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Čl. 5 písm. a)

Členský stát, v němž je pacient pojištěn, zajistí:
a) náhradu nákladů na přeshraniční zdravotní péči v souladu
s kapitolou III;

Čl. 5 písm. b)

Členský stát, v němž je pacient pojištěn, zajistí:
b) aby byly zavedeny mechanismy, podle kterých se
pacientům na žádost poskytují informace o jejich právech a
nárocích v souvislosti s využitím přeshraniční zdravotní
péče v tomto členském státě, zejména pokud jde o pravidla
a podmínky pro náhradu nákladů v souladu s čl. 7 odst. 6 a
postupy pro uplatňování a určování těchto nároků a pro
odvolání a nápravu, má-li pacient za to, že jeho práva
nebyla dodržena, v souladu s článkem 9.

Pojištěnec má právo

§ 11 odst. 1
písm. m)

§ 11 odst. 1
písm. n)

na náhradu nákladů, které vynaložil na zdravotní služby
čerpané v jiném členském státě Evropské unie, pokud jde
o zdravotní služby, které by byly při poskytnutí na území
České republiky hrazeny ze zdravotního pojištění (dále
jen „hrazené přeshraniční služby“), a to pouze do výše
stanovené pro úhradu takových služeb, pokud by byly
poskytnuty na území České republiky,

Pojištěnec má právo
na informace týkající se možností čerpat zdravotní služby
v jiných členských státech Evropské unie.
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§ 14 odst. 3

Ze zdravotního pojištění se pojištěnci na základě jeho
žádosti poskytne náhrada nákladů vynaložených
na hrazené přeshraniční služby, a to pouze do výše
stanovené pro úhradu takových hrazených služeb, pokud

Čl. 7 bod 1
32011L0024

Aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 883/2004 a není-li v
článcích 8 a 9 stanoveno jinak, zajistí členský stát, v němž
je pacient pojištěn, náhradu nákladů, které vznikly pojištěné
osobě, která čerpala přeshraniční zdravotní péči, pokud je

by byly poskytnuty na území České republiky. Jestliže je
náhrada nákladů na hrazené přeshraniční služby
podmíněna udělením předchozího souhlasu podle § 14b,
poskytne se mu náhrada nákladů pouze tehdy, byl-li
předchozí souhlas udělen.

Čl. 7 bod 4,
první věta

Čl. 7 bod 7,
první věta

§14 odst. 4
a5

Jde-li při poskytnutí hrazených přeshraničních služeb
o nezbytnou péči hrazenou podle koordinačních nařízení
a náklady spojené s jejím čerpáním jsou podle
koordinačních nařízení hrazeny pouze zčásti, použije se
pro náhradu nákladů vynaložených pojištěncem
a nehrazených podle koordinačních nařízení odstavec 3
věta první. V takovém případě se pojištěnci poskytne
náhrada jím vynaložených nákladů ve výši částky
vypočtené jako rozdíl mezi celkovou výší úhrady takové
zdravotní služby, která by při poskytnutí na území České
republiky byla hrazena ze zdravotního pojištění,
a celkovou výší částky, která je za takovou zdravotní
službu hrazena podle koordinačních nařízení. Je-li
vypočtená částka vyšší než částka, kterou pojištěnec
vynaložil, poskytne se mu náhrada pouze ve výši částky
vynaložené.

Článek 7 bod 1

32011L0024

Jsou-li tímto zákonem nebo rozhodnutím Státního ústavu
pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) vydaným podle části
šesté stanoveny podmínky pro úhradu hrazených služeb,
musí být tyto podmínky splněny i pro náhradu na hrazené
přeshraniční služby; za takovou podmínku se nepovažuje

