizinci podle § 48 resp. § 88 zákona č. 326/1999 Sb.). Podle nové úpravy má za tyto osoby hradit 
zdravotní služby stát, resp. Ministerstvo zdravotnictví (viz navrhované znění § 88 zákona č. 325/1999 Sb., § 48 zákona č. 
326/1999 Sb.), kterému budou zároveň přiděleny finanční prostředky dosud odváděné do systému za tyto pojištěnce.  
Problém spatřujeme jednak v tom, jakým způsobem budou žadatelé o mezinárodní ochranu resp. další cizinci, které 
přestanou být ex lege od data nabytí účinnosti úpravy pojištěnci systému veřejného zdravotního pojištění identifikováni a 
vyřazeni ze systému, neboť neexistuje povinnost Ministerstva vnitra sdělit VZP ČR osobní údaje těchto osob. – 
Navrhujeme proto Ministerstvu vnitra uložit povinnost sdělit VZP ČR, která vede registr všech pojištěnců veřejného 
zdravotního pojištění osobní údaje těchto cizinců ke dni nabytí účinnosti změny úpravy úhrady jejich zdravotních služeb.  
Dále je třeba v zákoně upravit způsob vrácení průkazu pojištěnce, který byl vydán dosavadním pojištěncům systému 
veřejného zdravotního pojištění. S ohledem na skutečnost, že se jedná o cizince neznalé českého jazyka, se jeví jako 
nejvhodnější, aby Ministerstvo vnitra v rámci kontaktu s těmito osobami ve stanovené lhůtě od nich průkazy pojištěnce 
vybralo.  
Úprava přechodných ustanovení je pak problematická v několika ohledech. Jednak není jasné, jak by zdravotní 
pojišťovna v případě, že osoba přestane být účastna systému veřejného zdravotního pojištění a nebude vedena v 
jejím informačním systému, k osobě mohla přiřadit příslušné vykázané zdravotní služby (informační systém bude 
vyúčtování zdravotních služeb poskytovatelem pravděpodobně zamítat). Ustanovení je navíc formulováno tak, že nebude 
jasné, které zdravotní služby pod něho budou spadat. Za vhodnější proto považujeme jasně stanovit den, od kterého 
bude úhrada za zdravotní služby poskytnuté těmto osobám poskytovateli účtována státu bez úpravy přechodného 
ustanovení.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 

 Do důvodové zprávy bylo doplněno, 

že ministerstvo vnitra na svých 

webových stránkách upozorní, aby se 

cizinci z dotčené skupiny, kterým bylo 

příslušné oprávnění k pobytu vydáno 

před účinností navrhovaného zákona, 

dostavili na některé z jeho pracovišť, 

kde jim bude pro potřeby 

poskytovatelů zdravotních služeb 

vydáno potvrzení o zajištění úhrady 

zdravotních služeb (v rozsahu 

veřejného zdravotního pojištění). 

Ministerstvo financí 

MF 

1. Požadujeme doplnit do důvodové zprávy, že výdaje, které nebudou pokryty přesunem ze snížené platby za tzv. státní 
pojištěnce, budou pokryty kapitolou Ministerstva zdravotnictví v rámci rozpočtovaných výdajů a limitů stanovených ve 
střednědobém výhledu. Tj. pokud jde o část 8,7 mil. Kč, je třeba, aby ji uhradilo Ministerstvo zdravotnictví v rámci 
výdajů své kapitoly. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak.  

Pro bezproblémové převzetí a řádné 
fungování agendy předpokládané 
navrhovaným zákonem bude 
bezprostředně po schválení tohoto 
zákona pokrytí zbývající části výdajů, 
které nebudou pokryty přesunem ze 
snížené platby za tzv. státní 
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pojištěnce, (tj. cca 8,7 mil. Kč) řešeny 
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. 

MF 

2. Na základě UV č. 992/2014 bylo uloženo kap. 314 MV ve spolupráci s kap. 312 MF a 335 MZDR vypracovat novou 
právní úpravu povinného zdravotního pojištění cizinců s předpokládanou účinností od poloviny r. 2016. Na základě této 
skutečnosti kap. 314 MV předkládá návrh zákona, 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, které řeší právní úpravu soukromého zdravotního pojištění cizinců. 

Z důvodové zprávy a s přijetím navrhované právní úpravy vyplývá dopad do rozpočtu kapitoly 335 MZDR na objem 
prostředků na platy a počet míst se kterými odbor 11 zásadně nesouhlasí: 

Důvodová zpráva uvádí předpoklad navýšení FM včetně platů u kap. 335 MZDR, která by vykonávala agendu úhrady 
zdravotních služeb poskytnutých dotčeným cizincům, kterou dosud vykonávali zaměstnanci zdravotních pojišťoven, tedy 
byly kryty z veřejného zdravotního pojištění. Vytvoření nového pracovního místa (10. platová třída) s příslušnými 
mzdovými výdaji, včetně odvodů zaměstnavatele (povinné pojistné, příspěvky do FKSP) ve výši 36.450,- Kč/měsíc (hrubá 
mzda 27.000,- Kč), roční výdaje ve výši cca 437.400,- Kč. 

 

S uvedeným navýšením zásadně nesouhlasíme a upozorňujeme, že kapitola 335 MZDR dlouhodobě vykazuje značnou 
neobsazenost funkčních míst. Konkrétně, za období leden – červen 2015 činí tato neobsazenost celkem 233 míst, tj. 
6,4%. K těmto neobsazeným místům jsou přiznány prostředky na platy, z čehož vyplývá, že kapitola 335 MZDR disponuje 
značnými mzdovými rezervami, které může použít na výše uvedenou prioritu.  

 

Požadujeme doplnit důvodovou zprávu tak, aby bylo zřejmé, že veškeré mzdové výdaje a personální požadavky kapitoly 
335 MZDR budou pokryty v rámci rozpočtovaných prostředků kapitoly. 

Stejně tak požadujeme, aby byl v tomto smyslu doplněn i návrh usnesení vlády o úkol pro ministra zdravotnictví tak, aby 
veškeré změny vyplývající z této novelizace byly zabezpečeny v rámci schváleného limitu funkčních míst a objemu 
prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci Ministerstva zdravotnictví v roce 2016 a letech 
následujících. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně. Vysvětleno 

Důvodová zpráva bude ve smyslu 
připomínky doplněna. V tomto ohledu 
máme požadavek doplnit usnesení 
vlády o „omezení pro futuro“ za 
situace, kdy nebudou kladeny žádné 
nové mzdové nároky na státní 
rozpočet a ani nebude požadováno 
dodatečné funkční místo, za 

nadbytečný. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MŠMT 

Obecně: Z důvodové zprávy nám není zřejmé, zda předkladatel hodnotil dopady, které má navrhovaná právní úprava, ve 

vztahu k nezletilým cizincům. Konkrétně pak ve vztahu k zápisu nezletilých do mateřských škol (protože zápis dětí 
např. do mateřské školy je možný až po předložení dokladu o právu pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů) 
či k plnění povinné školní docházky. Požadujeme doplnit důvodovou zprávu o identifikaci a zohlednění dopadů 
navrhované právní úpravy ve vztahu k nezletilým, zejména pak k zápisu do mateřských škol, plnění povinné školní 

Vysvětleno. 
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docházky či možnostem přijímání do středního vzdělávání. 

Tato připomínka je zásadní. 

MŠMT 

Obecně: Z důvodové zprávy nám není zřejmé, zda předkladatel hodnotil dopady, které má navrhovaná právní úprava, ve 

vztahu k nezletilým cizincům. Konkrétně pak ve vztahu k zápisu nezletilých do mateřských škol (protože zápis dětí 
např. do mateřské školy je možný až po předložení dokladu o právu pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů) 
či k plnění povinné školní docházky. Požadujeme doplnit důvodovou zprávu o identifikaci a zohlednění dopadů 
navrhované právní úpravy ve vztahu k nezletilým, zejména pak k zápisu do mateřských škol, plnění povinné školní 
docházky či možnostem přijímání do středního vzdělávání. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

MŠMT 

Obecně: Jak uvádí důvodová zpráva, výše pojistného bude cizincům stanovována na základě jejich věku a zdravotního 

stavu. Zjištění a přezkoumání zdravotního stavu pojištěného je pojišťovna oprávněna požadovat před uzavřením pojistné 

smlouvy a v případě, že cizinec odmítne takové vyšetření, je pojišťovna oprávněna dle § 172h uzavření pojistné smlouvy 

odmítnout. Zdravotní stav má také vliv na stanovení výše pojistného, jak uvádí § 172j odst. 1. Požadujeme doplnit 

důvodovou zprávu o stanovisko, zda tento postup opřený o věk čin zdravotní stav nemůže mít diskriminační charakter. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Bude doplněna důvodová zpráva. 

Ministerstvo zdravotnictví 

MZD 

1. K bodu 26 (§ 48):  
 

 V odstavci 5 písm. c) požadujeme slova „bylo vydáno“ nahradit slovy „nabylo právní moci“.  
Tato připomínka je zásadní. 

 
Odůvodnění: 

 Jedná se o ustanovení, na jehož základě Ministerstvo vnitra sděluje Ministerstvu zdravotnictví, kdy nastal časový 
okamžik, od kterého má Ministerstvo zdravotnictví za daného cizince hradit zdravotní služby. Vydáním rozhodnutí se 
přitom podle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozumí typicky předání 
stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení, popřípadě jiný úkon k jeho doručení. Účinky rozhodnutí by 
však v daném případě neměly nastávat již jeho podáním k poštovní přepravě ze strany správního orgánu, 
ale až nabytím právní moci. Tak je tomu např. i v případě vzniku účasti ve veřejném zdravotním pojištění u osob, 
kterým byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana. 

Vysvětleno. 

Vydáním povolení se rozumí převzetí 
průkazu. 

MZD 

2. K bodu 33 (§ 172k odst. 2): 

 
 Požadujeme do tohoto ustanovení doplnit formulaci, že poskytovatel nemůže požadovat úhradu poskytnutých 
zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění v cenách vyšších, než v jakých požaduje jejich 
úhradu za pojištěnce zařazené do systému veřejného zdravotního pojištění, a to například takto: 
 
„(2) Poskytovatel zdravotních služeb nemůže požadovat úhradu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených, 
hrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, které byly pojištěnému poskytnuty s jeho 

souhlasem, v cenách vyšších, než v jakých požaduje jejich úhradu od pojištěnců zařazených do systému veřejného 
zdravotního pojištění.“. 

Neakceptováno. 

 
Připomínkové místo od připomínky 
ustoupilo. 
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Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: 
 V tomto ustanovení je stanovena povinnost poskytovateli zdravotních služeb účtovat v cenách podle systému 

veřejného zdravotního pojištění. Tato povinnost je nicméně vztažena pouze pro poskytování zdravotních služeb 
nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Máme za to, že v tomto ustanovení 
absentuje úprava cen účtovaných za zdravotní služby, které by pojištěncům veřejného zdravotního pojištění byly 
hrazeny z tohoto systému. Požadujeme tedy do tohoto ustanovení doplnit formulaci, že poskytovatel nemůže 
požadovat úhradu poskytnutých zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění v cenách vyšších, 
než v jakých požaduje jejich úhradu za pojištěnce zařazené do systému veřejného zdravotního pojištění. 

MZD 

3. K bodu 33 [(§ 172m odst. 1 písm. a)]: 

 
 Uvedené ustanovení požadujeme vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Odůvodnění: 

 Nesouhlasíme s možností pojišťovny vypovědět pojistnou smlouvu v případě skončení platnosti oprávnění cizince 
pobývat na území. Skončení platnosti oprávnění k pobytu nemá žádný vliv na zdravotní pojištění cizince, tuto 
skutečnost nelze považovat za změnu okolností, za kterých bylo pojištění uzavřeno, ani za okolnost, která by např. 
měnila pojistné riziko. Připuštění této možnosti by tak bylo proti smyslu zdravotního pojištění cizinců, které má chránit 
jak cizince, tak poskytovatele zdravotních služeb. 

Vysvětleno. 

 
Skončení platnosti oprávnění 
k pobytu cizince musí vést k jeho 
vycestování z území. V žádném 
případě nelze ukládat povinnost 
pojištění osobám, které nemají platné 
oprávnění k pobytu. Z toho plyne i 
právo výpovědi pojištění uplynutím 
lhůty pro vycestování. Není pravdou, 
že nelegální pobyt nezvyšuje pojistné 
riziko, neboť nevycestování je samo o 
sobě rizikovým chováním. 

MZD 

4. K bodu 39 (§ 182a odst. 2): 

 
 Uvedené ustanovení požadujeme vypustit a spolu s tím také související právní úpravu odkazující na „závažné 
nemoci“. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Odůvodnění: 

 Podle tohoto ustanovení má Ministerstvo zdravotnictví stanovit vyhláškou seznam závažných nemocí pro účely § 
172d odst. 2. Podle zmíněného ustanovení není pojišťovna povinna s cizincem pojištění uzavřít, pokud cizinec 
nemocí uvedenou v dotčeném seznamu trpí. Předmětný zákon však neobsahuje žádná kritéria pro určení seznamu 
takových nemocí, není tedy zřejmé, podle čeho má být „závažnost“ nemoci posuzována, proto by toto zmocnění 
nemohlo být ani naplněno. Navíc by takové ustanovení mohlo být považováno za skrytou překážku, která by mohla 
bránit pobytu cizinců na území ČR. 

Akceptováno. 

 
 
Možnost odmítnutí uzavření 
smlouvy z důvodu závažné nemoci 
byla vypuštěna. 

MZD 

5. K části druhé (Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění), bodu 6 (§ 41b):  

 
 V § 41b odst. 1 písm. a) požadujeme vypustit slova „nebo ochrany na území“. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Odůvodnění: 

 Osoba, které bylo vydáno povolení k pobytu na území za účelem ochrany, nebude pojištěncem veřejného 
zdravotního pojištění. Za tuto osobu bude hradit zdravotní péči stát, resp. Ministerstvo zdravotnictví, a to jak ve fázi 

Vysvětleno – navíc dohodnuto, že 

bude doplněno do § 2 odst.1 písm. b) 
bod 2 a do § 3 odst. 1 písm. c) bod 2 

a § 3 odst. 2 písm. c) bod 2. 
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podání žádosti o pobytové oprávnění, tak i po jeho udělení. Tomu odpovídá i navrhované znění § 48 zákona o pobytu 
cizinců, kde jsou obě tyto kategorie uvedeny právě mezi osobami s úhradou zdravotních služeb ze strany státu. 

MZD 

6. K části třetí (Změna zákona o azylu), bodu 2 (§ 88): 

 
 V § 88 odst. 4 písm. b) požadujeme doplnit na konec stávajícího písmene b) slova „a dobu platnosti pobytového 
oprávnění cizince na území“. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Odůvodnění: 

 Je žádoucí, aby na potvrzení o zajištění úhrady zdravotních služeb, kterým se budou cizinci prokazovat u 
poskytovatelů zdravotních služeb, byla uvedena i doba, po kterou platí, pokud je časově omezeno, popř. údaj o tom, 
že je vydáno na dobu neurčitou, přichází-li to v úvahu.  Jedná se o otázku právní jistoty poskytovatelů zdravotních 
služeb, ale i o posílení pozice cizinců, kteří budou čerpat zdravotní služby. 

Akceptováno jinak. 

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

a) jménu, příjmení, datu narození, 
pohlaví, státní příslušnosti cizince 
a jeho rodném čísle, bylo-li 
přiděleno, 

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

c) době platnosti tohoto potvrzení." 

 

MZD 

7. K části čtvrté (Změna zákona o dočasné ochraně cizinců), bodu 1 (§ 28):  

 
V § 28 odst. 4 požadujeme doplnit na konec stávajícího písmene b) slova „a dobu platnosti pobytového oprávnění 
cizince na území“. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Odůvodnění: 

 I zde platí stejná argumentace, jako v případě zákona o azylu. Tedy, že je žádoucí, aby na potvrzení o zajištění 
úhrady zdravotních služeb, kterým se budou cizinci prokazovat u poskytovatelů zdravotních služeb, byla uvedena i 
doba, po kterou platí, pokud je časově omezeno, popř. údaj o tom, že je vydáno na dobu neurčitou, přichází-li to v 
úvahu. I zde se jedná o otázku právní jistoty poskytovatelů zdravotních služeb a zároveň o posílení pozice cizinců, 
kteří budou čerpat zdravotní služby. 

Akceptováno jinak. 

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

a) jménu a příjmení, datu narození, 
pohlaví, státní příslušnosti cizince 
a rodném čísle, bylo-li přiděleno, 

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

c) době platnosti tohoto potvrzení." 

 

MZD 

8. K návrhu usnesení vlády: 

Požadujeme doplnit návrh usnesení vlády schvalující tento zákon tak, aby bylo tímto usnesením uloženo ministru 
financí navýšit rozpočet kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši cca 15,74 mil. Kč. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Odůvodnění: 

 V případě, že by kapitola Ministerstva zdravotnictví o uvedené prostředky navýšena nebyla, nebylo by Ministerstvo 
zdravotnictví z důvodu napjatého rozpočtu schopno dostát svým povinnostem, které mu ze zákona vyplývají. 

Akceptováno jinak.  
 

Akceptovatelné je převedení částky, 
které nyní Ministerstvo financí 
proplácí za státní pojištěnce a které 
by měly být podle návrhu z platby za 
státní pojištěnce vyňaty, a to z 
kapitoly Všeobecné pokladní správy 
do rozpočtu Ministerstva 
zdravotnictví. Tedy to, co oproti 
dnešku ušetří. 
Pro bezproblémové převzetí a řádné 
fungování agendy předpokládané 
navrhovaným zákonem bude 
bezprostředně po schválení tohoto 
zákona pokrytí zbývající části výdajů, 
které nebudou pokryty přesunem ze 
snížené platby za tzv. státní 
pojištěnce, (tj. cca 8,7 mi. Kč) řešeny 
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. 
Nad rámec vyjádření dáváme na 
zvážení koncepční otázku, zda má 
navrhovaná čistě operativní činnost 
spočívající v proplácení zdravotních 
služeb cizincům spadat do působnosti 
Ministerstva zdravotnictví.  

Svaz průmyslu a dopravy ČR 

SPCR 

K bodům 15. a 16. návrhu (změna §§ 44 odst. 4 a 6 ZoPC)  

 
SP ČR chápe snahu orgánů státní správy zajistit, aby cizinec nejpozději po roce dlouhodobého pobytu v ČR měl 
zajištěno zdravotní pojištění v rozsahu obdobném rozsahu veřejného zdravotního pojištění. SP ČR je však zásadně 
proti tomu, aby např. vyslanému zaměstnanci nebo členu statutárního orgánu efektivně mohla být vydána neduální 
zaměstnanecká karta pouze na 1 rok. Stávající znění návrhu představuje významnou administrativní a nikoliv 
nepodstatnou finanční zátěž pro žadatele (i české PO, u nichž působí a kteří za cizince tuto agendu velmi často 

administrují anebo jim s ní pomáhají), protože budou muset již po 1 roce znovu žádat o vydání karty, znovu obstarávat 

Akceptováno. Bod 16. vypuštěn. 
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a předkládat příslušné doklady, znovu se dostavit k pořízení biometrických údajů a znovu platit poplatky v řádu tisíců 
Kč za vydání prodloužené zaměstnanecké karty. Na platnost zaměstnanecké karty je mnohdy navázána také platnost 
povolení k pobytu rodinných příslušníků cizince a musejí tedy žádat také znovu. 
 
S ohledem na výše uvedené SP ČR navrhuje bod 16. návrhu vypustit a návrh upravit tak, aby mohla i neduální 
zaměstnanecká karta nadále být vydávána až na 2 roky, s tím, že pokud cizinec nejdéle do 1 roku nedoloží 
doklad o sjednání soukromého zdravotního pojištění cizince podle navrhovaného § 172d odst. 4 ZoPC, 
zaměstnanecká karta pozbude platnosti. Nově zřizovaná Kancelář (pojišťoven provozujících soukromé zdravotní 

pojištění) by mohla v rámci průběžného porovnání evidence pojištěných cizinců s údaji poskytnutými z evidence 
cizinců (viz navrhované ustanovení § 172n odst. 3 ZoPC) také upozorňovat cizince popř. i příslušný český subjekt – 
zaměstnavatele nebo PO, v níž má cizinec postavení společníka/člena statutárního orgánu -  např. 1 měsíc předem 
na blížící se uplynutí lhůty pro sjednání uvedeného pojištění a důsledky porušení této povinnosti. Pokud by cizinec 
doklad podle navrhovaného §172d odst. 4 ZoPC v 1-roční lhůtě nedoložil, Kancelář by v souladu s navrhovaným 
§172n odst. 3 ZoPC informovala o této skutečnosti správce evidence cizinců.  
 
Obdobně této úpravě by bylo možné upravit dobu platnosti povolení k pobytu rodinných příslušníků v § 44 odst. 4 
ZoPC a tedy zachovat stávající doby platnosti bez navrhovaného zkrácení. 
 

Tato připomínka je zásadní. 

 
 
 
 
 
 
- nesouhlas, v tomto případě 
nedochází ke změně oproti současné 
úpravě, jedná se o případy 
„společného soužití rodiny“ a v tomto 
případě se první povolení k pobytu 
vydává na 1 rok (odpovídá směrnici 
2003/86/ES o právu na sloučení 
rodiny) a při prodloužení na dobu 
platnosti povolení vydaného nositeli 
oprávnění [viz § 44a odst.1 písm. c) a 
d)] 
 
 
 
 
 

SPCR 

 K bodu 33. návrhu, § 172x ZoPC 
 

Jaký doklad budou cizinci podle navrhovaného § 172x odst. 1 písm. a) až c) ZoPC předkládat k prokázání, že se na 
ně vztahuje výjimka podle § 172x a že tedy nejsou povinni sjednávat (cestovní/vstupní/soukromé) zdravotní pojištění 
cizince? SP ČR navrhuje, aby toto bylo upřesněno a, má-li se jednat o nové doklady nad rámec těch, které má již 
cizinec k dispozici/předkládá, aby byla slova „a tuto skutečnost prokáže předložením příslušného dokladu nebo jiným 
způsobem“ z celého ustanovení vypuštěna.  

 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 
 
Druhy dokladů doplněny 

Ministerstvo spravedlnosti 

MSP 

K čl. I bodu 33 (§ 172m odst. 1) 

Přestože má výčet důvodů zániku soukromého zdravotního pojištění zřetelně taxativní povahu, když v předmětném 
ustanovení nejsou uvedeny některé z důvodů zániku pojištění stanovené v občanském zákoníku, ustanovení obsahuje 
zavádějící obrat „podle občanského zákoníku“, jehož význam však zřejmě v rozporu s explicitní dikcí celého ustanovení 
nemá být tvrzení, že by důvodem zániku zdravotního pojištění mohly být všechny situace předpokládané občanským 
zákoníkem, nýbrž že se při aplikaci v tomto ustanovení taxativně vyjmenovaných důvodů subsidiárně použije úprava 
obsažená v občanském zákoníku. Nejednoznačnost předmětného ustanovení dále posiluje použití výrazu „a také“ na 
konci návětí tohoto ustanovení, po němž jsou vypočteny důvody odlišné od důvodů stanovených občanským zákoníkem.  

Dále upozorňujeme, že z navrženého znění není patrný charakter zániku pojištění z důvodu „výpovědi pojistníka“, a 
především pak jeho vztah k důvodu „výpověď pojistníka ke konci pojistného období“, jenž prvně jmenovaný důvod 

Akceptováno jinak. 

Úprava textu. 
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v předmětném ustanovení předchází.  

Ze shora uvedených důvodů jednak požadujeme pro jeho neurčitost vypustit z návrhu ustanovení důvod „výpověď 
pojistníka“, jednak požadujeme přeformulovat předmětné ustanovení způsobem, z něhož bude zřejmé, že ustanovení 
obsahuje taxativní výčet důvodů zániku zdravotního pojištění. 

Tato připomínka je zásadní 

MSP 

K čl. I bodu 33 (§ 172o odst. 5)      

Z návrhu ustanovení není zcela zřejmé, za jaké období mají členové Kanceláře předkládat výkazy o své činnosti 
v soukromém zdravotním pojištění cizince. Jelikož se však lze domnívat, že tímto obdobím má být kalendářní rok, 
navrhujeme za slova „pojištění cizince“ vložit slova „za předcházející kalendářní rok“.  

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 

 
Úprava textu. 

MSP 

K čl. I bodu 33 [§ 172p odst. 1, § 172r odst. 1 a odst. 2 písm. b) a § 172s odst. 1]  

Předložený návrh systému orgánů Kanceláře nevhodně kombinuje monistický systém vnitřní struktury akciové společnosti 
se systémem dualistickým. Z návrhu novely zákona především není zřejmý význam funkce výkonného ředitele, jehož 
existenci předpokládá § 172r odst. 2 písm. b) a § 172s odst. 1, když § 172r odst. 1 stanovuje, že statutárním orgánem 
Kanceláře je správní rada, přičemž za radu jedná každý její člen samostatně. Vzhledem k této skutečnosti považujeme 
předvídanou existenci výkonného ředitele za de facto nadbytečnou.  

Ze shora uvedeného důvodu požadujeme přepracovat uvedená ustanovení, přičemž vzhledem k předjímané struktuře 
orgánů Kanceláře doporučujeme přizpůsobit tuto strukturu monistickému systému orgánů akciových společností.  

Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno. 

MSP 

K čl. I bodu 33 (§ 172p odst. 2)  

Upozorňujeme, že podle § 15 odst. 2 občanského zákoníku se svéprávností rozumí způsobilost k právnímu jednání, 
přičemž každá fyzická osoba má, byť v některých případech v omezené míře, způsobilost právně jednat (srov. § 30 odst. 
1, § 31 a § 57 odst. 1 občanského zákoníku). Vzhledem k této skutečnosti považujeme za nadbytečné vázat podmínku 
členství fyzické osoby v orgánech Kanceláře na její svéprávnost. Bylo-li záměrem předkladatele stanovit podmínku plné 
svéprávnosti, pak upozorňujeme na nadbytečnost takovéhoto ustanovení, jelikož tato podmínka je již obsažena v § 152 
odst. 2 občanského zákoníku.  

Dále upozorňujeme, že vzhledem ke skutečnosti, že jsou všechny hospodářské trestné činy v části druhé, hlavě šesté 
trestního zákoníku koncipovány jako trestné činy úmyslné, považujeme za nadbytečné jejich výslovné uvedení vedle 
použitého obratu „nebo pro jiný úmyslný trestný čin“. Vzhledem k § 106 trestního zákoníku, podle něhož se v případě 
zahlazení odsouzení hledí na pachatele, jako by nebyl odsouzen, je taktéž třeba považovat za nadbytečnou formulaci 
„jejíž odsouzení pro trestné činy bylo zahlazeno“.  

Konečně, konstatujeme, že celková formulace ustanovení, jež stanovuje, které osoby mohou být členem vedení, a nikoliv 
které osoby jimi být nemohou, neodpovídá obvyklé legislativní praxi.  

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem požadujeme celkové přeformulování uvedeného ustanovení ve smyslu 

Akceptováno. 

Úprava textu. 
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našich připomínek, přičemž navrhujeme jeho následující znění: „Členem orgánu Kanceláře nebo jinou osobou v jejím 
vedení nemůže být fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti 
majetku spáchaný z nedbalosti, ledaže se na ní hledí, jako by nebyla odsouzena.“       

Tato připomínka je zásadní 

MSP 

K čl. I bodu 33 (§ 172q odst. 1) 

Z návrhu předmětného ustanovení ani z důvodové zprávy není zřejmé, z jakého důvodu má předseda dozorčí komise 
oprávnění, a nikoliv povinnost účastnit se jednání nejvyššího orgánu právnické osoby. Požadujeme proto dopracovat 
důvodovou zprávu o vysvětlení tohoto důvodu, resp. učinit účast členů dozorčí rady na jednání shromáždění členů 
povinnou.  

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 

Úprava textu a doplnění důvodové 

zprávy. 

Vedoucí Úřadu vlády ČR 

VÚV 

1. Přepracování materiálu a uvedení materiálu do souladu s usnesení vlády č. 930 ze dne 12. 11. 2014. 

 
Návrh zákona je v rozporu s usnesením vlády České republiky č. 930 ze dne 12. 11. 2014, kterým vláda schválila 
Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů, uvedená v příloze tohoto usnesení. 
Bod 33 tohoto usnesení jasně uvádí úkol pro Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zdravotnictví „revidovat legislativu 
vztahující se k veřejnému zdravotnímu pojištění tak, aby cizinci a cizinky dlouhodobě pobývající na území ČR (zejména 
OSVČ, rodinní příslušníci včetně dětí a studující) byli začleněni ve veřejném zdravotním pojištění.“ 
 
Odůvodnění: 
 
V této souvislosti je třeba uvést, že materiál vychází z nesprávných východisek: 
 

A) Zamezení vzniku tzv. nepojistitelných cizinců. 

