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Úvod 
Dne 9. března 2011 byla po dlouhých politických diskuzích přijata směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční 

zdravotní péči (dále jen „Směrnice o uplatňování práv pacientů“ nebo „Směrnice“). Přijetí 

Směrnice o uplatňování práv pacientů je nesporně jednou z mnoha demonstrací skutečnosti, 

že Evropská unie (dále též „EU“) již nepředstavuje těleso zformované pouze za účelem 

ekonomické integrace, ale že spektrum činností EU je již natolik široké, že zahrnuje 

agendy, které při založení Evropských společenství (a dlouhou dobu poté) patřily výhradně 

do kompetence členských států. Jednou z takových agend, na které lze pozorovat zajímavý 

historický vývoj postupného rozšiřování pravomocí EU, je právě zdravotnictví. Přestože je 

problematika vztahu zdravotnictví a EU velmi zajímavá, na její detailní analýzu by zřejmě 

nepostačoval ani rozsah několika odborných prací. Vzhledem k této skutečnosti je 

předmětem předkládané diplomové práce pouhý výsek z této tématiky, který představuje 

poskytování přeshraniční zdravotní péče v Evropské unii. 

Přeshraniční zdravotní péče v Evropské unii je zajímavý fenomén, který prošel 

významným vývojem; počínaje 90. lety minulého století, kdy Soudní dvůr Evropské unie 

(dále jen „SDEU“) poprvé vyjádřil názor, že zdravotní péči lze považovat za službu ve 

smyslu příslušných ustanovení primárního práva, na kterou se vztahují základní principy 

volného pohybu na vnitřním trhu, přes následnou bohatou judikatorní činnost, 

prostřednictvím které SDEU zakotvil široká práva pacientů při přeshraničním zdravotním 

styku, až po nedávné přijetí Směrnice o uplatňování práv pacientů. Právě na pozadí 

historických souvislostí bude deklarováno, že problematiku přeshraniční zdravotní péče 

nelze nadále vnímat jako „nezbytnou zátěž“ systémů zdravotnictví jednotlivých členských 

států, limitovanou pouze na situace poskytování nezbytné zdravotní péče, ale jako reálný 

problém, kterému každý členský stát musí řádně čelit. Problematika poskytování 

přeshraniční zdravotní péče v Evropské unii je dle autorky této diplomové práce téma, které 

není zajímavé pouze z pohledu teoreticko-právní analýzy, ale které má též zásadní 

praktické dopady a může se týkat každého z nás.  
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Problematiku přeshraniční zdravotní péče v Evropské unii lze charakterizovat jako 

právo jednotlivce obdržet zdravotní péči v členském státě, který je odlišný od členského 

státu, kde je tato osoba registrovaná v rámci systému zdravotního pojištění.
1
 Přeshraniční 

zdravotní péče je problematika poměrně široká, jelikož nezahrnuje pouze případy, kdy 

dojde k náhlému onemocnění či zdravotnímu úrazu v průběhu krátkodobého pobytu 

v zahraničí (tj. neplánovaná mobilita pacientů), ale pojímá též tzv. plánovanou mobilitu 

pacientů spočívající v tom, že pacienti z různorodých důvodů (kratší čekací doby na 

zdravotní ošetření, modernější technické zázemí poskytovatelů zdravotní péče či finanční 

důvody) cestují do zahraničí za účelem zdravotního ošetření.
2
  

Cílem této diplomové práce je komplexně analyzovat právní úpravu přeshraniční 

zdravotní péče, která je nově zakotvená ve Směrnici o uplatňování práv pacientů 

a zhodnotit tak její celkový přínos a potenciální dopad její implementace na systém 

zdravotnictví České republiky. Přestože je tato diplomová práce zaměřená především na 

zhodnocení nově přijatých pravidel upravujících poskytování přeshraniční zdravotní péče 

v podobě Směrnice o uplatňování práv pacientů, dle názoru autorky je pro dosažení 

předeslaných cílů této práce nezbytné prezentovat též historické a politické souvislosti, 

které jsou od problematiky přeshraniční zdravotní péče neoddělitelné. Z tohoto důvodu 

budou v předkládané diplomové práci detailněji analyzovány celkové kompetence 

Evropské unie v oblasti zdravotnictví a jednotlivá práva pacientů vyplývající z rozsáhlé 

judikatorní činnosti SDEU. Ačkoliv se v dalších částech předkládaná diplomová práce 

dotýká problematiky tzv. koordinačních nařízení,
3
 tato tématika bude zkoumána pouze 

                                                 
1
 van DE GRONDEN, J. a kolektiv. Health care and EU law. The Hague, The Netherlands: T.M.C. Asser 

Press, 2011, str. 80. Obdobně klasifikuje přeshraniční zdravotní péči ustanovení čl. 3 písm. e) Směrnice o 

uplatňování práv pacientů. 
2
 Bod 39 preambule Směrnice o uplatňování práv pacientů vyjmenovává hlavní důvody, které vedou 

pojištěnce k obdržení zdravotní péče v jiném členském státě. Mezi tyto důvody patří např. vyšší kvalita 

zdravotní péče, možnost odlišného způsobu léčby nebo nabídka specializované zdravotní péče.  
3
 Nařízení Rady (ES) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na 

zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství společně s nařízením Rady č. 574/72 ze 

dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů 

sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství, dále Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního 

zabezpečení společně s nařízením 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. 
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v rozsahu potřebném pro účely této práce. Přestože poskytování přeshraniční zdravotní 

péče ve větším měřítku pojímá též problematiku mobility poskytovatelů zdravotní péče 

napříč Evropskou unií, tato práce je výhradně zaměřena pouze na otázky spojené 

s mobilitou pacientů.   

Předkládaná diplomová práce je po obsahové stránce rozdělena do 4 kapitol. První, 

převážně deskriptivní, kapitola představuje problematiku celkových kompetencí Evropské 

unie v oblasti zdravotnictví prostřednictvím právní analýzy relevantních ustanovení 

primárního práva. Přestože tato část diplomové práce spočívá především v nástinu 

historického vývoje stupňování „evropského“ vlivu v oblasti zdravotnictví, její význam by 

neměl být nicméně podceňován. Právě specifický charakter vztahu pravomocí členských 

států a Evropské unie v oblasti zdravotnictví je stěžejní pro bližší pochopení problematiky 

přeshraniční zdravotní péče. Druhá kapitola diplomové práce se konkrétně zabývá vývojem 

právního rámce přeshraniční zdravotní péče. Tato kapitola se primárně zaměřuje na analýzu 

problematiky vztahu zdravotní péče a principů, jež ovládají fungování vnitřního trhu 

v Evropské unii. Následně jsou detailně představena relevantní ustanovení 

tzv. koordinačních nařízení upravující přeshraniční zdravotní péči. V závěrečné části druhé 

kapitoly jsou na základě syntézy nejdůležitějších aspektů rozhodnutí SDEU analyzována 

konkrétní práva pacientů související s výkonem přeshraniční zdravotní péče. Právě právní 

konstrukce vytvořená SDEU opírající se o přímo aplikovatelná ustanovení primárního 

práva totiž sloužila jako předloha při modelaci právního rámce obsaženého v dikci 

Směrnice o uplatňování práv pacientů. Stěžejní třetí kapitola této diplomové práce detailně 

analyzuje nová pravidla upravující fungování přeshraniční zdravotní péče v Evropské unii 

v podobě Směrnice o uplatňování práv pacientů. Tato kapitola obsahuje právní analýzu 

jednotlivých částí Směrnice a jejich vzájemnou komparaci s předchozím právním rámcem 

vytvořeným pomocí judikatury SDEU. V této kapitole diplomové práce je zároveň 

zhodnocen celkový přínos Směrnice o uplatňování práv pacientů a její potenciální dopad na 

budoucí vývoj přeshraniční zdravotní péče v Evropské unii. Poslední kapitola této 

diplomové práce nabízí právní analýzu vládního návrhu zákona, jež implementuje Směrnici 

o uplatňování práv do českého právního řádu. Tato kapitola rovněž blíže představuje, 

jakým způsobem probíhá fungování přeshraniční zdravotní péče v České republice v praxi. 
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Závěr čtvrté kapitoly předkládané diplomové práce nabízí úvahy de lege ferenda o možném 

dopadu Směrnice na fungování systému zdravotnictví v České republice. 

V diplomové práci jsou použity základní metody zpracování vědecké práce; vedle 

převažující metody analýzy autorka v práci též částečně používá metody deskripce 

a syntézy. Při svém postupu autorka diplomové práce vycházela ze standardních metod 

interpretace primárního a sekundárního práva a dále z velkého množství odborné, převážně 

zahraniční, literatury. Jako cenný zdroj informací autorce sloužily poskytnuté údaje od 

Centra mezistátních úhrad.  

 

Tato diplomová práce vychází z právního stavu ke dni 31. 1. 2014.  

 

1. Pravomoci Evropské unie v oblasti zdravotnictví  
 

1.1 Vývoj rozsahu pravomocí Evropské unie v oblasti zdravotnictví 

Organizace a financování systému zdravotnictví bylo již od založení Evropského 

společenství tradičně vnímáno jako národní záležitost spadající výhradně do kompetence 

členských států. Bylo tomu tak z mnoha důvodů; každý členský stát vybudoval postupem 

času jedinečný systém zdravotnictví, který reflektuje různorodé faktory typické pro daný 

stát. Organizace systému zdravotnictví je tak ovlivněna faktory jako jsou sociální potřeby 

obyvatelstva či zavedená míra individuální finanční kontribuce do systému zdravotního 

pojištění. Organizace zdravotnictví bývá často ovlivněna též politickými rozhodnutími.
4
  

Jelikož primárním účelem založení Evropských společenství v roce 1957 byla 

ekonomická integrace doprovázená vytvořením vnitřního trhu napříč Společenstvím, 

Římská smlouva neobsahovala žádná ustanovení týkající se oblasti zdravotnictví.
5
 Až do 

přijetí Maastrichtské smlouvy v roce 1992 Evropské společenství nedisponovalo žádnými 

explicitními kompetencemi v oblasti zdravotnictví. Ačkoliv jedním ze skalních principů již 

                                                 
4
 MOSSIALOS, E.; MCKEE, M. EU law and the social character of health care. New York: P.I.E.-Peter 

Lang, 2002, str. 27-28. 
5
 NISTOR, L. Public services and the European Union: healthcare, health insurance and education services. 