Čl. 7 bod 4,
první věta

Čl. 7 bod 7,
první věta
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tato zdravotní péče zahrnuta mezi dávky, na které má
pojištěná osoba nárok v členském státě, v němž je pojištěna.
Členský stát, v němž je pacient pojištěn, nahradí nebo
přímo uhradí náklady na přeshraniční zdravotní péči do
výše nákladů, které by sám převzal, pokud by tato zdravotní
péče byla poskytnuta na jeho území, avšak jen do výše
skutečných nákladů na čerpanou zdravotní péči.
Členský stát, v němž je pacient pojištěn, může vůči
pojištěné osobě, která požádá o náhradu nákladů na
přeshraniční zdravotní péči, včetně zdravotní péče
poskytnuté prostřednictvím telemedicíny, uplatnit stejné
podmínky, kritéria způsobilosti a právní a administrativní
náležitosti, ať už stanovené na místní, regionální či
celostátní úrovni, jaké by uplatňoval, pokud by byla tato
zdravotní péče poskytnuta na jeho území.
Aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 883/2004 a není-li v
článcích 8 a 9 stanoveno jinak, zajistí členský stát, v němž
je pacient pojištěn, náhradu nákladů, které vznikly pojištěné
osobě, která čerpala přeshraniční zdravotní péči, pokud je
tato zdravotní péče zahrnuta mezi dávky, na které má
pojištěná osoba nárok v členském státě, v němž je pojištěna.
Členský stát, v němž je pacient pojištěn, nahradí nebo
přímo uhradí náklady na přeshraniční zdravotní péči do
výše nákladů, které by sám převzal, pokud by tato zdravotní
péče byla poskytnuta na jeho území, avšak jen do výše
skutečných nákladů na čerpanou zdravotní péči.

Členský stát, v němž je pacient pojištěn, může vůči
pojištěné osobě, která požádá o náhradu nákladů na
přeshraniční zdravotní péči, včetně zdravotní péče
poskytnuté prostřednictvím telemedicíny, uplatnit stejné

uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených
služeb.

Čl. 7 bod 3

§ 14a

§ 14b odst. 1
věta první

Výše náhrady nákladů podle § 14 odst. 2 až 4 se stanoví
na základě tohoto zákona, vyhlášky vydané podle § 17
odst. 4, cenového předpisu, opatření obecné povahy podle
§ 15 odst. 5 a rozhodnutí Ústavu podle části šesté
účinných ke dni vyhotovení účetního dokladu, na jehož
základě se náhrada provádí; to platí obdobně i pro
náhradu nákladů, které pojištěnci vznikly v souvislosti s
čerpáním zdravotních služeb v jiném členském státě
Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo
Švýcarské konfederace, k němuž bylo vydáno povolení
podle koordinačních nařízení zajišťující hrazení těchto
zdravotních služeb (dále jen „povolení podle
koordinačních nařízení“).

Vláda může nařízením vymezit hrazené přeshraniční
služby, u nichž je poskytnutí náhrady nákladů podle § 14
odst. 3 podmíněno udělením předchozího souhlasu.
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Čl. 7 bod 6

Článek 8 bod 1

Jako hrazené přeshraniční služby, u nichž je poskytnutí
náhrady nákladů podmíněno předchozím souhlasem, lze
vymezit pouze
§ 14b odst. 1
věta druhá

a) plánované hrazené služby, pro které jsou nařízením
vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb
stanoveny lhůty časové dostupnosti a které současně
vyžadují hospitalizaci nebo vysoce specializované
přístrojové nebo zdravotnické vybavení, nebo

podmínky, kritéria způsobilosti a právní a administrativní
náležitosti, ať už stanovené na místní, regionální či
celostátní úrovni, jaké by uplatňoval, pokud by byla tato
zdravotní péče poskytnuta na jeho území.
Zdravotní péči, u níž má pojištěná osoba nárok na náhradu
nákladů, a výši náhrady těchto nákladů určuje, ať už na
místní, regionální nebo celostátní úrovni, členský stát, v
němž je pacient pojištěn, bez ohledu na to, kde je zdravotní
péče poskytována.
Pro účely odstavce 4 zavedou členské státy transparentní
mechanismus pro výpočet nákladů přeshraniční zdravotní
péče, které má členský stát, v němž je pacient pojištěn,
pojištěné osobě nahradit. Tento mechanismus musí být
založen
na
předem
známých,
objektivních
a
nediskriminačních kritériích a musí být uplatňován na
přiměřené správní úrovni, ať už místní, regionální či
celostátní.
Členský stát, v němž je pacient pojištěn, může v souladu s
tímto článkem a článkem 9 stanovit systém předchozího
povolení pro náhradu nákladů na přeshraniční zdravotní
péči. Systém předchozího povolení, včetně kritérií a
uplatňování těchto kritérií, a individuální rozhodnutí
odmítnout udělení předchozího povolení jsou omezeny na
to, co je nezbytné a přiměřené k dosažení stanoveného cíle,
a nesmějí být nástrojem svévolné diskriminace ani
neopodstatněnou překážkou volného pohybu pacientů.
Předchozím povolením lze podmínit pouze zdravotní péči,
která:

32011L0024
Článek 8 bod 2
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a) je předmětem požadavků na plánování v souvislosti se
zajištěním dostatečného a trvalého přístupu k vyvážené
nabídce vysoce kvalitní péče v dotčeném členském státě
nebo v souvislostí se snahou kontrolovat náklady a co

nejvíce zabránit veškerému plýtvání finančními,
technickými a lidskými zdroji a:
i) zahrnuje pobyt dotčeného pacienta v nemocnici alespoň
na jednu noc, nebo
ii) vyžaduje vysoce specializovanou a nákladnou lékařskou
infrastrukturu nebo zdravotnické vybavení;

b) hrazené služby, které zahrnují léčbu, která představuje
zvláštní riziko pro pacienta nebo obyvatelstvo.

b) zahrnuje léčbu, která představuje zvláštní riziko pro
pacienta nebo obyvatelstvo, nebo
c) je poskytována poskytovatelem zdravotní péče, u nějž
mohou v jednotlivých případech vyvstat vážné a konkrétní
obavy ohledně kvality nebo bezpečnosti péče, s výjimkou
zdravotní péče, která podléhá právním předpisům Unie, jež
zajišťují minimální úroveň bezpečnosti a kvality v celé
Unii.

§14b odst. 2

Ministerstvo zdravotnictví oznámí Evropské komisi, u
kterých hrazených služeb je náhrada nákladů podmíněna
předchozím souhlasem.
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Článek 8 bod 2
poslední věta

Zdravotní pojišťovna může odmítnout udělit předchozí
souhlas pouze, jestliže

§14b odst. 4

a) by byl pojištěnec vzhledem ke svému zdravotnímu
stavu při čerpání hrazených přeshraničních služeb
vystaven riziku, které nelze považovat za přijatelné, při
zohlednění možného přínosu čerpání těchto hrazených
přeshraničních služeb,

Členský stát, v němž je pacient pojištěn, může odmítnout
udělit předchozí povolení z těchto důvodů:
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b) je důvodná obava, že by čerpání hrazených
přeshraničních služeb mohlo mít za následek podstatné
ohrožení veřejného zdraví,
c) ohledně
poskytnout,
dodržování
zdravotních

Členské státy oznámí Komisi kategorie zdravotní péče
uvedené v písmenu a).

Článek 8
bod 6

a) pokud bude pacient podle klinického vyhodnocení s
poměrně vysokou jistotou vystaven bezpečnostnímu riziku,
které nelze považovat za přijatelné, při zohlednění možného
přínosu požadované přeshraniční zdravotní péče pro
pacienta;
b) pokud bude široká veřejnost s poměrně vysokou jistotou
vystavena v důsledku dotyčné přeshraniční zdravotní péče
podstatnému bezpečnostnímu riziku;

toho, kdo má hrazené přeshraniční služby
existuje důvodná obava, pokud jde o
standardů a pokynů týkajících se kvality
služeb jím poskytovaných a o bezpečí

c) pokud má být daná zdravotní péče poskytnuta
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pojištěnce, nebo

poskytovatelem, který vzbuzuje vážné a konkrétní obavy
ohledně dodržování standardů a pokynů týkajících se
kvality zdravotní péče a bezpečnosti pacienta včetně
ustanovení o dozoru, ať už jsou tyto standardy a pokyny
stanoveny právními předpisy nebo v rámci akreditačních
systémů stanovených členským státem, v němž je zdravotní
péče poskytována;

d) lze požadované zdravotní služby pojištěnci poskytnout
na území České republiky ve lhůtě časové dostupnosti
stanovené nařízením vlády o místní a časové dostupnosti
zdravotních služeb

d) pokud lze tuto zdravotní péči poskytnout na jeho území
ve lhůtě, která je lékařsky odůvodnitelná, s ohledem na
současný zdravotní stav a pravděpodobný průběh nemoci
každého dotyčného pacienta.