Přestože materiál zavádí pojišťovnám kontrakční povinnost, tak § 172d odst. 2. návrhu novely zákona č. 326/199 
Sb., o pobytu cizinců („zákon o pobytu cizinců), umožňuje výjimky z této povinnosti. 
 

B) Výše pojistného na základě věku a zdravotního stavu 

Z důvodové zprávy vyplývá, že cizincům bude pojistné předepisováno na základě jejich věku, což je možné 
chápat jako diskriminační. Dále § 172j odst. 1 spolu s § 172h ukazuje, že kromě věku, bude výše pojistného 
určována vedle věku také na základě zdravotného stavu cizince. 

 
C) Zvýhodňování zdravotních pojišťoven 

Materiál výrazně zvýhodňuje postavení zdravotních pojišťoven. Například tím, že mohou požadovat celé pojistné 
dopředu, nebo tím, že ukládá cizincům hlásit každou nemoc pojišťovně a neumožňuje jim komerční pojištění 
ukončit, stane-li se dotyčný účastníkem veřejného zdravotního pojištění. 

 
D) Kvalita pojištění 

Materiál předpokládá, že tržní mechanismy a konkurence pojišťoven se postarají o kvalitu komerčního 

ROZPOR 

 
Odůvodnění vychází ze základní 
neznalosti rozdílu mezi průběžně 
financovaným systémem veřejného 
zdravotního pojištění a systémem 
kapitálovým založeným na časovém 
rozlišení výnosů a nákladů 
v soukromém pojištění, včetně tvorby 
pojistně matematických technických 
rezerv – viz stanoviska 
k připomínkám ministra pro lidská 
práva, rovné příležitosti a legislativu. 
Připomínky jsou, navíc, v mnoha 
ohledech zmatečné a spekulativní. 
Neakceptováno, návrh byl 
vypracován v návaznosti na usnesení 
vlády č. 992/2014, kterým, jakožto 
usnesením pozdějším, se 
předkladatel podle obecných 
temporálních pravidel řídil. 

Možnost odmítnutí uzavření 

smlouvy z důvodu závažné nemoci 

byla vypuštěna. 
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zdravotního pojištění. Předkladatelé si však nepoložili otázku, proč tyto tržní mechanismy a konkurence 
pojišťoven, která trvá již dlouho dobu, nevedly ke zlepšení již v minulosti. Dosavadní historie komerčního 
zdravotního pojištění cizinců v ČR nutně vede k pochybnosti, zda se pozitivní efekty tržních mechanismů v této 
oblasti mohou projevit. 
 

E) Výrazné zdražené pojistného 

Důvodová zpráva uvádí, že dojde k výraznému zdražení pojistného. Přestože zdražením pojistného může dojít 
ke zlepšení jeho kvality, tak se na druhou stanu může pro mnohé stát nedostupným. 
Dále je třeba uvést, že v důvodové zprávě se konstatuje, že ve veřejném systému zdravotního pojištění platí 
OSVČ pojistné ve výši 21 564,- Kč za rok (v případě vyšších příjmů se hradí více) a osoby bez zdanitelných 
příjmů hradí částku 14 904,-Kč ročně. Přičemž provozní výdaje veřejnoprávních pojišťoven v ČR jsou limitovány 
(97% pojistného je použito na úhradu zdravotní péče). Naopak komerční zdravotní pojišťovny vykazují velké 
provozní náklady a představují dle jednotlivých pojišťoven 47-80 % vybraného pojistného.5 

 
F) Zneužívání zdravotního pojištění cizinci. 

Materiál vychází z nepodloženého předpokladu, že cizinci zneužívají systém veřejného zdravotního pojištění. 
Současně chybí věcné doložení těchto tvrzení. Jediná čísla, která jsou v důvodové zprávě obsažena, je tabulka 
týkající se čerpání zdravotní péče žadateli o azyl/mezinárodní ochranu v důvodové zprávě. Z této tabulky plyne, 
že průměrné náklady na zdravotní péči za jednoho žadatele o azyl/mezinárodní ochranu činí cca 10 tisíc Kč 
ročně (přičemž zhruba polovina péči nečerpá vůbec a druhá polovina čerpá v průměru péči v hodnotě asi 20 tisíc 
Kč ročně). Pro srovnání je třeba uvést, že průměrný český pojištěnec VZP ČR čerpal v roce 2014 péči v hodnotě 
24 138 Kč.6 Tyto hodnoty dokazují, že čerpání zdravotní péče žadateli azyl jsou zcela v normě. 

 
G) Rozpor s právem EU a Listinou základních práva a svobod 

Materiál je v rozporu s právem EU, které některým skupinám cizinců dává právo na rovné zacházení v oblasti 
sociálního zabezpečení, kam dle nařízení č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení spadá i 
zdravotní pojištění, přičemž toto právo na rovné zacházení náleží i závislým rodinným příslušníkům dotyčných 
cizinců. ČR však toto právo na rovné zacházení (s výjimkou vědeckých pracovníků dle směrnice 2005/71/ES o 
zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu) v případě 
cizinců ze třetích zemí ani jejich rodinných příslušníků nerealizuje. 
Materiál je pak dále pravděpodobně v rozporu s Listinou. Neboť již současné nastavení systému zdravotního 
pojištění cizinců je zřejmě v rozporu s ústavním pořádkem ČR. Městský soud v Praze dospěl k závěru, že 
nastavení § 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění je v rozporu s čl. 32 odst. 1 a odst. 2, čl. 1 a čl. 3 Listiny 
základních práv a svobod a předložil věc dne 21. ledna 2015 Ústavnímu soudu ČR (viz plenární věc spis. zn. Pl. 
ÚS 2/15). Ústavní soud zatím nerozhodl. 
 

H) Důvodová zpráva navíc výrazně (až třikrát) nadhodnocuje počet cizinců spadajících do systému 
komerčního zdravotního pojištění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. 

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 

                                            
5  http://www.konsorcium-nno.cz/dokumenty/analyza_komercniho_zdravotniho_pojisteni_pro_vybor171012_201210180815049.pdf 

6  Viz zdrojové tabulky k Ročence VZP ČR za rok 2014, tabulka T 4.3, dostupné na http://www.vzp.cz/o-nas/dokumenty/rocenky, navštíveno dne 20. září 2015.  
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Tato připomínka je zásadní. 

 

Na základě výše uvedeného proto požadujeme, aby materiál vůbec nebyl předložen vládě a byl přepracován 
v duchu uvedených připomínek, uveden do souladu s usnesením vlády č. 930 ze dne 12. 11. 2014. Poté je 
možné jej znovu předložit do MPŘ. 

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. 

VÚV 

2. Nelze souhlasit s tím, že materiál – bez hlubšího zdůvodnění – vylučuje ze systému veřejného zdravotního pojištění 
některé skupiny cizinců, které jsou momentálně v systému zařazeny: žadatelé o azyl/mezinárodní ochranu, nově 
narozené děti cizinců s trvalým pobytem a další. 

Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 

 
Neakceptováno, nedochází ke 
změně rozsahu poskytovaných služeb 
ani k novému stanovení povinnosti 
pro vyjmenované kategorie cizinců 
sjednávat soukromé pojištění. 
Změnou je pouze financování 
zdravotních služeb, nicméně to 
nebude mít na samotného cizince 
vliv. 

VÚV 

Vzhledem k navrhovanému řešení, které prakticky vylučuje skupinu osob ze systému veřejného pojištění a stanoví 
závazné podmínky pro jejich účast na pojištění soukromém, požadujeme, aby byla detailně zpracována analýza dopadů 
na tržní prostředí, včetně zajištění stanoviska ÚOHS (ÚOHS nebyl osloven v MPŘ). 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Obdobná analýza předcházela 
usnesení vlády č. 992/2014. 

 

Unie zaměstnavatelských svazů ČR 

UZS 

3. K ustanovení § 172e odst. 2 
Navrhujeme termín úmyslným jednáním pojištěného nahradit termínem zaviněným jednáním pojištěného.  

Odůvodnění:  
I případné pouhé nedbalostní jednání pojištěného může vést k nutnosti poskytnutí zdravotních služeb a tudíž 
k vynaložení nákladů.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 

Jde o vazbu na ustanovení § 2779 
odst. 2 OZ, přičemž úmyslným 
jednáním se má vyjádřit výjimka 
z obecného pravidla podle § 2758, 
podle něhož je pojistnou událostí 
událost nahodilá, krytá pojištěním. 
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UZS 

4. K ustanovení § 172f odst. 1 

Navrhujeme zdravotní pojištění vztáhnout též na poporodní péči bez podmínky nepřerušení hospitalizace a podmínky 
bezprostřední návaznosti na porod. 
Odůvodnění:  
Např. v případě domácího porodu může vzniknout potřeba poskytnout poporodní péči, která však nebude bezprostředně 
navazovat na proběhlý porod. Navíc podmínka nepřerušení hospitalizace se u tohoto typu péče jeví tvrdou.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 

Úprava textu. 

UZS 

5. K ustanovení § 172h 

Navrhujeme doplnit, že pojišťovna je oprávněna požadovat před uzavřením pojistné smlouvy zjištění zdravotního stavu 
cizince prostřednictvím jí určeného lékaře. 

Odůvodnění:   
Snaha o zajištění objektivity posouzení zdravotního stavu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 

Úprava textu. 

UZS 

7. K ustanovení §172j odst. 1 
Navrhujeme vypustit ,,nejsou-li diskriminační“. 

Odůvodnění:  
Pojišťovna by měla mít možnost za účelem stanovení výše pojistného v pojistné smlouvě zohlednit a posoudit veškeré 
dostupné faktory. Např. věk by mohl být z pohledu pojištěného vnímán jako faktor diskriminační, nicméně s ohledem na 
celkové posouzení je údajem důležitým.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 

V této souvislosti odkazujeme na 
„Pokyny k uplatňování směrnice Rady 
2004/113/ES v pojišťovnictví s 
ohledem na rozsudek Soudního dvora 
Evropské unie ve věci C-236/09 
(Test-Achats)“, podle něhož faktor 
věku není faktorem diskriminačním. 

UZS 

8. K ustanovení § 172l odst. 2 

Navrhujeme, aby právo pojišťovny vůči pojištěnému na náhradu pojistného plnění vzniklo i tehdy, pokud pojištěný při 
sjednání pojištění pouze vědomě zkreslil (netřeba hrubě) potřebné informace. 

Odůvodnění:  
Vědomé zkreslení podaných informací zpravidla vede k získání neoprávněné výhody.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 

Úprava textu. 

UZS 

15. K části druhé čl. IV., části třetí čl. VI., části čtvrté čl. VIII. 

Navržená přechodná ustanovení požadujeme vypustit.  
Odůvodnění:  
Přechodná ustanovení ukládají zdravotní pojišťovně povinnost hradit zdravotní služby poskytnuté nejdéle do 3 měsíců po 
nabytí účinnosti zákona za osoby, které účinností zákona přestanou být pojištěnci v rámci systému veřejného zdravotního 
pojištění, a nebude tedy za ně odváděno pojistné (např. žadatelé o mezinárodní ochranu podle § 88 zákona č. 325/1999 
Sb., o azylu, další cizinci podle § 48 resp. § 88 zákona č. 326/1999 Sb.). Podle nové úpravy má za tyto osoby hradit 
zdravotní služby stát, resp. Ministerstvo zdravotnictví (viz navrhované znění § 88 zákona č. 325/1999 Sb., § 48 zákona č. 
326/1999 Sb.), kterému budou zároveň přiděleny finanční prostředky dosud odváděné do systému za tyto pojištěnce.  
Problém spatřujeme jednak v tom, jakým způsobem budou žadatelé o mezinárodní ochranu resp. další cizinci, které 
přestanou být ex lege od data nabytí účinnosti úpravy pojištěnci systému veřejného zdravotního pojištění identifikováni a 
vyřazeni ze systému, neboť neexistuje povinnost Ministerstva vnitra sdělit VZP ČR osobní údaje těchto osob. – 
Navrhujeme proto Ministerstvu vnitra uložit povinnost sdělit VZP ČR, která vede registr všech pojištěnců veřejného 
zdravotního pojištění osobní údaje těchto cizinců ke dni nabytí účinnosti změny úpravy úhrady jejich zdravotních služeb.  
Dále je třeba v zákoně upravit způsob vrácení průkazu pojištěnce, který byl vydán dosavadním pojištěncům systému 

Akceptováno. 

Ministerstvo vnitra na svých 

webových stránkách upozorní, aby se 

cizinci z dotčené skupiny, kterým bylo 

příslušné oprávnění k pobytu vydáno 

před účinností navrhovaného zákona, 

dostavili na některé z jeho pracovišť, 

kde jim bude pro potřeby 

poskytovatelů zdravotních služeb 

vydáno potvrzení o zajištění úhrady 

zdravotních služeb (v rozsahu 
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veřejného zdravotního pojištění. S ohledem na skutečnost, že se jedná o cizince neznalé českého jazyka, se jeví jako 
nejvhodnější, aby Ministerstvo vnitra v rámci kontaktu s těmito osobami ve stanovené lhůtě od nich průkazy pojištěnce 
vybralo.  
Úprava přechodných ustanovení je pak problematická v několika ohledech. Jednak není jasné, jak by zdravotní 
pojišťovna v případě, že osoba přestane být účastna systému veřejného zdravotního pojištění a nebude vedena v 
jejím informačním systému, k osobě mohla přiřadit příslušné vykázané zdravotní služby (informační systém bude 
vyúčtování zdravotních služeb poskytovatelem pravděpodobně zamítat). Ustanovení je navíc formulováno tak, že nebude 
jasné, které zdravotní služby pod něho budou spadat. Za vhodnější proto považujeme jasně stanovit den, od kterého 
bude úhrada za zdravotní služby poskytnuté těmto osobám poskytovateli účtována státu bez úpravy přechodného 
ustanovení.  

Tato připomínka je zásadní. 

veřejného zdravotního pojištění).  

MV sdělí VZP potřebné údaje – 

povinnost zapracována do 

přechodných ustanovení. 

UZS 

 k  čl. II bod 7. Přechodná ustanovení zákona č. 326/1999 Sb., čl. IV bod 1. Přechodná ustanovení zákona 
č. 48/1997 Sb., čl. VI Přechodná ustanovení zákona č. 325/1999 Sb.  
 

 na uplatněné zásadní připomínce UZS ČR trváme. Určitá skupina cizinců přestane být ex lege datem nabytí 

účinnosti novely zákona pojištěnci systému veřejného zdravotního pojištění a nadále za ně bude poskytnuté 
zdravotní služby hradit Ministerstvo zdravotnictví (např. žadatelé o mezinárodní ochranu podle § 88 zákona č. 
325/1999 Sb., o azylu a někteří cizinci podle § 48 resp. § 88 zákona č. 326/1999 Sb. v závislosti na konkrétním 
právním důvodu pobytu). – Jak již jsme uvedli v připomínkovém řízení, zvolený způsob úpravy v přechodných 
ustanoveních je nevhodný, je třeba pevně stanovit den, od kterého bude zdravotní služby poskytnuté 
těmto cizincům bez výjimky hradit stát. Zdravotní pojišťovna k cizinci v případě, že přestane být k určitému 

datu účasten systému veřejného zdravotního pojištění a nebude veden v jejím informačním systému, nadále 
nemůže přiřazovat vykázané zdravotní služby. Navíc informační systém neumožňuje hradit u pojištěnce jen 
určitou vybranou formu zdravotní péče (lůžkovou péči). Bylo by zcela nehospodárné kvůli několika případům 
spojeným s jednorázovou změnou způsobu úhrady poskytovaných zdravotních služeb měnit informační 
systémy. Stanovení pevného data pro změnu plátce zdravotních služeb není ničím výjimečným, dochází 
k němu fakticky při každé změně zdravotní pojišťovny, při němž musí každá zdravotní pojišťovna vzniklou 

situaci s poskytovateli individuálně řešit. Nemá proto vůbec smysl pro tento specifický případ upravovat jakýkoli 
jiný přechodný mechanismus. Z tohoto důvodu znovu požadujeme přechodná ustanovení vypustit. 

 

Akceptováno. 

 

Připomínka bude zohledněna, 

přechodná ustanovení, pokud jde o 

úhradu zdravotních služeb u osob, 

které jsou dosud pojištěnci veřejného 

zdravotního pojištění, a nově jim bude 

zdravotní služby hradit stát, budou 

vypuštěna. Nový systém úhrad se 

tedy uplatní ihned po nabytí účinnosti 

novelizace, bez přechodného období. 

UZS 

 do návrhu § 2 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění byli doplněni ti, 
kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany podle zákona o pobytu cizinců na 
území ČR; v § 48 odst. 1 písm. b) novely zákona č. 326/1999 Sb. je zároveň uvedeno, že stát hradí zdravotní 
služby, jde-li o cizince, který je uveden v § 42e odst. 1, a to za podmínek a ve lhůtě podle § 42e odst. 2... Není 
zřejmé, kteří cizinci budou pod § 48 odst. 1 písm. b) novely zákona č. 326/1999 Sb. spadat a jestli pod tuto 
skupinu duplicitně nespadají i ti, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany (§ 42e 
odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb.). 

 

Vysvětleno. 

 

Osoba, která je uvedena v § 42e odst. 

1 zákona o pobytu cizinců, má podle 

odst. 2 tohoto ustanovení lhůtu 

v délce 1 měsíce na rozmyšlení, zda 

bude spolupracovat s policií. Po 

uplynutí této lhůty musí podat žádost 
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o povolení k dlouhodobému pobytu za 

účelem ochrany. Po dobu, kdy lhůta 

běží, jí bude hradit zdravotní služby 

stát na základě § 48 odst. 1 písm. b). 

Po podání žádosti pak hradí zdravotní 

služby této osobě stát na základě § 

48 odst. 1 písm. c) cit. zákona. 

 

Domníváme se, že výslovný odkaz na 

§ 42e odst. 2, který je uveden v § 48 

odst. 1 písm. b) cit. zákona vymezuje 

dostatečně určitým způsobem, že do 

dané kategorie nespadají osoby, 

kterým bylo povolení k dlouhodobému 

pobytu za účelem ochrany uděleno, 

ale osoby po dobu zmíněné lhůty na 

rozmyšlenou. Jedná se zároveň o 

převzetí stávajícího legislativního 

textu, kdy je naprosto stejným 

způsobem vymezena účast těchto 

osob ve veřejném zdravotním 

pojištění, přičemž nám není známo, 

že by v praxi v tomto směru vznikaly 

aplikační problémy. 

  

 

 

UZS 

 v návrhu § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění byl doplněn bod 8 – jde o 
nezletilé dítě oprávněné trvale pobývat na území ČR… - bude-li mít dítě trvalý pobyt na území ČR, bude spadat 
pod § 2 odst. 1 písm. a). Důvod zařazení tohoto ustanovení proto není jasný. 

 

Vysvětleno. 

 
Jde o reakci na připomínku 
uplatněnou ze strany MPSV. 
Uvedené dítě nemá podle zákona o 
pobytu cizinců na území ČR povolený 
trvalý pobyt, zákon používá formulaci, 
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že je oprávněno trvale pobývat na 
území ČR. MPSV požaduje výslovné 
uvedení této kategorie osob mezi 
pojištěnci pro zamezení aplikačních 
problémů. 

 

 

UZS 

 v návrhu § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění byl doplněn bod 9 – jde o 
osoby, jejichž nárok vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské unie49), nebo o osoby zaměstnané, 
samostatně výdělečně činné, osoby ponechávající si takové postavení a jejich rodinné příslušníky mající právo 
na rovné zacházení podle předpisu Evropské unie62),. 

49) Například 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, nařízení 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 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 
ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie. 
62) Čl. 7 odst. 3 a čl. 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu 
občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o 
změně nařízení č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 
75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.“. 
V textu návrhu zákona byl zároveň ponechán bod 7. – je Česká republika podle koordinačních nařízení nebo 
podle vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, k jejímu zdravotnímu pojištění 
příslušná.  
Není jasný důvod doplnění bodu 9 a okruh cizinců, na něž se bude vztahovat, a to zejména s ohledem na bod 7. 
Navrhujeme proto, aby byl tento bod důkladně odůvodněn a jeho aplikace vysvětlena v důvodové 
zprávě.  Nejasné je rovněž uvedení odkazu na konkrétní články směrnice 2004/38/ES, která by měla být 
transponována do textu zákona. 

 

Akceptováno. 
 

Důvodová zpráva bude doplněna dle 
připomínky. 
 
Návrh zde reaguje na připomínku 
uplatněnou Odborem kompatibility 
s právem EU Úřadu vlády. Z jednání 
s tímto odborem vyplynulo, že existují 
kategorie osob, na které se nemusí 
vztahovat tzv. koordinační nařízení, a 
přesto jim z evropského práva plyne 
právo na rovné zacházení, pokud jde 
o přístup k veřejnému zdravotnímu 
pojištění. Jde o zmíněné nařízení č. 
492/2011 o volném pohybu 
pracovníků uvnitř Unie a o směrnici 
2004/38/ES. Pokud jde o způsob 
uvádění odkazů na tyto předpisy 
evropského práva, stejná legislativní 
technika je použita např. v zákoně č. 
117/1995 Sb., o státní sociální 
podpoře, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

 

 

UZS 

 k § 41b odst. 1 písm. a) -  Doporučujme upřesnit text na nabytí právní moci rozhodnutí s ohledem na znění 
§ 3 odst. 1 písm. c) bod. 2, kde je vznik zdravotního pojištění vázán právě na nabytí právní moci rozhodnutí.  

 

Vysvětleno. 

 
Dle sdělení MV při vypořádání 
připomínek nabývá toto rozhodnutí 
právní moci již samotným vydáním. 
Legislativní text je tedy v souladu 
s uplatněnou připomínkou. 
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UZS 

 k čl. IV bod 2. Přechodná ustanovení zákona č. 48/1997 Sb. Úprava přechodného ustanovení pro případ, že 
žena podstoupila nějaké cykly mimotělního oplodnění podle předchozí právní úpravy je nesrozumitelná. 
Upravuje jen část případů, které mohou v praxi nastat (např. nepamatuje na situaci, kdy byl uhrazen jen 
jeden cyklus umělého oplodnění) a připouští více výkladů. Následkem tohoto nebude jasné jak postupovat 
při úhradě. 

 

Ustanovení vypuštěno. 

 
 

UZS 

 k textu důvodové zprávy, zvláštní část str. 49, odůvodnění novelizace § 15 odst. 3 zákona č. 48/1997 
Sb.  Úvaha o tom, že zvýšení věkové hranice pro úhradu IVF a navýšení počtu hrazených cyklů povede k 
úsporám systému veřejného zdravotního pojištění, je mylná. S touto úpravou dojde dle našich propočtů  a 
analýz k navýšení nákladů v řádu sta miliónu korun, doporučujeme upravit odůvodnění. 

 

Novelizační bod vypuštěn, 
důvodová zpráva upravena. 

 
 

UZS 

 určitá skupina cizinců přestane být ex lege datem nabytí účinnosti novely zákona pojištěnci systému 
veřejného zdravotního pojištění a nadále za ně bude poskytnuté zdravotní služby hradit stát - Ministerstvo 
zdravotnictví. Tito cizinci musí být s ohledem na skutečnost, že se u nich změní způsob úhrady 
poskytnutých zdravotních služeb přesně identifikováni. VZP ČR je musí následně vyřadit z registru všech 
pojištěnců veřejného zdravotního pojištění, který vede podle § 27 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na 
veřejné zdravotní pojištění. Z tohoto důvodu jsme původně navrhovali vložení povinnosti Ministerstvu vnitra 
poskytnout VZP ČR osobní údaje cizinců ke dni nabytí účinnosti změny úpravy úhrady jejich zdravotních 
služeb, nejlépe do přechodných ustanovení. Jedná se o jednorázovou záležitost, která umožní praktické 
provedení této úpravy. Zástupce předkladatele návrhu zákona (MV) měl při ústním vypořádání připomínek 
za to, že stávající právní úprava je pro předání údajů postačující a úpravu přechodným ustanovením odmítl. 
Je ovšem třeba, aby předkladatel na tento problém pamatoval a v návaznosti na nabytí účinnosti zákona 
potřebné údaje předal.   

 

Nejedná se o připomínku. 

V tomto případě nejde o připomínku, 

pouze o konstatování skutečnosti, 

která byla dohodnuta. MV předání 

zmíněných údajů přislíbilo, jak 

připomínkové místo samo uvádí. 

Kancelář veřejné ochránkyně práv 

KVOP OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 

1. 1. Celková koncepce předloženého návrhu 

Řešit situaci týkající se zdravotního pojištění cizinců na území České republiky je zcela nezbytné. V obecné rovině proto 
vítám iniciativu, jejímž cílem je věnovat se této otázce a nabídnout systémové řešení stávající problematické situace. 
Předložení návrhu ucelené úpravy zdravotního pojištění cizinců dlouhodobě pobývajících na území České republiky bylo 
dlouho očekáváno a je pozitivní, že předkladatel k podobnému kroku přistoupil. Zvolený způsob řešení otázky 
zdravotního pojištění dlouhodobě pobývajících cizinců, který je obsahem předloženého návrhu, však nepředstavuje 
krok správným směrem. Nepřináší systémové a koncepční řešení problematiky zdravotního pojištění cizinců, po němž 

již řadu let volá odborná veřejnost Rada vlády pro lidská práva7, odborná veřejnost8, veřejný ochránce práv9, nevládní 

ROZPOR 

Připomínka je v rozporu s usnesením 

vlády č. 992 ze dne 1. prosince 2014. 

Systém veřejného zdravotního 

pojištění by neměl sloužit ke krytí 

zdravotních služeb osob, které do ČR 

přicestovaly zejména z důvodu 

podnikatelské činnosti a již vůbec ne 

                                            
7 Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 26. února 2009 a 7. října 2013 ke zdravotnímu pojištění cizinců.  
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neziskové organizace pracující s migranty10 i kontrolní orgány mezinárodních lidskoprávních úmluv, jimiž je Česká 
republika vázána11. Skutečným řešením je zahrnout do systému veřejného zdravotního pojištění většinu cizinců 
s dlouhodobým pobytem na území České republiky a rodinných příslušníků občanů ČR ze zemí mimo EU, kteří 

na území nemají trvalý pobyt a nejsou zaměstnanci zaměstnavatele se sídlem na území ČR. 
Systém veřejného zdravotního pojištění je jako jediný schopen garantovat jak potřebný rozsah pojistného krytí 

zdravotní péče poskytované cizincům, tak i jistotu bezproblémového proplacení poskytované péče zdravotnickým 
zařízením ve vztahu ke všem ošetřeným cizincům. Komerční zdravotní pojištění cizinců může hrát pouze doplňkovou roli, 
a to výhradě u cizinců, u nichž je ze systémového hlediska výhodnější, aby nebyli začleněni do systému veřejného 
zdravotního pojištění (např. pobývají v České republice jen po velmi krátkou dobu). Většina dlouhodobě pobývajících 
cizinců, zejména 
 osoby samostatně výdělečně činné, 
 rodinní příslušníci českých občanů, cizinců s trvalým pobytem a cizinců, kteří jsou v ČR výdělečně činní, a 
 cizinci, kteří ukončili výdělečnou činnost, jsou však příjemci dávek nemocenského pojištění nebo rodičovského 

příspěvku, 
by však měla být začleněna do působnosti zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Začlenění výše uvedených skupin cizinců do systému veřejného zdravotního pojištění podpořila rovněž vláda České 
republiky v usnesení č. 930 ze dne 12. listopadu 2014, kterým schválila Aktualizované opatření Priorit a postupů vlády 
při prosazování rovnosti žen a mužů, jehož bod 33 stanoví Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu vnitra úkol „[r]evidovat 
legislativu vztahující se k veřejnému zdravotnímu pojištění tak, aby cizinci a cizinky dlouhodobě pobývající na území ČR 
(zejména OSVČ, rodinní příslušníci včetně dětí a studující) byli začleněni ve veřejném zdravotním pojištění“.12 
Návrh zákona jde však zcela opačným směrem. Ve vztahu ke skupinám cizinců dosud odkázaným na komerční zdravotní 
pojištění situaci konzervuje a nadále je vyčleňuje ze systému veřejného zdravotního pojištění. Návrh se sice snaží 
o kultivaci stávající (zcela nevyhovující) podoby systému komerčního zdravotního pojištění, a to zejména stanovením 
kontraktační povinnosti pojišťoven a nastavením většího rozsahu pojistného krytí, jež se má dle předkladatele vyrovnat 
rozsahu krytí ve veřejném zdravotním pojištění. Představa o úspěšném dosažení tohoto cíle v praxi je však iluzorní. 
Řešením situace dle mého názoru nemůže být pouhá kultivace (tj. podrobnější zákonná regulace) systému 

z důvodu využití daňovými poplatníky 

dlouhodobě budovaného kvalitního 

systému veřejného zdravotního 

pojištění. 

