
Příloha k usnesení č. 237 
 
 

Pozměňovací návrhy  
 

k návrhu 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, a další 

související zákony 
 
 
 

1. V čl. I bodu 125 v úvodní části textu bodu novely text „§ 170c“ nahradit textem „§ 170d“ 
a § 170c označit jako § 170d.  

 
 

2. V čl. I bodu 125 v § 170d odst. 2 text „170b“ nahradit textem „170c“. 
 
 

3. V čl. I body 128 až 131 upravit takto: 
 

„128. V § 180 odst. 6 písm. c) se číslo „60 000“ nahrazuje číslem „120 000“. 
 
  129. V § 180j odst. 1 a § 180j odst. 3 písm. a) se číslo „60 000“ nahrazuje číslem „120 000“. 
 
  130. V § 180j odstavec 5 zní: 
 

„(5) Vstupuje-li cizinec na území České republiky s dokladem o cestovním zdravotním 
pojištění podle odstavce 1, je povinen nejpozději do 90 dnů ode dne vstupu na území České 
republiky uzavřít cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče podle 
odstavce 7, a to u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území45).“. 
 
131. Za § 180j se vkládají nové § 180ja a 180jb, které znějí: 
 

„§ 180ja 
 

Společné ustanovení o cestovním zdravotním pojištění 
 

(1) Pojišťovna, která podle § 180j odst. 2 písm. a) sjednává cestovní zdravotní pojištění, 
zveřejní vzor pojistné smlouvy o cestovním zdravotním pojištění na svých webových 
stránkách. 

 
(2) Požádá-li pojistník pojišťovnu, s níž má podle § 180j odst. 2 písm. a) sjednáno 

cestovní zdravotní pojištění, o sjednání nového cestovního zdravotního pojištění, je 
pojišťovna povinna předložit pojistníkovi nový návrh na uzavření smlouvy a tuto smlouvu 
s ním uzavřít.  
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§ 180jb 
 

Registr zdravotního pojištění cizinců 
 

(1) Pojišťovna, která podle § 180j odst. 2 písm. a) sjedná cestovní zdravotní pojištění, 
předá údaje o sjednaném cestovním zdravotním pojištění v rozsahu odstavce 2 do registru 
zdravotního pojištění cizinců, který vede a spravuje Česká kancelář pojistitelů. Předmětné 
údaje pojišťovna předává způsobem umožňujícím dálkový přístup (on-line) nejpozději do 
24 hodin od uzavření smlouvy o cestovním zdravotním pojištění. 

 
(2) Registr zdravotního pojištění cizinců obsahuje údaje o sjednaném cestovním 

zdravotním pojištění v rozsahu jméno, příjmení, popřípadě ostatní jména pojištěného, datum 
a místo narození pojištěného, státní občanství pojištěného, číslo jeho cestovního dokladu, 
datum vzniku, změny, doby přerušení a zániku pojištění u příslušné pojišťovny. Registr 
zdravotního pojištění cizinců dále obsahuje rodné číslo, popřípadě jiné číslo pojištěného 
a adresu místa hlášeného pobytu pojištěného na území, jsou-li k dispozici.  Údaje podle 
tohoto odstavce se v registru zdravotního pojištění cizinců uchovávají po dobu 10 let ode 
dne zániku pojištění.  

 
(3) Státní orgány a právnické osoby, které z úřední povinnosti anebo vzhledem 

k předmětu své činnosti vedou evidenci osob, jsou povinny na písemnou výzvu České 
kanceláře pojistitelů a ve lhůtách jí stanovených sdělovat České kanceláři pojistitelů údaje 
potřebné pro vedení registru zdravotního pojištění cizinců. Tyto údaje se poskytují 
bezplatně. 

 
(4) Údaje z registru zdravotního pojištění cizinců se pro účely výkonu jejich působnosti 

poskytují ministerstvu a policii a v nezbytném rozsahu také poskytovatelům zdravotních 
služeb. Tyto údaje se poskytují bezplatně.  

