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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějšíchpředpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

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

dne 10. ledna 2018, evidované pod č.j.: ve věci možnosti pojištění

ve dvou členských státech EU, Vám sděluji následující:

Kritéria pro účast v systémech sociálního zabezpečení, kam spadá i zdravotní pojištění,

jsou napříč členskými státy EU stanovena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 883/2004 a jeho prováděcím předpisem č. 987/2009. Dle ustanovení či. 11 základního

nařízení platí, osoba může v jednom časovém okamžiku podléhat právním předpisům

v oblasti sociálního zabezpečení pouze jediného členského státu. Účast ve více

systémech je nepřípustná, a to i tehdy, pokud by osoba chtěla být účastná např. jako tzv.

samoplátce v rámci systému veřejného zdravotního pojištění. Samotná skutečnost, že je

osoba státním příslušníkem státu, ve kterém by se chtěla účastnit systému veřejného

zdravotního pojištění, nehraje roli. Stejně tak nehraje roli ani skutečnost, že na území

takového státu může mít osoba trvalý pobyt, ten je totiž z pohledu aplikace výše

zmíněných nařízení EU irelevantní.

Obecně platí, že osoba, která spadá do osobního rozsahu nařízení EU, podléhá právním

předpisům toho členského státu, na jehož území vykonává výdělečnou činnost. Jste-li tedy

zaměstnána na území Velké Británie, jak uvádíte, podléhá tamním předpisům v oblasti

sociálního zabezpečení. Není proto možno, abyste se - byť dobrovolně - účastnila

systému veřejného zdravotního pojištění v ČR. To samozřejmě neznamená, že na území

ČR nemůžete čerpat péči. Tu je možno čerpat buďto jako nezbytné léčení (na daný dotaz

se pravděpodobně nevztáhne), nebo jako plánované léčení se souhlasem příslušné

instituce zdravotního pojištění na území Velké Británie. Dále je také možno čerpat
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na území ČR péči jako samoplátce, a to bez předchozího souhlasu příslušné britské

instituce, pokud následně po britské instituci nebude žádána náhrada nákladů.

Shrnujíc, na položenou otázku „zda si mohu platit zdravotní pojištění v ČR, ačkoliv jsem

zaměstnaná ve Velké Británii, kde také odvádím daně" je nutno odpovědět, že takový

postup není možný, a to s ohledem na přímo použitelné právní předpisy EU, které se

aplikují jednotně ve všech členských státech EU a ESVO.
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