 

Ustanovení odstavce 3 bylo 

vypuštěno. 

                                                                                                                                                                                                                  
8 Usnesení XXVI. sjezdu delegátů České lékařské komory konaného ve dnech 3. – 4. listopadu 2012 v Praze. [citováno 27. 9. 2015]. Dostupné z: 

http://www.lkcr.cz/doc/clanky_file/xxvi-sjezd-clk-usneseni-99346.pdf.  
9 Viz legislativní doporučení ochránce k začlenění vybraných kategorií cizinců do systému veřejného zdravotního pojištění, které se objevuje již v souhrnné zprávě o činnosti 

ochránce v roce 2011 (str. 15) a opakovaně i v letech následujících.  
10 Viz prohlášení Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty a Nesehnutí, 2. října 2012. [citováno 27. 9. 2015]. Dostupné z: http://www.konsorcium-

nno.cz/prohlaseni-ke-zdravotnimu-pojisteni-migrantu.html. 
11 Výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen, 47. zasedání, 4. 10. - 22. 10. 2010, závěrečná vyjádření (CEDAW/C/CZE/CO/5), odst. 32 - 33. [citováno 27. 9. 2015]. 

Dostupné z: http://uhri.ohchr.org/document/index/eb06bfce-8eb2-4c4d-87f3-71edb18091b2. Dále Výbor pro práva dítěte, 57. zasedání, 30.5. - 17. 6. 2011, závěrečná 

vyjádření (CRC/C/CZE/CO/3-4), odst. 53 - 54. Dále též Výbor pro ekonomická, sociální a kulturní práva, závěrečná doporučení (E/C.12/CZE/CO/2), 23. května 2014, s. 5 - 

6, bod 15. [citováno 27. 9. 2015]. Dostupné z: http://uhri.ohchr.org/document/index/3e09e5be-19e6-464d-8d2d-5417e0da6347. 
12 Viz Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů. Příloha k usnesení vlády ze dne 14. listopadu 2014 č. 930. Vláda České republiky. 

[citováno 30. 9. 2015]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/VPRA9R9BDR35 
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komerčního zdravotního pojištění cizinců. Jak ukazuje předložený návrh (a stejně tak i dřívější návrhy obdobné 

úpravy13), snaha o jeho přiblížení parametrům veřejného zdravotního pojištění je v praxi neproveditelná z důvodu vysoké 
nákladovosti a pravděpodobné dlouhodobé nefunkčnosti tohoto systému. Existence paralelního systému soukromého 
zdravotního pojištění pro úzkou skupinu cizinců (několik desítek tisíc osob) vedle systému veřejného zdravotního pojištění 
s sebou nese nepoměrné transakční náklady. Udržování takového systému je z logiky věci velmi nákladné a neefektivní. 
Pojištění cizinci musejí v rámci omezeného pojistného kmene hradit výrazně vyšší pojistné, jež je stanoveno nikoli 
na principu solidarity, ale dle míry pojistného rizika. Nelze reálně očekávat, že tyto osoby budou schopny uhradit pojistné 
v takové výši. Část cizinců tak i nadále bude zůstávat bez pojištění a náklady za poskytnutou lékařskou péči 
půjdou k tíži poskytovatelů zdravotní péče. To je zásadní problém i v nyní fungujícím systému komerčního zdravotního 

pojištění, jenž ve svém důsledku nepřímo zatěžuje celý zdravotní systém (blíže viz připomínku č. 10). Lze se zároveň 
domnívat, že dramatické zvýšení pojistného, které návrh přinese, bude pro značnou část cizinců představovat 
nepřekonatelnou imigrační bariéru. To může znamenat rovněž porušení závazků České republiky plynoucích 
z pobytových směrnic Evropské unie,14 které při splnění vymezených podmínek zakotvují nárok cizince na určitý typ 
pobytu. Hrozí totiž, že nepřiměřenou výší pojistného vůči těmto kategoriím cizinců bude unijní právní úprava zbavena 
svého užitečného účinku15 (blíže viz připomínku č. 13). 
Stejně tak předložený návrh fakticky ani zdaleka nestanoví stejný rozsah a podmínky pojištění, jako u veřejného systému, 
neboť obsahuje výluky z povinnosti uzavřít pojištění (§ 172d odst. 2) či z povinnosti hradit poskytnutou péči (§ 172e odst. 
3), limity výše pojistného plnění (§ 172g, § 172t odst. 2), možnost stanovení čekacích dob na proplacení určitých úkonů 
lékařské péče [§ 172e odst. 1 písm. a)] a extenzivní možnost regresu již proplacené péče vůči pojištěncům (§ 172l). Tato 
ustanovení zvýhodňují pojišťovny a staví pojištěné cizince do výrazně nevýhodnějšího a zranitelného postavení. Přinášejí 
nejistotu ohledně toho, zda a jaká péče bude skutečně proplacena. Navržené soukromé zdravotní pojištění tak 
ve skutečnosti neodpovídá proklamovanému cíli ohledně vyrovnání se parametrům veřejného zdravotního 
pojištění. V případě systému zdravotního pojištění, který funguje výhradně na základě pojistných rizik a který operuje 

pouze s velmi malým pojistným kmenem, to ostatně dle mého názoru ani není reálně možné. 
Návrh neodstraňuje ani další problematické aspekty stávající podoby komerčního zdravotního pojištění. Problémem je 
zejména nehospodárnost systému komerčního zdravotního pojištění z hlediska výdajů pojišťoven na provozní 

náklady. Výsledky hospodaření pojišťoven nabízejících pojistné produkty v rámci stávajícího systému komerčního 
zdravotního pojištění ukazují extrémně vysoké provozní náklady těchto pojišťoven ve srovnání s veřejným zdravotním 
pojištěním. Z jejich analýzy vyplývá, že „[v]šechny pojišťovny vykazují extrémně vysoké provozní náklady, které 
několikanásobně převyšují náklady na pojistné plnění a představují podle jednotlivých pojišťoven 47 – 80 % vybraného 

                                            
13 Návrh zákona o soukromém zdravotním pojištění cizinců při pobytu na území České republiky předložený dne 26. června 2014 skupinou poslanců (sněmovní tisk č. 234/0), 

k němuž vláda zaujala negativní stanovisko a předkladatelé jej dne 16. září 2014 vzali zpět. Dříve též návrh zákona o zdravotním pojištění cizinců při pobytu na území České 

republiky předložený skupinou poslanců dne 16. května 2013 (sněmovní tisk č. 1023/0), jehož projednávání bylo ukončeno s koncem volebního období.  
14 Zejm. směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny, dále 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, či Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 38/2004 ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, a o změně nařízení 

(EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS. 68/360/EHS. 72/194/EHS, 97/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96 EHS. 
15 Srov. např. rozsudek Soudního dvora EU ve věci Komise proti Nizozemsku ze dne 26. 4. 2012, C-508/10, kde v obdobné věci, kdy Soudní dvůr konstatoval porušení práva 

EU ze strany Nizozemska. 
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pojistného. Provozní výdaje veřejnoprávních pojišťoven v ČR jsou přitom limitovány příslušnými vyhláškami MZ ČR a MF 
ČR a činí 3,5% pojistného.“16 Na proplacení nákladů zdravotní péče tak směřuje nepoměrně menší část nákladů, 
než je tomu v systému veřejného zdravotního pojištění. Nelze očekávat, že se tato situace vlivem návrhu zlepší – 

naopak, sama důvodová zpráva přiznává, že soukromá pojišťovna musí zabezpečit, aby z přijatého pojistného byly 
pokryty mj. pořizovací náklady na smlouvy, a že pojišťovny si coby podnikající subjekty musejí účtovat rovněž ziskovou 
přirážku. Kromě toho důvodová zpráva obsahuje grafické vyjádření s názvem „Struktura pojistného v grafickém provedení 
věková kategorie 15-44 let“. Není však zřejmé, z jakých údajů od jakých pojišťoven a za jaké období uvedené poměry 
výdajů vycházejí. Pojišťovny, které v současné době nabízejí komerční zdravotní pojištění pro dlouhodobě pobývající 
cizince, již několik let nezveřejňují údaje o svém hospodaření, z nichž by tyto informace bylo možno vyčíst. Posledním 
mně známým materiálem, který pracuje s konkrétními údaji, je výše citovaná analýza dr. Hnilicové a kolektivu, z níž 
vyplývají odlišné závěry, než jaké uvádí předkladatel. 
Situace, kdy cizinci dlouhodobě žijící na území státu často nemají ani po více než pěti letech pobytu stejná práva 
a povinnosti z hlediska účasti na zdravotním pojištění jako místní obyvatelstvo, je navíc zcela bezprecedentní 
ve srovnání s úpravou v ostatních zemích EU. V nich dochází k dorovnání postavení v oblasti zdravotního pojištění 

v průměru po třech až 12 měsících pobytu cizince na území.17 
Odkládání účasti cizinců dlouhodobě žijících na území České republiky na systému veřejného zdravotního pojištění až 
do doby získání trvalého pobytu jde rovněž proti smyslu dlouhodobé solidární účasti na tomto systému. Cizinci, kteří 
nejsou zaměstnanci, jsou během prvních zpravidla pěti let pobytu na území vyloučeni z veřejného systému a přispívají 
do separátního systému komerčního zdravotního pojištění. Jedná se přitom zároveň o období, kdy spotřebovávají 
v průměru méně zdravotní péče s menšími náklady, než průměrný pojištěnec veřejného zdravotního pojištění.18 Po pěti 
(či zpravidla ještě více) letech pak se ziskem trvalého pobytu vstoupí do systému veřejného zdravotního pojištění. Tehdy 
jsou však již starší a potenciálně i nemocnější, než tomu bylo během prvních let jejich pobytu. Z pohledu systému 
veřejného zdravotního pojištění, jenž je založen na dlouhodobé účasti v systému a čerpání péče především v posledních 
letech života, je takový postup zcela nelogický. 
Mám výhrady rovněž vůči další zásadní změně, která se týká vyčlenění několika dalších kategorií cizinců 

(žadatelé o azyl, narozené děti cizinců s povoleným trvalým pobytem, osoby žádající o povolení k dlouhodobému pobytu 
za účelem ochrany) z veřejného zdravotního pojištění. Tito cizinci nyní v systému veřejného zdravotního pojištění jsou. 

Jejich vyčlenění do separátního systému úhrad zajišťovaných Ministerstvem zdravotnictví, se kterým počítá předložený 

                                            
16 HNILICOVÁ, Helena et al. Analýza komerčního zdravotního pojištění cizinců. 2012, s. 49. [citováno 30. 9. 2015]. Dostupné z: http://www.konsorcium-

nno.cz/dokumenty/analyza_komercniho_zdravotniho_pojisteni_pro_vybor171012_201210180815049.pdf. 
17 Například ve Francii je to po třech měsících, v Německu, Nizozemí či Velké Británii po 12 měsících. Blíže viz HNILICOVÁ, H. Souhrn důvodů pro zahrnutí migrantů 

ze třetích zemí a jejich rodinných příslušníků do veřejného zdravotního pojištění v ČR. 14. března 2013, 1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, s. 2-3. Materiál 

předložen Výboru pro práva cizinců Rady vlády ČR pro lidská práva. 
18 To vyplývá ze specifické věkové struktury cizinců během prvních let jejich pobytu na území (tedy v rámci dlouhodobého či přechodného pobytu na území), kdy jsou mezi 

nimi oproti běžnému složení české populace ve vyšší míře zastoupeni mladí muži v produktivním věku a naopak v nesrovnatelně menší míře starší osoby. Rovněž odkazuji 

na tzv. efekt zdravého migranta, podle kterého se pro migraci rozhodují zdravější a odolnější jedinci, než je průměrná většinová populace v zemi původu i v zemi cílové. 

K efektu zdravého migranta viz např. WESTERLING, R. ROSÉN, M.: “Avoidable” mortality among immigrants in Sweden. European Journal of Public Health, 2002, 12, s. 

279-286, DOBIÁŠOVÁ, K. a kol.: Zdravotní stav a péče o zdraví občanů bývalého SSSR pobývajících dlouhodobě v ČR a občanů ČR. In: Zdravotní politika a ekonomika 

1/2004, Kostelec nad Černými lesy: IZPE, 2004, ISSN 1213-8096, INGLEBY, D. et al: Social integration and mobility: education, housing and health. IMISCOE Cluster B5 

State of the art report. Estudos para o Planeamento Regional e Urbano nº 67, Fonseca, L. and Malheiros, J. (eds.), Lisbon: Centro de Estudos Geográficos, 2005, s. 89-119, či 

KRISTIANSEN, K, MYGIND, A., KRÁSNIK, A.: Health effects of migration. Dan Med Bull, 2007, vol. 54, s. 46-7. 
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návrh, pokládám za nesystémový krok, který dále zhorší přehlednost systému úhrad zdravotní péče jak vůči dotčeným 
cizincům, tak i vůči poskytovatelům zdravotní péče. Obdobná úprava již v minulosti existovala, když Ministerstvo vnitra 
zajišťovalo úhradu nákladů na zdravotní péči pro žadatele o mezinárodní ochranu. Po několika letech bylo od tohoto 
způsobu hrazení zdravotní péče upuštěno z důvodu jeho neefektivnosti a nepřehlednosti a žadatelé o mezinárodní 
ochranu byli začleněni do systému veřejného zdravotního pojištění. Pokládám ze zcela nepochopitelné, že se 
předkladatel snaží opět k tomuto již jednou vyzkoušenému a nefungujícímu systému vrátit, a dokonce jej 
navrhuje rozšířit i na další kategorie cizinců, než jsou žadatelé o mezinárodní ochranu. Argumentaci v důvodové 

zprávě opírající se o fungování tohoto systému úhrad ve vztahu k vládním stipendistům pokládám za nepřípadnou. Sám 
předkladatel uvádí, že tento systém se týká početně zcela zanedbatelné skupiny cizinců. Dle důvodové zprávy souhrn 
proplacených nákladů na zdravotní péči pro vládní stipendisty dosahoval v roce 2012 necelých 800 tisíc Kč a v roce 2103 
necelých 1,5 milionu Kč. Nelze úspěšně tvrdit, že stejný systém bude fungovat (efektivněji než stávající systém veřejného 
zdravotního pojištění) vůči skupině cizinců nikoli v řádu desítek osob,19 jako je tomu nyní, ale vůči skupině cizinců v řádu 
tisíců, potenciálně i několika desítek tisíc osob. 
Z výše uvedených důvodů jsem přesvědčena, že předložený návrh novely zákona svou podstatou odporuje 
nezbytnému koncepčnímu řešení problematiky zdravotního pojištění cizinců, jímž je začlenění významné části 
cizinců, kteří v ČR pobývají dlouhodobě, do systému veřejného zdravotního pojištění. Tento zásadní obsahový 

nedostatek lze zhojit pouze rozšířením kategorií cizinců uvedených v § 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění, jenž stanoví osobní rozsah tohoto zákona a významnou úpravou celého předloženého návrhu. Domnívám se 
proto, že by návrh měl být v tomto smyslu přepracován a poté předložen znovu do připomínkového řízení. 

Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 2. K části první 

3. 2. K čl. I bodu 26 (§ 48) a k bodu 29 (§ 88 odst. 4) 

S navrženým ustanovením § 48 odst. 1 nesouhlasím, neboť se jedná o zhoršení standardu pro zde uvedené kategorie 
cizinců. Ti jsou podle stávající úpravy účastníky systému veřejného zdravotního pojištění. Nově má být úhrada jim 
poskytnuté zdravotní péče zajištěna prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví, aniž by bylo zřejmé, jaké dopady to bude 
mít na poskytovatele zdravotní péče. U stávajícího komerčního zdravotního pojištění cizinců se cizinci často setkávají 
s problémy v přístupu ke zdravotní péči, neboť systém úhrad mimo režim veřejného zdravotního pojištění u části lékařů 
vzbuzuje obavy z komplikovanějšího administrativního postupu při proplácení péče, a tedy i jejich zdrženlivost takového 
cizince ošetřit či přijmout mezi své pacienty. Obávám se, že podobný problém může nastat i v případě nového systému 
úhrad prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví, na který mají být tito cizinci odkázáni. 
Zhoršení ve vztahu ke kategorii cizinců uvedených v § 48 odst. 1 písm. c) přitom navíc spočívá i v tom, že v jejich případě 
bude třeba nově prokazovat, že úhradu zdravotních služeb nelze zajistit jinak (viz návětí § 48 odst. 1). Z návrhu přitom 
není zřejmé, jak by tuto skutečnost měl cizinec prokázat a za jakých podmínek tedy bude mít přístup k úhradě ve smyslu 

 

ROZPOR 

Jedná se pouze o změnu v osobě 

plátce. Rozsah hrazených služeb se 

nemění. 

 

 

                                            
19 Dle dostupných informací jsou vládní stipendia každoročně poskytnuta přibližně 130 studentům z rozvojových zemí, přičemž celkový počet vládních stipendistů v České 

republice dosahuje přibližně 500 osob. Viz Stipendia. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky [online]. [citováno 3. 10. 2015]. Dostupné z: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/dvoustranna_zrs_cr/stipendia/index.html. 
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§ 48 odst. 1. Tato otázka by měla být v navržené úpravě výslovně řešena a vyjasněna. 
Doposud spadaly osoby, které podaly žádost o dlouhodobý pobyt za účelem ochrany, bez dalšího okamžikem podání 
žádosti do systému veřejného zdravotního pojištění. Domnívám se, že u tak zranitelné skupiny osob, jako jsou oběti 
obchodu s lidmi, je snížení standardu a potenciální omezení bezproblémového přístupu ke zdravotní péči obzvlášť 
problematické. 
 
 
Nesouhlasím rovněž se snížením standardu pro děti narozené na území České republiky cizinci s trvalým pobytem dle 
§ 48 odst. 2 písm. b). Důvody mého nesouhlasu vyplývají jednak z jejich vyloučení ze systému veřejného zdravotního 
pojištění a odkázání na úhradu poskytnuté péče ze strany Ministerstva zdravotnictví, jež popisuji výše. Dále spatřuji 
problém v tom, že proplacení zdravotní péče novorozenci má být podmíněno podáním žádosti o trvalý pobyt ve lhůtě 60 
dnů ode dne jeho narození. Pokud rodiče z nějakého důvodu nestihnou podat žádost ve lhůtě (což se může stát např. 
vlivem komplikací s matrikou ohledně zanesení jména novorozeného dítěte a vydání rodného listu, či poporodních 
zdravotních komplikací matky, pokud podání žádosti závisí na ní), zdravotní péče dítěti nebude dále proplácena. 
S ohledem na navržené vypuštění poslední věty § 88 odst. 3 zákona o pobytu cizinců proto navrhuji, aby byl do § 88 odst. 
4 zákona doplněn odkaz rovněž na § 48 odst. 2 písm. b) zákona. Tím by bylo zajištěno, že pokud zákonní zástupci dítěte 
z důvodů nezávislých na jejich vůli nestihnou podat žádost do 60 dnů, i v takovém případě bude proplacení zdravotní 
péče pokryto úhradou ze strany Ministerstva zdravotnictví. 
 
Kromě toho rovněž z návrhu zákona není zřejmé, jak je zajištěna informační povinnost ve vztahu k Ministerstvu 
zdravotnictví v případě dětí uvedených v § 48 odst. 2 písm. b). Ustanovení § 48 odst. 5 vyjmenovává oznamovací 
povinnost Ministerstva vnitra ve vztahu k Ministerstvu zdravotnictví ohledně událostí, jež zakládají povinnost států 
k úhradě zdravotní péče. Není zde však zahrnut případ dětí narozených cizincům s trvalým pobytem dle § 48 odst. 2 
písm. b) zákona. Domnívám se, že navrhovaná úprava by měla tuto otázku jasně upravit a zahrnout informační povinnost 
Ministerstva vnitra vůči Ministerstvu zdravotnictví rovněž vůči této kategorii cizinců. 
 
Ve vztahu k § 48 odst. 1 a 2 považuji za problematické též znění důvodové zprávy. Ta uvádí, že § 48 „vychází ze zásady, 
že úhrada státu nastupuje až tehdy, pokud není úhrada zdravotních služeb zajištěna jiným způsobem (např. komerčním 
pojištěním). Za splnění tohoto předpokladu pak hradí stát (…).“ Domnívám se, že toto zdůvodnění se může týkat pouze 
osob zahrnutých pod § 48 odst. 1 zákona. Naopak z návětí § 48 odst. 2 zákona jazykovým výkladem plyne, že stát hradí 
poskytnuté zdravotní služby vždy (bez další vázanosti na posouzení toho, zda je možné je hradit z komerčního pojištění 
cizince či nikoli). Předkladatel by měl uvedený nesoulad vysvětlit a důvodovou zprávu v tomto smyslu upravit, aby v praxi 
nevyvstávaly pochybnosti o tom, kdy je hrazení péče státem vázáno na další podmínky a kdy nikoliv. 
 
 
Ve vztahu k § 48 odst. 4 pokládám za velmi problematické, že potvrzení o zajištění úhrady zdravotních služeb vydávané 
cizinci Ministerstvem zdravotnictví mezi povinné údaje nezahrnuje informaci o rozsahu zdravotní péče, která má být 
hrazena. Ustanovení § 48 odst. 3 zákona sice stanoví, že zdravotní služby se hradí v rozsahu služeb hrazených 
z veřejného zdravotního pojištění, avšak z vydaného potvrzení to podle všeho nebude nijak zřejmé ani cizinci, ani 
poskytovateli zdravotní péče. Domnívám se, že tato zcela zásadní informace by měla být zahrnuta jako údaj, který má být 
na potvrzení vždy obsažen. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

 

Akceptováno. 

Úprava textu – odkaz na § 88 bude 

upřesněn odkazem na jeho odstavce 

3 a 4. 

Vysvětleno. 

Úprava textu. 

Návrh úpravy § 48 odst.5 bude 

doplněn o další písmeno tohoto 

znění: "e) den, kdy byla za dítě 

uvedené v odstavci 2 písm. b) podána 

žádost o povolení k trvalému pobytu". 

Akceptováno. 

Text v důvodové zprávě bude 

upraven. 

Akceptováno jinak. 

Text zákona bude upraven tak, aby 

nevznikaly pochybnosti, že i u osob 

uvedených v § 48 odst. 2 zákona o 

pobytu cizinců stát hradí zdravotní 

služby až tehdy, nelze-li jejich úhradu 

zajistit jinak. Jedná se o stejný stav, 

jaký platí dosud. 

Obsah potvrzení bude vymezen 
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v důvodové zprávě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVOP 4. 3. K bodu 30 a 31 (§ 89) 

Navržené změny v § 89 pokládám za problematické ve vztahu k dětem narozeným cizincům, kteří pobývají na území 
na základě víza a povolení k dlouhodobému pobytu. 
Změna stávajícího § 89 odst. 1 písm. c) znemožňuje podání (resp. kladné posouzení) žádosti zákonného zástupce 
novorozeného dítěte v případě, kdy se nepodaří dítěti zajistit uzavření soukromého zdravotního pojištění. Doposud je 
možné tuto skutečnost zhojit čestným prohlášením rodiče, že uhradí náklady spojené s poskytnutím zdravotních služeb 
dítěti. Navzdory nově navrhované kontraktační povinnosti pojišťoven nabízejících soukromé zdravotní pojištění cizinců 
nelze očekávat, že problém tzv. nepojistitelných dětí (tedy dětí s vrozenou zdravotní vadou či poporodními zdravotními 
komplikacemi vyžadujícími zvýšenou zdravotní péči) bude vyřešen, a to vlivem pravděpodobně extrémně vysokých 
částek předepsaného pojistného (viz dále mou připomínku č. 11). Pro tyto děti se přitom dle návrhu má zároveň uzavřít 
možnost získat pobytové oprávnění (dlouhodobé vízum), jaké mají jeho rodiče. Je přitom zjevné, že s ohledem 
na mezinárodní lidskoprávní závazky České republiky nelze očekávat, že v každém takovém případě bude rodina dítěte 
nucena z území České republiky vycestovat (např. v případě osob pobývajících na základě dlouhodobého víza za účelem 
strpění). Není zřejmé, jak bude v takovém případě pobytová situace dítěte řešena. 
 

 

Akceptováno. Úprava textu. 
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Ze stejných důvodů nesouhlasím rovněž se zhoršením postavení dětí narozených cizincům s povoleným dlouhodobým 
pobytem, které má přinést změna § 89 odst. 2. Stávající znění tohoto ustanovení po zákonném zástupci nepožaduje, aby 
k žádosti podávané dle § 88 odst. 3 zákona přiložil rovněž doklad o sjednaném komerčním zdravotním pojištění. Nově je 
však tato povinnost zavedena a jsou z ní vyňaty pouze děti, kterým zdravotní péči hradí stát (tedy děti narozené cizinci 
s povoleným trvalým pobytem a nezaopatřené děti cizinců s povoleným dlouhodobým pobytem za účelem vědeckého 
výzkumu). 

Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 5. 4. K bodu 32 [§ 103 písm. r)] 

Domnívám se, že navržené ustanovení nepokrývá uspokojivě všechny situace. Z povinnosti předložit při pobytové 
kontrole doklad o zdravotním pojištění vyjímá kromě případů uvedených v § 172x zákona rovněž nezaopatřené dítě 
cizince s povoleným pobytem za účelem vědeckého výzkumu, za něž zdravotní péči hradí stát v souladu s § 48 odst. 2 
písm. a) zákona. Není však vyjasněna situace ve vztahu k ostatním kategoriím osob uvedených v § 48 odst. 1 a odst. 2, 
za které má dle návrhu zdravotní péči rovněž hradit stát. Není zřejmé, jaká povinnost k předložení dokladu o zdravotním 
pojištění se na ně vztahuje. Pokud má předkladatel předložením dokladu o zdravotním pojištění na mysli potvrzení 
o zajištění úhrady zdravotních služeb ve smyslu § 48 odst. 4 zákona, pak není zřejmý důvod, proč z povinnosti dle § 103 
písm. r) vyjímá pouze jednu z kategorií cizinců (nezaopatřené děti cizince s povoleným pobytem za účelem vědeckého 
výzkumu), jimž má být toto potvrzení vydáváno. Důvodová zpráva k tomu rovněž nic neuvádí. Domnívám se, že tuto 
nejasnost je třeba odstranit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Bude zohledněno znění § 48. Úprava 

textu. 

KVOP 6. 6. K bodu 33 (§ 172d odst. 1 ve spojení s § 172o odst. 1) 

Návrh zákona považuji v tomto ohledu za neslučitelný s právem EU z důvodu rozporu s jednou ze základních svobod 
uplatňovaných v rámci fungování jednotného vnitřního trhu – svobodou pohybu služeb. Omezení možnosti sjednat 
soukromé zdravotní pojištění pouze u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území České republiky, což 
vyplývá z navrhovaného znění § 172d odst. 1 ve spojení s § 172o odst. 1, představuje překážku volného poskytování 
služeb, kterou je možné hodnotit jako neospravedlnitelnou, a tedy v rozporu s článkem 56 Smlouvy o fungování EU. 
Návrh zákona je ve vymezení pojišťovny, která je oprávněna provozovat soukromé zdravotní pojištění cizinců, v podstatě 
totožný s dřívějšími poslaneckými návrhy zákona o zdravotním pojištění cizinců při pobytu na území České republiky 
z května 2013 (sněmovní tisk č. 1023) a z června 2014 (sněmovní tisk č. 234), k němuž vláda zaujala negativní 
stanovisko a předkladatelé jej dne 16. září 2014 vzali zpět. Vláda přitom tento návrh odmítla mimo jiné právě 
pro neslučitelnost s právem EU z důvodu překážky volného pohybu služeb dle čl. 56 Smlouvy o fungování EU. Obsahově 
totožnou výtku lze vznést i k nyní navrhované právní úpravě. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Úprava je plně v souladu s právem 

EU v oblasti pojišťovnictví (směrnice 

2009/138/ES) a odpovídá principu 

tzv. jednotného evropského pasu (čl. 

14 a násl.)  a principu členského 

státu, ve kterém se nachází riziko (čl. 