§14b odst. 5

Zdravotní pojišťovna při posuzování žádosti pojištěnce o
udělení předchozího souhlasu musí zároveň posoudit, zda
nejsou v daném případě splněny podmínky pro vydání
povolení podle koordinačních nařízení. Pokud jsou tyto
podmínky splněny, zdravotní pojišťovna vydá pojištěnci
povolení podle koordinačních nařízení; to neplatí, pokud
pojištěnec v žádosti uvedl, že žádá pouze o udělení
předchozího souhlasu a jeho udělení požaduje i poté, co
byl zdravotní pojišťovnou informován o výhodách, které
přináší vydání povolení podle koordinačních nařízení
oproti udělení předchozího souhlasu.
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§ 14c odst. 1

Informace týkající se čerpání zdravotních služeb
v členských státech Evropské unie poskytuje vnitrostátní
kontaktní místo, kterým je subjekt, který byl pro oblast
zdravotního pojištění určen jako styčné místo podle
koordinačních nařízení (dále jen „kontaktní místo“).
Ministerstvo zdravotnictví sděluje název a kontaktní
údaje kontaktního místa Evropské komisi a zveřejňuje je
na úřední desce a ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.
Název a kontaktní údaje kontaktního místa zveřejňují na
svých internetových stránkách i zdravotní pojišťovny.

32011L0024

Čl. 6 bod 1,
první věta

Každý členský stát určí jedno nebo více vnitrostátních
kontaktních míst pro přeshraniční zdravotní péči a sdělí
Komisi jejich názvy a kontaktní údaje. Komise a členské
státy tyto informace zveřejní.

§ 14c odst. 2
písm. a)

Kontaktní místo poskytuje zejména informace o
a) možnostech čerpání zdravotních služeb v členských
státech Evropské unie,

32011L0024

Čl. 5 písm. b),
první věta

Členský stát, v němž je pacient pojištěn, zajistí:
b) aby byly zavedeny mechanismy, podle kterých se
pacientům na žádost poskytují informace o jejich právech a

5

Článek 8
bod 3

V případě žádostí o předchozí povolení, které podá
pojištěná osoba za účelem využití přeshraniční zdravotní
péče, ověří členský stát, v němž je pacient pojištěn, zda
byly splněny podmínky stanovené v nařízení (ES) č.
883/2004. Pokud jsou tyto podmínky splněny, udělí se
předchozí povolení podle uvedeného nařízení, nepožádá-li
pacient o jiný postup.

nárocích v souvislosti s využitím přeshraniční zdravotní
péče v tomto členském státě, zejména pokud jde o pravidla
a podmínky pro náhradu nákladů v souladu s čl. 7 odst. 6 a
postupy pro uplatňování a určování těchto nároků a pro
odvolání a nápravu, má-li pacient za to, že jeho práva
nebyla dodržena, v souladu s článkem 9

§ 14c odst. 2
písm. b)

b) poskytovatelích,

32011L0024

Čl. 6 bod 3

Aby bylo pacientům umožněno využívat jejich práva ve
vztahu k přeshraniční zdravotní péči, poskytují jim
vnitrostátní kontaktní místa v členském státě, v němž je
zdravotní péče poskytována, informace o poskytovatelích
zdravotní péče a na žádost také informace o oprávnění
konkrétního poskytovatele poskytovat služby nebo o
případných omezeních jeho praxe, informace uvedené v čl.
4 odst. 2 písm. a), jakož i informace o právech pacientů,
postupech pro podávání stížností a mechanismech pro
zjednání nápravy v souladu s právními předpisy dotyčného
členského státu a také zákonných a administrativních
možnostech urovnání sporů, včetně případů, kdy dojde k
újmě v důsledku poskytnutí přeshraniční zdravotní péče.

§ 14c odst. 2
písm. c)

c) kontaktních údajích vnitrostátních kontaktních míst
v jiných členských státech Evropské unie,

32011L0024

Čl. 6 bod 2,
druhá věta

Vnitrostátní kontaktní místa pacientům na požádání
poskytují kontaktní údaje vnitrostátních kontaktních míst v
jiných členských státech.
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Čl. 4 bod 2,
písm. a)

Členský stát, v němž je zdravotní péče poskytována, zajistí,
aby:
a) vnitrostátní kontaktní místa uvedená v článku 6
poskytovala pacientům na jejich žádost důležité informace
o standardech a pokynech uvedených v odst. 1 písm. b
tohoto článku, včetně ustanovení o dozoru a hodnocení
poskytovatelů zdravotní péče, informace o poskytovatelích
zdravotní péče, na které se tyto standardy a pokyny
vztahují, a informace o přístupnosti nemocnic pro osoby se
zdravotním postižením

32011L0024

Čl. 6 bod 3

Aby bylo pacientům umožněno využívat jejich práva ve
vztahu k přeshraniční zdravotní péči, poskytují jim

§ 14c odst. 2
písm. d)