The Hague: T.M.C. Asser press, 2011, str. 296. Srov. ustanovení čl. 2 Smlouvy o založení Evropského 

hospodářského společenství ze dne 25. března 1957. 
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od doby vzniku Evropských společenství je zásada svěření pravomocí,
6
 považovat 

zdravotnictví za oblast, která zůstala zcela nedotčená „evropským vlivem“ a vyvíjela se 

izolovaně, by však bylo chybné.
7
  

Již od 70. let minulého století probíhaly na evropské úrovni různé aktivity týkající 

se ochrany veřejného zdraví, ačkoliv jejich právní základ není zcela zřejmý.
8
 Na příkladu 

přeshraniční zdravotní péče v Evropské unii bude dále ukázáno, že právě pravidla 

upravující vznik a fungování vnitřního trhu díky široké interpretaci SDEU podstatně 

ovlivnila vnímání pravomocí Evropského společenství v oblasti zdravotnictví.
9
 Otázky 

spojené s ochranou veřejného zdraví vyvstávají i v rámci dalších politik patřících do 

kompetence Evropské unie.
10

 A v neposlední řadě z ustálené judikatury SDEU vyplývá, že 

ačkoliv organizace systémů zdravotnictví patří k výhradním pravomocem členských států, 

neznamená to, že tato oblast představuje ostrov mimo dosah unijního práva. Členské 

státy jsou i při výkonu svých pravomocí v oblasti zdravotnictví, ve které má EU pouze 

doplňkovou pravomoc, povinny respektovat unijní právo.
11

 

Maastrichtská smlouva vůbec poprvé zakotvila pravomoci Evropského společenství 

v oblasti zdravotnictví, potažmo ochrany veřejného zdraví. Ustanovení čl. 129 odst. 1 

                                                 
6
 Zásada svěření pravomocí byla zakotvena v ustanovení čl. 4 Smlouvy o založení Evropského hospodářského 

společenství ze dne 25. března 1957, nyní vyjádřená v ustanovení čl. 5 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii: 

„Podle zásady svěření pravomocí jedná Unie pouze v mezích pravomocí svěřených jí ve Smlouvách členskými 

státy pro dosažení cílů stanovených ve Smlouvách. Pravomoci, které nejsou Smlouvami Unii svěřeny, náležejí 

členským státům.“ 
7
 Srov. van DER MEI, A. P.; WADDINGTON, L. Public Health and the Treaty of Amsterdam. European 

Journal of Health Law, č. 5, 1998, str. 131-133.   
8
 Jednalo se o koordinační programy jako „Europe against Cancer programme“ zahrnující aktivity proti 

užívání tabáku či program „Europe against AIDS“ spočívající ve výzkumu a vytvoření pravidel pro 

bezpečnost při používání krve. Dále srov. HERVEY, T. K.; MCHALE, J. V. Health law and the European 

Union. New York: Cambridge University Press, 2004, str. 73. 
9
 Jako názorný příklad lze uvést rozhodnutí SDEU ve věci C-372/04 The Queen, na žádost: Yvonne Watts 

proti Bedford Primary Care Trust a Secretary of State for Health [2006] ECR I-4325, o kterém bude dále 

blíže pojednáno. Obecně lze konstatovat, že principy upravující vznik a fungování vnitřního trhu mají velký 

potenciál ovlivnit oblast zdravotnictví, a to prostřednictvím harmonizace právních předpisů, jež má za cíl 

usnadnit volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu.  
10

 V tomto kontextu zahrnuje pojem Evropská unie též pojem Evropské společenství. Např. ochrana 

spotřebitelů a s tím spojené minimální požadavky na zdravotní nezávadnost zboží.  
11

 Srov. Stanovisko Generálního advokáta Tesaura ze dne 16. září 1997 ve věci Kohll a Decker, odst. 17. Dále 

též C-158/96 Raymond Kohll proti Union des caisses de maladie [1998] ECR I-1931, odst. 19, C-120/95 

Nicolas Decker proti Caisse de maladie des employés privés [1998] ECR I-1831, odst. 25 či C-157/99 B.S.M. 

Smits, provdaná Geraets, proti Stichting Ziekenfonds VGZ a H.T.M. Peerbooms proti Stichting CZ Groep 

Zorgverzekeringen [2001] ECR I-5473, odst. 46. 
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Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen „SES“) stanovilo, že činnost 

Společenství má přispívat k zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví 

prostřednictvím podpory spolupráce mezi jednotlivými členskými státy a zakotvilo 

povinnost, aby požadavky na ochranu veřejného zdraví byly zohledněny ve všech 

politikách Evropského společenství. Členské státy si nicméně ponechaly výhradní 

pravomoc týkající se organizace systémů zdravotnictví, jelikož jakákoliv harmonizační 

opatření v této oblasti byla explicitně vyloučena.
12

 Přestože zakotvení určitých pravomocí 

Evropského společenství v oblasti ochrany veřejného zdraví do Maastrichtské smlouvy 

sklidilo různorodé reakce,
13

 autorka této práce se domnívá, že takový vývoj byl zcela 

logický a s ohledem na již existující aktivity Evropského společenství v této oblasti též 

nezbytný. Zakotvení specifického ustanovení pro oblast zdravotnictví přispělo k větší 

právní jistotě a k formulaci určitých hranic mezi pravomocí členských států na jedné straně 

a Evropským společenství na straně druhé.  

K dalšímu rozšíření kompetencí Evropského společenství v oblasti zdravotnictví 

došlo v důsledku přijetí Amsterdamské smlouvy z roku 1997. Oproti dikci bývalého 

ustanovení čl. 129 SES se význam ochrany veřejného zdraví jednoznačně posunul do 

popředí. Ustanovení čl. 152 SES zakotvovalo požadavek, aby při vymezení a provádění 

všech politik a činností Evropského společenství byl zajištěn vysoký stupeň ochrany 

lidského zdraví.
14

 Dle dikce tohoto ustanovení již pravomoc Společenství nespočívá pouze 

„v přispívání k zajištění vysoké úrovně ochrany veřejného zdraví“,
15

 ale přímo 

„v povinnosti zajištění vysokého stupně ochrany zdraví“.
16

 Další posun lze spatřit i ve 

skutečnosti, že Společenství není již limitováno pouze činnostmi prevenčního charakteru, 

ale zahrnuje též aktivity, které mají za přímý cíl zlepšení úrovně veřejného zdraví.
17

 

Pravomoc Společenství je však limitována odpovědností členských států za organizaci 

                                                 
12

 Ustanovení čl. 129 odst. 4 SES. K tomu dále srov. HERVEY, T. K.; MCHALE, J. V. Health law and the 

European Union. New York: Cambridge University Press, 2004, str. 75. 
13

 K tomu blíže srov. NISTOR, L. Public services and the European Union: healthcare, health insurance and 

education services. The Hague: T.M.C. Asser press, 2011, str. 297.  
14

 Ustanovení čl. 152 odst. 1 SES. 
15

 Ustanovení bývalého čl. 129 odst. 1 SES. 
16

 Ustanovení čl. 152 odst. 1 SES.  
17

 Ustanovení čl. 152 odst. 1 SES stanoví: „[…] Činnost Společenství doplňuje politiku členských států a je 

zaměřena na zlepšování veřejného zdraví […].“ 
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systému zdravotnictví
18

 a explicitním zákazem harmonizace právních a správních předpisů 

členských států v této oblasti.
19

 Toto omezení představuje vyjádření aplikace principu 

subsidiarity v oblasti zdravotnictví.
20

 

Poslední změny týkající se zakotvení konkrétních pravomocí Evropské unie 

v oblasti zdravotnictví nastaly v důsledku přijetí Lisabonské smlouvy v roce 2009, kdy bylo 

ustanovení čl. 152 SES přeměněno na ustanovení čl. 168 Smlouvy o fungování Evropské 

unie (dále pouze „SFEU“). V zásadě se však nejedná o významné změny a znění 

ustanovení čl. 168 SFEU zůstalo v podstatě nedotčeno.
21

 Evropská unie je povinna při 

vymezení a provádění všech svých činností zajistit vysoký stupeň ochrany lidského 

zdraví.
22

 Pravomoci Evropské unie v oblasti zdravotnictví vyplývající z ustanovení čl. 168 

SFEU lze charakterizovat jako doplňkové či koordinační.
23

 Evropská unie tedy nenahrazuje 

pravomoc členských států v oblasti zdravotnictví a je povinna plně uznat odpovědnost 

členských států za vnitrostátní uspořádání svých zdravotních systémů, jež zahrnuje 

organizaci a plánování poskytování zdravotní péče, určení způsobu financování systému 

zdravotnictví, jakož i stanovení pravidel pro poskytování hrazené zdravotní péče.
24

 Ostatně 

ustálená judikatura SDEU právo členských států samostatně organizovat vlastní systém 

zdravotnictví, respektive systém sociálního zabezpečení, mnohokrát potvrdila.
25

  

                                                 
18

 Ustanovení čl. 152 odst. 5 SES.  
19

 Ustanovení čl. 152 odst. 4 SES. 
20 

HERVEY, T. K.; MCHALE, J. V. Health law and the European Union. New York: Cambridge University 

Press, 2004, str. 80. Princip subsidiarity je nyní vyjádřen v ustanovení čl. 5 Smlouvy o Evropské unii: 

„V oblastech, které nespadají do jeho výlučné pravomoci, vyvíjí […] Společenství činnost pouze tehdy a do té 

míry, pokud sledovaných cílů nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států […].“  
21

 Srov. NISTOR, L. Public services and the European Union: healthcare, health insurance and education 

services. The Hague: T.M.C. Asser press, 2011, str. 300.  
22

 Tento požadavek je vyjádřen nejen v ustanovení čl. 168 odst. 1 SFEU, ale též v ustanovení čl. 9 SFEU. 
23

 Ve smyslu ustanovení čl. 2 odst. 5 SFEU. K tomu srov. SYLLOVÁ, J. a kolektiv. Lisabonská smlouva: 

komentář. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2010, str. 627-635. 
24

 Ustanovení čl. 168 odst. 7 SFEU stanoví: „Při činnosti Unie je uznávána odpovědnost členských států za 

stanovení jejich zdravotní politiky a za organizaci zdravotnictví a poskytování zdravotní péče. Odpovědnost 

členských států zahrnuje řízení zdravotnictví a zdravotní péče, jakož i rozdělování na ně vyčleněných zdrojů.“ 

Na rozdíl od ustanovení čl. 152 odst. 5 SES, ustanovení čl. 168 SFEU jednoznačně vymezuje činnosti, jež 

spadají do výhradní pravomoci členských států. K tomu srov. rozhodnutí SDEU ve věci C-56/01, Patricia 

Inizan proti Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine [2003] ECR I-12403, odst. 17, věc C-

372/04 Watts, odst. 92 či rozhodnutí SDEU C-173/09, Georgi Ivanov Elchinov proti Natsionalna 

zdravnoosiguritelna kasa [2010] ECR I-8889, odst. 58.  
25

 Rozhodnutí SDEU ve věci 238/82 Duphar BV a další proti Nizozemskému státu [1984] ECR 523, odst. 16, 

či C-70/95 Sodemare SA, Anni Azzurri Holding SpA a Anni Azzurri Rezzato Srl proti Regione Lombardia 

[1997] ECR-I-3395, odst. 27, dále též C-158/96 Kohll, odst. 17 či C-120/95 Decker odst. 21. 
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Ačkoliv ustanovení čl. 168 odst. 5 SFEU vylučuje přijímání harmonizačních 

opatření, Evropská unie může v souladu s principem subsidiarity v oblasti zdravotnictví 

a ochrany veřejného zdraví jednat za předpokladu, že zamýšlených cílů nelze uspokojivě 

dosáhnout opatřeními přijímanými na úrovni členských států.
26

 Právě problematika 

přeshraniční zdravotní péče v Evropské unii představuje typický případ, kdy pro zajištění 

úspěšného fungování mobility pacientů jsou nutná opatření na úrovni Evropské unie.  