 
(5) Česká kancelář pojistitelů a pojišťovny využívají k plnění svých povinností při 

naplňování a správě registru zdravotního pojištění cizinců údaje a informační systém podle 
zákona upravujícího pojišťovnictví. 

 
(6) Na úhradě nákladů za vedení registru zdravotního pojištění cizinců se podílejí 

pojišťovny sjednávající cestovní zdravotní pojištění poměrně podle úhrnu předepsaného 
pojistného.“.“. 

 
 

4. V čl. I bod 132 vypustit  
 
Následující body 133 až 136 označit jako body 132 až 135.  

 
 

5. V čl. I bod 135 vypustit. 
 
 
6. V čl. II doplnit bod 16, který zní: 
 

„16. Česká kancelář pojistitelů zřídí registr zdravotního pojištění cizinců do jednoho roku 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pojišťovna předává do registru zdravotního 
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pojištění cizinců údaje o cestovním zdravotním pojištění uzavřeném po uplynutí lhůty 
podle věty první.“. 

 
 

7. Za část první vložit novou část druhou, která včetně nadpisu zní: 
 

„ČÁST DRUHÁ 
 

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 
 

Čl. III 
 

V § 18 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., 
zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 160/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 303/2013 
Sb., zákona č. 304/2016 Sb. a zákona č. 49/2020 Sb., se na konci písmene h) slovo „a“ 
nahrazuje čárkou, na konci odstavce 2 se tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno 
j), které zní: 

 
„j) vede a spravuje registr zdravotního pojištění cizinců a poskytuje údaje z něj podle zákona 

upravujícího pobyt cizinců na území České republiky.“.“. 
 

Následující části druhou až devátou označit jako části třetí až desátou a články III až XII 
označit jako články IV až XIII. 

 
 

8. V  čl. X bod 1 upravit takto: 
 
„1. § 3d zní:  

„§ 3d 
 

Vyměřovacím základem u osoby, která nemá na území České republiky trvalý pobyt  
a je po celý kalendářní měsíc pojištěncem podle § 2 odst. 1 písm. b) bodu 10 nebo 11 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění37), je minimální mzda.“.“. 

 
 

9. V  čl. X bod 2 vypustit. 
 

Následující bod 3 označit jako bod 2.  
 

 
10. V čl. X bodu 2 upravit § 11a takto: 

 
„§ 11a 

 
Odvod pojistného za děti cizinců 

 
Za osoby uvedené v § 3d platí pojistné zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník na 

účet příslušné zdravotní pojišťovny za celý kalendářní měsíc. Pojistné je splatné od prvního 
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dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního 
měsíce.“. 

 
 

11. V  čl. XI bodu 1 v § 2 odst. 1 písm. b) body 9 a 10 upravit takto: 
 
„9. se na území České republiky narodila matce s povoleným trvalým pobytem, a to 

do konce kalendářního měsíce, v němž tato osoba dovršila 60 dnů věku, a dále po 
dobu řízení o žádosti o povolení k trvalému pobytu na území České republiky 
podané za tuto osobu, 

 
10. se na území České republiky narodila matce s povoleným dlouhodobým pobytem 

na území České republiky, a to do konce kalendářního měsíce, v němž tato osoba 
dovršila 60 dnů věku, a dále po dobu řízení o žádosti o povolení k dlouhodobému 
pobytu na území České republiky podané za tuto osobu, byla-li žádost podaná do 
60 dnů ode dne jejího narození, nebo“. 

 
 

12. V čl. XI bodu 1 v § 2 odst. 1 písm. b) doplnit bod 11, který zní:  
 
„11.  jde o nezletilou osobu, které bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na 

území České republiky.“. 
 
 

13. V  čl. XI bodu 2 v § 3 odst. 1 písm. d) bodu 9 za slova „bodě 9“ vložit slova „nebo 10“. 
 
 

14. V  čl. XI bodu 2 v § 3 odst. 1 písm. d) bod 10 upravit takto: 
 
„10. nabytí právní moci povolení k dlouhodobému pobytu, jde-li o osobu uvedenou 

v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 11.“. 
 