§ 14c odst. 2
písm. e)

d) právních předpisech České republiky upravujících
standardy a pokyny o kvalitě a bezpečnosti poskytování
zdravotních služeb, včetně ustanovení o dozoru a
hodnocení poskytovatelů, a o poskytovatelích, na které se
tyto standardy a pokyny vztahují,

e) právech pacientů, postupech pro podávání stížností
a mechanizmech pro zjednání nápravy a o možnostech
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řešení sporů v České republice,

§ 14c odst. 2
písm. f)

f) náležitostech, které mají být podle právních předpisů
České republiky uvedeny na lékařských předpisech, které
jsou vystavovány na žádost pacienta, který je hodlá
použít v jiném členském státě Evropské unie.

vnitrostátní kontaktní místa v členském státě, v němž je
zdravotní péče poskytována, informace o poskytovatelích
zdravotní péče a na žádost také informace o oprávnění
konkrétního poskytovatele poskytovat služby nebo o
případných omezeních jeho praxe, informace uvedené v čl.
4 odst. 2 písm. a), jakož i informace o právech pacientů,
postupech pro podávání stížností a mechanismech pro
zjednání nápravy v souladu s právními předpisy dotyčného
členského státu a také zákonných a administrativních
možnostech urovnání sporů, včetně případů, kdy dojde k
újmě v důsledku poskytnutí přeshraniční zdravotní péče.

Čl. 4

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní kontaktní místa
uvedená v článku 6 směrnice 2011/24/EU informovala
pacienty o údajích, které mají být v souladu s touto
směrnicí uvedeny na lékařských předpisech vystavených v
jiném členském státě, než je členský stát, kde se předepsané
léčivé přípravky vydávají.

32011L0024

Čl. 6 bod 3

Aby bylo pacientům umožněno využívat jejich práva ve
vztahu k přeshraniční zdravotní péči, poskytují jim
vnitrostátní kontaktní místa v členském státě, v němž je
zdravotní péče poskytována, informace o poskytovatelích
zdravotní péče a na žádost také informace o oprávnění
konkrétního poskytovatele poskytovat služby nebo o
případných omezeních jeho praxe, informace uvedené v čl.
4 odst. 2 písm. a), jakož i informace o právech pacientů,
postupech pro podávání stížností a mechanismech pro
zjednání nápravy v souladu s právními předpisy dotyčného
členského státu a také zákonných a administrativních
možnostech urovnání sporů, včetně případů, kdy dojde k
újmě v důsledku poskytnutí přeshraniční zdravotní péče.

32011L0024

Čl. 4 bod 2
písm. a)

Členský stát, v němž je zdravotní péče poskytována, zajistí,
aby:
a) vnitrostátní kontaktní místa uvedená v článku 6
poskytovala pacientům na jejich žádost důležité informace

32011L0024
32012L0052

(3) Kontaktní místo dále na žádost poskytuje informace o
§ 14c odst. 3
písm. a)

a) oprávnění konkrétního poskytovatele poskytovat
zdravotní služby nebo o případných omezeních jeho
oprávnění,

§ 14c odst. 3
písm. b)

b) přístupnosti konkrétních zdravotnických zařízení
v České republice pro osoby se zdravotním postižením,
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o standardech a pokynech uvedených v odst. 1 písm. b
tohoto článku, včetně ustanovení o dozoru a hodnocení
poskytovatelů zdravotní péče, informace o poskytovatelích
zdravotní péče, na které se tyto standardy a pokyny
vztahují, a informace o přístupnosti nemocnic pro osoby se
zdravotním postižením;
§ 14c odst. 3
písm. c)

§ 14c odst. 3
písm. d)

§ 14c odst. 3
písm. e)

§ 14c odst. 4

c) možnosti čerpat zdravotní služby podle koordinačních
nařízení,

d) právech pojištěnce v souvislosti s čerpáním
zdravotních služeb v jiných členských státech Evropské
unie, a to zejména o pravidlech a podmínkách náhrady
nákladů a postupech pro jejich uplatňování,

e) právech pacienta z jiného členského státu Evropské
unie na území České republiky v souvislosti s čerpáním
zdravotních služeb, zejména o možnostech odvolání
a nápravy, má-li pacient za to, že byl poškozen na svých
právech, včetně případů, kdy dojde k újmě v důsledku
čerpání zdravotních služeb.