 

1.2 Pravomoci Evropské unie odvozované z dalších ustanovení 

primárního práva 

Již v úvodu této kapitoly bylo naznačeno, že celkové pravomoci Evropské unie 

v oblasti zdravotnictví nelze limitovat pouze na ustanovení čl. 168 SFEU. Jelikož primární 

povinností Evropské unie je zajistit vysoký stupeň ochrany lidského zdraví při provádění 

všech svých činností a politik, mohou zmocněné evropské instituce v rámci těchto aktivit 

přijímat právní opatření s přesahem do oblasti zdravotnictví, potažmo ochrany veřejného 

zdraví.
27

 Takto přijatá právní opatření však mohou být použita za účelem ochrany 

a podpory veřejného zdraví pouze za předpokladu, že takový cíl má funkci doplňkovou 

k hlavnímu účelu vydaného opatření.
28

  

Jako právní základ pro přijímání právně závazných opatření v oblasti zdravotnictví 

mohou být dále použita i jiná zmocňující ustanovení, která zakotvují tzv. „funkční 

kompetence“.
29

 Přesněji se jedná o ustanovení čl. 114 SFEU a čl. 352 SFEU.
30

 Ustanovení 

                                                 
26

 SYLLOVÁ, J. a kolektiv. Lisabonská smlouva: komentář. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2010, str. 634.  
27

 Požadavek vyplývající z ustanovení čl. 168 odst. 1 SFEU. Mezi tyto politiky patří např. společná 

zemědělská politika (ustanovení čl. 38 SFEU ve spojení s čl. 43 SFEU), doprava (ustanovení čl. 90 SFEU ve 

spojení s čl. 91 SFEU), životní prostředí (ustanovení čl. 191 SFEU ve spojení s čl. 192 SFEU). K tomu dále 

srov. HERVEY, T. K.; MCHALE, J. V. Health law and the European Union. New York: Cambridge 

University Press, 2004, str. 84-85.  
28

 Ibid., str. 85.  
29

 Dle autorů De Witte a De Burca lze charakterizovat funkční kompetence následovně: „Funkční charakter 

těchto pravomocí spočívá v tom, že opatření přijatá na jejich základě často zasahují do politik, které jako 

takové nebyly svěřeny do pravomoci Evropského společenství anebo do politik, ve kterých má Evropské 

společenství dle zakládajících smluv pouze minimální roli.“ (volně přeloženo autorkou diplomové práce). 

NISTOR, L. Public services and the European Union: healthcare, health insurance and education services. 

The Hague: T.M.C. Asser press, 2011, str. 301.  
30

 Pro účely této diplomové práce je významné pouze ustanovení čl. 114 SFEU, které ve spojení 

s ustanovením čl. 168 odst. 1 SFEU tvoří právní základ Směrnice o uplatňování práv pacientů.  
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čl. 114 SFEU zmocňuje Evropský parlament a Radu, aby řádným legislativním postupem 

přijímaly právní opatření ke sbližování ustanovení právních a správních předpisů členských 

států, jejichž účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu.
31

  

Využití ustanovení čl. 95 SES
32

 jako právního základu pro přijímání právně 

závazných opatření bylo v minulosti poměrně frekventované. Mnohá opatření přijatá na 

tomto základě měla nemalý dopad na vnitrostátní právní ustanovení týkající se ochrany 

veřejného zdraví v členských státech.
33

 K vymezení podmínek uplatnění ustanovení čl. 95 

SES jako právního základu přistoupil SDEU ve věci Reklama na tabákové výrobky.
34

 Dle 

SDEU je při posuzování správnosti volby ustanovení čl. 95 SES nutné vždy zkoumat, zdali 

účelem opatření přijímaných na tomto základě je skutečně zlepšení podmínek vytvoření 

a fungování vnitřního trhu.
35

 Ustanovení čl. 95 SES nezaručuje Evropskému společenství 

obecnou pravomoc k regulaci vnitřního trhu, a proto opatření přijatá na tomto právním 

základě musí vždy adresovat reálné problémy.
36

 Skutečnost, že ustanovení čl. 129 odst. 4 

SES
37

 explicitně vylučuje harmonizaci vnitrostátních právních předpisů v oblasti 

zdravotnictví, však dle SDEU neimplikuje, že harmonizační opatření přijatá na základě 

jiných zmocňujících ustanovení zakládajících smluv nemohou mít dopad na ochranu 

lidského zdraví.
38

 Pokud jsou podmínky předvídané v ustanovení čl. 114 SFEU splněny, lze 

přijímat harmonizující právní opatření na úrovni Evropské unie i v oblasti zdravotnictví. 

Tato opatření ovšem musí být v souladu se zásadou subsidiarity
39

 a zásadou 

proporcionality.
40

  

 

                                                 
31

 V souladu s cíli v ustanovení čl. 26 odst. 1 SFEU.  
32

 Nyní ustanovení čl. 114 SFEU. 
33

 K tomu srov. HERVEY, T. K. Community and national competence in health after Tobacco Advertising. 

Common Market Law Review, č. 38, 2001, str. 1437-1440.  
34

 Rozhodnutí SDEU ve věci C-376/98 Spolková republika Německo proti Evropskému parlamentu a Radě 

Evropské unie [2000] ECR I-8419. 
35

 Ibid., odst. 83.  
36

 Ibid., odst. 84.  
37

 Nyní ustanovení čl. 168 odst. 5 SFEU.  
38

 Viz. ibid., bod 34, odst. 78 a 88.   
39

 Ustanovení čl. 5 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii. 
40

 Ustanovení čl. 5 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii. 
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1.3 Shrnutí: Pravomoci Evropské unie v oblasti zdravotnictví 

Přestože byl vliv Evropského společenství v oblasti zdravotnictví v minulosti 

naprosto nevýrazný, dnes lze s určitostí tvrdit, že převážná většina politik Evropské unie 

má na tuto oblast zcela zásadní dopad.
41

 Ostatně skutečnost, že pravomoci EU vyplývající 

z ustanovení čl. 168 SFEU jsou koordinačního charakteru, a že Unie má povinnost 

respektovat odpovědnost členských států při organizaci svých zdravotních systémů, 

znamená pouze to, že právo Evropské unie nereguluje tuto oblast přímo.
42

 K problematice 

pravomocí Evropské unie v oblasti zdravotnictví se vyjádřil mnohokrát též SDEU, jehož 

postoj zřejmě nejlépe vystihuje výrok ve věci Watts:
43

 „Toto ustanovení
44

 nicméně 

nevylučuje, aby členské státy byly podle jiných ustanovení Smlouvy […] nebo podle 

opatření Společenství přijatých na základě jiných ustanovení Smlouvy […] povinny 

přizpůsobit své vnitrostátní systémy sociálního zabezpečení, aniž by to bylo možné 

považovat za zásah do jejich svrchované pravomoci v této oblasti.“  

 

2. Vývoj právní úpravy přeshraniční zdravotní péče v Evropské 

unii  
 

2.1 Poskytování zdravotní péče versus vnitřní trh Evropské unie 

Integrace Evropské unie je doprovázená vytvořením vnitřního trhu, který 

představuje „prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, 

služeb a kapitálu“.45 Tyto čtyři principy ve své podstatě tvoří základní kameny vnitřního 

trhu. Za účelem zajištění fungování vnitřního trhu je nutné harmonizovat právní předpisy 

jednotlivých členských států a vytvořit tak jednotný právní rámec na úrovni Evropské unie. 

Jednotná právní úprava, která ctí zákaz diskriminace, zásadu rovnosti a další hodnoty, na 

                                                 
41

 MÄKINEN, M. Delivery of European cross-border healthcare and the relevance and effects of EU 

regulations and judicial processes with reference to delivery of drugs and blood donor information material. 

Dizertační práce. Turku. University of Turku, Department of Public Health, 2007, str. 14.  
42

 ULLMANNOVÁ, N. Právní aspekty přeshraniční zdravotní péče. Rigorózní práce. Praha. Právnická 

fakulta Univerzity Karlovy, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. 2009, str. 16.  
43

 C-372/04 Watts, odst. 147.  
44

 Myšleno ustanovení bývalého čl. 152 odst. 5 SES (ustanovení čl. 168 odst. 5 SFEU).  
45

 Ustanovení čl. 26 odst. 2 SFEU.  
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kterých je Evropská unie založena,
46

 je nezbytná pro zajištění bezproblémové a efektivní 

mobility osob. Členské státy z tohoto důvodu mají povinnost vyvarovat se přijímání 

opatření či činnostem, které by měly za cíl nebo jejichž následkem by bylo narušení či 

omezení volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu napříč Evropskou unií.
47

 

Systémy zdravotnictví jednotlivých členských států jsou unikáty zformované 

historickými a společenskými okolnostmi.
48

 Nejzásadnější rozdíly spočívají především ve 

způsobu financování systémů zdravotnictví a s tím spojené náhrady nákladů za poskytnutou 

zdravotní péči.
49

 Většina zdravotních systémů členských států je nicméně založena na 

principu solidarity.
50

 Právo na všeobecný přístup ke zdravotní péči je uznáno na úrovni 

Evropské Unie a zakotveno v ustanovení čl. 35 Listiny základních práv Evropské unie.
51

 

Jedním z charakteristických znaků, kterým se vyznačuje každý systém zdravotnictví 

v Evropské unii, je jejich organizace založená na principu teritoriality. Princip teritoriality 

je jednou ze zásadních překážek úspěšného fungování přeshraniční zdravotní péče v EU, 

jelikož představuje zásadu, že pacienti by měli primárně obdržet zdravotní péči od 

poskytovatele, který působí na území členského státu, kde jsou registrováni ke zdravotnímu 

pojištění. Tato povinnost následně koreluje se skutečností, že pacienti (až na určité 

                                                 
46

 Ustanovení čl. 2 Smlouvy o Evropské unii.  
47

 Tento požadavek vyplývá inter alia z ustálené judikatury SDEU. Např. rozhodnutí C-381/93 Komise 

Evropských společenství proti Francouzské republice [1994] ECR I-5145, odst. 17. 
48 
Viz. kapitola 1 této diplomové práce. K tomu dále srov. KOSTERA, T. Unwelcome Europeanization – The 

development of European cross-border patient mobility. Diplomová práce. Bruges: College of Europe, 

Political and Administrative Studies Department. Akademický rok 2006-2007, str. 4-8. 
49

 Z pohledu náhrady nákladů za zdravotní péči lze členské státy rozdělit do dvou kategorií: na systém 

sociálního pojištění, který je založen na povinném zdravotním pojištění (v rámci tohoto systému lze dále 

rozlišovat systém věcných dávek od systému dodatečné náhrady nákladů) a systém národních zdravotních 

služeb, který je převážně financován z daňových příjmů státu (názvy volně přeložené autorkou). Tyto systémy 

se v členských státech vyskytují v různě modifikovaných podobách. K tomu dále srov. van DER MEI, A. P. 