13 odst. 13). 
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KVOP 7. 7. K bodu 33 (§ 172d odst. 2) 

Nesouhlasím s formulací obsaženou v § 172d odst. 2, podle níž je pojišťovna povinna uzavřít pojistnou smlouvu, pokud 
návrh na její uzavření neodporuje pojistným podmínkám pojišťovny. Domnívám se, že uvedené ustanovení umožňuje 
zcela netransparentní praxi pojišťoven ohledně vymezení takových pojistných podmínek, jež fakticky u části cizinců 
usilujících o uzavření zdravotního pojištění kontraktační povinnost pojišťoven vyloučí. 
Požaduji tuto část věty vypustit bez náhrady. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR. 

Jedná se o nepochopení kontraktační 
povinnosti ve vazbě na právní úpravu 
pojištění podle § 2758 a násl. OZ. 
Pojistné podmínky pouze rozvádějí 
zákonnou úpravu a nemohou s ní být 
v rozporu. Je však třeba vzít v úvahu, 
že návrh na uzavření pojistné 
smlouvy může podat i zájemce o 
pojištění a pojišťovna nemůže být 
nucena uzavřít takovou pojistnou 
smlouvu, která bude odporovat jejím 
pojistným podmínkám, které jsou 
součástí pojistné smlouvy. 

KVOP 8. 8. K bodu 33 (§ 172d odst. 2) 

Nesouhlasím se zakotvením výjimky z kontraktační povinnosti pojišťoven nabízejících soukromé zdravotní pojištění 
cizinců, jestliže „cizinec při vstupu na území trpí závažnou nemocí“. Uvedené ustanovení ve spojení s jeho odkazem 
na § 182a zákona zároveň považuji za zmatečné ve světle navržené novelizace těchto ustanovení, která je nyní 
v legislativním procesu.20 
Ustanovení § 172d odst. 2 odkazuje ohledně definice „závažné nemoci“ prostřednictvím § 182a odst. 1 zákona 
na prováděcí vyhlášku. Novelizace zákona o pobytu cizinců, kterou nyní projednává Parlament České republiky, však z 
§ 182a odst. 1 odstraňuje zmocňovací ustanovení, podle něhož „Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou seznam 
nemocí, které by mohly ohrozit veřejné zdraví, a seznam nemocí a postižení, které by mohly závažným způsobem ohrozit 
veřejný pořádek“. Oproti tomu nyní předložený návrh podobné zmocňovací ustanovení nově navrhuje do § 182a odst. 3 
zákona. 
Domnívám se, že návrh zákona obsahuje chybný odkaz, když v § 172d odst. 2 odkazuje na § 182a odst. 1, avšak 
vyhlášku definující pojem závažné nemoci nově nebude řešit § 182a odst. 1, ale § 182a odst. 3 (ten přitom dle návrhu 
rovněž obsahuje zpětný odkaz na § 172d odst. 2). Zároveň není jasné, jaký dopad mají navržené změny § 182a odst. 1 
a 3 na nyní platnou vyhlášku č. 274/2004 Sb., kterou se stanoví seznam nemocí, které by mohly ohrozit veřejné zdraví, 
a seznam nemocí a postižení, které by mohly závažným způsobem ohrozit veřejný pořádek. Je záměrem předkladatele 
odkázat na tuto vyhlášku, nebo předpokládá přijetí jiné vyhlášky na základě nového zmocnění Ministerstva zdravotnictví 
k jejímu přijetí v § 182a odst. 3? 
Především však pokládám navržené ustanovení za zmatečné ve vztahu k dalším změnám týkajícím se dosavadního 
konceptu „závažné nemoci“ v zákoně o pobytu cizinců, s nimiž počítá nyní Parlamentem projednávaný návrh změny 
zákona o pobytu cizinců. Ten namísto s pojmem „podezření, že cizinec trpí nemocí, která je uvedena v seznamu 

Akceptováno. 

Výjimka z kontraktační povinnosti se 

z návrhu vypouští. Možnost 

odmítnutí uzavření smlouvy 

z důvodu závažné nemoci bylo 

vypuštěno. 

                                            
20 Návrh zákona, kterým se mění 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, a další související zákony (č.j. předkladatele 

MV- 80144-5/OBP-2014). 
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stanoveném vyhláškou Ministerstva zdravotnictví“ pracuje s pojmem, podle něhož cizinec „nesplňuje požadavky 
stanovené opatřením Ministerstva zdravotnictví před zavlečením infekčního onemocnění ze zahraničí podle zákona 
o ochraně veřejného zdraví (dále jen ‚požadavek opatření před zavlečením infekčního onemocnění‘)“.21 Není proto jasné, 
jaký vztah má mít pojem „závažné nemoci“, s nímž pracuje předložený návrh, vůči pojmu „požadavku opatření před 
zavlečením infekčního onemocnění“ – má se jednat o tentýž seznam chorob, který je nyní obsažen ve vyhlášce 
č. 274/2004 Sb.? 
Není rovněž zřejmé, jak by navržené ustanovení § 172d odst. 2 mělo být v praxi vykládáno. Podle jeho znění pojišťovna 
„může odmítnout uzavřít pojistnou smlouvu, pokud cizinec při vstupu na území trpí závažnou nemocí“. Ustanovení je však 
zařazeno v části úpravy soukromého zdravotního pojištění cizinců, jež se má vztahovat nikoli na cizince nově přijíždějící 
na území České republiky (pro ně platí úprava „vstupního zdravotního pojištění“ navržená v § 172b zákona), ale 
na cizince, kteří již na území pobývají. Není proto jasné, jak by pojišťovna měla prokazovat, zda cizinec trpěl nějakým 
onemocněním již při vstupu na území. V úvahu připadá rovněž výklad, podle něhož soukromé zdravotní pojištění cizince 
upravené v § 172c a násl. může být sjednáno při vstupu cizince na území, pokud mu bude rovnou uděleno povolení 
k pobytu na dobu delší jednoho roku. V tom případě však zakotvení podobné výjimky není systémové, když navržený 
§ 172b s ničím podobným nepočítá. 
Dále nesouhlasím s tím, aby vymezení onemocnění, která umožňují výjimku z kontraktační povinnosti pojišťovny, bylo 
ponecháno pouze na úpravě formou podzákonného předpisu (vyhlášky). Kontraktační povinnost pojišťoven je jedním 
ze základních stavebních kamenů předkládané úpravy. Jedná se o naprosto zásadní ustanovení. Pokládám proto 
za nezbytné, aby bylo vymezení těchto onemocnění pro účel úpravy soukromého zdravotního pojištění obsaženo přímo 
v zákoně. Pouze tak bude zcela transparentní, na které situace a onemocnění se tato výjimka může vztahovat, a bude tak 
poskytnuta záruka proti možnému extenzivnímu pojetí či výkladu těchto případů. To by totiž mohlo znamenat mimo jiné 
porušení závazků České republiky plynoucích z pobytových směrnic Evropské unie, které za splnění stanovených 
podmínek zakotvují nárok cizinců na získání příslušného typu pobytu,22 neboť by tím unijní právní úprava byla zbavena 
svého užitečného účinku.23 
Odhlédnu-li však od všech výše uvedených nesrovnalostí, zásadně nesouhlasím rovněž se samotnou myšlenkou 
zakotvení výjimky z kontraktační povinnosti pro určitá onemocnění (ať již mají být označena jako „závažná“ či „infekční“). 
Zákon o pobytu cizinců obsahuje na řadě míst garance, jejichž smyslem je zabránit příchodu či pobytu cizinců trpících 
závažnou nemocí (či dle Parlamentem projednávané novelizace nově infekčním onemocněním). V rámci stávající úpravy 
se jedná zejména o § 9 písm. j) zákona o pobytu cizinců, podle něhož policie odepře vstup cizinci, jestliže „je důvodné 
podezření, že cizinec trpí nemocí, která je uvedena v seznamu stanoveném vyhláškou Ministerstva zdravotnictví (§ 182a 

                                            
21 Srov. zejména návrh změny ustanovení § 9 písm. j) zákona a s ním související formulační změny v dalších ustanoveních zákona o pobytu cizinců, např. § 9 odst. 3 písm. a) 

bod 3 zákona vymezující podmínky pro odepření vstupu apod. 
22 Viz např. směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny či 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. Dále též Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 38/2004 ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, a o změně 

nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS. 68/360/EHS. 72/194/EHS, 97/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96 EHS. 
23 Srov. např. rozsudek Soudního dvora EU ve věci Komise proti Nizozemsku ze dne 26. 4. 2012, C-508/10, kde v obdobné věci Soudní dvůr konstatoval: „70. Poplatky, které 

mají značný finanční dopad na státní příslušníky třetích zemí splňující podmínky upravené směrnicí 2003/109 pro přiznání těchto povolení k pobytu by mohly v rozporu 

s jejím desátým bodem odůvodnění tyto státní příslušníky zbavit možnosti uplatnit práva přiznaná touto směrnicí.“ V daném případě Nizozemsko stanovilo vysoké poplatky 

za řízení o udělení trvalého pobytu, přičemž podle Soudního dvora tato výše byla způsobilá vytvořit překážku výkonu práv přiznaných směrnicí 2003/109, a tím tato právní 

úprava zbavovala směrnici jejího užitečného účinku. 
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odst. 1) (dále jen ‚závažná nemoc‘)“. Zákon o pobytu cizinců dále umožňuje zrušit cizinci povolení k dlouhodobému 
pobytu v případě, že před vstupem na území trpěl závažnou nemocí,24 a rovněž umožňuje rozhodnout o správním 
vyhoštění cizince, je-li důvodné nebezpečí, že by „mohl při pobytu na území závažným způsobem ohrozit veřejné zdraví 
tím, že trpí závažnou nemocí“.25 
Citovaná ustanovení zákona o pobytu cizinců umožňují odepřít vstup nebo ukončit pobyt cizinci trpícímu závažnou (resp. 
infekční) nemocí. Jestliže se však již cizinec na území ocitne a zpravidla je mu tedy rovněž poskytována zdravotní péče, 
je zcela v rozporu s proklamovaným zájmem na zajištění úhrady péče poskytnuté cizincům na území, aby s těmito 
osobami pojišťovny neměly povinnost uzavřít pojistnou smlouvu. Některé z těchto nemocí (nyní uvedených ve vyhlášce 
č. 274/2004 Sb.) jsou přitom zároveň nemocemi, u nichž je ukládáno povinné léčení v souladu se zákonem o ochraně 
veřejného zdraví,26 například v případě tuberkulózy. Navržená úprava tak směřuje k tomu, že poskytovatelé zdravotní 
péče budou tyto cizince (povinně) léčit, avšak nebudou mít zajištěnu úhradu poskytnuté péče. Její náklady budou muset 
vymáhat přímo po léčeném cizinci, což může mít v praxi často za následek vznik neuhrazeného dluhu, který jde k tíži 
poskytovateli zdravotní péče. Podobný problém je již za stávající úpravy jedním z nejkritizovanějších aspektů komerčního 
zdravotního pojištění, jemuž by se navržená novela měla snažit předejít. 

Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 9. 9. K bodu 33 [§ 172e odst. 1 písm. a)] 

Zásadně nesouhlasím se zahrnutím formulace „nebylo-li ujednáno jinak“ do ustanovení § 172e odst. 1 písm. a) 
navrhovaného zákona („Pojistnou událostí v soukromém zdravotním pojištění cizince je vynaložení nákladů a) 
za zdravotní služby poskytnuté na území, nebylo-li ujednáno jinak, v době trvání soukromého zdravotního pojištění 
cizince …“). Uvedená formulace umožňuje pojišťovnám pokračovat v dosavadní praxi vymezování čekacích dob 
pro poskytnutí pojistného plnění za určité zdravotní služby i po sjednání zdravotního pojištění. 
Stanovení čekacích dob je v současném fungování systému komerčního zdravotního pojištění jedním ze zásadních 
problémů, který má významný negativní dopad na rozsah pojistného krytí. V pojistných podmínkách jednotlivých 
pojišťoven nabízejících komerční zdravotní pojištění nalezneme celou řadu těchto čekacích dob, zpravidla v řádu několika 
měsíců. Například ve vztahu k těhotenství a porodu stanoví pojistné podmínky všech šesti komerčních pojišťoven 
nabízejících pojištění pro cizince27 pro čekací dobu 3 měsíce pro úhradu zdravotní péče spojené s těhotenstvím28 
a čekací dobu 8 měsíců pro úhradu péče související s porodem.  

ROZPOR. 

 
Nepochopení textu. Čekací doby se 
oproti § 2848 OZ nemění. 
Povinnost hradit náklady v rozsahu 
veřejného zdravotního pojištění 
vyplývá z § 172f (nyní § 155g). 
Naopak, toto ustanovení má umožnit 
sjednat si pojistné krytí i mimo území 
ČR, což by vyhovění připomínce 
znemožnilo. 

                                            
24 Viz např. § 46a odst. 2 písm. h) či § 46h zákona o pobytu cizinců. 
25 Viz § 119 odst. 1 písm. c) zákona o pobytu cizinců. 
26 Institut povinně léčených nemocí je vymezen v § 70 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož „[k] ochraně 

před vznikem a šířením infekčních onemocnění a k omezení jejich výskytu jsou fyzické osoby povinny podrobit se léčení infekčního onemocnění stanoveného v prováděcím 

právním předpise.“ Přesný seznam těchto nemocí je stanoven v příloze č. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 ze dne 12. září 2012 o podmínkách předcházení 

vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. 
27 Mé závěry vycházejí z podrobného srovnání celkem 17 různých dokumentů obsahujících všeobecné pojistné podmínky, s datem platnosti od června 2011 až do současného 

stavu. Pojistná politika jednotlivých pojišťoven se až na určité výjimky výrazně nemění. Jedná se o následující dokumenty: 
Pojišťovna VZP, a. s.: Pojistné podmínky: Komplexní zdravotní pojištění cizinců, s platností od 1. ledna 2012 (KZPC 1/12), Pojistné podmínky: Premium - Zdravotní pojištění 

cizinců s platností od listopadu 2011 (PREMIUM 1/11), Pojistné podmínky: Komplexní zdravotní pojištění cizinců, s platností od 1. ledna 2014 (KZPC 1/14), Pojistné podmínky: 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA6UEF83B)



 

Stránka 49 (celkem 77) 

Stanovení čekacích dob jde proti smyslu uzavírání zdravotního pojištění a přímo odporuje cíli proklamovanému 
předkladatelem ohledně dorovnání podmínek soukromého a veřejného zdravotního pojištění. Tato praxe má výrazně 
negativní dopad jak na pojištěné cizince, tak na poskytovatele zdravotní péče, kteří nemají jistotu, zda bude jimi 
poskytnutá léčba pojištěním pokryta. 
Navrhuji uvedenou část věty „nebyli-li ujednáno jinak“ vypustit bez náhrady. 
Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 10. 10. K bodu 33 (§ 172e odst. 3) 

Ustanovení § 172e odst. 3 konstatuje, že pojistnou událostí není poškození zdraví nebo smrt „v důsledku aktivní účasti 
pojištěného na úmyslném trestném činu, ozbrojeném konfliktu, občanské válce, teroristickém útoku nebo povstání“. Léčba 
těchto osob tedy má být zcela vyloučena z rozsahu pojistného krytí soukromého zdravotního pojištění. Uvedenou výluku 
pokládám za zcela neopodstatněnou a v praxi též prakticky jen obtížně uplatnitelnou. Ve vztahu k podmínkám 
ve veřejném zdravotním pojištění je přitom podobná výluka zcela bezprecedentní (žádnou takovou úpravu ve veřejném 
systému nenajdeme). Navržené ustanovení je proto v přímém rozporu se záměrem předkladatele, podle něhož má dojít 
ke sjednocení rozsahu krytí nákladů na zdravotní služby v systému veřejného a soukromého zdravotního pojištění. 
Ve vztahu k „aktivní účasti pojištěného na úmyslném trestném činu“ se navrhovatel zřejmě inspiroval úpravou obsaženou 
v § 55 odst. 1 zákona č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle níž „[p]říslušná 
zdravotní pojišťovna má vůči třetí osobě právo na náhradu těch nákladů na hrazené služby, které vynaložila v důsledku 
zaviněného protiprávního jednání této třetí osoby vůči pojištěnci“. Jedná se zde tedy o nárok na úhradu léčby poskytnuté 
pojištěnci, který se stal obětí trestného činu spáchaného třetí osobou, vůči této třetí osobě. Ve vztahu k samotnému 
pojištěnci toto právo na náhradu plnění upravena není. Logika návrhu § 172e odst. 3 je přitom zcela opačná. Nevztahuje 
se na regresní nárok vůči pachateli trestného činu, který měl za následek úraz či jiné poškození zdraví pojištěnce, ale má 
naopak za následek přímé vyloučení úhrady poskytnuté zdravotní péče vůči pojištěnci, bylo-li pojistné plnění vynaloženo 
v souvislosti s jeho „účastí“ na trestném činu. 
Odhlédneme-li od výše uvedeného, uvedení „teroristického útoku“ považuji rovněž za nadbytečné, neboť jeho spáchání 
naplňuje skutkovou podstatu trestného činu podle § 311 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších 

Akceptováno. Ustanovení odstavce 

3 bylo vypuštěno. 

                                                                                                                                                                                                                  
Komplexní zdravotní pojištění cizinců EXCLUSIVE s platností od 1. března 2014 (KZPCE 2/14), Pojistné podmínky: PREMIUM - Zdravotní pojištění cizinců s platností od 1. 
ledna 2014 (PREMIUM 1/14). 
UNIQA pojišťovna, a. s.: Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní pojištění cizinců s platností od 1. září 2011, Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní 

zdravotní pojištění cizinců s platností od 1. ledna 2014. 
SLAVIA pojišťovna, a. s.: Všeobecné pojistné podmínky pro komplexní zdravotní pojištění cizinců s platností od 1. června 2011 (VPP KZPC 06/2011), Všeobecné pojistné 

podmínky pro komplexní zdravotní pojištění cizinců s platností od 9. ledna 2012 (VPP KZPC 05/2013), Všeobecné pojistné podmínky pro komplexní zdravotní pojištění cizinců 
s platností od 1. ledna 2014 (VPP KZPC 01/2014). 
MAXIMA pojišťovna, a. s.: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění komplexní zdravotní péče – cizinců (VPP/810-02) s platností od 1. února 2012, Všeobecné pojistné 

podmínky pro pojištění komplexní zdravotní péče - cizinců (VPP/810-09) s platností od 1. září 2013, Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění komplexní zdravotní péče - 
cizinců (VPP/810-11) s platností od 1. července 2014. 
ERGO pojišťovna, a. s.: Všeobecné pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizinců Welcome – 120917 s platností od 17. září 2012, Všeobecné pojistné podmínky 

pro zdravotní pojištění cizinců - WELCOME 1401012 s platností od 1. ledna 2014. 
AXA Assistance, s. r. o.: Pojistné podmínky komplexního zdravotního pojištění cizinců ze dne 1. dubna 2012 (PP ZPCK 86092), Pojistné podmínky komplexního zdravotního 

pojištění cizinců ze dne 1. ledna 2014 (PP ZPCK). 
28 Výjimkou je nabídka pojišťovny MAXIMA, a. s. Ve všeobecných pojistných podmínkách uvádí čekací dobu pro úhrady péče spojené s těhotenstvím v délce 8 měsíců. 
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předpisů, a pro jeho samostatné uvedení vedle obecné kategorie úmyslných trestných činů tedy neshledávám důvod. 
U ostatních vyjmenovaných okolností pak již není vůbec zřejmé, jakými hledisky je předkladatel v návrhu veden a jak by 
se toto ustanovení mělo aplikovat (vyložit). Pojem „aktivní účasti“ na ozbrojeném konfliktu, občanské válce nebo povstání 
nepoužívá trestněprávní úprava a v daném kontextu je jeho výklad nejednoznačný rovněž v rámci mezinárodního 
humanitárního práva, k jehož předmětu úpravy se uvedené pojmy zjevně vztahují. Implicitně je v navrženém ustanovení 
obsažen předpoklad, že jakákoli účast osoby na ozbrojeném konfliktu, občanské válce či povstání (bez ohledu na typ 
ozbrojeného konfliktu, formu účasti, stranu konfliktu, v jejíž prospěch osoba jedná, apod.) je automaticky v rozporu 
s (mezinárodním) právem a osoba proto má být za toto jednání „stižena“ vyloučením proplacení léčby následků takového 
jednání. To potvrzuje rovněž důvodová zpráva, jež tyto situace paušálně označuje za „protiprávní jednání pojištěného“. 
Při i jen letmém pohledu do úpravy mezinárodního (humanitárního) práva je zjevné, že podobná úvaha je zcela mylná 
a nemůže obstát. 
Není rovněž jasné, jakými prostředky a za uplatnění jakého důkazního standardu by měla být „aktivní účast“ pojištěnců 
na vyjmenovaných situacích dokazována a jak by byla určována kauzalita zdravotních obtíží s takovou událostí. V praxi si 
lze jen stěží představit, že by uvedené ustanovení mohlo být vyloženo jinak než v neprospěch pojištěnce, potažmo 
poskytovatele zdravotní péče. 
Ustanovení § § 172e odst. 3 proto navrhuji vypustit bez náhrady. 

Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 11. 11. K bodu 33 [§ 172g ve spojení s § 172t odst. 1 písm. c)] 

Navrženou úpravu § 172t odst. 1 písm. c) pokládám za velmi strohou a neúplnou, neboť z ní není zřejmý faktický postup 
při uplatnění rezerv z tohoto fondu. V ustanovení musí být jasně konstatováno, že čerpání z fondu zajišťuje bez dalšího 
pojišťovna ve spolupráci s Kanceláří a nebude tedy na pojištěném, aby se z vlastní iniciativy domáhal navýšení limitu 
pojistného plnění z garančního fondu. 

Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR. 

Jde o povinnost Kanceláře, kterou 

může plnit i člen Kanceláře (viz  § 

155w odst. 2). 

KVOP 12. 12. K bodu 33 (§ 172h) 

Přestože nadpis ustanovení zní „zjišťování a přezkoumání zdravotního stavu pojištěného“, navržené znění se 
ve skutečnosti týká pouze prvotního zjišťování zdravotního stavu před uzavřením smlouvy. Přezkoumání zdravotního 
stavu v průběhu trvání pojištění zde není upraveno, přestože navrhovaná úprava s ním zjevně počítá – viz ustanovení 
§ 172l odst. 1 písm. c) zákona a implicitně též § 172l odst. 3 zákona. 
Domnívám se, že pro tyto případy je třeba jednoznačně stanovit, že náklady v takovém případě nese pojišťovna, nikoli 
pojištěný cizinec. Navrhuji proto do ustanovení § 172h doplnit druhou větu: „V případě přezkoumání zdravotního stavu 
cizince v průběhu trvání pojištění nese náklady tohoto přezkoumání pojišťovna.“ Pokládám to za důležité pro vyjasnění 
nároku na pojistné plnění cizince a pro vyloučení možnosti, že by podobné vyšetření pojišťovna nemusela pokládat 
za „účelně vynaložené“ ve smyslu § 172k odst. 1 zákona. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 

Bylo doplněno, že náklady zjištění 
zdravotního stavu jsou na účet 
pojišťovny. 
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KVOP 13. 13. K bodu 33 (§ 172j) 

Zásadní nedostatek ustanovení § 172j představuje absence maximálních limitů pojistného v případech, kdy je třeba 
pojistit pojištěnce, jehož zdravotní stav je již v době uzavření pojištění zhoršený, případně je u něj dána vyšší míra 
pojistného rizika např. z důvodu věku. Tento nedostatek představuje faktické popření povahy povinného pojištění. U části 
cizinců odkázaných na soukromé zdravotní pojištění se tak bude v praxi i nadále projevovat fenomén tzv. nepojistitelných 
cizinců. Ten je znám již ze současného fungování systému komerčního zdravotního pojištění cizinců, kdy nemocní cizinci 
(kupř. děti narozené předčasně, s vrozenou vadou či starší osoby) prakticky nemohou uzavřít pojištění se žádným 
poskytovatelem zdravotního pojištění na trhu, neboť z hlediska pojistného rizika se pro pojistitele jedná o nelukrativního 
klienta. Se zavedením kontraktační povinnosti pojišťoven sice formálně zmizí možnost pojišťovny odmítnout takového 
cizince pojistit, fakticky však ke stejnému výsledku povede ničím neomezená výše pojistného, finančně nedosažitelná 
pro naprostou většinu těchto cizinců.  
Sám předkladatel v důvodové zprávě přiznává, že soukromé pojištění nemůže fungovat na principu solidarity. Odhady 
výše pojistného uvedené v důvodové zprávě tak ukazují, že například pojistné pro osobu starší 60 let má dosahovat 
86 000 Kč ročně, u osoby starší 70 let pak dokonce 153 000 Kč ročně. V případě dětí do 5 let má pojistné dosáhnout 
36 000 Kč ročně. Tyto odhady se přitom týkají kalkulace rizik výhradně na základě věku. Pokud by se mělo zároveň 
jednat o osoby, které již trpí nějakými zdravotními problémy (zejména novorozenci se zdravotními problémy či vrozenou 
vadou), výše pojistného bude i mnohonásobně vyšší a bude se pravděpodobně běžně pohybovat i v řádu statisíců korun 
ročně. Nelze reálně očekávat, že dotčené osoby budou schopny pojistné v takové výši hradit. Fakticky tak bude pro část 
cizinců sjednání zdravotního pojištění i nadále nedosažitelné. 
Domnívám se, že dramatické zvýšení pojistného, které návrh přinese, bude představovat pro řadu cizinců zcela 
nepřekonatelnou imigrační bariéru. Týká se to přitom nejen nově příchozích cizinců, ale rovněž těch, kteří již na území 
(často i řadu let) pobývají a kteří si budou nuceni pojištění sjednat při prodloužení dlouhodobého pobytu. Zároveň lze 
očekávat problematický dopad zvýšení pojistného ve vztahu k závazkům České republiky plynoucím z pobytových 
směrnic Evropské unie, zejm. směrnice o právu na sloučení rodiny či směrnice o pobytu za účelem studia,29 které 
za splnění stanovených podmínek zakotvují nárok cizinců na získání příslušného typu pobytu. Hrozí, že tím bude unijní 
právní úprava zbavena svého užitečného účinku.30 Stejný problém lze očekávat ve vztahu ke směrnici o svobodném 
pohybu,31 která v osobním rozsahu směrnice vymezeném v čl. 2 zahrnuje osoby, jež mohou být předpokládaným 
dramatickým zvýšením pojistného zasaženy nejvíce – starší osoby,32 děti33 či těhotné ženy.34 Je zde navíc třeba 

ROZPOR. 

Zásadní nesouhlas, připomínka 

vychází z nepochopení rozdílu mezi 

soukromým pojištěním provozovaným 

na účet pojišťovny a veřejným 

zdravotním pojištěním vykonávaným 

na účet státu, resp. se zárukou státu. 