Při poskytování informací týkajících se čerpání
zdravotních služeb v jiném členském státě Evropské unie
kontaktní místo sdělí, která práva vyplývají

Čl. 5 písm. b),
druhá věta

V informacích týkajících se přeshraniční zdravotní péče se
jasně rozliší práva, která mají pacienti na základě této
směrnice, a práva vyplývající z nařízení (ES) č. 883/2004;

Čl. 5 písm. b),
první věta

Členský stát, v němž je pacient pojištěn, zajistí:
aby byly zavedeny mechanismy, podle kterých se
pacientům na žádost poskytují informace o jejich právech a
nárocích v souvislosti s využitím přeshraniční zdravotní
péče v tomto členském státě, zejména pokud jde o pravidla
a podmínky pro náhradu nákladů v souladu s čl. 7 odst. 6 a
postupy pro uplatňování a určování těchto nároků a pro
odvolání a nápravu, má-li pacient za to, že jeho práva
nebyla dodržena, v souladu s článkem 9.

32011L0024

Čl. 6 bod 3

Aby bylo pacientům umožněno využívat jejich práva ve
vztahu k přeshraniční zdravotní péči, poskytují jim
vnitrostátní kontaktní místa v členském státě, v němž je
zdravotní péče poskytována, informace o poskytovatelích
zdravotní péče a na žádost také informace o oprávnění
konkrétního poskytovatele poskytovat služby nebo o
případných omezeních jeho praxe, informace uvedené v čl.
4 odst. 2 písm. a), jakož i informace o právech pacientů,
postupech pro podávání stížností a mechanismech pro
zjednání nápravy v souladu s právními předpisy dotyčného
členského státu a také zákonných a administrativních
možnostech urovnání sporů, včetně případů, kdy dojde k
újmě v důsledku poskytnutí přeshraniční zdravotní péče.

32011L0024

Čl. 5 písm. b),
druhá věta

32011L0024

32011L0024
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V informacích týkajících se přeshraniční zdravotní péče se
jasně rozliší práva, která mají pacienti na základě této
směrnice, a práva vyplývající z nařízení (ES) č. 883/2004;

z koordinačních nařízení a která vyplývají z tohoto
zákona. Informace podle odstavce 2 kontaktní místo
zveřejňuje na svých internetových stránkách. Informace
podle odstavců 2 a 3 se na žádost poskytnou ve formě,
která umožňuje, aby se s těmito informacemi
v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se
zdravotním postižením.

§ 14c odst. 5

§ 40 odst. 3

Kontaktní místo spolupracuje za účelem výměny
potřebných informací a příkladů dobré praxe
s vnitrostátními kontaktními místy jiných členských států
Evropské unie, Evropskou komisí, zdravotními
pojišťovnami a sdruženími pacientů působícími v oblasti
ochrany práv těchto osob.

Zdravotní pojišťovny rozhodují o žádostech svých
pojištěnců o vydání povolení podle koordinačních
nařízení. Ze žádosti musí být patrné, jaké zdravotní
služby pojištěnec hodlá čerpat, místo jejich čerpání a
předpokládaná doba jejich čerpání. Zdravotní pojišťovna
povolení podle koordinačních nařízení vydá pouze
v případě, že jsou pro jeho vydání splněny podmínky52)
stanovené koordinačními nařízeními. Je-li zde důvodná
obava, že požadovaná zdravotní služba nemůže být
pojištěnci vzhledem k jeho zdravotnímu stavu
a pravděpodobnému průběhu nemoci poskytnuta
na území České republiky včas a hrozí-li nebezpečí
z prodlení, musí zdravotní pojišťovna vydat povolení
podle koordinačních nařízení bezodkladně.

Čl. 6 bod 5

Informace uvedené v tomto článku musí být snadno
dostupné a podle potřeby se zpřístupní elektronickou cestou
a ve formátu, který je přístupný osobám se zdravotním
postižením.

Čl. 6 bod 1,
první věta

Každý členský stát určí jedno nebo více vnitrostátních
kontaktních míst pro přeshraniční zdravotní péči a sdělí
Komisi jejich názvy a kontaktní údaje.

Čl. 6 bod 1,
třetí věta

Každý členský stát určí jedno nebo více vnitrostátních
kontaktních míst pro přeshraniční zdravotní péči a sdělí
Komisi jejich názvy a kontaktní údaje. Komise a členské
státy tyto informace zveřejní. Členské státy zajistí, aby
vnitrostátní kontaktní místa konzultovala sdružení pacientů,
poskytovatele zdravotní péče a pojistitele v oblasti
zdravotní péče.