Free movement of persons within the European Community: cross-border access to public benefits. Portland, 

Or.: Hart Pub., 2003, str. 223-226. 
50

 Srov. van DE GRONDEN, J. a kolektiv. Health care and EU law. The Hague, The Netherlands: T.M.C. 

Asser Press, 2011, str. 42-51. K uplatňování principu solidarity se hlásí též Směrnice o uplatňování práv 

pacientů v ustanovení čl. 4 odst. 1.  
51

 Ustanovení čl. 35 Listiny základních práv Evropské unie. Dle ustanovení čl. 6 Smlouvy o Evropské unii je 

Listina základních práv Evropské unie součástí práva Evropské unie a má stejnou právní sílu jako zakládající 

smlouvy. K problematice aplikace Listiny základních práv Evropské unie v České republice srov. 

SYLLOVÁ, J. a kolektiv. Lisabonská smlouva: komentář. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2010, str. 47-49.    
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výjimky)
52

 nemají nárok na proplacení zdravotní péče, která byla poskytnuta mimo území 

členského státu pojištění.
53

  

Z výše uvedeného je očividné, že problematika poskytování přeshraniční zdravotní 

péče v Evropské unii představuje určitou „třecí plochu“ pro potenciální spory dotýkající se 

zcela fundamentálních otázek fungování EU jako takové. Tyto rozpory způsobuje kolize 

mezi právem členských států samostatně organizovat a financovat systém zdravotnictví 

založený na principu teritoriality na jedné straně a základními principy, které ovládají vznik 

a fungování vnitřního trhu v Evropské unii, na straně druhé. Je až proto k neuvěření, že tyto 

zjevné rozpory vyplývající z problematiky přeshraniční zdravotní péče byly předloženy 

SDEU k posouzení až na konci 90. let minulého století.
54

  

SDEU sehrál zcela zásadní roli při určování práv pacientů v rámci přeshraničního 

zdravotního styku. Prostřednictvím své judikatorní činnosti SDEU vytvořil rozsáhlý soubor 

principů sloužících k hodnocení vnitrostátních právních opatření dotýkajících se oblasti 

přeshraniční zdravotní péče, aniž by však přistoupil k formulaci konkrétních evropských 

standardů poskytování zdravotní péče.
55

 Význam činnosti SDEU spočívá v tom, že až do 

implementace Směrnice o uplatňování práv pacientů v jednotlivých členských státech, 

představovala rozsáhlá judikatura v podstatě jediný „harmonizující“ právní rámec založený 

na přímo aplikovatelných ustanoveních primárního práva. Právě ten sloužil jako určitý 

model při vytváření znění Směrnice o uplatňování práv pacientů Evropskou komisí.
56

 

Jelikož obecné zásady formulované SDEU jsou součástí unijního práva,
57

 členské státy jsou 

povinny pravidla vytvořená SDEU plně respektovat.
58

 Judikatura SDEU bude i po 

                                                 
52

 Výjimku z teritoriality organizace zdravotních systémů členských států představovala, před mohutným 

rozvojem judikatorní činnosti SDEU a přijetím Směrnice o uplatňování práv pacientů v oblasti přeshraniční 

zdravotní péče, tzv. koordinační nařízení (ibid., viz. poznámka pod čarou č. 3). 
53

 SIEVEKING, K. ECJ Rulings on Health Care Services and Their Effects on the Freedom of Cross-Border 

Patient Mobility in the EU. European Journal of Migration and Law, č. 9, 2007, str. 31-32.   
54

 CABRAL, P. The internal market and the right to cross-border medical care. European Law Review, č. 29, 

2004, str. 675. 
55 GREER, S. L.; SOKOL, T. Rules for Rights: European Law, Health Care and Social Citizenship. European 

Law Journal, č. 20 (1), 2014, str. 78-79.  
56

 Bod 10 preambule Směrnice o uplatňování práv pacientů.   
57

 Resp. součástí práva komunitárního (acquis communaitare) s ohledem na skutečnost, že většina 

významných rozhodnutí SDEU v oblasti poskytování přeshraniční zdravotní péče byla vydána před účinností 

Lisabonské smlouvy.  
58

 Srov. TOMÁŠEK, M. a kolektiv. Právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013, str. 55-60.  
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implementaci Směrnice o uplatňování práv pacientů sloužit jako zcela zásadní interpretační 

vodítko při výkladu některých vágních pojmů obsažených v dikci Směrnice.  

Jako první vlaštovku vyslanou SDEU představující předzvěst k pozdějšímu vydání 

klíčových rozsudků v roce 1998,
59

 lze spatřovat rozhodnutí Luisi a Carbone.
60

 Ve svém 

rozhodnutí SDEU kvalifikoval zdravotní služby jako služby ve smyslu ustanovení čl. 60 

SES.
61

 SDEU v tomto rozhodnutí dále konstatoval, že princip volného pohybu služeb se 

nevztahuje pouze na poskytovatele služeb, ale zahrnuje též (soudně vymahatelné) 

subjektivní právo příjemců služeb vycestovat do jiného členského státu za účelem obdržení 

určité služby.
62

 Tato interpretace pojmu služba zahrnuje i subjektivní právo pacientů jako 

příjemců zdravotních služeb vycestovat do jiného členského státu za účelem obdržení 

zdravotní péče.
63

 Tímto postojem se SDEU výrazně odchýlil od posuzování služeb 

výhradně v ekonomickém měřítku a zároveň otevřel prostor pro následnou rozsáhlou 

judikaturu SDEU týkající se přeshraniční zdravotní péče.
64

   

 

2.2 Koordinační nařízení  

Koordinační nařízení představují výjimku z principu teritoriality národních 

zdravotních systémů. Jejich účelem je nikoliv harmonizace, ale koordinace vnitrostátních 

právních předpisů upravujících fungování systémů sociálního zabezpečení jednotlivých 

členských států.
65

 Vzhledem k rozdílnosti právních úprav, zavádí koordinační nařízení 

                                                 
59

 Rozhodnutí SDEU ve věci C-158/96 Kohll a C-120/95 Decker. 
60

 Rozhodnutí SDEU ve věci 286/82 a 26/83 Graziana Luisi a Giuseppe Carbone proti Ministero del Tesoro 

[1984] ECR 377.  
61

 Nyní ustanovení čl. 57 SFEU: „Za služby se podle Smluv pokládají výkony poskytované zpravidla za úplatu, 

pokud nejsou upraveny ustanoveními o volném pohybu zboží, kapitálu a osob. Služby zahrnují zejména: a) 
činnosti průmyslové povahy; b) činnosti obchodní povahy; c) řemeslné činnosti; d) činnosti v oblasti 

svobodných povolání.“ 
62

 Věc 286/82 a 26/83 Luisi a Carbone, odst. 16: „[…] volný pohyb služeb zahrnuje svobodu příjemců služeb 

vycestovat do jiného členského státu za účelem obdržení služby v tomto státě, aniž by tomu bránila omezení, 

[…], a to, že turisté, osoby, které obdrží lékařskou péči a osoby, které vycestují za účelem vzdělávání, nebo 

podnikání je třeba považovat za příjemce služeb.“ Tento názor SDEU následně potvrdil v rozhodnutí ve věci 

C-159/90 The Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd proti Stephen Grogan a dalším 

[1991] ECR I-4685.  
63 
Rozhodnutí SDEU ve věci C-372/04 Watts, odst. 87.  

64
 van DE GRONDEN, J. a kolektiv. Health care and EU law. The Hague, The Netherlands: T.M.C. Asser 

Press, 2011, str. 82.  
65

 Místní působnost koordinačních nařízení je nicméně širší. Kromě členských států Evropské unie jsou 

nařízení aplikovatelná ve státech Evropského hospodářského prostoru a ve Švýcarské konfederaci.  
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určitý standard společný všem členským státům, jehož smyslem je, společně se zakotvením 

zásady rovného zacházení, usnadnění a podpora realizace volného pohybu osob napříč EU 

v praxi.
66

 Koordinační nařízení upravují inter alia pravidla týkající se problematiky 

poskytování přeshraniční zdravotní péče. Nařízení jsou závazná v celém rozsahu a přímo 

použitelná ve všech členských státech.
67

 Dle ustálené judikatury SDEU mají aplikační 

přednost před vnitrostátními předpisy.
68

 Členské státy tedy nemohou přijímat a aplikovat 

právní opatření, která by byla v rozporu s nařízeními. 