Co se týká nákladů pojišťoven, nelze 

mechanicky porovnávat výši ročně 

přijatého pojistného a výši v daném 

roce vyplacených plnění, neboť 

soukromé pojištění časově rozlišuje 

výnosy a náklady, tj. nemůže 

fungovat na principu průběžného 

financování. Porovnávání výše 

nákladů zdravotních pojišťoven a 

soukromých pojišťoven musí 

vycházet především z objemů částek 

pojistného, ze kterého se výše 

nákladů počítá. Připomínky by tak 

měly vycházet alespoň ze základní 

znalosti rozdílů obou systémů 

                                            
29 Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny. 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. 
30 Srov. např. rozsudek Soudního dvora EU ve věci Komise proti Nizozemsku ze dne 26. 4. 2012, C-508/10, kde v obdobné věci, kdy Soudní dvůr konstatoval: „70. Poplatky, 

které mají značný finanční dopad na státní příslušníky třetích zemí splňující podmínky upravené směrnicí 2003/109 pro přiznání těchto povolení k pobytu by mohly v rozporu 

s jejím desátým bodem odůvodnění tyto státní příslušníky zbavit možnosti uplatnit práva přiznaná touto směrnicí.“ V daném případě Nizozemsko stanovilo vysoké poplatky 

za řízení o udělení trvalého pobytu, přičemž podle Soudního dvora tato výše byla způsobilá vytvořit překážku výkonu práv přiznaných směrnicí 2003/109, a tím tato právní 

úprava zbavovala směrnici jejího užitečného účinku. 
31

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 38/2004 ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat 

na území členských států, a o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS. 68/360/EHS. 72/194/EHS, 97/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 
90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96 EHS. 
32 Viz čl. 2 odst. 2 písm. d) směrnice. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA6UEF83B)



 

Stránka 52 (celkem 77) 

zohlednit, že Česká republika s postavením těchto osob dle směrnice dorovnala rovněž rodinné příslušníky občanů 
České republiky35 a dále osoby uvedené v čl. 3 odst. 2 směrnice.36 Rovněž vůči těmto kategoriím osob lze namítat hrozící 
porušení práva EU spočívající v odepření jeho užitečného účinku, a to z důvodu zcela nepřiměřené výše pojistného, které 
bude muset cizinec uhradit, aby mohl požívat pobytových práv zakotvených směrnicemi. 
Požaduji proto zakotvení maximálních limitů výše pojistného tak, aby se těmto negativním dopadům předešlo. 
Zároveň považuji za nezbytné výslovně zakotvit právo pojištěných cizinců na úhradu vyměřeného pojistného v měsíčních 
splátkách. To odpovídá rovněž nastavení systému veřejného zdravotního pojištění. Stávající praxe v rámci soukromého 
zdravotního pojištění ukazuje, že pojišťovny stanoví jako podmínku uzavření pojistné smlouvy povinnost splatit plnou výši 
pojistného na celou dobu trvání pojištění (často tedy na jeden rok nebo více) dopředu. Podobná praxe, kterou předložený 
návrh nadále umožňuje, představuje další bariéru v přístupu cizinců k možnosti sjednat soukromé zdravotní pojištění. 
Dále pokládám za nutné stanovení maximálního podílu provozních nákladů pojišťoven v rámci provozování systému 
soukromého zdravotního pojištění cizinců, podobně jako je tomu u veřejného zdravotního pojištění. Ve veřejném 
zdravotním pojištění je výše provozních nákladů pojišťoven fixována vyhláškou na přibližně 3,5 % pojistného.37 Výsledky 
hospodaření pojišťoven nabízejících pojistné produkty v rámci stávajícího systému komerčního zdravotního pojištění 
oproti tomu ukazují extrémně vysoké provozní náklady těchto pojišťoven ve srovnání s veřejným zdravotním pojištěním. 
Z jejich analýzy vyplývá, že „[v]šechny pojišťovny vykazují extrémně vysoké provozní náklady, které několikanásobně 
převyšují náklady na pojistné plnění a představují podle jednotlivých pojišťoven 47 – 80 % vybraného pojistného.“38 
Na proplacení nákladů zdravotní péče tak směřuje nepoměrně menší část nákladů, než je tomu v systému veřejného 
zdravotního pojištění. Podobnou nehospodárnost fungování komerčního zdravotního pojištění by měl předložený návrh 
vyloučit. 

Tato připomínka je zásadní. 

pojištění, nikoli z domněnek. 

                                                                                                                                                                                                                  
33 Viz čl. 2 odst. 2 písm. c) směrnice. 
34 Viz čl. 2 odst. 2 písm. a) a b) směrnice. 
35 Dle ustanovení § 15a odst. 4 zákona o pobytu cizinců se „[u]stanovení tohoto zákona týkající se rodinného příslušníka občana Evropské unie […] použijí i na cizince, který 

je rodinným příslušníkem státního občana České republiky.“ Ustanovení § 15a odst. 4 zákona o pobytu cizinců má přitom za následek nikoli pouze zrovnoprávnění občanů České 

republiky s jinými občany EU, ale přiznává jim dokonce silnější právní postavení. Má totiž za následek, že občané ČR nemusí v řízení o udělení přechodného pobytu s jejich rodinným 

příslušníkem vůbec prokazovat – na rozdíl od jiných občanů EU – že vykonali právo volného pohybu. Srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 46/2013-55 ze dne 30. srpna 

2013, odst. 27. 
36 Viz čl. 3 odst. 2 směrnice: „Aniž je dotčeno právo volného pohybu a pobytu dotyčných osob, které tyto osoby již případně mají, usnadňuje hostitelský členský stát 

v souladu se svými vnitrostátními předpisy vstup a pobyt těchto osob: 

a) všech ostatních rodinných příslušníků bez ohledu na jejich státní příslušnost, kteří nejsou zahrnuti v definici rodinného příslušníka ve smyslu čl. 2 bodu 2 a kteří jsou 

v zemi, z níž pocházejí, osobami vyživovanými občanem Unie s primárním právem pobytu nebo členy jeho domácnosti nebo u kterých vážné zdravotní důvody naléhavě 

vyžadují osobní péči tohoto občana Unie o ně; 

b) partnera, se kterým má občan Unie řádně doložený trvalý vztah.“ 
37 Viz § 7 vyhlášky č. 413/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, 

podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů 

základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu. 
38 HNILICOVÁ, Helena et al. Analýza komerčního zdravotního pojištění cizinců. 2012, s. 49. [citováno 30. 9. 2015]. Dostupné z: http://www.konsorcium-

nno.cz/dokumenty/analyza_komercniho_zdravotniho_pojisteni_pro_vybor171012_201210180815049.pdf. 
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KVOP 14. 14. K bodu 33 (§ 172l) 

Zásadně nesouhlasím s úpravou práva pojišťoven na náhradu plnění. Účelem návrhu dle důvodové zprávy je mimo jiné 
vymezení zákonného rozsahu soukromého zdravotního pojištění tak, aby nedocházelo k neodůvodněným rozdílům 
v rozsahu hrazení poskytnutých zdravotních služeb mezi cizinci a občany České republiky. Právo na náhradu plnění má 
však pojišťovna dle návrhu mít vůči pojištěnému cizinci v celé řadě případů. Šíři jejich vymezení považuji za zcela 
neopodstatněnou. Obdobné důvody pro náhradu plnění vůči pojištěnému přitom v systému veřejného zdravotního 
pojištění nejsou upraveny.39  
 
Stávající obecná úprava pojistných smluv v občanském zákoníku40 počítá s možností pojišťovny odmítnout pojistné 
plnění pouze v tom případě, pokud byla příčinou pojistné události skutečnost, o které se dozvěděla až po vzniku pojistné 
události a kterou nemohla zjistit při sjednání pojištění v důsledku nepravdivě nebo neúplně zodpovězených písemných 
dotazů. Tuto situaci upravuje navrhované ustanovení § 172l písm. b) zákona. Vedle toho však návrh pojišťovně umožňuje 
vyžadovat náhradu pojistného plnění i v dalších případech. 
 
Nesouhlasím s úpravou obsaženou v § 172l písm. a). Dle stávajícího § 180j odst. 6 zákona o pobytu cizinců nesmí 
pojistná smlouva o komerčním zdravotním pojištění cizince „vylučovat poskytnutí pojistného plnění v případě úrazu, 
ke kterému došlo z důvodu úmyslného jednání, zavinění nebo spoluzavinění pojištěného ani v důsledku požití alkoholu, 
omamných nebo psychotropních látek pojištěným“. S obsahově totožnou úpravou počítá i nově navrhovaný § 172b odst. 
5. Tento požadavek se přitom vztahuje i na zdravotní pojištění sjednávané při podání žádosti o udělení víza či pobytu 
mimo území České republiky, tedy v situaci, která se obecně vyznačuje nižším standardem a rozsahem pojištění, než je 
rozsah komplexní zdravotní péče ve smyslu § 180j odst. 7 zákona o pobytu cizinců (a nově rozsah navrhovaného 
soukromého zdravotního pojištění cizinců). Citované ustanovení § 180j hovoří o vyloučení pojistného plnění, nikoli 
o možnosti požadovat po pojištěném náhradu poskytnutého pojistného plnění. Je nepřijatelné, aby v rámci navrhovaného 
systému soukromého zdravotního pojištění cizinců, které má dle proklamovaných cílů výrazně zvýšit standard a kvalitu 
nabízeného pojištění a přiblížit ho rozsahu veřejného zdravotního pojištění, byla prakticky zcela totožná formulace použita 
pro vymezení regresního nároku pojistitele na náhradu poskytnutého pojistného plnění vůči pojištěnci. 
 
 
Zásadně nesouhlasím s úpravou v § 172l odst. 2. Je v rozporu s proklamovaným dosažením standardu pojištění 
srovnatelného se systémem veřejného zdravotního pojištění, aby byl stanoven regres pojišťovny v případě, že je 
pojištěný v době vzniku pojistné události v prodlení s placením pojistného. To popírá celý účel systému zdravotního 
pojištění. Ve veřejném systému jsou obě tyto skutečnosti (placení pojistného v průběhu trvání pojištění a úhrada nákladů 
z pojistných událostí vzniklých v tomto období) důsledně odděleny. Pojišťovna má možnost uplatňovat vůči pojištěnému 
svůj nárok na úhradu pojistného všemi dostupnými právními prostředky, toto však nemá mít žádný vliv na proplácení 
v mezidobí poskytnuté zdravotní péče. 
Zásadně nesouhlasím rovněž s úpravou v § 172l odst. 3, která ukládá cizinci oznamovací povinnost ohledně zvýšení 

 
ROZPOR.  

 

 

Tvrzení je v rozporu se skutečností. § 
2795 odst. 2 OZ má vazbu na  § 2793 
a týká se pojištění osob podle  § 
2824, kdy v první větě jde o pojištění 
pro případ nemoci a druhá věta řeší 
ostatní případy. Z ustanovení vyplývá, 
že změna pojistného rizika nepodléhá 
oznamovací povinnosti, pokud je 
objektivně dáno, že se mění 
v průběhu doby trvání pojištění, což je 
typický případ zvyšujícího se rizika 
nemoci v závislosti na věku. Riziko se 
však mění i v důsledku jiných faktorů, 
např. v závislosti na vykonávané 
převažující činnosti. Z hlediska 
právní úpravy pojistné smlouvy je 
dané zdravotní pojištění cizinců 
pojištěním škodovým, jehož 
předmětem je úhrada nákladů za 
poskytnutou zdravotní péči, tj. 
pojištěním finančních ztrát, i když 
pojistným nebezpečím tak není 
samotný úraz nebo nemoc, ale 
vznik povinnosti uhradit náklady 
zdravotní péče vyvolané takovým 
úrazem, nemocí či jinou změnou 
zdravotního stavu nebo prevencí 
zaměřenou na předcházení nemoci. 

Tvrzení, že nárok na úhradu 
pojistného má vliv na proplácení 
v mezidobí poskytnuté zdravotní péče 
je v rozporu s návrhem. Naopak, 

                                            
39 Jediná situace regresu v rámci veřejného zdravotního pojištění je vymezena v již zmíněném § 55 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (viz připomínka 

č. 8), kdy má pojišťovna právo vůči třetí osobě na náhradu těch nákladů na hrazené služby, které vynaložila v důsledku zaviněného protiprávního jednání této třetí osoby vůči 

pojištěnci. 
40 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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pojistného rizika v průběhu doby trvání pojištění a umožňuje požadovat náhradu vyplacených částek i v případech, kdy 
oznamovací povinnost nebyla splněna. Aplikace navrženého ustanovení by v praxi vedla ke zcela absurdní situaci, kdy 
po cizinci bude požadováno vyšší pojistné, než jaké bylo na začátku sjednáno, příp. po něm bude požadována náhrada 
nákladů za poskytnutou péči pouze z důvodu, že se v době trvání pojistného vztahu změnila výše pojistného rizika, tedy 
zdravotní stav pojištěnce (např. z důvodu propuknutí nemoci či utrpění úrazu). Závazek nést pojistné riziko pro tyto 
případy tvoří podstatu a hlavní smysl uzavírání zdravotního pojištění. Ekonomické zájmy pojistitele jsou pro tento účel 
zohledněny prostřednictvím stanovení různé výše pojistného pro jednotlivé pojištěnce, a to právě v závislosti na míře 
pojistného rizika. Navržené ustanovení by tak de facto přeneslo toto riziko na pojištěnce, který právě v důsledku vzniku 
pojistné události může čelit zániku uzavřeného pojištění. Navržené ustanovení rovněž odporuje ustanovení § 2795 
občanského zákoníku, podle něhož „ustanovení o zvýšení pojistného rizika se nepoužijí, pokud ke zvýšení pojistného 
rizika došlo (…) v důsledku pojistné události“. Pojistnou událostí je v oblasti zdravotního pojištění právě nemoc, která má 
ovšem často za následek zvýšení pojistného rizika oproti situaci, jaká zde byla při sjednání pojistné smlouvy. 
Důvodová zpráva neobsahuje rozumné vysvětlení pro toto široké vymezení důvodů, pro které může pojišťovna požadovat 
po pojištěném cizinci náhradu poskytnutého plnění. Navržená úprava ve svém důsledku vede k výrazně nerovnému 
postavení pojištěnců v systémech veřejného a soukromého zdravotního pojištění. Je tak v přímém rozporu 
s proklamovaným cílem navržené úpravy, jímž je rozsah pojistného krytí obou těchto systému srovnat. 
Uvedená ustanovení – s výjimkou § 172l písm. b) – požaduji vypustit bez náhrady. 

Tato připomínka je zásadní. 

jestliže pro nepovinná pojištění platí § 
2787 OZ, pak v daném případě musí 
pojišťovna zaplatit náklady zdravotní 
péče bez tohoto započtení. Z tohoto 
důvodu má pojistníka úprava regresů 
nutit k dodržování smluvních 
podmínek. 

 

KVOP 15. 15. K bodu 33 [§ 172m odst. 1 písm. a), § 172n odst. 3 a § 172y] 

Zásadně nesouhlasím s navrženou úpravou zániku pojištění z důvodu obsaženého v § 172m odst. 1 písm. a). Zároveň 
pokládám za nepřijatelnou úpravu navrženou v § 172n odst. 3 a § 172y. 
 
Návrh předpokládá centralizaci veškerých údajů o pojištěných cizincích v rámci systému soukromého zdravotního 
pojištění u Kanceláře. Zároveň umožňuje vzájemné volné sdílení údajů o sjednaném soukromém zdravotním pojištění 
a údajů o pobytovém statusu cizinců mezi Ministerstvem vnitra a Kanceláří.  
Není nijak ospravedlnitelné, aby ministerstvo poskytovalo pojišťovnám (či jejich sdružení v podobě Kanceláře) jako 
soukromým subjektům shromažďované údaje o pojišťovaných cizincích. Úprava nadto nezohledňuje povinnost ochrany 
osobních údajů a negarantuje ochranu před možným zneužitím těchto údajů či jejich poskytnutím dalším subjektům (není 
vyjasněno možné sdílení údajů z databáze Ministerstva vnitra Kanceláří ve vztahu ke svým jednotlivým členským 
pojišťovnám). 
Ve vztahu k pojištění pak návrh předpokládá, že se zánikem pobytového oprávnění může cizinec automaticky dostat 
výpověď od pojišťovny. Je zcela nelogické a nesystémové, aby možnost sjednání či trvání soukromého zdravotního 
pojištění byla navázána na pobytový status pojištěného cizince. Ve stávající podobě zákon s ničím takovým nepočítá 
a v praxi je možné, aby komerční zdravotní pojištění sjednal i cizinec v neregulérním postavení, příp. aby toto pojištění 
trvalo bez ohledu na vývoj jeho pobytového postavení. Dle stávající (a dle mého názoru správné) logiky tak sice zákon 
o pobytu cizinců požaduje po cizincích, aby byli zdravotně pojištěni, nezakládá však žádnou možnost „postihu“ cizince 
ze strany pojišťovny za nedostatky jeho pobytového statusu. Návrh toto nastavení zcela mění a představuje výrazné 
a ničím neopodstatněné zhoršení stávající garance práva na přístup ke zdravotní péči pro cizince v neregulérním 
postavení. Je zároveň v rozporu s aktuálním vývojem mezinárodních lidskoprávních závazků České republiky vůči této 
skupině osob v oblasti hospodářských a sociálních práv. Ten směřuje přesně opačným směrem, tedy k důslednému 
zamezení sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních a sociálních služeb a orgánů oprávněných 

 

Úprava textu, taxativní výčet důvodů 

zániku. 

 

 

 

 

 

 

ROZPOR 

Jedná se o názor, nikoliv o 
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k udělování/rušení pobytových oprávnění. Kancelář sice není přímým poskytovatelem zdravotních služeb, zásada zákazu 
sdílení informací však podle mého názoru musí být z níže uvedených důvodů aplikována i v navrhovaném případě. 
 
Cílem navrhovaného ustanovení je zefektivnění postihu migrantů, kteří se nacházejí na území ČR v neregulérním 
postavení. Chápu snahu o zvýšení účinnosti pobytových kontrol a vymáhání zákona o pobytu cizinců, ve svém důsledku 
však tato úprava bude zasahovat do práv migrantů na přístup k lékařské péči a hrozí způsobit porušení mezinárodních 
lidskoprávních závazků České republiky.  
Zásadním mezinárodním lidskoprávním dokumentem, který zakotvuje právo na rovný přístup k lékařské péči, je 
Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Dle čl. 12 smluvní státy uznávají právo každého 
na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně fyzického a duševního zdraví. Výbor OSN pro hospodářská, sociální a kulturní 
práva k danému článku vydal doporučení, ve kterém uvedl, že státy jsou povinny respektovat právo na zdraví i tím, že se 
zdrží odmítání či omezování rovného přístupu všem osobám (v angl. znění equal access for all persons) k lékařské péči 
preventivní, kurativní i paliativní. Výbor nadto výslovně zmiňuje kategorie osob, kterým toto právo nesmí být upíráno: 
jedná se o osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, osoby zbavené osobní svobody v detencích, menšiny, žadatele o azyl 
i neregulérní migranty.41 

O právu na rovný přístup k lékařské péči hovoří i další mezinárodněprávní instrumenty. Mezinárodní úmluva o odstranění 
všech forem rasové diskriminace přiznává všem rovné postavení před zákonem při užívání práva na ochranu zdraví 
a léčebnou péči [čl. 5 písm. e) bod iv)]. Výbor OSN pro odstranění všech forem rasové diskriminace vydal ve svých 
doporučeních mimo jiné i pokyn smluvním státům, aby respektovaly práva cizinců na odpovídající úroveň zdraví, mimo 
jiné i prostřednictvím zákazu odmítání popř. zákazu omezování přístupu těchto cizinců k preventivní, kurativní a paliativní 
péči.42 Zmiňované doporučení se vztahuje na všechny migranty bez ohledu na jejich pobytový status.43  

Úmluva o právech dítěte v článcích 2 a 24 stanovuje povinnost smluvním státům uznat právo dítěte na dosažení nejvýše 
dosažitelné úrovně zdravotního stavu a na využívání rehabilitačních a léčebných zařízení. Státy mají usilovat 
o zabezpečení toho, aby žádné dítě nebylo zbaveno svého práva na přístup k takovým zdravotnickým službám. Česká 
republika se zavázala respektovat a zabezpečit toto právo každému dítěti v jeho jurisdikci bez jakékoliv diskriminace. 

Tímto jsou chráněna základní práva migrantů, kteří nebudou muset mít obavy uplatňovat svá práva z důvodu hrozby 
potenciálního postihu ze strany státních orgánů. 
Neregulérní migranti jsou již ze samotné podstaty absence povolení k pobytu ve velmi zranitelném postavení, jež jim 
často brání v účinném přístupu k základním právům, která jim přiznávají mezinárodní lidskoprávní dokumenty.44 Stát má 

připomínku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
41 “In particular, States are under the obligation to respect the right to health by, inter alia, refraining from denying or limiting equal access for all persons, including prisoners 

or detainees, minorities, asylum seekers and illegal immigrants, to preventive, curative and palliative health services; abstaining from enforcing discriminatory practices as 

a State policy; and abstaining from imposing discriminatory practices relating to women's health status and needs.” Výbor OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva. 

General Comment No. 14(2000): The right to the highest attainable standard of health (22nd session), bod. 34. Dostupné z: 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/E.C.12.2000.4.En.  
42 “Committe on the Elimination of Racial Discrimination recommends, based on these general principles, that the States parties to the Convention, as appropriate to their 

specific circumstances, adopt the following measures: Ensure that States parties respect the right of non-citizens to an adequate standard of physical and mental health by, 

inter alia, refraining from denying or limiting their access to preventive, curative and palliative health services.” Výbor OSN pro odstranění všech forem rasové diskriminace. 

General Recommendation 30 - Discrimination against non-citizens. CERD/C/64/Misc.11/rev.3 (64th session), bod 36. Dostupné z: 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=6&DocTypeID=11.  
43 Tamtéž, bod 7. 
44 Viz např. NOLL, G. Why Human Rights Fail to Protect Undocumented Migrants. European Journal of Migration and Law. 12/2010, s.  241–272. 
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povinnost zajistit efektivní přístup k základním právům všem osobám ve své jurisdikci, tedy i cizincům v neregulérním 
postavení. Přístup k lékařské péči patří k základním sociálním právům.45 Strach z možného postihu kvůli chybějícímu 
pobytovému oprávnění může těmto cizincům bránit vyhledat lékařskou péči a využít tak svých základních práv. Dle 
navrhované úpravy se budou nadto zdráhat využít zdravotní péči rovněž z důvodu, že již nebudou mít zdravotní pojištění, 
protože předložený návrh nově v § 172m odst. 1 písm. a) počítá s navázáním zániku soukromého zdravotního pojištění 
na skončení platnosti oprávnění cizince pobývat na území. Zároveň se cizinec v neregulérním postavení ani nepokusí 
zdravotní pojištění sjednat, neboť i kdyby na to pojišťovna přistoupila, ocitne se tak v její databázi sdílené s Ministerstvem 
vnitra a vystaví se tak postihu z důvodu svého neregulérního pobytového postavení. Pokud takový cizinec na území 
setrvá (a v důsledku navrhované úpravy zůstane nepojištěn), nelze od něj reálně očekávat, že bude v potřebném rozsahu 
vyhledávat (preventivní) primární i sekundární lékařskou péči. Tím dojde k ohrožení nejen zdraví jeho, ale potenciálně 
i k ohrožení veřejného zdraví, jako je tomu v případě některých vysoce infekčních chorob. 
Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí v ČR,46 kterou schválila vláda i Poslanecká sněmovna, 
vymezuje jako svůj hlavní cíl zlepšit zdravotní stav populace ČR a snižovat výskyt nemocí a předčasných úmrtí, kterým 
lze předcházet. Jak uvádí samotná předmluva k tomuto dokumentu, „nevyužití potenciálu efektivní prevence nemocí 
a podpory zdraví může vést jedině ke zvyšování nákladů na zdravotní péči, což je pro společnost dlouhodobě 
neudržitelné“. Navrhovaná právní úprava v § 172n a § 172m odst. 1 písm. a) jde zcela proti smyslu přijaté Národní 
strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. V důsledku této právní úpravy bude na území České republiky 
existovat skupina osob, která fakticky pozbude účinné právo na přístup k lékařské péči, protože bude okolnostmi 
donucena vůbec zdravotní péči nevyhledávat. 
Proti sdílení informací, které navrhuje předložená úprava, se již dlouhodobě vymezují nevládní neziskové organizace,47 
Vysoký Komisař OSN pro lidská práva48 i Agentura Evropské unie pro základní práva.49 
Uvedená ustanovení proto požaduji vypustit bez náhrady. 

 

 

ROZPOR 

                                            
45 Viz Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Human Rights of Irregular Migrants - Assembly debate on 27 June 2006 (18th Sitting) (Doc. 10924, report of the 

Committee on Migration, Refugees and Population, rapporteur: Mr van Thijn). Text adopted by the Assembly on 27 June 2006 (18th Sitting). [citováno 28. 9. 2015] Dostupné 

z:  http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17456&lang=EN. “13. In terms of economic and social rights, the Assembly considers that the 

following minimum rights, inter alia, should apply: emergency health care should be available to irregular migrants and states should seek to provide more holistic health care, 

taking into account, in particular, the specific needs of vulnerable groups such as children, disabled persons, pregnant women and the elderly.” 
46 Ministerstvo zdravotnictví ČR: ZDRAVÍ  2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.  Vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci se 

Státním zdravotním ústavem. Praha 2014, 1.vydání. ISBN: 978-80-85047-0. 
47 Platform for international cooperation on Undocumented Migrants: PICUM Annual Workshop: Challenging Criminalisation of Undocumented Migrants. 2015. [citováno 

28. 9. 2015] Dostupné z: http://picum.org/en/news/blog/47851/. Podobně i PICUM 5-point Action Plan for the Strategic Guidelines for Home Affairs from 2015. [citováno 

28. 9. 2015] Dostupné z: http://picum.org/picum.org/uploads/attachement/PICUM%20messages%20post-stockholm.pdf. 
48 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights: The Economic, Social and Cultural Rights of Migrants in an Irregular Situation. New York and 

Geneva, 2014, s. 135. “Key messages:(…) Improve the collection of data in order to effectively monitor the human rights situation of irregular migrants, ensuring that such 

data are disaggregated by sex, age, nationality and sector of work. Ensure that international rules on data protection and the right to privacy are scrupulously respected in the 

collection, storage and use of such data, and that effective firewalls are put in place to protect migrants from immigration enforcement on the basis on such data.” 

(důraz doplněn) 
49 European Agency for Fundamental Rights: Apprehension of migrants in an irregular situation- fundamental rights considerations, 2012. [citováno 28. 9. 2015]. Dostupné z: 

http://fra.europa.eu/en/news/2012/fundamental-rights-considerations-apprehending-irregular-migrants. “Access to health: 2. Migrants in an irregular situation seeking medical 

assistance should not be apprehended at or next to medical facilities. 3. Medical establishments should not be required to share migrants’ personal data with 

immigration law enforcement authorities for eventual return purposes.” (důraz doplněn) 
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Tato připomínka je zásadní. 

KVOP 16. 16. K bodu 33 (§ 172m odst. 4) 

Pokud pojištění zanikne, pojištěnému vzniká nárok na vrácení nespotřebovaného pojistného. Za výrazně nevýhodnou 
pokládám úpravu, podle níž pojišťovna má mít vždy nárok na pojistné za celý kalendářní měsíc, v němž došlo k zániku 
pojištění (může tak vzniknout až několikatýdenní období, kdy cizinec již fakticky není pojištěn a pojišťovna vůči němu 
nemá žádnou povinnost, i přesto od něj však po tuto dobu inkasuje pojistné). 
Za naprosto neospravedlnitelnou pak pokládám další část ustanovení, podle níž nespotřebovaná část pojistného nebude 
cizinci vrácena, pokud v době trvání pojištění nastala pojistná událost. Podobný postup není ničím opodstatněn 
a pojištěného cizince staví vůči pojišťovně do extrémně nevýhodného postavení. Navázání vrácení zbytku 
nespotřebovaného pojistného na to, zda v průběhu trvání pojištění nastala pojistná událost, pokládám za zcela absurdní. 
Smyslem sjednání zdravotního pojištění je právě proplácení nákladů vynaložených ve vztahu k pojistné události, která 
nastane v době trvání pojištění – viz § 172e odst. 1 písm. a) zákona. 
Uvedené pokládám za problematické tím spíše, že otázka (ne)nevracení nespotřebovaného pojistného v případě zániku 
pojištění před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno (např. získáním trvalého pobytu nebo nástupem do zaměstnání, 
kdy se cizinec automaticky stane účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění), je velmi palčivým problémem již 
v současné podobě fungování komerčního zdravotního pojištění, neboť cizinci jsou povinni uhradit pojistné za celou dobu 
předpokládaného trvání pojištění předem a pojišťovny pak již zpravidla nespotřebovanou část pojistného nevracejí. 
Uvedené části ustanovení § 172m odst. 4 navrhuji nahradit formulací, podle níž se nespotřebované pojistné vrací bez 
dalšího ode dne, kdy došlo k zániku pojištění.  
Poslední část ustanovení pak navrhuji doplnit takto: „… má-li pojišťovna vůči pojištěnému neuhrazené pohledávky podle 
§ 172l, o nichž není mezi stranami sporu.“ S ohledem na extenzivní formulaci regresu pojišťovny v § 172l a významný 

prostor pro případné spory o naplnění podmínek pro jeho uplatnění pokládám za důležité garantovat ochranu postavení 
pojištěného a zabránit tomu, že pojišťovna bude moci po dlouhou dobu zadržovat nespotřebované pojistné, které náleží 
cizinci, s odůvodněním, že jí vůči němu vznikl nárok na náhradu plnění, pokud by se na konci sporu ukázalo, že tento 
nárok nikdy nevznikl. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. Ustanovení vypuštěno. 

Ponecháno na obecné úpravě 

občanského zákoníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úprava textu. 

KVOP 17. 17. K bodu 33 [§ 172t odst. 2 písm. a)] 

Pokládám za problematické, že garanční fond je v rámci snahy o pokrytí alespoň části nákladů za cizince, kteří pobývají 
oprávněně na území a nemají soukromé zdravotní pojištění, omezen pouze na situace, kdy cizinci toto pojištění zaniklo. 
Nepamatuje však vůbec na situace, kdy cizinec na území pobývá legálně (typicky děti narozené na území cizincům 
s dlouhodobým pobytem) a soukromé zdravotní pojištění u něj nevzniklo (například z důvodu extrémně vysokého 
předepsaného pojistného v případě novorozených dětí se zdravotními komplikacemi). Taková situace je přitom i v rámci 

ROZPOR. 