 

15. V  čl. XI bodu 2 v § 3 odst. 2 písm. c) body 8 a 9 upravit takto: 
 
„8. uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 9 posledním dnem měsíce, v němž tato osoba 

dosáhla 60 dnů věku, nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí 
žádosti o povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nastala-li tato 
skutečnost později, 

9. uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 10 posledním dnem měsíce, v němž tato osoba 
dosáhla 60 dnů věku, nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí 
žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, nastala-li 
tato skutečnost později, nebo“. 

 
 

16. V čl. XI bodu 2 v § 3 odst. 2 písm. c) doplnit bod 10, který zní: 
 
„10. uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 11 skončením platnosti povolení 

k dlouhodobému pobytu na území České republiky nebo dnem dosažení zletilosti, 
nastala-li tato skutečnost dříve.“. 
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17. V  čl. XI bodu 3 v § 5 písmeno d) upravit takto: 
 
„d) nemá na území České republiky trvalý pobyt a je po celý kalendářní měsíc osobou 

uvedenou v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 10 nebo 11.“. 
 
 

18. V čl. XI bodu 4 slova „bodě 9“ nahradit slovy „bodě 10 nebo 11“.  
 
 

19. V čl. XI bodu 5 v § 7 odst. 1 písm. o) slova „a 10“ vypustit a na konci textu písmene o) 
doplnit slova „ , a osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 9“. 

 
 

20. V čl. XI bodu 7 v § 7a slova „bodě 9“ nahradit slovy „bodě 10 nebo 11“. 
 
 

21. V čl. XI bod 9 vypustit.  
 

  Následující body 10 a 11 označit jako body 9 a 10. 
 
 

22. V čl. XI bodu 9 v úvodní části textu bodu novely slova „doplňuje odstavec 8, který zní“ 
nahradit slovy „doplňují odstavce 8 a 9, které znějí“. 

 
 

23. V čl. XI bodu 9 v § 10 doplnit odstavec 9, který zní:  
 
„(9) Vydání povolení k dlouhodobému pobytu pojištěnci uvedenému v § 2 odst. 1  

písm. b) bodě 11 je jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen oznámit 
příslušné zdravotní pojišťovně do 8 dnů ode dne doručení tohoto povolení.“. 

 
 

24. V čl. XI bodu 10 v § 41b odst. 1 na konci písmene f) slovo „nebo“ vypustit.  
 
 

25. V čl. XI bodu 10 v § 41b odst. 1 písm. g) číslo „10“ nahradit číslem „9“. 
 
 

26. V čl. XI bodu 10 v § 41b na konci odstavce 1 tečku nahradit čárkou a doplnit písmena 
h) a i), která znějí:  
 
„h) byla podána žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu na území České 

republiky pro osobu uvedenou v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 10, včetně doby platnosti 
tohoto povolení, nebo 

i)  bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky pro osobu 
uvedenou v § 2 odst. 1 písm. b) bodě 11 včetně doby platnosti tohoto povolení.“. 
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27. V části osmé za čl. XI vložit nový čl. XII, který včetně nadpisu zní:  

„Čl. XII 
 

Přechodné ustanovení 
 

Osobě, která je podle § 2 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, pojištěncem a která podle § 2 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pojištěncem nebyla, vzniká účast na veřejném 
zdravotním pojištění dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. To neplatí, pokud tato osoba má 
sjednáno soukromé zdravotní pojištění splňující podmínky vyžadované zákonem č. 326/1999 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je-li pro tuto osobu povinné; 
v tomto případě vzniká účast na veřejném zdravotním pojištění dnem následujícím po dni 
skončení soukromého zdravotního pojištění. Tuto skutečnost musí osoba, které takto vznikne 
účast na veřejném zdravotním pojištění, oznámit vybrané zdravotní pojišťovně nejpozději 8 dnů 
přede dnem skončení soukromého zdravotního pojištění.“. 
 
Následující články XII a XIII označit jako články XIII a XIV. 
 
 
28. V čl. XIV bodu 1 číslo „133“ nahradit číslem „132“ a číslo „134“ nahradit číslem „133“.  
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