 

2.2.1 Nařízení č. 1408/71 

Klíčové ustanovení čl. 22 Nařízení Rady (ES) č. 1408/71 o uplatňování systémů 

sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci 

Společenství (dále pouze „Nařízení č. 1408/71“)
69

 obsahuje základní právní rámec 

upravující poskytování přeshraniční zdravotní péče, který pojímá úpravu plánované 

i neplánované mobility pacientů.
70

 Právní rámec zakotvený v Nařízení č. 1408/71 spočívá 

na principu, že pojištěnec splňující podmínky předvídané v ustanovení čl. 22 Nařízení
71

 má 

nárok na obdržení zdravotní péče, náhradu nákladů a na věcné dávky v souladu s právními 

předpisy a za stejných podmínek uplatňovaných v členském státě ošetření pacienta. Zásada 

rovného zacházení implikuje, že členský stát, ve kterém je zdravotní péče poskytnuta, je 

povinen zacházet s pacienty z jiných členských států stejným způsobem, jako s vlastními 

pojištěnci. Z toho vyplývá, že pacienti, kteří obdrží zdravotní péči v jiném členském státě 

                                                 
66

 ULLMANNOVÁ, N. Právní aspekty přeshraniční zdravotní péče. Rigorózní práce. Praha. Právnická 

fakulta Univerzity Karlovy, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. 2009, str. 17.  
67

 Ustanovení čl. 288 SFEU.  
68

 6/64 Flaminio Costa proti E.N.E.L. [1964] ECR 585.  
69

 Pro účely této diplomové práce bylo použito znění konsolidované verze ke dni 7. 7. 2008. Jako prováděcí 

předpis k Nařízení č. 1408/71 bylo přijato Nařízení Rady č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k 

nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny 

pohybující se v rámci Společenství ze dne 21. března 1972.  
70

 Ve spojení s ustanovením čl. 36 Nařízení č. 1408/71, který upravuje způsob náhrady nákladů mezi 

příslušnými institucemi.   
71

 Pacient splňuje podmínky pro vznik nároku na dávky v souladu s právními předpisy státu pojištění.  
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než je stát pojištění, jsou povinni, stejně jako pojištěnci daného státu, uhradit případnou 

finanční spoluúčast.
72

  

V souladu s ustanovením čl. 22 Nařízení č. 1408/71 mohou pacienti obdržet 

zdravotní péči v jiném členském státě ve dvou případech. V situaci, kdy je nutné 

pacientovi, vzhledem k jeho zdravotnímu stavu během dočasného pobytu na území jiného 

členského státu,
73

 poskytnout nezbytnou zdravotní péči.
74

 Dále za předpokladu, že pacient 

získal předchozí povolení od příslušné instituce ve státě pojištění k plánovanému odjezdu 

do jiného členského státu za účelem obdržení zdravotní péče.
75

 Vydání tohoto povolení 

nelze odmítnout při splnění dvou podmínek; požadovaná zdravotní péče je součástí dávek 

dle právních předpisů členského státu pojištění pacienta a zároveň nemůže být poskytnuta 

v obvyklé době na území tohoto státu, s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu pacienta 

a možnému průběhu jeho nemoci.
76

  

Vágní formulace ustanovení čl. 22 Nařízení č. 1408/71 poskytovala členským 

státům velký prostor při rozhodování, zdali předchozí povolení udělit či nikoliv. To 

umožnilo (minimálně do vydání rozhodnutí SDEU ve věci Kohll a Decker)
77

 členským 

státům poměrně nenáročnou kontrolu migrace pacientů a sledování finanční stability 

systému zdravotnictví.
78

 SDEU měl na oblast poskytování přeshraniční zdravotní péče 

zcela zásadní vliv díky své rozsáhlé judikatorní činnosti, prostřednictvím které zformoval 

další právní rámec upravující mobilitu pacientů napříč Evropským společenstvím založený 

na přímo aplikovatelných ustanoveních zakládacích smluv.
79

  

                                                 
72

 VRŠKOVÁ, I. Zdravotnické služby z pohledu fungování vnitřního trhu v judikatuře Soudního dvora EU a 

právu EU. Rigorózní práce. Brno. Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra mezinárodního a 

evropského práva. Akademický rok 2011/2012, str. 25.  
73

 Bez ohledu na účel vycestování. 
74

 Ustanovení čl. 22 odst. 1 písm. a) Nařízení č. 1408/71. Náhrada nákladů za poskytnutou zdravotní péči se 

původně poskytovala prostřednictvím formuláře E111. Tato procedura však byla následně nahrazena 

Evropským průkazem zdravotního pojištění.  
75

 Ustanovení čl. 22 odst. 1 písm. c) Nařízení č. 1408/71. 
76

 Ustanovení čl. 22 odst. 2 Nařízení č. 1408/71.  
77

 Rozhodnutí SDEU ve věci C-120/95 Decker a C-158/96 Kohll.  
78

 MCKEE, M.; MACLEHOSE, L.; NOLTE, E. Health policy and European Union enlargement. 

Maidenhead: Open University Press, 2004, European Observatory on Health Care Systems, str. 161.  
79 
Ustanovení čl. 49 a 50 SES (nyní ustanovení čl. 56 a 57 SFEU). K tomu srov. MOSSIALOS, E.; PALM, W. 

The European Court of Justice and the free movement of patients in the European Union. International Social 

Security Review, č. 56, 2003, str. 11. Dualita právních rámců upravujících přeshraniční zdravotní péči byla 

zachována i po přijetí Směrnice o uplatňování práv pacientů. 
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SDEU ponechal Nařízení č. 1408/71 v platnosti. K delikátnímu vztahu Nařízení 

č. 1408/71 a ustanovení upravující volný pohyb služeb napříč Společenstvím se SDEU 

v rámci své činnosti vyjádřil mnohokrát: „Použitelnost čl. 22 Nařízení č. 1408/71 na 

předmětnou situaci nevylučuje možnost dotčené osoby mít současně na základě čl. 49 SES 

nárok na přístup ke zdravotní péči v jiném členském státě za jiných podmínek náhrady 

nákladů, než jsou podmínky stanovené v uvedeném čl. 22.“
80

 Dle názoru SDEU Nařízení 

č. 1408/71 pomáhá usnadnit mobilitu pacientů a přístup k přeshraniční zdravotní péči, 

jelikož na rozdíl od systému založeného na přímo aplikovatelném ustanovení čl. 49 SES 

garantuje pacientům přístup ke zdravotní péči v jiném členském státě za stejných podmínek 

náhrady nákladů, jaké jsou uplatňovány na pojištěnce tohoto státu.
81

 S ohledem na způsob 

náhrady nákladů vzniklých v souvislosti s obdržením zdravotní péče v jiném členském 

státě, SDEU považuje Nařízení č. 1408/71 za lex specialis k obecným ustanovením SES, 

jež upravují principy volného pohybu v rámci Společenství. Tímto postojem SDEU 

význam Nařízení č. 1408/71 s ohledem na náhradu nákladů do velké míry oslabil.
82

   

 

2.2.2 Nařízení č. 883/2004  

Vzhledem k mnohočetným změnám v důsledku judikatorní činnosti SDEU se stalo 

Nařízení č. 1408/71 poměrně složité a bylo z tohoto důvodu nahrazeno Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního 

zabezpečení (dále pouze „Nařízení č. 883/2004“),
83

 které se stalo účinné ke dni 1. května 

2010. Nařízení č. 883/2004 i nadále obsahuje právní úpravu neplánované
 
i plánované 

                                                 
80 

C-372/04 Watts, odst. 48.  
81

 C-56/01 Inizan, odst. 21-22.  
82

 HATZOPOULOS, V. G. Killing national health and insurance systems but healing patients? The European 

market for health care services after the judgments of the ECJ in Vanbraekel and Peerbooms. Common 

Market Law Review, č. 39, 2002, str. 696. Část akademické obce specifický postoj SDEU k Nařízení 

č. 1408/71 kritizovala, srov. RIEDER, C. The EC Commission‘s new adopted baby: Health Care. Columbia 

Journal of European Law, č. 14, 2007, str. 164-167 nebo CABRAL, P. Cross-border medical care in the 

European Union – bringing down a first wall. European Law Review, č. 24, 1999, str. 391-393.  
83

 Ve znění pozdějších předpisů. K provedení tohoto nařízení bylo přijato prováděcí nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o 

koordinaci systémů sociálního zabezpečení.  
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zdravotní péče.
84

 V oblasti poskytování přeshraniční zdravotní péče v Evropské unii 

ale v podstatě žádné zásadní novoty nepřináší. Dikce Nařízení č. 883/2004 reflektuje 

judikaturu SDEU týkající se přeshraničního poskytování zdravotní péče a vnáší do této 

problematiky určité upřesnění vágních pojmů ve srovnání s dikcí předchozího Nařízení 

č. 1408/71. Požadavek získání předchozího povolení v případě plánované zdravotní péče 

byl ponechán v platnosti. Povolení musí být uděleno, pokud je požadované léčení součástí 

dávek v členském státě pojištění pacienta a zároveň nemůže být na území tohoto státu 

poskytnuto v lékařsky odůvodnitelné lhůtě, s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu pacienta 

a pravděpodobnému průběhu jeho nemoci.
85

  

 

2.3 Přeshraniční zdravotní péče ve světle judikatury SDEU 

2.3.1 Aplikace principů volného pohybu služeb na zdravotní péči 

Jak již bylo výše řečeno, rozhodnutí Kohll a Decker vydaná ve stejný den v roce 

1998 mají pro problematiku poskytování přeshraniční zdravotní péče v Evropské unii zcela 

zásadní význam. SDEU v těchto rozhodnutích označil zdravotní péči za službu ve smyslu 

ustanovení čl. 49 SES, jež podléhá aplikaci principů volného pohybu v rámci vnitřního 

trhu.
86

 SDEU tedy spojil dříve nesourodé kategorie práv a rozšířil právo na přístup ke 

zdravotní péči, které již nezahrnuje pouze právo pojištěnců určitého členského státu obdržet 

zdravotní péči na území tohoto státu, ale též právo vycestovat za účelem obdržení zdravotní 

péče do jiného členského státu.
87

 Díky své bohaté judikatorní činnosti SDEU zakotvil 

široká práva pacientů migrujících z jednoho členského státu do jiného, kteří se nyní mohou 

spoléhat též na přímo aplikovatelná ustanovení primárního práva.   

Členské státy, které se obávaly negativních dopadů na finanční stabilitu svých 

zdravotních systémů, však nereagovaly na judikatorní vývoj zcela pozitivně. Jelikož 

rozhodnutí Kohll a Decker byla první z řady na ně navazujících, jejich dopad a rozsah 

                                                 
84

 Srov. ustanovení čl. 19 a 20 Nařízení č. 833/2004.  
85

 Ibid., ustanovení čl. 20 odst. 2.  
86

 SDEU v tomto ohledu plně převzal názor generálního advokáta Tesaura. Srov. rozhodnutí SDEU ve věci 

C-158/96 Kohll, odst. 54 a C-120/95 Decker, odst. 25.  
87

 RICH, R. F.; MERRICK, K. R. Cross border health care in the European Union: Challenges and 

opportunities. Journal of Contemporary Health Law & Policy, č. 23, 2006, str. 66.  



18 

 

aplikace pravidel o volném pohybu služeb na poskytování přeshraniční zdravotní péče 

napříč Evropskou unií, nebyl zprvu zcela jasný.
88

 Z tohoto důvodu členské státy zpočátku 

interpretovaly rozhodnutí SDEU velmi úzce.
89

 SDEU ve své pozdější judikatuře, o které 

bude pojednáno v následujících částech této diplomové práce, své závěry z rozhodnutí 

Kohll a Decker precizoval a vytvořil tak obsáhlý právní rámec upravující poskytování 

přeshraniční zdravotní péče v Evropské unii.     

Z dikce ustanovení čl. 49 SES vyplývá, že jedním z charakteristických znaků pojmu 

služba je úplata.
90

 Poskytování služeb by tedy mělo zahrnovat určitou ekonomickou 

interakci mezi poskytovateli a příjemci dané služby. Právě skutečnost, že poskytování 

zdravotní péče nenaplňuje kritéria této definice, byla namítána mnohými členskými státy. 