Co se týče novorozenců, odkazujeme 

na § 155g odst. 1. Podle tohoto 

ustanovení je uvedený novorozenec 

pojištěn nejméně 60 dnů ode dne 
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stávajícího systému komerčního zdravotního pojištění jednou z nejpalčivějších a má za následek vznik často prakticky 
nevymahatelných pohledávek, které jdou na vrub poskytovatelů zdravotní péče, resp. celého zdravotního systému.50 
Domnívám se, že by garanční fond měl reagovat právě na tyto situace. V praxi sice může za péči poskytnutou 
novorozenci v případě poporodních komplikací vzniknout dluh i ve výši přesahující 800 tisíc Kč, většina těchto případů by 
však byla úhradou z garančního fondu alespoň z větší části pokryta. 
Tato připomínka je zásadní. 

porodu, a to pojištěním jeho rodiče 

(rodičů). Plnění z garančního fondu 

se, mimo jiné, poskytuje i 

v případech, kdy nebyla splněna 

povinnost pojištění po zániku 

pojištění. Z toho plyne, že i když po 

uplynutí této doby nebylo pojištění 

sjednáno, poskytne se plnění 

z garančního fondu. 

KVOP 18. 18. K bodu 33 (§ 172z) 

V žádném případě nesouhlasím s extenzivním vymezením oprávnění pojišťovny v navrženém § 172z, podle kterého mají 
orgány činné v trestním řízení poskytovat pojišťovnám údaje nezbytné k šetření pojistné události, popřípadě jim rovněž 
umožnit nahlížet do trestního spisu a pořizovat si z něho výpisy. Takto rozsáhlá oprávnění komerčních pojišťoven nejsou 
ničím opodstatněna. 
Uvedené ustanovení souvisí s mou připomínkou č. 12 týkající se zcela nevhodně koncipované možnosti regresu 
pojišťovny vůči pojištěnci v případě jeho účasti na trestné činnosti. Jak rozvádím v citované připomínce, navrhovatel se 
zřejmě inspiroval úpravou obsaženou v § 55 zákona o veřejném zdravotním pojištění, kdy však jde o nárok pojišťovny 
vůči třetí osobě na náhradu nákladů na hrazené služby, které vynaložila v důsledku zaviněného protiprávního jednání této 
třetí osoby vůči pojištěnci. Nevztahuje se na regresní nárok vůči pachateli trestného činu, který měl za následek úraz či 
jiné poškození zdraví pojištěnce, ale dopadá naopak na regresní nárok vůči pojištěnci. Jak jsem již uvedla, požadavek 
náhrady pojistného plnění po pojištěnci v takovém případě odporuje základním principům a smyslu zdravotního pojištění.  
Pro ilustraci, podle již zmíněného § 55 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění je orgánům činným v trestním 
řízení stanovena pouze obecná oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně pokud jde o úrazy a jiná poškození 
zdraví osob, o nichž mají důvodné podezření, že byly způsobeny jednáním právnické nebo fyzické osoby. V žádném 
případě zde není stanovena povinnost orgánů činných v trestním řízení k poskytování dalších údajů ve vztahu k šetření 
pojistné události, a už vůbec ne povinnost zpřístupnit pojišťovně obsah trestního spisu, jako je tomu v případě 
navrženého § 172z.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Ponechána pouze obecná úpravu v § 

129 zákona o pojišťovnictví. 

Předpokladem vzniku práva na 

pojistné plnění je podle § 2758 OZ 

vznik pojistné události. Pojistné plnění 

nemá formu dávky tak, jako je to 

v případě veřejného zdravotního 

pojištění, proto na rozdíl od   

§ 55 zákona o veřejném zdravotním 

pojištění, který není právem 

regresním, ale právem na úhradu 

vynaložených nákladů, platí 

v soukromém pojištění   

§ 2820 OZ. K tomu, aby pojišťovna 

mohla tento svůj nárok řádně uplatnit, 

měla by mít právo podle 

navrhovaného § 172z. Připomínka tak 

opět vychází ze základní neznalosti 

mezi soukromým a veřejným 

zdravotním pojištěním. 

                                            
50 Viz HNILICOVÁ, H. et al., op. cit. 4, případová studie č. 2, s. 25. Dále viz např. KALIČINSKÁ, E. Zadlužen hned v porodnici. Deník Referendum, 10. 7. 2014, či 

RYCHLÍK, M. Děti cizinců narážejí na limity v léčbě. Lidové noviny, 17. 7. 2014. 
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KVOP K části druhé 

19. 19. K bodu 1 (§ 2) 

Navrhovaná právní úprava počítá s upravenou definicí osob, které spadají do osobního rozsahu veřejného zdravotního 
pojištění. Ve skutečnosti však pouze systematizuje výčet osob, které již nyní v systému veřejného zdravotního pojištění 
zahrnuty jsou. Nepřináší faktickou změnu osobního rozsahu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která by spočívala 
v zahrnutí kategorií dosud vyloučených cizinců dlouhodobě pobývajících na území.  
Vyčlenění cizinců dlouhodobě pobývajících v České republice ze systému veřejného zdravotního pojištění je dlouhodobě 
kritizováno kontrolními orgány mezinárodních lidskoprávních úmluv, jimiž je Česká republika vázána. Výbor OSN 
pro ekonomická, sociální a kulturní práva ve svých závěrečných doporučeních z roku 2014 ve vztahu k České republice 
vyjádřil znepokojení nad vyčleněním dlouhodobě pobývajících cizinců ze systému veřejného zdravotního pojištění 
a vyzval Českou republiku k jejich začlenění do osobního rozsahu zákona o veřejném zdravotním pojištění.51 Výbor OSN 
pro práva dítěte vyzval Českou republiku k témuž opatření ve vztahu k dětem.52 Vyjádřil svůj jasný nesouhlas 
s vyčleněním dětí cizinců z veřejného zdravotního pojištění a jejich povinností opatřit si komerční zdravotní pojištění 
za mnohem vyšší náklady, než je tomu u dětí ve veřejném systému.53 K podobným závěrům dospěl Výbor OSN 
pro odstranění diskriminace žen a vyzval Českou republiku k zahrnutí žen-migrantek a jejich dětí do systému veřejného 
zdravotního pojištění bez ohledu na typ jejich pobytu či to, zda jsou zaměstnány.54 
Otevření systému veřejného zdravotního pojištění dosud vyloučeným kategoriím dlouhodobě pobývajících cizinců 
požadují též Rada vlády pro lidská práva55, veřejný ochránce práv56, koncepce integrace cizinců57, Česká lékařská 

 

 

ROZPOR. 

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 

                                            
51 „The Committee is concerned that migrants who do not hold a permanent residence permit, including dependents of migrants with permanent residence status, 

are not eligible to participate in the State party’s contributory health insurance scheme. [...] The Committee recommends that the State party open its contributory health 

insurance scheme to everyone without discrimination. The Committee also urges the State party to ensure that private insurance providers do not deny access to schemes 

operated by them nor impose unreasonable eligibility conditions, with a view to ensuring the right to equal, adequate, affordable and accessible health care to all.” Výbor 

pro ekonomická, sociální a kulturní práva, závěrečná doporučení (E/C.12/CZE/CO/2), 23. května 2014, s. 5 - 6, bod 15. (důraz doplněn) 
52 The Committee urges the State party to undertake the necessary measures and legislative amendments to ensure that the children of foreign nationals are provided with the 

same quality and level of health care as nationals of the State party.” Výbor pro práva dítěte, 57. zasedání, 30.5. - 17. června 2011, závěrečná vyjádření (CRC/C/CZE/CO/3-4), 

odst. 54. 
53 “The Committee is concerned that children of foreign nationals are precluded from access to public health insurance and are required to obtain private health insurance at 

significantly higher costs. The Committee is also concerned that children of foreign nationals who have severe illnesses are often rejected by private health insurance 

providers and cannot therefore access health services and care.” Výbor pro práva dítěte, 57. zasedání, 30.5. - 17. června 2011, závěrečná vyjádření (CRC/C/CZE/CO/3-4), 

odst. 53. 
54 Výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen, 47. zasedání, 4. 10. - 22. října 2010, závěrečná vyjádření (CEDAW/C/CZE/CO/5), odst. 32 - 33. “32. The Committee 

is concerned [...] that Act No. 326/1999 on the Residence of Foreign Nationals may exclude migrant women without permanent residence or employment, as well as their 

children, from access to public health insurance and health-care services. 33. “The Committee recommends [...] that all migrant women and their children are covered by 

health insurance and have access to affordable health-care services, irrespective of their residence status and employment.”” 
55 Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 26. února 2009 a 7. října 2013 ke zdravotnímu pojištění cizinců.  
56 Viz legislativní doporučení ochránce k začlenění vybraných kategorií cizinců do systému veřejného zdravotního pojištění, které se objevuje již v souhrnné zprávě o činnosti 

ochránce v roce 2011 (str. 15) a opakovaně i v letech následujících.  
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komora58 i nevládní neziskové organizace pracující s migranty59. Požadavek podporuje též Svaz pacientů České 
republiky a část nemocnic60. Začlenění výše uvedených skupin cizinců do systému veřejného zdravotního pojištění 
podpořila rovněž vláda České republiky v usnesení č. 930 ze dne 12. listopadu 2014. 
Kromě výše uvedeného plyne nutnost rozšíření osobního rozsahu veřejného zdravotního pojištění rovněž ze směrnice 
o jednotném povolení (tzv. single permit),61 jejíž transpoziční lhůta již uplynula. Podle čl. 12 odst. 1 písm. e) směrnice mají 
pracovníci ze třetích zemí, kteří jsou uvedeni v čl. 3 odst. 1 písm. b) a c) směrnice, právo na rovné zacházení ve srovnání 
se státními příslušníky členského státu, ve kterém pobývají, pokud jde o oblasti sociálního zabezpečení uvedené v čl. 3 
odst. 1 nařízení (ES) č. 883/2004. 
Podle směrnice o jednotném povolení mohou členské státy omezit práva přiznaná pracovníkům ze třetích zemí v oblasti 
sociálního zabezpečení, nikoliv však u pracovníků ze třetích zemí, kteří jsou již zaměstnáni nebo kteří byli zaměstnáni 
po dobu nejméně šesti měsíců a kteří jsou zaregistrováni jako nezaměstnaní.62 Česká republika byla povinna nejpozději 
s koncem transpoziční lhůty přijmout taková legislativní opatření, která by vnitrostátní úpravu v zákoně o veřejném 
zdravotním pojištění uvedla do souladu s ustanoveními směrnice o jednotném povolení, a to přinejmenším ve vztahu 
k těm dlouhodobě pobývajícím cizincům, kteří byli na území zaměstnáni déle než šest měsíců. Směrnice o jednotném 
povolení byla do českého právního řádu transponována zákonem č. 101/2014 Sb., článek 12 však nebyl proveden 
a osobní rozsah zákona o veřejném zdravotním pojištění zůstal nezměněn. Stávající právní úprava § 2 a § 3 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění je tak nejpozději od 26. prosince 2014, kdy uplynula transpoziční lhůta směrnice, 
v jednoznačném rozporu s čl. 12 směrnice o jednotném povolení. 
Navrhuji proto § 2 odst. 1 písm. b) doplnit o následující kategorie cizinců: 

 osoby samostatně výdělečně činné, 

 rodinní příslušníci českých občanů, cizinců s trvalým pobytem a cizinců, kteří jsou v ČR výdělečně činní, a 

 cizinci, kteří ukončili výdělečnou činnost, jsou však příjemci dávek nemocenského pojištění nebo rodičovského 

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. 

Co se týče namítaného rozporu 

s usnesením vlády č. 930 

z 12. listopadu 2014, předkládaná 

právní úprava vychází z usnesení 

vlády č. 992 ze dne 1. prosince 2014. 

                                                                                                                                                                                                                  
57 Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců - Společné soužití, usnesení vlády České republiky ze dne 9. února 2011 č. 99, s. 13. Již Aktualizovaná koncepce integrace 

cizinců v ČR v roce 2005 identifikovala jako jednu z hlavních překážek v oblasti sociálně-ekonomické integrace „nemožnost podílet se na veřejném systému zdravotního 

pojištění u státních občanů třetích zemí nebo jejich rodinných příslušníků (zejména dětí).“ Viz Usnesení Vlády ČR ze dne 8. února 2006 č. 126 ke Koncepci  integrace cizinců 

v roce 2005, část III materiálu č.j. 118/06. 
58 Usnesení XXVI. sjezdu delegátů České lékařské komory konaného ve dnech 3. – 4. listopadu 2012 v Praze (http://www.lkcr.cz/doc/clanky_file/xxvi-sjezd-clk-usneseni-

99346.pdf).  
59 Viz prohlášení Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty a NESEHNUTÍ, 2. října 2012 (http://www.konsorcium-nno.cz/prohlaseni-ke-zdravotnimu-pojisteni-

migrantu.html). 
60 Viz Kampaň za zdravotní pojištění migrantů a migrantek, sekce „Podpořili nás“. [citováno 30. 9. 2015]. Dostupné z: http://www.konsorcium-nno.cz/zdravotni-pojisteni-

migrantu.html. 
61 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2011/98 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. 
62 Členské státy mohou navíc rozhodnout, že nebudou poskytovat rodinné dávky státním příslušníkům třetích zemí, kteří jsou oprávněni pracovat na území členského státu 

po dobu nejvýše šesti měsíců, státním příslušníkům třetích zemí, kteří byli přijati za účelem studia, nebo státním příslušníkům třetích zemí, kteří jsou oprávněni k výkonu 

práce na základě víza (čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice). 
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příspěvku. 
Pro účel zamezení obav z možného zneužití participace na systému veřejného zdravotního pojištění si lze představit 
nastavení několikaměsíčních odkladných lhůt pro počátek vzniku účasti ve veřejném zdravotním pojištění. Tato lhůta by 
však v žádném případě neměla být delší než 12 měsíců. 

Tato připomínka je zásadní. 

KVOP K části třetí – změna zákona č. 325/1999 Sb., o azylu 

20. K bodu 2 (§ 88) 

Zásadně nesouhlasím s navrženou změnou, jejímž cílem je vyčlenit žadatele o mezinárodní ochranu z rozsahu zákona 
o veřejném zdravotním pojištění a odkázat je na systém úhrad zdravotní péče ze strany Ministerstva zdravotnictví. 
Navržené opatření pokládám za nesystémový krok, který dále zhorší přehlednost systému úhrad zdravotní péče jak vůči 
dotčeným cizincům, tak i vůči poskytovatelům zdravotní péče. Žadatelé o mezinárodní ochranu jsou přitom jednou 
z nejzranitelnějších kategorií cizinců. 
 
Obdobná úprava již v minulosti existovala, když úhradu nákladů na zdravotní péči pro žadatele o mezinárodní ochranu 
zajišťovalo Ministerstvo vnitra. Po několika letech bylo tohoto způsobu hrazení zdravotní péče upuštěno z důvodu jeho 
neefektivnosti a nepřehlednosti a žadatelé o mezinárodní ochranu byli začleněni do systému veřejného zdravotního 
pojištění. Pokládám ze zcela nepochopitelné a nelogické, že se předkladatel snaží k tomuto již jednou vyzkoušenému 
a nefungujícímu systému opět vrátit. 
 
 
Kromě uvedené nesystémovosti představuje navržené opatření rovněž nepřípustné zhoršení standardu pro tuto kategorii 
cizinců. Lze se obávat, že dojde k faktickému horšení přístupu ke zdravotní péči oproti standardu, který žadatelé požívají 
nyní. U stávajícího komerčního zdravotního pojištění cizinců se cizinci často setkávají s problémy v přístupu ke zdravotní 
péči, neboť systém úhrad mimo režim veřejného zdravotního pojištění u části lékařů vzbuzuje obavy z komplikovanějšího 
administrativního postupu při proplácení péče, a tedy i jejich zdrženlivost takového cizince ošetřit či přijmout mezi své 
pacienty. Domnívám se, že podobný problém může nastat i v případě nového systému úhrad prostřednictvím Ministerstva 
zdravotnictví, na který mají být žadatelé odkázáni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZPOR. 
 

Ministerstvo zdravotnictví konstatuje, 
že se neztotožňuje s názorem 
připomínkového místa, které má 
navržené řešení za nesystémový 
krok, který dále zhorší přehlednost 
systému úhrad zdravotní péče. 
Naopak tímto krokem bude zavedena 
do systému poskytování a úhrady 
zdravotních služeb systematika, která 
bude dodržována napříč všemi druhy 
mezinárodní ochrany. Navrhovaný 
systém není nesystémový, již 
v současné chvíli se uplatňuje vůči 
stovkám cizinců ze třetích zemí (např. 
tzv. vládní stipendisté), kterým jsou 
na území ČR garantovány zdravotní 
služby v určitém rozsahu, přičemž 
poskytovatelům zdravotních služeb 
jsou následně náklady hrazeny 
Ministerstvem zdravotnictví. S tímto 
postupem nejsou v současné chvíli 
evidovány potíže a poskytovatelé 
tento způsob úhrady akceptují a 
běžně využívají. V žádném případě 
nesdílíme názor připomínkového 
místa, že se jedná o nefungující 
systém. Takové tvrzení neodpovídá 
současně zavedené, využívané a 
bezproblémové praxi.  
Nelze se ztotožnit ani s další výtkou 
připomínkového místa, která uvádí, 
že navržený postup povede 
k zhoršení standardu pro danou 
kategorii cizinců. Není zřejmé, proč by 
navržené řešení mělo fungovat 
bezproblémově pro jednu kategorii 
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Ve vztahu k § 88 odst. 4 dále pokládám za velmi problematické, že potvrzení o zajištění úhrady zdravotních služeb 
vydávané žadateli Ministerstvem zdravotnictví nemá mezi povinně obsaženými údaji rovněž informaci o rozsahu 
zdravotní péče, která má být hrazena. Ustanovení § 48 odst. 3 zákona sice stanoví, že zdravotní služby se hradí 
v rozsahu služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, avšak z vydaného potvrzení to podle všeho nebude 
zřejmé ani žadateli, ani poskytovateli zdravotní péče. Domnívám se, že tato zcela zásadní informace by měla být 
vymezena jako údaj, který má být na potvrzení vždy obsažen. 
Tato připomínka je zásadní. 

cizinců (vládní stipendisté, krajané), 
ale způsobovat komplikace u jiné 
kategorie cizinců.  
 
Akceptováno jinak. Zapracováno do 

důvodové zprávy. 
MV dotčené skutečnosti potvrzuje 
podle příslušných ustanovení, které 
hovoří o rozsahu služeb hrazených 
z veřejného zdravotního pojištění 
podle zákona o veřejném zdravotním 
pojištění a dále je zahrnuta také 
úhrada zdravotních služeb 
v souvislosti s nařízenou karanténou 
anebo jiným opatřením v souvislosti 
s ochranou veřejného zdraví. Tyto 
skutečnosti tedy budou uvedeny. 
  
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MPSV 

K části první – změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky 

 

K bodu 33 (§ 172f)  
1. Podle návrhu kryje zdravotní pojištění cizinců za stanovených podmínek i poporodní péči, kterou potřebuje dítě, které se 
pojištěné cizince narodilo na území České republiky. Přestože obecně lze vyšší regulaci v oblasti soukromého zdravotního 
pojištění cizinců uvítat, domníváme se, že v důsledku přijetí této úpravy bude posíleno rozdílné pojistné pokrytí  dětí 
narozených na území České republiky cizincům s dlouhodobým pobytem. Cizinci – OSVČ, na které se bude vztahovat 
povinnost prokázat  zdravotní pojištění ve smyslu zákona o pobytu cizinců, budou v případě narození dítěte mít krytu alespoň 
poporodní péči o dítě. Oproti tomu cizinci v postavení zaměstnanců  jsou pojištěni ve veřejném systému zdravotního pojištění, 
a rozšíření o poporodní péči ve smyslu § 172f na ně tedy nedopadá. Pro zajištění pojistného pokrytí jim narozených dětí by 
tedy bylo pravděpodobně nutné využít § 172d, který sice upravuje povinnost pojišťovny smlouvu uzavřít, s výjimkou 
závažného onemocnění při vstupu na území a s výhradou rozporu se zákonem či  smluvními podmínkami. Je však otázkou, 
jakým způsobem  bude toto pravidlo vykládáno a zda poskytne dostatečnou jistotu cizincům – zaměstnancům, že jejich děti 
budou moci být v každém případě pojištěny alespoň v soukromém systému.  
Ministerstvo práce a sociálních věcí je již v současné době upozorňováno smluvními partnery, s nimiž má sjednánu smlouvu o 
sociálním zabezpečení, na problémy v této oblasti. Navrhujeme, aby se předkladatel s touto situací vyrovnal minimálně 
v důvodové zprávě a případně zvážil doplnění textu tak, aby poskytoval rovnocennou ochranu i dětem zaměstnanců a 
osobám v obdobné situaci, kterým se v České republiky narodí dítě, které veřejným systémem kryto není.  
 
2. Dále doporučujeme § 172 f) upravit tak, aby zajistil zdravotní péči v souvislosti s porodem na základě komerčního pojištění 
v rozsahu bližším veřejnému zdravotnímu pojištění. Jedná se zejména o odstranění podmínky nepřerušení hospitalizace 
novorozence v porodnici.  

 

Vysvětleno. 

Předkladatel má za to, že navržené 

ustanovení nebude činit v praxi 

potíže. K obdobným situacím dochází 

již dnes, kdy musí být zdravotní 

pojištění sjednáno před narozením 

dítěte, přičemž komerční subjekty na 

tuto potřebu reagují řadou svých 

pojistných produktů. Možnost 

odmítnutí uzavření smlouvy z důvodu 

závažné nemoci byla vypuštěna. 
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Rozsah navrhované úpravy nepokrývá  

 případy neplánovaného porodu mimo porodnici  (překotný porod a komplikace s ním spojené), 

 nepředvídatelné zdravotní komplikace v případě propuštění z porodnice a návratu do zdravotnického zařízení v horizontu 
hodin či dní (např. vývojové vady ledvin, hyperbilirubinemie, sepse, krvácení atd.). 

Zdravotní komplikace v souvislosti s porodem mají fatální dopad na situaci rodin, jichž se týkají.  Zpravidla jde o zákroky 
zachraňující život, navíc poskytované těm nejzranitelnějším.     
S ohledem na vysokou úroveň zdravotní péče v České republice obecně a v souvislosti s porodem zvláště lze důvodně 
předpokládat, že výše uvedené komplikace budou i nadále velice ojedinělé a náklady na jejich úhradu tedy budou z hlediska 
rozpočtu zdravotních pojišťoven zanedbatelné.  
Tato připomínka je zásadní. 

MPSV 

K bodu 33 [§ 172x písm. d)] 

 Výčet situací, kdy není nutné, aby měl cizinec sjednáno zdravotní pojištění, odkazuje na mezinárodní smlouvu, podle níž 
jsou náklady spojené s poskytnutím zdravotních služeb po celou dobu pobytu na území České republiky hrazeny na základě 
této smlouvy. Při doslovném výkladu je navrhovaný text užší než stávající úprava obsažená v § 180i  a 180j odst. 4 zákona o 
pobytu cizinců. Na základě výkladu stávajícího znění  těchto ustanovení je možné, aby cizinec (a také jeho rodinní 
příslušníci) pokrytý smlouvou, která neobsahuje výslovnou úpravu uhrazování zdravotní péče mezi institucemi smluvních 
států,  nemusel mít  sjednáno smluvní pojištění, pokud je pojištěn ve druhém státě a  toto pojištění kryje i náklady zdravotní 
péče poskytnuté v České republice (jde např. o pracovníky vyslané z Japonska). Navrhovaný text podle našeho  názoru tuto 
možnost již nepřipouští.  Považujeme za nutné, aby byl v tomto bodě zachován stávající stav,  a proto navrhujeme změnu 
textu  na následující znění:   

„(1) Povinnost sjednat zdravotní pojištění podle § 172a až 172c se nevztahuje na cizince, který je 
....... 
d)    cizincem, u něhož jsou náklady spojené s poskytnutím zdravotních služeb po celou dobu pobytu na území hrazeny na 
základě mezinárodní smlouvy, a tuto skutečnost prokáže předložením příslušného dokladu,“ 
Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno. 

Předkladatel se nedomnívá, že 

připomínkovým místem navržená 

textace by přispívala k lepší čitelnosti 

ustanovení či k rozšiřování smyslu 

ustanovení. Připomínkové místo má 

za to, že musí být v každém případě 

zajištěna úhrada čerpaných 

zdravotních služeb na území ČR a že 

takovou případnou úhradu musí 

umožňovat přímo mezinárodní 

smlouva. 

MPSV 

Připomínka nad rámec předloženého návrhu 

Nad rámec navržené novelizace zákona o pobytu cizinců na území České republiky dáváme podnět k tomu, aby byla 
provedena změna rovněž v úpravě podmínek zajištění cizince za účelem správního vyhoštění v § 124 a změna podmínek 
výkonu zajištění cizinců v § 141. Konkrétně navrhujeme, aby byla omezena možnost zajištění cizince za účelem správního 
vyhoštění v případě, že se jedná o cizince, který na území České republiky pobývá s nezletilým dítětem, jehož je rodičem 
nebo které mu bylo svěřeno do péče, anebo který z jiného titulu zodpovídá za dítě podle právního řádu státu, jehož 
občanství dítě má. Zajištění cizinců, kteří zodpovídají za nezletilé dítě, by podle našeho názoru mělo být omezeno pouze na 
případy, ve kterých je důvodné nebezpečí, že by tento cizinec mohl ohrozit bezpečnost státu nebo závažným způsobem 
narušit veřejný pořádek, stejně jako je tomu v případě zajištění nezletilého cizince bez doprovodu podle § 124 odst. 5. 
Záměrem je co nejvíce minimalizovat případy, kdy se v zařízení pro zajištění cizinců nacházejí nezletilé děti, neboť tato 
zařízení nejsou pro pobyt nezletilých dětí dostatečně přizpůsobena. Zvláště v době současné uprchlické krize a při velké 
naplněnosti těchto zařízení se ukazuje, že v těchto zařízeních nejsou (a do značné míry ani být nemohou) vytvořeny vhodné 
podmínky pro zajištění potřeb nezletilých dětí a že pobyt dítěte v takovém zařízení může negativně ovlivnit jeho psychický 
stav a další vývoj. Ve smyslu čl. 22 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte (č. 104/1991 Sb.) se smluvní státy zavázaly nejen 
k poskytnutí potřebné ochrany a humanitární pomoci pro děti v postavení uprchlíka, ale rovněž k tomu, že při poskytování 
této pomoci bude dětem – uprchlíkům zajištěno využívání všech práv stanovených Úmluvou o právech dítěte v co nejširším 
rozsahu. Dětem, které se staly obětí ozbrojeného konfliktu, by navíc měla být poskytnuta pomoc k podpoře jejich tělesného a 

Vysvětleno. 
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duševního zotavení a sociální reintegrace, a to v prostředí podporujícím zdraví, sebeúctu a důstojnost dítěte (viz čl. 39 
Úmluvy o právech dítěte). Prostředí v zařízení pro zajištění cizinců, ve kterém jsou i rodiny s dětmi podrobeny nezbytným 
omezením s ohledem na bezpečnost a vnitřní organizaci zařízení, nepochybně nelze považovat za vhodné prostředí ve 
smyslu čl. 39 Úmluvy o právech dítěte. 
V případech, ve kterých by již bylo nutné rozhodnout o zajištění cizince, který zodpovídá za nezletilé dítě mladší 18 let, je 
žádoucí zabezpečit, aby v zařízení pro zajištění cizinců mohly rodiny s dětmi pobývat vždy společně. Na základě § 141 odst. 
3 zákona o pobytu cizinců na území České republiky sice platí, že cizinec mladší 18 let je v zařízení umístěn spolu s osobou 
blízkou nebo s osobou, které byl svěřen do péče, zároveň se však zásadně odděleně umísťují muži od žen. V praxi jsou tak 
v některých případech odděleni otcové od ostatních členů rodiny. Vzhledem k tomu navrhujeme, aby v § 141 odst. 2 písm. b) 
bylo uvedeno, že odděleně se umisťují muži od žen, s výjimkou osob blízkých. 
Tato připomínka je zásadní. 