Čl. 6 bod 2,
první věta

Vnitrostátní kontaktní místa usnadňují poskytování
informací podle odstavce 3 a úzce spolupracují navzájem a
s Komisí.

32004R0883

Čl. 20 bod 1

Nestanoví-li toto nařízení jinak, pojištěná osoba cestující do
jiného členského státu za účelem obdržení věcných dávek
během pobytu je povinna požádat o povolení příslušnou
instituci.

32009R0987

Čl. 26 písm.
A), body 1., 2.,
3.

1. Pro účely čl. 20 odst. 1 základního nařízení je pojištěná
osoba povinna předložit instituci místa pobytu dokument
vydaný příslušnou institucí. Pro účely tohoto článku se
příslušnou institucí rozumí instituce, která nese náklady na
plánované léčení; v případech uvedených v čl. 20 odst. 4 a
čl. 27 odst. 5 základního nařízení, kdy jsou věcné dávky
poskytované v členském státě bydliště hrazeny na základě

32011L0024
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pevně stanovených částek, se příslušnou institucí rozumí
instituce místa bydliště.

.

2. Pokud pojištěná osoba nemá v příslušném členském státě
bydliště, požádá o povolení instituci místa bydliště, která ji
neprodleně předá příslušné instituci.
V tomto případě instituce místa bydliště v
prohlášení potvrdí, zda jsou v členském státě bydliště
splněny podmínky stanovené v čl. 20 odst. 2 druhé větě
základního nařízení.
Příslušná instituce může odmítnout vydat
požadované povolení pouze tehdy, pokud v souladu s
posouzením institucí místa bydliště nejsou podmínky
stanovené v čl. 20 odst. 2 druhé větě základního nařízení v
členském státě bydliště pojištěné osoby splněny nebo pokud
může být stejné léčení poskytnuto v příslušném členském
státě samotném, a to ve lhůtě lékařsky odůvodnitelné a s
ohledem na aktuální zdravotní stav a pravděpodobný
průběh nemoci dotyčné osoby.
Příslušná instituce informuje instituci místa
bydliště o svém rozhodnutí.
Pokud příslušná instituce v rámci lhůt stanovených
vnitrostátními právními předpisy neodpoví, považuje se
povolení za udělené.

§ 40 odst. 4

32011L0024
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Čl. 7 bod 1

3. Pokud pojištěná osoba, která nemá v příslušném
členském státě bydliště, potřebuje neodkladné a životně
důležité léčení a povolení nelze v souladu s čl. 20 odst. 2
druhou větou základního nařízení odmítnout, udělí povolení
jménem příslušné instituce instituce místa bydliště a
příslušnou instituci neprodleně informuje.
Příslušná instituce je povinna akceptovat lékařský
nález a postupy léčení v souvislosti s potřebou
neodkladného a životně důležitého léčení, o nichž
rozhodnou lékaři uznaní institucí místa bydliště, která
vydává povolení.
Aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 883/2004 a není-li v

Zdravotní pojišťovny poskytnou pojištěnci na jeho žádost
náhradu nákladů podle § 14 odst. 2 až 5 nejpozději
do posledního dne následujícího měsíce po nabytí právní
moci rozhodnutí podle § 53 odst. 1..

článcích 8 a 9 stanoveno jinak, zajistí členský stát, v němž
je pacient pojištěn, náhradu nákladů, které vznikly pojištěné
osobě, která čerpala přeshraniční zdravotní péči, pokud je
tato zdravotní péče zahrnuta mezi dávky, na které má
pojištěná osoba nárok v členském státě, v němž je pojištěna.
Do 25. října 2015 a následně každé tři roky vypracuje
Komise zprávu o uplatňování této směrnice a předloží ji
Evropskému parlamentu a Radě.