SDEU nicméně tyto argumenty razantně odmítl a konstatoval, že základní znak úplaty 

spočívá v poskytnutí určitého protiplnění výměnou za obdržení určité služby. V rozhodnutí 

Smits a Peerbooms SDEU tuto problematiku blíže objasnil: „V projednávaných případech 

platby provedené zdravotními pojišťovnami […] představují skutečně ekonomickou 

protihodnotu za nemocniční výkony, byť byly stanoveny paušálně, a nepochybně mají 

charakter úplaty pro nemocniční zařízení, které je přijímá a které se zabývá činností 

hospodářského charakteru.“
91

  

K problematice rozdílnosti v organizaci zdravotních systémů členských států se 

SDEU vyjádřil v rozhodnutí Müller-Fauré a Van Riet.
92

 Pro posouzení zdravotní péče jako 

služby ve smyslu ustanovení čl. 49 SES, nejsou rozdíly mezi způsobem organizace 

                                                 
88

 GIESEN, R. Case C-120/95, Nicolas Decker v. Caisse de maladie des employés privés, Judgment of 28 

April 1998, [1998] ECR I-1831; Case C-158/96, Raymond Kohll v. Union des caisses de maladie, Judgement 

of 28 April 1998, [1998] ECR-I-1935. Common Market Law Review, č. 36, 1999, str. 850.  
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 van DER MEI, A. P. Free movement of persons within the European Community: cross-border access to 

public benefits. Portland, Or.: Hart Pub., 2003, str. 288.  
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 K charakteristice služby ve smyslu ustanovení čl. 57 SFEU srov. SYLLOVÁ, J. a kolektiv. Lisabonská 

smlouva: komentář. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2010, str. 331-333.  
91

 Rozhodnutí SDEU ve věci C-157/99 Smits a Peerbooms, odst. 58. K tomu dále srov. rozhodnutí SDEU ve 

věci C-368/98 Abdon Vanbraekel a další proti Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC) [2001] 

ECR I-5363, odst. 41. Ve své argumentaci použil SDEU odůvodnění rozhodnutí C-263/86 Belgický stát proti 

René Humbel a Marie-Thérèse Edel [1988] ECR I-5365, odst. 17: „Základní vlastnost úplaty za službu 

spočívá v tom, že představuje protiplnění za určitou službu a je zpravidla sjednána mezi poskytovatelem a 

příjemcem služby.“ 
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 Rozhodnutí SDEU ve věci C-385/99 V.G. Müller-Fauré proti Onderlinge Waarborgmaatschappij OZ 

Zorgverzekeringen UA a E.E.M. van Riet proti Onderlinge Waarborgmaatschappij ZAO Zorgverzekeringen 

[2003] ECR I-4509.  
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a financování jednotlivých zdravotních systémů členských států podstatné:
93

 „[…] 

zdravotní výkon neztrácí svou povahu poskytnutí služby z důvodu, že je poskytnut v rámci 

národní zdravotní služby nebo režimu věcných dávek. […] zdravotní výkon poskytnutý 

v členském státě a placený pacientem nepřestává spadat do působnosti volného poskytování 

služeb zaručeného Smlouvou jen proto, že o náhradu předmětné péče je žádáno z titulu 

vnitrostátních předpisů jiného členského státu upravujících zdravotní pojištění, které 

stanoví především věcné dávky.“  

Charakterizací zdravotní péče jako služby ve smyslu ustanovení čl. 49 SES se 

SDEU zabýval též ve věci Watts.
94

 Význam tohoto rozhodnutí spočívá ve skutečnosti, že 

SDEU v rámci svých úvah sumarizoval a potvrdil závěry zformulované ve 

svých předchozích rozhodnutích.
95

 Případ Watts navíc představuje názorný příklad toho, 

jakým způsobem Evropské společenství rozšířilo svůj vliv v oblasti zdravotnictví, tedy 

v oblasti patřící do výhradní kompetence členských států, a sice prostřednictvím široké 

interpretace a aplikace principů volného pohybu v rámci vnitřního trhu.
96

  

V předmětném řízení SDEU posuzoval Národní zdravotní systém ve Velké Británii, 

který je financován především z daňových příjmů státu, a v rámci něhož je zdravotní péče 

poskytována pacientům bezplatně. Tento systém tedy a priori nesplňuje pojmové znaky 

služby charakterizované v ustanovení čl. 49 SES.
97

 SDEU konstatoval: „[…] článek 49 ES 

se použije na situaci pacienta, kterému […] jsou v jiném členském státě, než je jeho stát 

bydliště, poskytnuty za úplatu lékařské služby […], bez ohledu na způsob fungování 

vnitrostátního systému, pod nějž tato osoba spadá a u nějž je následně požádáno o náhradu 

nákladů na tyto služby.“
98

 Službu ve smyslu ustanovení čl. 49 SES tedy dle SDEU 
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 Rozhodnutí SDEU ve věci C-372/04 Watts. 
95

 SIEVEKING, K. ECJ Rulings on Health Care Services and Their Effects on the Freedom of Cross-Border 
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MCHALE, J. V. Rights to medical treatment in EU law. Medical Law Review, č. 15 (1), 2007, str. 105. 
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konstituuje již samotný přeshraniční aspekt, tj. pacient, který vycestuje za účelem obdržení 

zdravotní péče do jiného členského státu, kde je mu poskytnuta léčba výměnou za úplatu.
99

  

Za účelem posouzení zdravotní péče jako služby není dle SDEU rozhodující, ani 

v jakém typu zdravotnického zařízení je léčení poskytováno. Za službu je nutné považovat 

ambulantní, tj. mimonemocniční zdravotní péči, i zdravotní péči poskytovanou 

v nemocničních zdravotních zařízeních.
100

 Stejně tak je zcela irelevantní rozlišení mezi péčí 

poskytovanou v soukromém a veřejném zdravotnickém zařízení.
101

 

Kategorické odůvodnění SDEU týkající se aplikace principů volného pohybu služeb 

na poskytování zdravotní péče bez rozdílu, jako na služby jiného charakteru, bylo částí 

akademické obce kritizováno.
102

 Autorka předkládané diplomové práce nicméně považuje 

judikatorní vývoj za vítaný krok vstříc k zakotvení širokého katalogu práv migrujících 

pacientů, tj. občanů pohybujících se napříč Evropskou unií, kterým SDEU posílil význam 

sociálního aspektu evropského občanství.
103

 Přestože někteří akademici vnímají judikaturu 

SDEU jako revoluční, sama autorka činnost SDEU v oblasti přeshraniční zdravotní péče 

nevnímá nijak překvapivě, především s ohledem na stále intenzivnější integraci Evropské 

unie, která je doprovázená bořením jakýchkoliv hranic za účelem zlepšení podmínek 

fungování vnitřního trhu. Ostatně, jak již bylo doloženo v první kapitole této diplomové 

práce, izolovat systémy zdravotnictví od jakéhokoliv „evropského“ vlivu, je v podstatě 

nemožné. Vzhledem k judikatuře SDEU, která vyvolala mohutné diskuze vedoucí k přijetí 

Směrnice o uplatňování práv pacientů, se pacientům v Evropské unii otevírají zcela nové 

možnosti; s odvoláním na základní principy fungování vnitřního trhu mají pacienti napříč 

Evropskou unií přístup k mnohdy mnohem kvalitnější, modernější či více specializované 
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zdravotní péči v jiných členských státech. Je ovšem otázkou, zdali v době, kdy členské 

státy čelí různorodým problémům ve zdravotnictví, jako nedostatek financí, stárnoucí 

populace či odliv profesionálů do zahraničí, vyvolá mobilita pacientů v Evropské unii 

takovou dynamiku v oblasti poskytování zdravotní péče, která v budoucnosti povede 

k vytvoření vnitřního trhu se zdravotními službami v rámci Unie.  

 

2.3.2 Problematika předchozích povolení jako omezení volného pohybu 

zdravotních služeb  

Díky judikatorní činnosti SDEU je poskytování přeshraniční zdravotní péče 

v Evropské unii neoddělitelně spojeno s vnitřním trhem a principy volného pohybu služeb, 

bez ohledu na způsob organizace a financování vnitrostátního systému zdravotnictví či 

charakter poskytované zdravotní péče. Jakákoliv omezení volného pohybu služeb jsou tedy 

zakázána s výjimkou těch, která jsou odůvodněna na základě výjimek zakotvených 

v zakládacích smlouvách či omezení, jež jsou odůvodněna veřejným zájmem.
104

 Sám 

SDEU uznal, že požadavky na zachování všeobecně přístupné a vyvážené zdravotní péče či 

uchování finanční balance systému zdravotnictví mohou za určitých okolností představovat 

výjimky z principu volného pohybu služeb.
105

 

SDEU byl ve většině významných rozhodnutí postaven před vyřešení otázky 

souladu povinnosti získat předchozí povolení dle ustanovení čl. 22 Nařízení č. 1408/71 jako 

podmínky pro obdržení zdravotní péče v jiném členském státě, potažmo následné 

proplacení nákladů takto vzniklých, se základními principy volného pohybu služeb v rámci 

Evropského společenství. V tomto ohledu založil SDEU svůj přístup na rozlišení mezi 

ambulantní zdravotní péčí a zdravotní péčí poskytovanou v nemocničních zdravotních 

zařízeních.  

K problematice režimu předchozího povolení v případě ambulantní péče se SDEU 

vyjádřil již v rozhodnutí Kohll. Ačkoliv požadavek získání předchozího povolení 

vyplývající z Nařízení č. 1408/71 nezbavuje pacienty práva vycestovat do jiného členského 
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státu za účelem obdržení zdravotní péče, hrozba dodatečného neproplacení nákladů takto 

vzniklých v případě neobdržení příslušného povolení prima facie představuje omezení 

volného pohybu služeb.
106

 Ve věci Müller-Fauré a Van Riet pak SDEU k této problematice 

uvedl, že odstranění podmínky předchozího povolení v případě ambulantní péče by 

nezpůsobilo odliv pacientů v takové míře, aby tím byla narušena finanční stabilita systému 

zdravotnictví členských států.
107

 Požadavek předchozího povolení v případě ambulantní 

péče tedy představuje neodůvodnitelnou překážku volného pohybu služeb a je v rozporu 

s ustanovením čl. 49 a čl. 50 SES.
108

  