MPSV 

K části druhé - změna zákona o veřejném zdravotním pojištění 
 

K bodu 1 [§ 2 odst. 1 písm. a)] 

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění navrhujeme formulovat takto:  
„a) má trvalý pobyt nebo je oprávněna trvale pobývat na území České republiky,“. 

Odůvodnění: Na základě § 87 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, je na 
území České republiky oprávněn trvale pobývat nezletilý cizinec mladší 18 let svěřený rozhodnutím soudu do náhradní 
výchovy fyzické osoby, která je přihlášena k trvalému pobytu na území České republiky, nebo do náhradní výchovy ústavu, 
který se nachází na území České republiky. Tomuto nezletilému cizinci vzniká oprávnění k trvalému pobytu na území České 
republiky dnem nabytí právní moci rozsudku soudu o svěření dítěte do náhradní výchovy na území České republiky (viz § 87 
odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb.).  Pokud byl nezletilý cizinec svěřen do náhradní výchovy na území České republiky před 
dosažením věku 15 let, považuje se jeho pobyt na území České republiky po dosažení věku 15 let za pobyt na základě 
povolení k trvalému pobytu podle § 65 odst. 1 písm. a) (viz § 87 odst. 10 zákona č. 326/1999 Sb.). Vzhledem k citované 
úpravě § 87 zákona o pobytu cizinců na území České republiky navrhujeme nové ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 
48/1997 Sb. doplnit a upřesnit tak, aby bylo zcela zřejmé, že se vztahuje nejen na občany České republiky s trvalým 
pobytem na území České republiky a na cizince s povoleným trvalým pobytem na území České republiky, ale rovněž na 
nezletilé cizince oprávněné trvale pobývat na území České republiky z titulu rozhodnutí soudu o jejich umístění do náhradní 
výchovy na území České republiky. Již za současného právního stavu se tito nezletilí cizinci považují za osoby zdravotně 
pojištěné podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., nicméně námi navrhované doplnění tohoto ustanovení předejde 
jakýmkoliv výkladovým pochybnostem a posílí právní jistotu nezletilých cizinců umístěných v náhradní rodinné nebo 
institucionální péči. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 

§ 2 odst. 1 písm. a) zůstane beze 

změny, ale ve smyslu připomínky 

bude doplněn osobní rozsah v § 2 

odst. 1 písm. b). 

MPSV 

K bodu 1 [§ 2 odst. 1 písm. b)]  

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) bod 6 zákona o veřejném zdravotním pojištění navrhujeme formulovat takto:  
„6. jde o nezletilé dítě, které bylo na území České republiky umístěno na základě předběžného opatření soudu do zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc anebo do ústavu pro péči o děti, nebo na základě předběžného opatření nebo usnesení 
soudu do péče fyzické osoby, nebo“. 

Odůvodnění:  S účinností od 1. 1. 2014 byla z § 19 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 
novelizací provedenou zákonem č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace 
soukromého práva, vypuštěna úprava pravomoci orgánu sociálně-právní ochrany dětí (obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností) vydávat rozhodnutí o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů nebo do péče fyzické osoby, která má zájem 
stát se pěstounem. V souladu s úpravou nového občanského zákoníku je od 1. 1. 2014 založena výlučná pravomoc soudu 

Akceptováno. 
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rozhodovat o předání dítěte do péče před osvojením nebo o svěření dítěte do předpěstounské péče (viz § 824, § 826 a § 
963 občanského zákoníku). O předání dítěte do péče před osvojením nebo o svěření dítěte do předpěstounské péče 
rozhoduje soud usnesením. Tato změna je odůvodněna tím, že podle čl. 9 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte a čl. 32 odst. 4 
Listiny základní práv a svobod může být odděleno od svých rodičů pouze na základě soudního rozhodnutí. Podle platného 
právního stavu již proto nemůže dojít k tomu, že by o dočasném umístění nezletilého dítěte do náhradní péče fyzické osoby 
nebo zařízení na území České republiky rozhodoval orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo jiný příslušný orgán než soud. 
Vzhledem k tomu je možné nové ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) bod 6 zákona č. 48/1997 Sb. zjednodušit tak, že se bude 
vztahovat na nezletilé děti, které jsou na území České republiky umístěny do náhradní péče určeného zařízení nebo fyzické 
osoby na základě předběžného opatření nebo usnesení soudu.  
Tato připomínka je zásadní. 

MPSV 

K bodu 2 (§ 3 odst. 1) 

Ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) bod 6 zákona o veřejném zdravotním pojištění navrhujeme formulovat takto: 
 „6. vykonatelnosti předběžného opatření nebo usnesení soudu o umístění nebo svěření do péče nezletilého dítěte,“. 

Odůvodnění: V návaznosti na připomínku k § 2 odst. 1 písm. b) bodu 6 zákona č. 48/1997 Sb. navrhujeme upřesnit 
rovněž úpravu vzniku zdravotního pojištění v § 3 odst. 1 písm. c) bod 6. V souladu s úpravou zákona č. 292/2013 Sb., o 
zvláštních řízeních soudních (dále jen „z.ř.s.“) a občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) předchází den vykonatelnosti 
předběžného opatření soudu nebo usnesení soudu o umístění nezletilého dítěte do dočasné náhradní péče určené fyzické 
osoby nebo zařízení na území České republiky dni nabytí právní moci. Předběžné opatření soudu upravující poměry dítěte 
podle § 452 a násl. z.ř.s. je vykonatelné dnem jeho vydání, bez ohledu na den doručení předběžného opatření účastníkům 
zařízení nebo na den nabytí právní moci (viz § 457 z.ř.s.). Pokud je vydáno předběžné opatření soudu podle § 74 nebo 
§ 102 o.s.ř., je vykonatelné vyhlášením nebo doručením tomu, komu předběžné opatření ukládá povinnost (viz § 76d o.s.ř. 
ve spojení s § 102 odst. 3 o.s.ř.). Jedná-li se o jiné usnesení soudu o zatímním svěření dítěte do náhradní péče, jako je 
usnesení soudu o předání dítěte do péče před osvojením nebo o svěření dítěte do předpěstounské péče, je takové usnesení 
vykonatelné dnem jeho doručení v souladu s § 171 odst. 2 o.s.ř. 
Vzhledem k popsané zákonné úpravě z.ř.s. a o.s.ř. je zcela nezbytné, aby u nezletilých dětí umístěných do náhradní péče na 
území České republiky na základě předběžného opatření nebo usnesení soudu vznikalo zdravotní pojištění již dnem 
vykonatelnosti rozhodnutí soudu, neboť předběžné opatření nebo usnesení soudu se zpravidla stává vykonatelným ještě 
před nabytím právní moci. V souladu s tím se děti na základě předběžného opatření soudu nebo usnesení soudu předávají 
do náhradní péče fyzické osoby nebo zařízení již po nabytí vykonatelnosti rozhodnutí soudu a není nutné vyčkávat až na 
právní moc předběžného opatření nebo usnesení soudu. Zejména v případě nařízení předběžného opatření soudu podle § 
452 a násl. z.ř.s. se děti umísťují do péče určené fyzické osoby nebo zařízení ihned po vydání (vyhotovení) předběžného 
opatření soudu, jak ukládá § 497 z.ř.s. Pro bezproblémové zajištění úhrady zdravotních služeb je proto nutné, aby nezletilí 
cizinci umístění na území České republiky do náhradní péče na základě rozhodnutí soudu byli zdravotně pojištěni již v době 
jejich předání do náhradní péče určeného zařízení (ústavu) nebo fyzické osoby, k němuž dochází ihned poté, kdy se 
předběžné opatření nebo usnesení soudu stane vykonatelným, nikoliv až po nabytí právní moci. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

MPSV 

K bodu 2 (§ 3 odst. 2) 

Ustanovení § 3 odst. 2 písm. c) bod 6 zákona o veřejném zdravotním pojištění navrhujeme doplnit takto: 
„6. dnem zrušení nebo zániku předběžného opatření nebo rozhodnutí o umístění nebo svěření nezletilého dítěte do péče,“. 

Odůvodnění: Předběžné opatření soudu nařízené podle § 452 a násl. z.ř.s. trvá po dobu 1 měsíce od jeho 
vykonatelnosti, tj. od jeho vydání, s tím, že soud může dobu trvání předběžného opatření opakovaně prodloužit nejvýše o 1 
měsíc tak, aby celková doba trvání předběžného opatření soudu nepřesáhla 6 měsíců (viz § 459 odst. 1 a § 460 odst. 1 
z.ř.s.). Je-li předběžným opatřením soudu rozhodnuto o svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, trvá 

Akceptováno. 
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předběžné opatření po dobu 3 měsíců od jeho vykonatelnosti (vydání), případně až do vykonatelnosti rozhodnutí ve věci 
samé (viz § 459 odst. 2 z.ř.s.). V případě, že je předběžné opatření soudu nařízeno ve vztahu k nezletilému cizinci, u něhož 
není založena pravomoc českého soudu pro vydání rozhodnutí ve věci samé, trvá předběžné opatření soudu po dobu 6 
měsíců, není-li zrušeno dříve (viz § 461 z.ř.s.).  
Vzhledem k popsané zákonné úpravě doby trvání předběžného opatření soudu může v praxi dojít k tomu, že předběžné 
opatření soudu zanikne uplynutím stanovené doby jeho trvání, aniž je soudem výslovně rozhodnuto o jeho zrušení 

postupem podle § 462 z.ř.s. K zániku předběžného opatření soudu uplynutím doby jeho trvání dochází zejména tehdy, když 
odpadne důvod pro nařízení předběžného opatření soudu a není již nutné, aby doba trvání předběžného opatření byla 
soudem dále prodlužována nebo aby bylo nahrazeno rozhodnutím soudu ve věci samé (rozsudkem) – v případě nezletilých 
cizinců může k neprodloužení doby trvání předběžného opatření a k jeho zániku dojít typicky z toho důvodu, že nezletilý 
cizinec utekl ze zařízení (ústavu) pro péči o děti a není známo aktuální místo jeho pobytu. Uplynutím doby může dále 
zaniknout rovněž rozhodnutí soudu o svěření dítěte do předpěstounské péče, neboť soud v tomto rozhodnutí vždy musí 
vymezit délku trvání této dočasné péče o dítě (viz § 963 občanského zákoníku). 
Tato připomínka je zásadní. 

MPSV 

K bodu 3 (§ 7 odst. 1) 

Nad rámec předloženého návrhu navrhujeme v ustanovení § 7 odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění nově upravit 
rovněž znění písmene m), které dosud zní: „m)  mladistvé  umístěné  ve  školských  zařízeních  pro  výkon  ústavní výchovy 
a ochranné výchovy“. Formulace tohoto ustanovení neodpovídá skutečnosti, že náhradní péče o nezletilé děti není 
vykonávána pouze ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy podle zákona č. 109/2002 
Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních (diagnostické ústavy, dětské domovy, 
dětské domovy se školou, výchovné ústavy), ale rovněž v dětských domovech pro děti do 3 let věku podle § 43 a § 44 
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v domovech pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 odst. 4 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42 odst. 2  písm. 
a) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Ve všech uvedených typech zařízení může být nezletilé dítě 
umístěno na základě předběžného opatření nebo rozsudku soudu.  
Vzhledem k tomu navrhujeme ustanovení § 7 odst. 1 písm. m) nově formulovat takto:  

„m) nezletilé děti umístěné v zařízeních pro péči o děti na základě rozsudku soudu,“.  
Odůvodnění: Ustanovení § 7 odst. 1 písm. m) by se mělo vztahovat pouze na nezletilé děti, u kterých soud rozhodl 

o jejich umístění do náhradní péče určeného zařízení pro péči o děti ve formě rozsudku, neboť na děti, u kterých soud 
rozhodl o jejich umístění do náhradní péče na území České republiky formou předběžného opatření nebo usnesení, se bude 
vztahovat ustanovení § 7 odst. 1 písm. p). Pojem „mladistvý“ není vhodné v tomto ustanovení používat, neboť se jedná o 
pojem trestního práva (viz § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže), a lze ho vztáhnout 
pouze na děti starší 15 let, které jsou umístěny ve školských zařízeních pro výkon ochranné výchovy (výchovné ústavy, 
dětské domovy se školou). 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

MPSV 

K bodu 6 (§ 41b) 

Na konci odstavce 2 požadujeme slova „den, kdy toto předběžné opatření nebo rozhodnutí nabylo právní moci, a den, kdy 
bylo zrušeno.“ nahradit slovy „den, kdy se toto předběžné opatření nebo rozhodnutí stalo vykonatelným, a den, kdy bylo 
zrušeno nebo zaniklo.“.  

Odůvodnění: Změna se navrhuje v návaznosti na výše uvedené připomínky k § 3 odst. 1 písm. c) bod 6 a k § 3 
odst. 2 písm. c) bod 6. Jelikož by zdravotní pojištění nezletilých dětí, které jsou na území České republiky umístěny do 
náhradní péče určené fyzické osoby nebo zařízení, mělo vznikat již ode dne vykonatelnosti předběžného opatření nebo 
usnesení soudu, je nutné, aby příslušný soud sdělil Ústřední pojišťovně VZP den vykonatelnosti vydaného předběžného 

Akceptováno. 
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opatření nebo usnesení. Obdobně je nutné v ustanovení § 41b odst. 2 zohlednit skutečnost, že předběžné opatření soudu 
může zaniknout uplynutím doby jeho trvání, aniž by bylo rozhodnuto o jeho zrušení. 
Tato připomínka je zásadní. 

MPSV 

K části první – změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky 

 

K hlavě XVIIa 

 Zdravotní pojištění cizince: Zřizování odděleného systému zdravotního pojištění pro cizince je v rozporu s potřebou 
integrace cizinců v ČR, neboť je vyčleňuje z běžných struktur a systémů české společnosti, tedy i ze systému 
všeobecného veřejného zdravotního pojištění a naopak pro ně zachovává systém komerčního zdravotního pojištění 
cizinců. Důvodová zpráva předpokládá velmi razantní zdražení pojistného (senioři nad 70 let by měli platit 153 tisíc Kč 
ročně, mladí lidé pak 36 tisíc Kč), ale i to, že jen méně než ½ vybraného pojistného bude použita na zdravotní péči, 
zatímco zbytek bude použit na náklady komerčních pojišťoven (tj. mzdy zaměstnanců pojišťoven, provize pro 
zprostředkovatele aj.).  
Dle důvodové zprávy přestanou existovat tzv. nepojistitelní cizinci a práva a povinnosti mezi pojišťovnami a cizinci budou 
vyvážená, to je ovšem v rozporu s jednotlivými ustanoveními novely. Zákon sice stanovuje pojišťovnám tzv. kontraktační 
povinnost, tedy povinnost uzavřít pojistnou smlouvu s každým zájemcem, ovšem tato povinnost se zřejmě nebude 
vztahovat na ty případy, kdy cizinec nebude schopen uhradit při uzavření smlouvy celé pojistné dopředu. Např. nemocní 
novorozenci zřejmě nebudou disponovat dostatkem peněz na pojistku, a tak zůstanou nepojištěn i. Novela znovu 
předpokládá výluky z pojištění, např. nebude hrazena léčba některých závažných nemocí. Nadto se výše pojistného odvíjí 
od věku a zdravotního stavu pojištěného, což je zřetelně diskriminační.  
Tím novela nadále zachovává rozpor s právem EU a některými mezinárodními smlouvami, mezi něž patří právo 
některých skupin cizinců na rovné zacházení v oblasti sociálního zabezpečení, kam dle nařízení 883/2004 spadá i 
zdravotní pojištění. ČR však toto právo na rovné zacházení v případě cizinců ze třetích zemí neuznává a vyloučení z 
veřejného zdravotního pojištění pak představuje nerovné zacházení.  
Konstatujeme, že v souladu s unesením vlády ČR ze dne 12. listopadu 2014 č. 930, bodem 33 je třeba začlenit do 
systému veřejného zdravotního pojištění zejména cizince a cizinky, kteří v ČR pobývají dlouhodobě jako OSVČ, rodinní 
příslušníci včetně dětí a studující, nikoho z tohoto systému nevyčleňovat a zrušit monopol českých komerčních pojišťoven 
v § 180j odst. 5 zákona o pobytu cizinců.  
Tato připomínka je zásadní. 

 

ROZPOR. 

Co se týče namítaného rozporu 

s usnesením vlády č. 930 

z 12. listopadu 2014, předkládaná 

právní úprava vychází z usnesení 

vlády č. 992 ze dne 1. prosince 2014. 

MPSV 

Novela (stejně jako dosavadní úprava) je nesmyslná z hlediska legislativní techniky. Zákon totiž formuluje primárně 
povinnost každého cizince mít komerční zdravotní pojištění a teprve pak formuluje výjimky z této povinnosti (viz § 172x 
návrhu novely, tj. až na konci zákona). Z hlediska početního je to však naopak: většina cizinců je přímo ze zákona pojištěna 
ve veřejném systému, a jen asi 10% cizinců je odkázáno na pojištění komerční. Bylo by tedy vhodné formulovat povinnost 
mít komerční pojištění jen jako výjimku z většinové situace. Takto zákon může mást cizince a vytvářet v nich dojem, že si 
musí pořídit komerční pojištění, ač tuto povinnost nemají. 
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR. 

MPSV 

Vylučovat kohokoli z veřejného systému je chybné. 

Není totiž pravdou, že nastavení systému veřejného zdravotního pojištění „vychází jak z vazeb (ať presumovaných či 
skutečných) na území České republiky, tak i z dlouhodobosti přispívání do systému.“ Toto však není pravdou. Systém 
veřejného zdravotního pojištění vychází z principu, že všichni dle svých příjmů přispívají a všichni z něj také čerpají. A jeho 
ohraničení vůči cizincům (které je logické, neboť např. turisté by do něj vstupovali na neprakticky krátkou dobu, což by vedlo 
mj. k velkým administrativním nákladům) vychází dnes primárně nikoli ze stability vazeb cizince k ČR, nýbrž z míry práv 
jednotlivých skupin cizinců: ti cizinci, kteří jsou chráněni před diskriminací právem EU či mezinárodními smlouvami, tak mají 

ROZPOR. 

Jedná se o názor, nikoliv o 

připomínku. 
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veřejné zdravotní pojištění, ostatní jsou odkázáni na pojištění komerční; není např. pravdou, že zaměstnanec, který do 
veřejného systému vstupuje dnem nástupu do práce (byť by tato práce trvale jen jediný den), má k ČR silnější vazbu než 
živnostník, který do systému vstupuje až se získáním trvalého pobytu, což může být za 5 let, ale také třeba nikdy). 
Model, kdy např. žadatelům o azyl hradil zdravotní péči přímo stát (tedy mimo rámec veřejného zdravotního pojištění), již v 
ČR existoval do roku 2005, kdy byl tento systém zákonem č. 350/2005 Sb., změněn, neboť se neosvědčil.  
Hrozí, že cizinci vyloučení ze systému veřejného zdravotního pojištění nebudou mít právo na svobodnou volbu lékaře a 
budou odkázáni pouze na několik málo lékařů či zdravotnických zařízení, s nimiž bude Ministerstvo zdravotnictví 
spolupracovat, a k ostatním poskytovatelům zdravotních služeb by přístup neměli. 
Dále je si třeba uvědomit, že novela navrhuje velké zkomplikování systému: vedle standardního všeobecného veřejného 
zdravotního pojištění má existovat ještě komerční zdravotní pojištění a pak ještě systém, kdy přímé úhrady Ministerstvem 
zdravotnictví, kde by tento systém zpravoval jeden jediný zaměstnanec. Lze se obávat, že lékaři i ostatní zdravotnický 
personál by se v novém systému po dlouhou dobu nedostatečně orientovali a z obavy, že jim péče nebude proplacena, by 
léčení cizinců odmítali. 
Dále je třeba uvést, že je zásadní rozpor mezi navrženým textem zákona o důvodovou zprávou, ve které například není 
vůbec zmíněno vyloučení dětí cizinců s trvalým pobytem.  
Naprosto nepřijatelné je vylučování dětí, které se v ČR narodily a jejichž rodiče mají trvalý pobyt. Zrušení tzv. fikce trvalého 
pobytu dle § 88 odst. 3 věty druhé cizineckého zákona by mělo zásadní vliv nejen na zdravotní péči pro tyto děti, nýbrž i na 
další práva těchto dětí (např. práva dle zákona o státní sociální podpoře, pomoc v hmotné nouzi, zákon o sociálních 
službách a další, ve kterých je jedním z kritérií vzniku nároku na příslušné dávky právě statut trvalého pobytu. V případě 
těchto dětí ale navíc není zřejmé, na základě čeho by tyto děti v ČR pobývaly po uplynutí 60 dnů od narození. 
Tato připomínka je zásadní. 

MPSV 

K § 172b odst. 4 

Jde o zcela zbytečnou administrativní zátěž, jejímž cílem je odrazovat cizince od uzavírání pojistek se zahraničními 
pojišťovnami a přihrávání klientů pojišťovnám českým. V praxi se např. s anglicky znějícími pojistnými podmínkami normálně 
pracuje.  
Navrhujeme celý odstavec vypustit. 
Tato připomínka je doporučující.  

Vysvětleno. Dotčený doklad bude 

předkládán pouze na požádání. 

MPSV 

K § 172d odst. 2 

Novela pojišťovny nijak neomezuje v jejich dosavadní praxi podmiňovat uzavření pojistné smlouvy uhrazením pojistného na 
celou dobu pojištění dopředu. Novela rovněž nestanoví pro pojišťovny žádné stropy požadovaného pojistného. Kontraktační 
povinnost tak bude moci být snadno obejita prostřednictvím stanovení vysokého pojistného. Je tedy třeba stanovit, že 
pojišťovna je povinna umožnit cizinců placení pojistného v měsíčních splátkách.  
Tato připomínka je zásadní. 

ROZPOR 

Připomínka je v zásadním rozporu jak 

s obsahem návrhu, tak i s občanským 

zákoníkem. Zákon v žádném případě 

neomezuje způsob placení 

pojistného. 

MPSV 

K § 172e odst. 3  

Dané ustanovení je v rozporu se smyslem povinného pojištění, jehož účelem je primárně chránit zdravotnické zařízení, které 
je povinno poskytnout lékařskou péči i pachateli trestného činu.  
Toto ustanovení požadujeme vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Ustanovení odstavce 3 bylo 

vypuštěno. 
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MPSV 

K § 172h 

V ustanovení je nutné doplnit, jak dlouho smí zjišťování zdravotního stavu maximálně trvat, a dále, že náklady na 
příslušná vyšetření bude hradit pojišťovna. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  Náklady nese 

pojišťovna. 

MPSV 

K § 172l odst. 2 

Prodlení pojistníka nemá žádný vliv na vznik pojistné události a toto sankční ustanovení tedy nedává smysl. Pokud 
pojistná smlouva není pojistitelem kvůli prodlení pojistníka vypovězena, pak trvá, a není důvod z tohoto důvodu po 
pojištěném požadovat refundaci pojistného plnění. Například zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla žádné podobné ustanovení neobsahuje (viz § 10 tohoto zákona).  
Toto ustanovení požadujeme vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Úprava textu. 

MPSV 

K § 172l odst. 3 

Dané ustanovení je v přímém rozporu s § 2795 odst. 2 nového občanského zákoníku, dle kterého „Pro pojištění osob pro 
případ nemoci se ustanovení o změně pojistného rizika nepoužijí.“ Navržené ustanovení by dávalo pojišťovně právo 
požadovat po cizincích, aby hlásili každé onemocnění, každou rýmu, každé škrábnutí, neboť všechny tyto okolnosti mohou 
mít vliv na vznik nákladů za zdravotní péči, což je absurdní.  
Toto ustanovení požadujeme vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 

 Úprava textu. 

MPSV 

K § 172l odst. 5 

Navržené znění vytváří dojem, že v případě regresu z jiných důvodů, než z důvodů podle odstavce 3, může pojišťovna 
požadovat více, než sama zaplatila.  
Toto ustanovení je tedy třeba vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Úprava textu. 

MPSV 

K § 172m odst. 1 

Návrh nestanoví právo pojistníka vypovědět pojistnou smlouvu v případě zániku svého práva pobytu v České republice, 
nebo v případě vzniku jeho účasti v systému veřejného zdravotního pojištění (§ 2805 občanského zákoníku nedává 
pojistníkovi natož pak pojištěnému časově neomezené právo smlouvu vypovědět). Navíc se zřejmě ani neuplatní § 2810 
občanského zákoníku, podle kterého pojištění zaniká zánikem pojistného zájmu.  
Toto právo je do novely třeba doplnit. 
Důvodová zpráva dále uvádí, že pojištění „zaniká též dnem, kdy pojištěný odmítne převoz ze zdravotních důvodů (viz § 
172e odst. 1).“ To považujeme za naprosto nepřijatelné. Pojišťovna se nemůže vyvléci z povinnosti plnit tím, že cizinci 
přikáže, aby odjel do svého domovského státu, kde mu již nic platit nemusí.  
Je tedy třeba zakázat, aby pojišťovny vkládaly do pojistných podmínek tuto tzv. povinnost repatriace, tj. povinnost podrobit 
se převozu ze zdravotních důvodů. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

MPSV 

K § 172m odst. 4 

Vrácení nespotřebovaného pojistného není spravedlivé podmiňovat tím, že „nastala pojistná událost“. V případě pojištění 
nemoci je totiž pojistnou událostí i jakýkoli drobný výdaj na zdravotní péči, např. koupě běžného léku proti chřipce, 
preventivní prohlídka aj. Stanovit, že v tomto případě cizinci propadá celá částka pojistného (které může činit – jak vyplývá z 
důvodové zprávy – za víceleté období i několikasettisícovou částku) je hrubě nespravedlivé a je naprosto neodůvodněným 

Úprava textu. 
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zvýhodněním pojišťoven.  
Slova „nastala pojistná událost“ požadujeme vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 

MPSV 

K § 172x odst. 1 

Dané ustanovení zavádí novou povinnost, aby cizinci – účastníci veřejného zdravotního pojištění prokazovali svou účast ve 
veřejném systému předložením příslušného průkazu. Toto by znamenalo zásadní administrativní zátěž. Hrozilo by, že 
všichni cizinci (tedy i občané EU a cizinci s trvalým pobytem) budou nuceni nosit i na ulici s sebou kartičky zdravotního 
pojištění, jinak dostanou pokutu od cizinecké policie (která přitom ze zákona ví, že všichni cizinci z EU či s trvalým pobytem 
zdravotní pojištění ze zákona mají). Je třeba ponechat dosavadní formulaci, neboť účast ve veřejném systému přece vyplývá 
přímo z pobytového statutu cizince (např. z trvalého pobytu či z občanství EU). 
V § 172x odst. 1 je tedy ve všech ustanoveních třeba vypustit slova „a tuto skutečnost prokáže předložením příslušného 
dokladu nebo jiným způsobem“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

MPSV 

K čl. II Přechodná ustanovení, bod 6 

Daný bod stanoví, že komerční pojišťovny mají odvádět příspěvky Kanceláři (přinejmenším na počátku účinnosti nového 
zákona) v závislosti na objemu pojistných plnění vyplacených v roce 2015. Tímto mohou být pojišťovny motivovány k 
minimalizaci těchto pojistných plnění, tedy k co nejširšímu uplatňování výluk.  
Je třeba nahradit toto ustanovení tím, že pojišťovny budou příspěvky odvádět z vybraného pojistného. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Odbor kompatibility Úřadu vlády ČR 

KOM 

I. k novele zákona o pobytu cizinců 

 
K § 42h odst. 2 a § 42j odst. 3 cizineckého zákona: 
 
Ustanovení § 42h odst. 2 a § 42j odst. 3 by měla dále zohlednit, že můžou existovat i držitelé zaměstnanecké či modré 
karty, kteří s ohledem na své zaměstnání nebudou účastni na veřejném zdravotním pojištění. Podmínkou pro účast totiž 
je, aby osoby byly zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území ČR – viz připomínky k § 2 
novely zákona o veřejném zdravotním pojištění.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

KOM 

K § 46 odst. 1 cizineckého zákona: 
 
Ustanovení § 46 odst. 1 (požaduje doklad o zdravotním pojištění podle § 172d) není v souladu s § 42 odst. 3 
(požadujeme zdravotní pojištění podle § 172b nebo § 172d). Nadto viz naši připomínku k § 172b a § 172c níže. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Úprava textu. Nebude odkazováno 

obecně na § 42, ale pouze jeho 

odstavce 1, 2 a 4 

KOM 

K § 48 cizineckého zákona: 

Stejné postavení jako mají podle čl. 7 směrnice 2004/81/ES osoby před vydáním povolení k pobytu, mají podle čl. 9 
uvedené směrnice držitelé povolení k pobytu. Do ustanovení by tak měla být doplněna (vedle písm. c) odst. 1) i 
kategorie osob, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území.  

