Informace o postupech při vykazování a úhradě zdravotních služeb poskytnutých
britským pojištěncům.
Od 1. 1. 2021 se vzájemné vztahy řídí tzv. Výstupovou dohodou1 a rovněž Dohodou
o obchodu a spolupráci2 (dále jen „Dohoda“). Výše uvedené Dohody i od 1. 1. 2021
zachovávají při poskytování a úhradě zdravotních služeb obdobné postupy, jaké platily
v době členství UK v EU. Nedochází tedy k výrazným změnám v poskytování
zdravotních služeb osobám pojištěným ve Velké Británii.
Při čerpání zdravotních služeb není ve vztahu mezi ČR a Spojeným královstvím použitelná
ještě do nedávna platná Dohoda o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví (č. 105/1976
Sb.). Platnost této Dohody byla ukončena3 k 4. prosinci 2020.
Poskytování nezbytné zdravotní péče
Na rozdíl od původně avizovaného ukončení platnosti britských evropských průkazů
zdravotního pojištění (EHIC) k 31. 12. 2020, zůstávají tyto průkazy i nadále v platnosti.
Osoba pojištěná v Británii se může při pobytu v ČR prokazovat následujícími doklady
k poskytnutí nezbytné zdravotní péče:

Velká Británie avizuje rovněž existenci Global Health Insurance Card, kterou však teprve
v průběhu roku 2021 plánuje začít vydávat. Jeho podoba bude následující:

Pokud osoba pojištěná v UK nebude mít u sebe žádný z těchto dokladů, je možné ji požádat
o přímou platbu, nebo si vyžádat prostřednictvím Kanceláře zdravotního pojištění náhradní
certifikát,
tzv.
REPL
(Certificate
Provisionally
Replacing
the
EHIC)
(https://www.kancelarzp.cz/cs/pro-poskytovatele/form-repl).
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:384I:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN
sdělení č. 2/2021 Sb. m. s.

Plánovaná zdravotní péče
Nadále bude možné přicestovat za plánovanou zdravotní péčí se souhlasem britské instituce
zdravotního pojištění, dokladované formulářem S2. Pojištěnec se výpomocně registruje u
české zdravotní pojišťovny. Tento postup platil dosud a platí tedy i nadále.
Plná zdravotní péče
Plná zdravotní péče bude i nadále poskytována pojištěncům, kterým byl vydán nárokový
doklad S1 (plná péče pro britského pojištěnce bydlícího v ČR) a kteří jsou výpomocně
registrováni u některé z českých zdravotních pojišťoven. Nárok na čerpání plné péče prokáží
žlutým průkazem, resp. nárokovým dokladem, který vystaví česká výpomocná zdravotní
pojišťovna. Tito pojištěnci pak mají nárok na stejný rozsah péče a za stejných podmínek jako
čeští pojištěnci. Tento postup platil dosud a platí tedy i nadále.

Vykazování poskytnutých zdravotních služeb
Vykazování zdravotních služeb a jejich úhrada bude probíhat stejně jako doposud a stejně
jako probíhá u ostatních pojištěnců z EU.