Oproti ambulantní péči však SDEU v případě zdravotní péče poskytované 

v nemocničních zdravotních zařízeních zaujal poměrně velkorysý přístup, kterým umožnil 

existenci mnohdy dalekosáhlých vnitrostátních restrikcí volného pohybu nemocničních 

zdravotních služeb.
109

 SDEU uznal, že vzhledem k vysokým nárokům na infrastrukturu, 

v rámci které je nemocniční zdravotní péče poskytovaná, je za účelem zajištění 

permanentní dostupnosti kvalitní nemocniční péče nutné systematické plánování, jež slouží 

jako prevence případného plýtvání finančními, technickými a lidskými zdroji.
110

 Z těchto 

důvodů lze požadavek předchozího povolení v případě nemocniční péče považovat za 

logické a nezbytné opatření sloužící k zachování stability systémů zdravotnictví členských 

států.
111

 Tuto argumentaci SDEU následně vztáhl ve svém pozdějším rozhodnutí Komise 

v. Francie též na zdravotní péči, kterou lze realizovat i mimo nemocniční zdravotnické 

zařízení, jež ale vyžaduje použití velkých zdravotnických přístrojů.
112

 Vzhledem k tomu, že 

tento druh zdravotní péče je též předmětem politiky plánování, je systém předchozích 
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povolení odůvodnitelný za předpokladu, že výčet takových zdravotnických přístrojů je 

taxativně uveden ve vnitrostátním právním řádu.
113

  

Zaujetím benevolentního přístupu ve vztahu k režimu předchozích povolení 

v případě nemocniční zdravotní péče a péče vyžadující použití velkých zdravotnických 

přístrojů, SDEU nicméně nepřiznal členským státům absolutní svobodu při určování 

podmínek, za kterých může být předchozí povolení k obdržení zdravotní péče v jiném 

členském státě (ne)uděleno. Režim předchozích povolení lze považovat za odůvodnitelnou 

překážku volného pohybu služeb pouze za předpokladu, že zachovává požadavek 

přiměřenosti a je založen: „[…] na objektivních, nediskriminačních a předem známých 

kritériích, tak aby byl stanoven rámec výkonu posuzovací pravomoci vnitrostátními orgány, 

aby tato pravomoc nebyla vykonávána svévolně […].”
114

 Členské státy by měly dále 

zajistit, aby jejich právní řád obsahoval určité postupy zaručující procesní ochranu 

dotčeným stranám, že jejich žádost bude projednána v přiměřené lhůtě, objektivně 

a nestranně a v případě zamítnutí žádosti o vydání předchozího povolení, že takové 

rozhodnutí bude možné napadnout soudní cestou.
115

 Součástí procesních záruk by mělo být 

též právo napadnout rozhodnutí o neudělení předchozího povolení ex post facto, tedy i po 

obdržení zdravotní péče v jiném členském státě.
116

  

 

2.3.3 Nemocniční versus mimonemocniční zdravotní péče 

Rozlišení nemocniční péče od péče mimonemocniční může být velmi problematické 

a ve svém důsledku je spíše otázkou zavedené lékařské praxe v jednotlivých členských 

státech, která se však může významně lišit.
117

 Sám SDEU k vymezení těchto zcela 

zásadních termínů nepřistoupil a pouze uvedl: „Rozlišení mezi výkony ústavními 
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a ambulantními může být v tomto ohledu někdy obtížné. Tak zvláště by mohly být některé 

výkony provedené v nemocničním prostředí, ale jejichž povaha umožňuje provedení 

i lékařem v jeho ordinaci nebo ve zdravotním středisku, postaveny na roveň výkonům 

ambulantním.“
118

 Tímto výrokem nicméně SDEU vnesl do problematiky rozlišení 

nemocniční a ambulantní péče spíše více otázek, než objasnění.
119

 Dle autorky si SDEU 

vágní formulací svých hodnocení (úmyslně) ponechal prostor pro případnou další 

interpretaci předmětné problematiky. Ten využil již ve zmíněném rozhodnutí Komise 

v. Francie, ve kterém, s ohledem na odůvodnitelnost režimu předchozích povolení, postavil 

na roveň nemocniční péči a péči vyžadující použití velkých zdravotnických přístrojů. Na 

základě tohoto rozhodnutí se zdá být relevantním faktorem pro posouzení legitimity režimu 

předchozích povolení skutečnost, zdali určitá zdravotní péče podléhá ve velké míře 

požadavkům plánování.
120

 Objasnění této problematiky přinesla až Směrnice o uplatňování 

práv pacientů.  

 

2.3.4 Podmínky (ne)udělení předchozího povolení 

SDEU se v rámci své judikatorní činnosti dále zabýval interpretací jednotlivých 

podmínek vyplývajících z ustanovení čl. 22 Nařízení č. 1408/71, potažmo z na něj 

navazujících vnitrostátních právních předpisů, dle kterých může příslušná instituce 

rozhodnout o (ne)udělení předchozího povolení a tudíž o (ne)proplacení nákladů vzniklých 

v souvislosti s obdržením zdravotní péče v jiném členském státě.   

V rozhodnutí Müller-Fauré a Van Riet se SDEU vyjádřil ke kritériu dostupnosti 

zdravotní péče „bez zbytečného odkladu“, tj. v přijatelné době, která umožní zachovat 

prospěšnost a účinnost požadovaného léčení. Dle SDEU je příslušná instituce při 

posuzování tohoto aspektu povinna přihlédnout k veškerým okolnostem každého 

konkrétního případu, vzít v úvahu zdravotní stav pacienta a jeho možný vývoj, stupeň 
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 C-385/99 Müller-Fauré a van Riet, odst. 75, dále C-512/08 Komise v. Francie, odst. 35.  
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Srov. FLEAR, M. Case C-385/99 V.G. Müller-Fauré v. Onderlinge Waarborgmaatschappij O.Z. 

Zorgverzekeringen U.A. and E.E.M. van Riet v. Onderlinge Waarborgmaatschappij Z.A.O. 

Zorgverzekeringen, Judgment of the Court of 13 May 2003. Common Market Law Review, č. 41 (1), 2004, 

str. 223-226 či van DER MEI, A. P. Cross-Border Access to Medical Care: Non-Hospital Care and Waiting 

Lists. Legal Issues of Economic Integration, č. 31 (1), 2004, str. 65. 
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 C-512/08 Komise v. Francie, odst. 36.  
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bolestí a povahu postižení.
121

 Při rozhodování příslušných institucí mají hrát roli primárně 

zdravotní aspekty každého konkrétního případu, nikoliv další faktory, především 

ekonomického rázu.
122

 K tomu SDEU ve věci Watts doplnil: „[…] pro určení toho, že 

stejné nebo pro pacienta stejně účinné léčení je dostupné v přiměřené době v zařízení na 

území členského státu bydliště, se příslušná instituce nemůže opírat výlučně o existenci 

čekacích seznamů na uvedeném území, aniž by vzala v úvahu konkrétní okolnosti 

zdravotního stavu dotyčného pacienta.“
123

  

Čekací listiny by měly být sestaveny pružným a dynamickým způsobem, aby 

v případě zhoršení zdravotního stavu pacienta bylo možné přehodnotit původně stanovenou 

čekací dobu.
124

 Udělení předchozího povolení nelze odmítnout v případě, že stanovená 

čekací doba přesahuje lékařsky přijatelnou dobu na základě posouzení zdravotního stavu 

pacienta.
125

 Někteří akademici nicméně kritizují argumentaci SDEU za to, že v žádném ze 

svých rozhodnutí SDEU neodkázal na srovnání s délkami čekacích lhůt v jiných členských 

státech. V tomto důsledku může být pojem „bez zbytečného odkladu“ vykládán v různých 

členských státech odlišně.
126

 Ačkoliv lze s těmito názory do určité míry souhlasit, dle 

autorky by nicméně tato interpretace vedla k mnohým praktickým komplikacím a k uložení 

nepřiměřených administrativních nároků na instituce rozhodující o (ne)udělení předchozího 

povolení.  

V rozhodnutí Elchinov SDEU posuzoval, zdali lze pod podmínky uvedené 

v ustanovení čl. 22 odst. 2 Nařízení č. 1408/71, při jejichž kumulativním splnění není 

příslušná instituce oprávněná odmítnout udělení předchozího povolení, subsumovat též 

situace, kdy požadovaná léčba není na území členského státu pojištění pacienta prováděna. 

Dle SDEU: „[…] žádost o předchozí povolení nelze odmítnout z důvodu, že takový způsob 

léčení není prováděn v členském státě, ve kterém má pojištěnec bydliště, neboť takový 

důvod, pokud by byl přijat, by znamenal omezení působnosti čl. 22 odst. 2 druhého 
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 C-385/99 Müller-Fauré a van Riet, odst. 90 a C-372/04 Watts, odst. 62.  
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 C-372/04 Watts, odst. 73-74.  
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 C-372/04 Watts odst. 63. Dále též C-385/99 Müller-Fauré a van Riet, odst. 92 či C-56/01 Inizan, odst. 60.  
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 DAVIES, G. The effect of Mrs Watts‘ trip to France on the national health services. King‘s Law Journal, 

č. 18 (1), 2007, str. 162.  
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pododstavce Nařízení č. 1408/71.“
127

 Příslušná instituce je povinna udělit pacientovi 

předchozí povolení, pokud alternativní zdravotní léčba, kterou lze na území členského státu 

pojištění poskytnout v přiměřené době, nevykazuje stejný stupeň účinnosti jako 

požadovaná zdravotní péče v jiném členském státě.
128

 SDEU tímto rozhodnutím podstatně 

rozšířil interpretaci ustanovení čl. 22 odst. 2 Nařízení č. 1408/71. Z pohledu práva pacientů 

na přístup ke kvalitní a nejmodernější zdravotní péči, vnímá autorka rozhodnutí SDEU ve 

věci Elchinov pozitivně. Na druhou stranu široká interpretace ustanovení čl. 22 odst. 2 

Nařízení č. 1408/71 může mít při vysokém odlivu pacientů cestujících za nejmodernější 

zdravotní péčí do zahraničí velký negativní dopad na finanční stabilitu zdravotních systémů 

některých členských států.
129

   

K otázce, do jaké míry je příslušná instituce, která udělila předchozí povolení 

pacientovi, vázána hodnoceními lékařů v jiném členském státě, se SDEU vyjádřil ve věci 

Keller.
130

 Pokud příslušná instituce udělí pacientovi předchozí povolení, znamená to, že se 

„[…] spoléhá na lékaře schválené institucí členského státu pobytu, konající v rámci svého 

poslání, kteří jsou povoláni k převzetí péče o dotčenou osobu v posledně uvedeném státě, 

přičemž je tato instituce povinna přijmout a uznat nálezy provedené těmito lékaři a jimi 

stanovenou volbu léčby, jako kdyby pocházely od schválených lékařů, kteří by poskytovali 

pojištěnci léčení v příslušném členském státě […].“
131

  

 

2.3.5 Náhrada nákladů za plánovanou zdravotní péči 

Jelikož SDEU prostřednictvím své judikatorní činnosti vytvořil další právní rámec 

upravující poskytování přeshraniční zdravotní péče, vztahují se na náhradu nákladů 

plánované zdravotní péče dva odlišné druhy pravidel.
132

 V případě, že pacient získal 
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 C-173/09 Elchinov, odst. 62.  
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 Ibid., odst. 67.  
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 Právě v tomto ohledu se na SDEU snesla kritika od části akademické obce, srov. MURPHY, C. An 