Zdravotní pojišťovny shromažďují údaje týkající se
správních řízení vedených ve věcech náhrady nákladů za
zdravotní služby čerpané pojištěnci v jiných členských
státech Evropské unie, zejména údaje o
§ 40 odst. 13

a) zahájených řízeních o náhradě nákladů podle § 14 odst.
2 až 4, o jejich počtu, místě jejich čerpání a o tom, jak
bylo v jednotlivých řízeních rozhodnuto,
b) zahájených řízeních pro udělení předchozího souhlasu,
o jejich počtu a o tom, jak bylo v jednotlivých řízeních
rozhodnuto,

32011L0024

Čl. 20

c) částkách, které byly podle § 14 odst. 2 až 4
pojištěncům nahrazeny.
§40 odst. 14

§ 53 odst. 1,
první věta

3. Členské státy a Komise se obracejí na správní
komisi zřízenou článkem 71 nařízení (ES) č. 883/2004 za
účelem řešení finančních důsledků uplatňování této
směrnice pro členské státy, které si zvolily úhradu na
základě paušálních částek, v případech, na něž se vztahují
čl. 20 odst. 4 a čl. 27 odst. 5 uvedeného nařízení.
Komise sleduje účinky čl. 3 písm. c) bodu i) a
článku 8 této směrnice a pravidelně o nich podává zprávy.
První zprávu předloží do 25. října 2013. Na základě těchto
zpráv Komise případně učiní návrhy za účelem zmírnění
jakýchkoli nepoměrů.

Údaje shromažďované podle odstavce 13 sdělují
zdravotní pojišťovny v anonymizované podobě na žádost
Ministerstvu zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví
tyto informace poskytuje Evropské komisi v jí
stanovených lhůtách.

Navrhované znění s účinností před 1. lednem 2015:

2. Zpráva musí zahrnovat zejména informace
týkající se toků pacientů, finančních aspektů mobility
pacientů, provádění čl. 7 odst. 9 a článku 8 a fungování
evropských referenčních sítí a vnitrostátních kontaktních
míst. Za tímto účelem posoudí Komise systémy a postupy
zavedené členskými státy z hlediska požadavků této
směrnice a dalších právních předpisů Unie týkajících se
mobility pacientů.
Členské státy poskytují Komisi pomoc a veškeré
dostupné informace pro tato posouzení a přípravu zpráv.

32011L0024

Na rozhodování zdravotních pojišťoven ve věcech
týkajících se udělení předchozího souhlasu podle § 14b,
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Čl. 9 bod 1

Členský stát, v němž je pacient pojištěn, zajistí, že správní
postupy týkající se využití přeshraniční zdravotní péče a
náhrady nákladů za zdravotní péči, které byly vynaloženy v

vydání povolení podle koordinačních nařízení, náhrady
nákladů podle § 14 odst. 2 až 4, přirážek k pojistnému,
pokut a pravděpodobné výše pojistného a ve sporných
případech ve věcech placení pojistného, penále, vracení
přeplatku na pojistném a snížení záloh na pojistné se
vztahují obecné předpisy o správním řízení,47) nestanovíli tento zákon jinak.

jiném členském státu, jsou založeny na objektivních a
nediskriminačních kritériích, která jsou nezbytná a
přiměřená pro dosažení sledovaného cíle.
Čl. 9 bod 2

Veškeré správní postupy druhu uvedeného v odstavci 1
musí být snadno přístupné a informace o nich musí být na
odpovídající úrovni veřejně dostupné. Tyto postupy musí
být schopny zajistit, že budou žádosti vyřízeny objektivně a
nestranně.

Čl. 9 bod 4

Členské státy zajistí, aby individuální rozhodnutí týkající se
využívání přeshraniční zdravotní péče a náhrady nákladů na
zdravotní péči vynaložených v jiném členském státě byla
řádně odůvodněna a podléhala individuálně správnímu
přezkumu a aby mohla být předmětem soudního přezkumu,
včetně ustanovení o předběžných opatřeních.

Čl. 20 bod 1

Nestanoví-li toto nařízení jinak, pojištěná osoba cestující do
jiného členského státu za účelem obdržení věcných dávek
během pobytu je povinna požádat o povolení příslušnou
instituci.

Navrhované znění s účinností po 1. lednu 2015:
Na rozhodování zdravotních pojišťoven ve věcech
týkajících se udělení předchozího souhlasu podle § 14b,
vydání povolení podle koordinačních nařízení, náhrady
nákladů podle § 14 odst. 2 až 4 a pokut se vztahují
obecné předpisy o správním řízení47), nestanoví-li tento
zákon jinak.
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Číslo předpisu EU (CELEX číslo)

Název předpisu EU

32011L0024

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči

32012L0052

Prováděcí směrnice Komise 2012/52/EU ze dne 20. prosince 2012, kterou se stanoví opatření k usnadnění uznávání lékařských
předpisů vystavených v jiném členském státě

32004R0883

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 883/2004/ES o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

32009R0987

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 987/2009/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci
systémů sociálního zabezpečení
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