Akceptováno jinak. 

Bude upraven § 2 zákona č. 48/1997 
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Tato připomínka je zásadní. 

Sb. 

KOM 

K 103 písm. r) stávajícího znění cizineckého zákona (nedotčeno novelou): 
 
Toto ustanovení nevylučuje z povinnosti mít uzavřené zdravotní pojištění osoby uvedené v § 48 (jelikož tyto nejsou 
uvedeny v § 172x). Je nelogické, aby tímto osobám na jedné straně hradil zdravotní služby stát, ale na druhé straně se 
od nich vyžadovalo předložení dokladu o zdravotním pojištění podle § 172a, § 172b nebo § 172c. Navíc by vyžadování 
uzavření pojištění u osob podle § 48 odst. 1 písm. b) a c), kteří nemají dostatečné prostředky, bylo v rozporu 
s ustanovením čl. 7 odst. 1 směrnice 2004/81/ES. 
Požadujeme dále vyjasnit, zda se povinnost předložit doklad o zdravotním pojištění má vztahovat i na žadatele o vízum 
podle § 33 odst. 1 písm. a) nebo b) resp. podle § 33 odst. 3. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

§ 103 bude upraven. 

KOM 

K § 172a cizineckého zákona:  
 
1. Odkaz na vízový kodex v odst. 1 navrhujeme v souladu s Legislativními pravidly vlády formulovat takto: „…, stanoví 
přímo použitelný předpis Evropské unie27).“ 
 

2. Je nutno blíže odůvodnit požadavek na cestovní zdravotní pojištění v odst. 3 u osob, které jsou osvobozeny od 
povinnosti mít vízum, zejména v kontextu čl. 20 Schengenské prováděcí úmluvy. Důvodová zpráva k tomuto mlčí. 
 
Tyto připomínky jsou zásadní.  

Akceptováno. 

Vysvětleno. 

Dle výkladu MV je možné vyžadovat – 

předpisy EU tuto možnost nevylučují. 

KOM 

K § 172a, § 172b a § 172c cizineckého zákona 
 
V návaznosti koncepci zdravotního pojištění zvolenou v § 172a, § 172b a § 172c vyvstávají určité otázky týkající se 
praktické aplikovatelnosti těchto ustanovení, příp. slučitelnosti s evropskými směrnicemi. Představme si modelový 
příklad, kdy je žadateli po podání žádosti o udělení povolení k dlouhodobého pobytu na zastupitelském úřadě toto 
povolení (např. povolení k dlouhodobému pobytu rodinného příslušníka výzkumného pracovníka, zaměstnanecká nebo 
modrá karta) uděleno na dva roky (viz § 44 odst. 4, odst. 6 a odst. 7 cizineckého zákona). Jak má být žadatel v tomto 
případě zdravotně pojištěn?  
 
Má být pojištěn prostřednictvím vstupního zdravotního pojištění (§ 172b) – tedy zřejmě na rok – a pak se dle § 172c 
odst. 3 pojistit až před podáním žádosti o prodloužení povolení k pobytu? To by zřejmě znamenalo riziko, že cizinec 
bude rok nepojištěn. Nebo má být rovnou pojištěn „dlouhodobým“ soukromým zdravotním pojištěním, což bude 
dokládat zastupitelskému úřadu? Je legitimní požadovat po cizinci pobývajícím v zahraničí, aby si sjednával pojištění 
pouze u pojišťovny, která je členem Kanceláře zdravotního pojištění cizinců, tj. „české“ pojišťovny a dle úpravy v NOZ, 
či - jak my namítáme níže - pojišťovny z jiného členského státu EHP? Je nutno objasnit, jak se tento požadavek na 
pojištění pouze u některých pojišťoven setkává s požadavkem směrnic na zdravotní pojištění, které žádné takové 
omezení neuvádí (viz čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 2004/114/ES, čl. 5 odst. 1 písm. e) směrnice 2009/50/ES aj.). Je 
otázkou, zda je přiměřené požadovat po cizinci, aby byl zdravotně pojištěn pouze u českých subjektů a neakceptovat 
doklady o zdravotním pojištění např. ze země jeho pobytu, pokud odpovídají evropskému standardu.  
 
Také navrhujeme objasnit, nemůže-li nastat situace, kdy doba pobytu cizince v souhrnu, tj. první povolení k pobytu a 
následné prodloužení například v případě delšího výkonu dobrovolnické služby, nebude trvat více než jeden rok. 
Cizinec musí opakovaně uzavřít vstupní zdravotní pojištění nebo se aplikuje § 172c odst. 3 - povinnost uzavřít 

Akceptováno. Doplnění důvodové 

zprávy. 

 

 

 

Akceptováno. Definice v § 172a, 

172b a 172c (nyní § 155a, 155b a 

155c) upraveny. 
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soukromé zdravotní pojištění - byť lhůta jednoho roku pro aplikaci § 172c nebude naplněna?  
 
Tyto připomínky jsou zásadní.  

KOM 

K § 172d odst. 1 cizineckého zákona: 
 
Navrhované znění, které omezuje možnost poskytnutí soukromého zdravotního pojištění na pojišťovny, které jsou 
členem Kanceláře, omezuje volný pohyb služeb podle čl. 56 SFEU a podle směrnice 2006/123/ES o službách na 
vnitřním trhu. Jak plyne ze zákonných podmínek, jedná se o tržně poskytovaný produkt, byť s vyšší mírou regulace 
dané přímo zákonem a činností Kanceláře, zejména jejího pohotovostního garančního fondu. Potud se jeví jako 
nepřiměřené omezení svobody poskytování služeb, neboť není zřejmý důvod, proč by nutnou podmínkou muselo být 
členství v Kanceláři, pokud budou obdobné parametry pojištění splněny i u pojišťovny z jiného členského státu EU/EHP. 
Taková pojišťovna nebude oprávněna provozovat na území neživotní pojištění v pojistném odvětví nemoci, a proto 
nemůže být členem Kanceláře.  
Dále navrhovaná úprava zasahuje rovněž do volného pohybu kapitálu podle čl. 63 SFEU, neboť neumožňuje provést 
investici (nechat se zdravotně pojistit) v jiném členském státě EU/EHP.  
Aby bylo dosaženo slučitelnosti s těmito svobodami, je nutno připustit možnost pojištění rovnocenného či širšího 
rozsahu u pojišťovny poskytující své služby v jiném členském státě EU/EHP, s případnou možností upravit informační či 
oznamovací povinnost takové pojišťovny vůči Kanceláři (např. obdobně k § 28 zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, 
v platném znění, vůči České kanceláři pojistitelů). 
 
Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno. 

Úprava textu a důvodové zprávy. 

 

 

 

 

Zdůvodněno v důvodové zprávě. 

KOM 

K § 172x cizineckého zákona: 
 
1. 
Předpokládáme, že přímo použitelným předpisem v uvedených ustanoveních předkladatel míní tzv. koordinační 
nařízení (zejm. nařízení č. 883/2004). Pak je nutno vyjasnit, nakolik se uvedené ustanovení vztahuje na výdělečně 
činné občany EU a jejich rodinné příslušníky (a obdobně EHP), kterým práva vyplývají z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie (viz zejména jeho 
čl. 7 – nárok na sociální výhody). Zejména zdůrazňujeme, okruh osob pojištěných podle nařízení č. 883/2004 se nemusí 
vždy krýt s osobami, které mají nárok na sociální výhody podle nařízení č. 492/2011 (viz C- 138/02 Collins, bod 52.). 
 
2. 
Pokud jde o koordinační nařízení, uvádíme, že práva, na která odkazuje § 172x odst. 1 písm. a) a b), jsou stanovena 
v hlavě III kapitole I nařízení č. 883/2004. Pojištěnými osobami ve smyslu příslušných ustanovení dané kapitoly ale 
mohou být ve smyslu čl. 2 uvedeného nařízení kromě státních příslušníků členského států EU rovněž uprchlíci a osoby 
bez státní příslušnosti bydlící v některém členském státě. Ty § 172x nezmiňuje. 
Rodinnými příslušníky, kteří mají rovněž práva podle uvedené kapitoly, se ve smyslu čl. 1 písm. i) nařízení č. 883/2004 
rozumí, jde-li o věcné dávky na základě hlavy III kapitoly I o dávkách v nemoci… každá osoba stanovená nebo uznaná 
za rodinného příslušníka nebo označena za člena domácnosti právními předpisy členského státu, v němž má bydliště. 
Okruh rodinných příslušníků, kteří mají práva podle hlavy III kapitoly I nařízení č. 883/2004, nebude zpravidla odpovídat 
okruhu rodinných příslušníků, jak je definuje cizinecký zákon. Mělo by být zřejmé, že rodinným příslušníkem, o kterém 
mluví § 172x, je rodinný příslušník ve smyslu nařízení č. 883/2004. 
Ustanovení § 172x nadto nereflektuje nařízení 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, jakož i obdobné nařízení č. 859/2003, které se použije ve vztahu 

 

Akceptováno. 

Osoby, jejichž práva vyplývají 

z nařízení č. 492/2011, budou 

výslovně zahrnuty do osobního 

rozsahu zákona č. 48/1997 Sb., o 

veřejném zdravotním pojištění, včetně 

uvedení odkazu na nařízení č. 

492/2011. Budou mít tedy přímý 

nárok na účast ve veřejném 

zdravotním pojištění.  

Okruh osob, které nemají povinnost 

sjednat soukromé zdravotní pojištění 

cizinců, byl upraven ve smyslu 

připomínky. 
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k Spojenému království. Podle těchto nařízení mohou státní příslušníci třetích zemí, pokud jsou pojištěnými osobami 
v jiném členském státě, při pobytu v ČR čerpat nezbytné věcné dávky v nemoci, obdobně, jako je to v případě občanů 
EU. Požadujeme to zohlednit. 
 
Tyto připomínky jsou zásadní. 

 

KOM 

II. K novele zákona o veřejném zdravotním pojištění 

 
K § 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění: 
 
1. K občanům EU a EHP a jejich rodinným příslušníkům a vázanosti pouze na koordinační nařízení 
 
Občané jiných členských států EU/EHP a jejich rodinní příslušníci, kteří je doprovázejí resp. se k nim připojili, mají při 
svém pobytu na území ČR právo na rovné zacházení v rámci působnosti Smluv podle čl. 18 SFEU, a to i v případě, kdy 
nikdy dříve nebyli účastni pojištění v členském státě EU, a tudíž se na ně nevztahuje nařízení č. 883/2004. Právo na 
rovné zacházení vyplývá i pro jejich rodinné příslušníky pobývající s nimi na území ČR. Jelikož se tyto osoby nestanou 
pojištěnci na základě § 2 odst. 1 písm. b) bod 7., dokud se tyto osoby nestanou zaměstnanci zaměstnavatele, který má 
sídlo na území ČR, nebo nezískají trvalý pobyt, nebudou - v rozporu s právem na rovné zacházení - účastni na 
veřejném zdravotním pojištění.  
Je proto nutno jasně stanovit, že do úpravy veřejného zdravotního pojištění spadnou všichni výdělečně činní občané 
EU/EHP a jejich rodinní příslušníci (tedy nejen ti, kteří spadnou pod nařízení č. 883/2004, ale i zejména ti, kteří 
spadnou pod nařízení č. 492/2011, resp. směrnici 2004/38/ES – to se týká především občanů EU - OSVČ a 
občanů EU, kteří jsou zaměstnanci zaměstnavatelů se sídlem mimo Českou republiku).  

Dále je nutno postavit najisto, jak bude nakládáno s nevýdělečně činnými občany EU, resp. členy jejich rodin (např. 
studenti). Požadujeme, aby předkladatel, na základě určitých kritérií, které odpovídají vytvoření si skutečného spojení 
s pracovním trhem, resp. opravdového vztahu k ČR, umožnil připuštění výše uvedených osob) splňujících kritéria do 
systému veřejného zdravotního pojištění (viz systém neodůvodněné zátěže v sociálních předpisech). 
 
2. K držitelům modrých karet a dlouhodobým rezidentům a kritériu sídla zaměstnavatele na území, resp. kritériu 
trvalému pobytu 
 
Dále, držitelům modré karty, kteří nejsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území 
ČR, nevznikne účast na veřejném zdravotním pojištění, dokud nezískají trvalý pobyt. Ze směrnice 2009/50/ES (čl. 14 

odst. 1 písm. e) jim však plyne právo na rovné zacházení, pokud jde o odvětví sociálního zabezpečení, jak jsou 
vymezena koordinačním nařízením. Podle nařízení č. 883/2004, které nahradilo nařízení č. 1408/71, spadá mezi 
odvětví, na které dopadá, i na „dávky v nemoci. Obdobně to platí pro osoby, kterým bylo uděleno povolení 
k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie, pokud na něj nedopadají příslušná 
koordinační nařízení. Dlouhodobí rezidenti jiného členského státu mají rovněž na základě čl. 21 ve spojení s čl. 11 
směrnice 2003/109/ES právo na rovné zacházení v odvětví dávek v nemoci. Jsme názoru, že pokud tyto kategorie 
cizinců v České republice vykonávají výdělečnou činnost (tedy nejen zaměstnanci, ale i OSVČ), mají mít dle příslušných 
směrnic odpovídající zajištění i v oblasti zdravotního pojištění bez ohledu na skutečnost, zda jsou zaměstnanci 
zaměstnavatele se sídlem v ČR či zda zde mají trvalý pobyt. 
Obdobně, jako je tomu u nevýdělečně činných občanů EU, je pak nutno upravit kritéria skutečného spojení s  pracovním 
trhem, resp. opravdovým vztahem k ČR u nevýdělečně činných dlouhodobých rezidentů, kteří k nám přišli z jiného 
členského státu EU.  
 

 

Akceptováno. 

Osoby, jejichž práva vyplývají z 

nařízení č. 492/2011 a směrnici č. 

2004/38/ES, budou výslovně zahrnuty 

do osobního rozsahu zákona č. 

48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění, včetně uvedení odkazu na 

nařízení č. 492/2011, resp. směrnici 

č. 2004/38/ES. Budou mít tedy přímý 

nárok na účast ve veřejném 

zdravotním pojištění.  

 

 

 

 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva odpovídajícím 

způsobem doplněna. 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA6UEF83B)



 

Stránka 74 (celkem 77) 

3. K problematice výzkumníků a jejich rodinných příslušníků 
 

Dále, z dřívějších diskuzí vyplynulo, že existují různé názory na to, zda mezi „držitele povolení k pobytu“, jež mají podle 
čl. 12 směrnice 2005/71/ES právo na rovné zacházení, spadají i rodinní příslušníci výzkumných pracovníků, nebo se 
jimi myslí jenom samotní výzkumní pracovníci. Jeden z argumentů, proč by ustanovení mělo dopadat i na rodinné 
příslušníky výzkumných pracovníků, je ten, že povolení k pobytu rodinným příslušníkům je zmiňováno v čl. 9 směrnice 
2005/71/ES. Druhým argumentem je, že tam, kde směrnici zamýšlela stanovit určitá práva jen výzkumným 
pracovníkům, výslovně jen o výzkumných pracovnících mluví (viz čl. 11 odst. 1: „(V)ýzkumní pracovníci přijatí podle této 
směrnice mohou …“, čl. 13: „Státní příslušník třetí země, který byl přijat jako výzkumný pracovník podle této směrnice, 
může…“).  Je proto nutné, aby předkladatel / gestor zaujal k uvedené záležitosti stanovisko z hlediska naplnění této 
směrnice. Požadujeme přinejmenším, aby předkladatel v důvodové zprávě uvedl a vysvětlil  svůj postoj v otázce 
výkladu čl. 12 směrnice 2005/71/ES a vypořádal se s argumenty uvedenými výše. 
 
4. Nadto, podle čl. 12 odst. 1 písm. e) směrnice 2011/98/EU mají obdobné právo na rovné zacházení taktéž pracovníci 
ze třetích zemí, uvedení v čl. 3 odst. 1 písm. b) a c) uvedené směrnice. Toto právo lze omezit, aniž by však bylo 
omezeno u pracovníků třetích zemí, kteří jsou již zaměstnáni nebo kteří byli zaměstnáni po dobu nejméně šesti měsíců 
a kteří jsou zaregistrováni jako nezaměstnaní. Vzhledem k tomu, že požadavek registrace z této směrnice není vázán 
na žádné období, vyslovoval se již dříve odbor kompatibility v tom smyslu, že je sporné, jaké období má směrnice na 
mysli, a že – ve srovnání s občany EU nepreferuje výklad, dle kterého by třetím státním příslušníkům byly příslušné 
dávky udělovány již po 6 měsících zaměstnání. Uváděl nicméně také, že je otázkou, zda tato podmínka může být 
bezproblémově vykládána až jako dosažení trvalého pobytu. Je proto nutné, aby předkladatel / gestor zaujal k uvedené 
záležitosti stanovisko z hlediska naplnění této směrnice.  
 
Tyto připomínky jsou zásadní. 

 

 

 

KOM 

K § 2 odst. 1 písm. b) bod 7, § 3 odst. 1 písm. c) bodu 7 a odst. 2 písm. c) bodu 7 zákona o veřejném zdravotním 
pojištění: 
 
Slova „koordinačních nařízení“ v § 2 odst. 1 bodě 7, § 3 odst. 1 písm. c) bodě 7 a odst. 2 písm. c) bodě 7 požadujeme 
nahradit slovy „přímo použitelných předpisů EU v oblasti koordinace systému sociálního zabezpečení 51)“. 
 
Tyto připomínky jsou zásadní. 
 

 

Vysvětleno. 

 
 
 
 
 
 

Úřad 
vysokého 
komisaře 
OSN pro 
uprchlíky 

 
UNHCR konstatuje, že předmětný návrh právní úpravy o soukromém zdravotním pojištění mění mimo jiné zákon č. 
325/1999 Sb., o azylu (zákon o azylu), a zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců (zákon o dočasné 
ochraně), pokud jde o okruh osob způsobilých účastnit se systému veřejného zdravotního pojištění. Tím, že vylučuje 
z účasti na systému veřejného zdravotního pojištění žadatele o azyl, bude mít navržená změna přímý dopad na osoby 
v centru zájmu UNHCR. Proto si UNHCR dovoluje předložit toto stanovisko a doporučení k předloženému návrhu 
novely zákona o azylu (část třetí návrhu), pokud jde kategorie cizinců, které by tato novela vyloučila z veřejného 
zdravotního pojištění. Stanovisko je předkládáno Ministerstvu vnitra ke zvážení v duchu spolupráce a vzájemného 
porozumění. 
 
UNHCR má zato, že navržená změna představuje významný krok zpět k systému, který existoval před rokem 2005. 
Žadatelé o azyl byli zákonem č. 350/2005 Sb. zapojeni do veřejného zdravotního pojištění jako nová skupina osob, 
jelikož předchozí systém státních úhrad a určených zdravotních zařízení, typicky v příjímacích a ubytovacích 

 
Vysvětleno. 

 
Žadatelé o azyl nebudou patřit mezi 
osoby, které by měly povinnost 
sjednat si komerční zdravotní 
pojištění. Tyto osoby sice nově 
nebudou pojištěnci veřejného 
zdravotního pojištění, budou mít však 
i nadále nárok na úhradu zdravotních 
služeb ve stejném rozsahu a za 
stejných podmínek, jako pojištěnci a 
to ze strany státu. Navrhovaná právní 
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(UNHCR) 

střediscích, byl pokládán za těžkopádný a nákladný. Kromě toho nezohledňoval žadatele o azyl, kteří žijí sami63. 
Změnou § 88 zákona o azylu směřuje návrh k návratu k předchozí praxi. S ohledem na současný systém soukromého 
zdravotního pojištění se UNHCR obává, že zahrnutí žadatelů o azyl do toho systému bude mít negativní dopady na 
rozsah a dostupnost dostupné zdravotní péče. 
 
Pokud jde o rozsah dostupné zdravotní péče, UNHCR konstatuje, že v současném systému určují rozsah pojistného 
krytí soukromé pojišťovny, aniž by zákon stanovil povinné minimum. Dostupný „komplexní“ balíček zdravotního pojištění 
obsahuje řadu zdravotních služeb, které nebudou finančně kryty, včetně těch, které spadají do zákonem předepsaných 
povinných služeb podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, např. velice 
relevantní akutní duševní nemoci a pohlavně přenosné nemoci64. Z toho vyplývá, že žadatelé o azyl budou buď muset 
sami zaplatit za tyto zdravotní služby a požádat o jejich proplacení, nebo budou muset požádat o tyto služby v určených 
zařízeních, což může být spojeno s dlouhými čekacími dobami. 
 
 
 
 
Pokud jde o dostupnost zdravotní péče, UNHCR by rádo zdůraznilo, že z důvodu vysokých administrativních 
požadavků a rizika absence úhrady není soukromé zdravotní pojištění výhodné ani pro zdravotní zařízení65. Řada 
soukromých pojišťoven proto požaduje, aby pojištěné osoby přijímaly zdravotní služby jen ve smluvených či 
doporučených zdravotních zařízeních, jejichž síť je nedostatečná66. V případě žadatelů o azyl se očekává, že vznikne 
potřeba obdobného řešení, což povede k již opuštěné praxi nasmlouvaných lékařů, kteří poskytují služby přímo 
v azylových zařízeních67. Tato praxe významně omezuje právo žadatelů o azyl na volbu lékaře a spolu s omezeným 
rozsahem hrazených služeb může vést k vážnému omezení a nemožnosti žadatelů o azyl konzultovat specialistu 
v náležité lhůtě. Tento důsledek je vysoce sporný  zejména v případě žadatelů o azyl, kteří náležejí do kategorie 
zranitelných osob a kteří naléhavě potřebují lékařskou péči. 
 
Podle důvodové zprávy je kromě toho cílem návrhu právní úpravy o soukromém zdravotním pojištění mimo jiné 
odstranit nejasná, resp. nesystematická kritéria týkající se zahrnutí cizinců do veřejného zdravotního pojištění, u kterých 
má zdravotní služby hradit stát. Vnímáme to tak, že takovými kritérii jsou vyhlídka na dlouhodobé setrvání na území, 
kontinuita a relevantní vazba na Českou republiku. V tomto ohledu by UNHCR rád připomněl, že osoby žádající o 
mezinárodní ochranu tvrdí, že se nechtějí nebo nemohou vrátit do své země původu na základě oprávněné obavy 
z pronásledování z určitých důvodů. Toto tvrzení samo o sobě předpokládá potřebu mezinárodní ochrany a setrvání 
v zemi azylu po pravděpodobně delší dobu. Právní domněnka trvalého pobytu se tak jeví být namístě. Stejně tak 
skutečnost, že žadatelé o azyl mají právo na určitou úroveň přijímacích podmínek, jasně ukazuje, že by měli být 
pokládáni za osoby vyžadující ochranu, dokud není rozhodnuto jinak. Vyloučení žadatelů o azyl z veřejného 
zdravotního pojištění je v rozporu s touto logikou. 

úprava zahrnuje mezi zdravotní 
služby, které budou těmto osobám 
hrazené, i zdravotní služby podle 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví. Jediná skutečnost, 
která se tedy změní, je plátce 
zdravotních služeb. Tím nově 
nebudou zdravotní pojišťovny, ale 
stát, konkrétně Ministerstvo 
zdravotnictví. Obdobný model úhrad 
již funguje např. u tzv. vládních 
stipendistů a u dalších kategorií osob, 
kterým Ministerstvo zdravotnictví 
v současnosti hradí zdravotní služby. 
 
Osoby, kterým bude mezinárodní 
ochrana udělena (ať již ve formě 
azylu nebo doplňkové ochrany) budou 
i podle navrhované právní úpravy 
pojištěnci veřejného zdravotního 
pojištění. Pokud nebudou mít příjem 
ze zaměstnání nebo ze samostatně 
výdělečné činnosti, bude za ně 
plátcem pojistného stát. 
 
Žadatelé o azyl nebudou žádným 
způsobem omezeni ve výběru 
poskytovatele zdravotních služeb, tj. 
ve výběru lékaře, nemocnice apod. 
Navrhovaná právní úprava nezavádí 
povinnost, aby museli čerpat 
zdravotní služby u konkrétních 
poskytovatelů, a nepředpokládá 
vytváření žádné sítě poskytovatelů, 
se kterými by Ministerstvo 
zdravotnictví v tomto směru 

                                            
63 Kosař D., Molek P., Honusková V., Jurman M., Lupačová H.: Zákon o azylu. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, str. 501-502 
64 Hnilicová H., Dobiášová K., Čižinský P., Studený L., Juránek J.: Analýza komerčního zdravotního pojištění cizinců, 17. 10. 2012, k dispozici zde http://www.konsorcium-

nno.cz/dokumenty/analyza_komercniho_zdravotniho_pojisteni_pro_vybor171012_201210180815049.pdf, str. 5 a 21 
65 Tamtéž, str. 6 
66 Tamtéž, str. 24 
67 § 88 odst. 6 návrhu novely, který stanoví, že Ministerstvo vnitra „může (…) obci (…) nebo jiné osobě přenechat do bezplatného užívání prostory v azylovém zařízení za účelem poskytování 

zdravotních služeb podle zvláštního právního předpisu.“ 
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Konečně UNHCR zdůrazňuje, že v článku 32 obecného komentáře č. 14 k právu na nejvyšší dosažitelnou úroveň 
zdraví68 Výbor OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva konstatoval: 
„Tak jako v případě ostatních práv v Paktu platí silná domněnka, že regresivní opatření ve vztahu k právu na zdraví 
nejsou dovolena. Jsou-li regresivní opatření vědomě přijata, státu, smluvní straně přísluší prokázat, že tato opatření 
byla zavedena po nejdůkladnějším zvážení všech možností a že jsou náležitě odůvodněna ve světle souhrnu práv 
stanovených Paktem v rámci plného využití maximálně dostupných zdrojů státu, smluvní strany.69“ 
 
Z výše uvedených důvodů UNHCR doporučuje Ministerstvu vnitra, aby vzalo zpět část třetí návrhu právní 
úpravy, kterou se mění zákon o azylu, a zachovalo stávající systém, ve kterém jsou žadatelé o azyl zahrnuti do 
systému veřejného zdravotního pojištění, což zajišťuje lepší přijímací podmínky, systematizaci a kontinuitu než 
navrhované řešení. 
 

UNHCR věří, že toto stanovisko bude náležitě vzato do úvahy v budoucích fázích legislativního procesu a bude 
pokládáno za součást trvalého dialogu s Českou republikou, jehož účelem je zajistit, aby tam, kde je to namístě, byly 
implementovány standardy odpovídající místnímu kontextu. 

spolupracovalo. Opět lze uvést, že na 
obdobném principu již funguje systém 
úhrad zdravotních služeb tzv. vládním 
stipendistům a dalším osobám.    
 
Nelze souhlasit s tím, že samotné 
podání žádosti o mezinárodní 
ochranu, resp. tvrzení žadatelů, že se 
nechtějí nebo nemohou vrátit do své 
země původu na základě oprávněné 
obavy z pronásledování z určitých 
důvodů, předpokládá potřebu 
mezinárodní ochrany a setrvání 
v zemi azylu po pravděpodobně delší 
dobu. K prověření takového tvrzení a 
k prověření, zda je žádost o 
mezinárodní ochranu  oprávněná, 
slouží právě řízení o ní. V průběhu 
tohoto řízení je tedy status takové 
osoby z dlouhodobého hlediska 
naopak nejistý. Zároveň je nutné 
uvést, že významná část žádostí 
nevede k udělení mezinárodní 
ochrany, ze statistik Ministerstva 
vnitra plyne, že v roce 2014 to bylo 
63% žádostí, tedy výrazně 
nadpoloviční většina.  
 
Pokud je mezinárodní ochrana 
udělena, získává cizinec ihned status 
osoby s trvalým pobytem, a tím i 
účast na veřejném zdravotním 
pojištění. Dodáváme, že obecně 
může cizinec získat trvalý pobyt v ČR 
až po 5 letech pobytu na území, 
osoby s udělenou mezinárodní 
ochranou mají tedy podstatně lepší 
postavení.  

 

                                            
68 Výbor OSN pro hospodářská, sociální a kulturní práva: Obecný komentář č. 14: Právo na nejvyšší dosažitelný standard zdraví, E/C.12/2000/4, 11. srpna 2000, k dispozici zde: 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2000%2f4&Lang=en 
69 Viz Obecný komentář č. 3, odst. 9; Obecný komentář č. 13, odst. 45. 
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Vypracoval: O. Beňák, 974 832 577, ondrej.benak@mvcr.cz Podpis: 
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