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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů  
 
K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne  

7. listopadu 2021, evidovanou pod č.j. xxx, kterou jste vznesl dotazy týkající se 

zdravotního pojištění syna Vaší manželky (cizinky z třetí země), uvádím následující 

skutečnosti:  

Podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) bodu  8. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“) je pojištěncem podle tohoto 

zákona: „osoba, která nemá trvalý pobyt na území České republiky, pokud jde o 

osobu, jejíž nárok vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské unie, nebo o 

osobu zaměstnanou, samostatně výdělečně činnou nebo osobu ponechávající si takové 

postavení a její rodinné příslušníky mající právo na rovné zacházení podle předpisu 

Evropské unie.“ 

Jde-li o občany členských zemí EU a jejich rodinné příslušníky, možnost jejich účasti 

na veřejném zdravotním pojištění se odvíjí od znění unijních předpisů upravujících 

koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Na základě přímo aplikovatelných předpisů 

EU se mohou veřejného zdravotního pojištění účastnit například občané členských států 

EU, kteří v České republice vykonávají výdělečnou činnost, ať už jako zaměstnanci či 

osoby samostatně výdělečně činné, a jejich nezaopatření rodinní příslušníci bez zřetele 

k jejich státní příslušnosti (viz nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 

ze dne 29. dubna 2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení; nařízení 

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

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

zabezpečení). Působnost citovaných nařízení byla rozšířena také na osoby z třetích 

zemí legálně migrující mezi členskými státy, a to nařízením Evropského 

Parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje 

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

příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu 

jejich státní příslušnosti.  

Jelikož je Vaše manželka občankou třetí země, vztahovala by se na ni příslušná nařízení 

pouze za předpokladu, že by byla osobou legálně migrující mezi členskými státy 

Evropské unie (tj. osobou, která se pohybuje z jednoho členského státu do jiného za 
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účelem výkonu zaměstnání, resp. samostatné výdělečné činnosti, a která byla účastna 

systému veřejného zdravotního pojištění též v jiném členském státě). Pokud takovou 

osobou není, výše citované ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) bodu 8. zákona č. 48/1997 

Sb. na ni nedopadá a její syn proto nesplňuje podmínky pro účast v systému veřejného 

zdravotního pojištění v České republice. 

K posouzení skutečností, majících vliv na účast v systému veřejného zdravotního 

pojištění v ČR, mají zdravotní pojišťovny vypracovány poměrně komplexní postupy. 

Jelikož jsou to zdravotní pojišťovny, kdo je v České republice pověřen prováděním 

veřejného zdravotního pojištění, doporučuji, abyste se s žádostí o posouzení konkrétní 

životní situace obrátil na některou z nich.   

Cizinci, kteří nesplňují podmínky pro účast na veřejném zdravotním pojištění, mají 

povinnost uzavřít komerční pojištění. 

 

 
S pozdravem 
 

 

Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 