Effective Right to Cross-Border Healthcare? On Patients, Primacy and Procedural Autonomy: Comment on 

Elchinov. European Law Review, č. 36, 2011, str. 554.  
130 Rozhodnutí SDEU ve věci C-145/03 Dědici po Annette Keller proti Instituto Nacional de la Seguridad 

Social (INSS) a Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) [2005] ECR I-2529.  
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 Ibid., odst. 50 ve spojení s odst. 53-54.  
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předchozí povolení dle ustanovení čl. 22 Nařízení č. 1408/71, se výše a způsob náhrady 

nákladů řídí právními předpisy státu ošetření pacienta. Z ustálené judikatury SDEU 

vyplývá, že v případech, kdy je náhrada nákladů za poskytnutou zdravotní péči v členském 

státě pojištění pacienta vyšší než ve státě ošetření, mají pacienti, jež podstoupili 

přeshraniční zdravotní péči, nárok na náhradu nákladů dle právních předpisů státu, které 

jsou pro ně nejvýhodnější.
133

 Celková refundace je limitována výší náhrady vyplývající 

z právních předpisů členského státu pojištění pacienta.
134

 V opačné situaci, kdy pacient 

obdrží přeshraniční zdravotní péči bez předchozího povolení, tj. na základě přímo 

aplikovatelného ustanovení čl. 49 SES, se na náhradu nákladů vztahují právní předpisy 

členského státu pojištění pacienta. Členské státy však mohou i v takovém případě pacienty 

refundovat ve větší míře, než na kterou mají dle aplikovatelných právních předpisů 

nárok.
135

  

V rámci své judikatorní činnosti se SDEU mnohokrát vyjádřil též k náhradě 

vedlejších nákladů, tj. nákladů na ubytování, stravování a dalších výdajů úzce spojených 

s obdržením lékařské péče v jiném členském státě. Pokud členský stát pojištění hradí 

vedlejší náklady spojené s poskytnutím zdravotní péče na území tohoto státu, ale vylučuje 

či dále podmiňuje náhradu těchto výdajů v případě přeshraniční zdravotní péče, konstituuje 

tato skutečnost dle SDEU překážku volného pohybu služeb.
136

 Pakliže povinnost náhrady 

vedlejších nákladů v právním řádu členského státu pojištění neexistuje, není příslušná 

instituce povinna tyto výdaje pacientovi proplatit. Jelikož Směrnice o uplatňování práv 

pacientů výslovně neupravuje tuto problematiku, bude se refundace vedlejších nákladů 

nadále řídit judikaturou SDEU.
137
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2.3.6 Neplánovaná zdravotní péče 

Za lékařsky nezbytnou zdravotní péči ve smyslu koordinačních nařízení se považuje 

zdravotní péče poskytnutá v takovém rozsahu, aby pacientovi zabránila v předčasném 

návratu do členského státu pojištění, a aby mu umožnila pokračovat v pobytu za zdravotně 

bezpečných podmínek.
138

 K charakteru nezbytné zdravotní péče se SDEU vyjádřil 

v rozhodnutí ve věci Ioannidis,
139

 ve kterém konstatoval, že nezbytnou zdravotní péči nelze 

omezovat pouze na péči, jež se stane nutnou z důvodu náhlého onemocnění pacienta. 

Nezbytná zdravotní péče je též taková péče, která je poskytnuta v důsledku náhlého 

zhoršení pacientova stavu, a to i přestože toto zhoršení může zapříčinit jeho předchozí 

chronické onemocnění.
140

     

Vzhledem k simplifikaci správních procesů v případě neplánované přeshraniční 

zdravotní péče, byly dříve používané administrativní formuláře nahrazeny Evropským 

průkazem zdravotního pojištění.
141

 Průkaz zdravotního pojištění opravňuje jeho držitele 

k obdržení nezbytné zdravotní péče v průběhu dočasného pobytu v zahraničí za stejných 

podmínek, jako je péče poskytována pojištěncům daného státu.
142

 Průkaz zdravotního 

pojištění nelze uplatnit v případě plánované zdravotní péče, ani u soukromých 

poskytovatelů zdravotních služeb.
143

 Evropský průkaz zdravotního pojištění nenahrazuje 

soukromé cestovní pojištění.
144
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border health care in the European Union: mapping and analysing practices and policies. 2011, Observatory 
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Na základě předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění je nezbytná 

zdravotní péče za pacienta z jiného členského státu zaplacena z fondů zdravotního pojištění 

ve státě, kde je péče poskytnuta.
145

 To však neznamená, že jsou pacienti oprávněni 

k obdržení bezplatné zdravotní péče v zahraničí; právní předpisy spolu s uplatňovanými 

sazbami se v jednotlivých státech velmi liší, a proto budou pacienti v některých státech čelit 

povinnosti zaplatit finanční spoluúčast.  

Na rozdíl od refundace nákladů vzniklých v souvislosti s plánovanou zdravotní péčí 

SDEU překvapivě ve své judikatuře konstatoval, že členský stát pojištění nemá povinnost 

v případě nezbytné zdravotní péče poskytnuté v nemocničním zařízení hradit pacientům 

náklady za neodkladnou péči dle sazeb, které jsou pro ně výhodnější.
146

 Argumentace 

SDEU, který svůj postoj opodstatnil potřebou zachování hospodárnosti zdravotních 

systémů členských států, je dle autorky nedostačující, jelikož situace vyžadující nezbytné 

lékařské ošetření mohou nastat jak v členském státě pojištění pacienta, kde je příslušná 

instituce povinna plně uhradit náklady za zdravotní péči dle tarifů jí uplatňovaných, jakož 

i v jiném státě. Ani v jednom z uvedených případů však nelze nutnost takové péče reálně 

předvídat. Směrnice o uplatňování práv pacientů je v tomto ohledu pro pacienty příznivější, 

jelikož stanovuje povinnost členských států nahradit pacientům náklady za přeshraniční 

zdravotní péči do výše, jako kdyby byla péče poskytnuta na území členského státu pojištění 

pacienta.
147

 

 

2.4 Shrnutí: Přeshraniční zdravotní péče ve světle judikatury SDEU 

Díky bohaté judikatorní činnosti SDEU se mohou pacienti migrující v rámci 

Evropské unie spolehnout nejenom na právní rámec zakotvený v koordinačních nařízeních, 

ale též na přímo aplikovatelná ustanovení upravující volný pohyb služeb na vnitřním 
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trhu.
148

 Pokud pacient získá předchozí povolení k obdržení zdravotní péče v jiném 

členském státě, výše a způsob náhrady nákladů se odvíjí od právních předpisů členského 

státu, které jsou pro pacienta výhodnější.
149

 Náhrada nákladů za zdravotní péči bez 

předchozího povolení je pak limitována výší uplatňovanou členským státem pojištění 

pacienta. Zatímco ambulantní zdravotní péči nelze podmiňovat získáním předchozího 

povolení, nemocniční zdravotní péče a péče vyžadující použití velkých zdravotnických 

přístrojů s ohledem na svou specifickou povahu tvoří výjimku z tohoto pravidla. Pokud 

pacient povolení pro tento druh péče neobdrží, není příslušná instituce povinna náklady 

takto vzniklé uhradit, ledaže by se dodatečně prokázalo, že povolení bylo pacientovi 

odmítnuto neoprávněně.
150

  

Závěrem této kapitoly je třeba upozornit na určitý „zpátečnický trend“ projevující se 

v pozdějších rozhodnutích SDEU. Zpátečnický proto, že ve srovnání s první generací 

judikatury týkající se přeshraniční zdravotní péče, kterou lze bez nadsázky označit jako 

revoluční, SDEU určitým způsobem umírňuje svůj dříve proaktivní přístup široce 

orientovaný na zakotvení práv migrujících pacientů. Například v rozhodnutí Elchinov 

SDEU explicitně vyslovil, že členské státy mají právo vyhotovit jakkoliv omezující 

seznamy hrazených lékařských výkonů, aniž by ze strany Společenství mohly být donuceny 

k jejich rozšíření.
151

 Ve věci Komise v. Francie pak SDEU rozšířil aplikovatelnost režimu 

předchozích povolení na péči vyžadující použití velkých zdravotnických přístrojů, 

a v neposlední řadě rozhodnutím Komise v. Španělsko omezil povinnost k náhradě 

kladného rozdílu mezi úrovněmi krytí pouze na případy plánované zdravotní péče. V tomto 

„novém“ trendu lze spatřovat určitou snahu SDEU sladit svůj postoj s politickými názory 

ztělesněnými v dikci Směrnice o uplatňování práv pacientů.
152

 Jelikož je Směrnice účinná 

velmi krátkou dobu, nelze nyní reálně určit, jaký bude její dopad v praxi. V tomto ohledu 

                                                 
148

 Pro přehlednost srov. Schéma – vývoj právní úpravy poskytování přeshraniční zdravotní péče v Evropské 

unii v příloze č. 1 této diplomové práce.   
149 

C-368/98 Vanbraekel, odst. 51 a C-211/08 Komise v. Španělsko, odst. 57.  
150

 C-368/98 Vanbraekel, odst. 53.  
151

 C-173/09 Elchinov, odst. 58.  
152 

HATZOPOULOS, V.; HERVEY, T. Coming into line: the EU‘s Court softens on cross-border health 

care. Health Economics, Policy and Law, č. 8 (1), 2013, str. 5.  
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bude nicméně zajímavé pozorovat, jakým způsobem se SDEU v budoucnu postaví 

k interpretaci textu Směrnice o uplatňování práv pacientů a k řešení případných sporů.   

 

3. Směrnice o uplatňování práv pacientů 
 

S užitím právního rámce vytvořeného prostřednictvím judikatury SDEU byly 

spojeny mnohé praktické problémy související s neprůhledností pravidel upravujících 

fungování poskytování přeshraniční zdravotní péče či s nedostatečnou transparentností 

takového systému.
153

 Další komplikaci představovala též skutečnost, že některé členské 

státy žádným způsobem nezohlednily judikaturu SDEU v rámci svých vnitrostátních 

právních řádů.
154

 Z těchto důvodů lze zakotvení právní úpravy přeshraniční zdravotní péče 

ve Směrnici o uplatňování práv pacientů považovat za vítanou reakci na bohatou 

judikatorní činnost SDEU. Dle autorky Směrnice o uplatňování práv pacientů v mnohých 

ohledech přispěje k větší právní jistotě a informovanosti pacientů při přeshraničním 

zdravotním styku.  

 

3.1 Obecné aspekty Směrnice o uplatňování práv pacientů 

3.1.1 Trnitá cesta vedoucí k přijetí Směrnice o uplatňování práv 

pacientů 

Problematika pravomocí Evropské unie v oblasti zdravotnictví představuje velice 

citlivé politické téma.
155

 Není proto nijak překvapující, že proces přijímání Směrnice 

o uplatňování práv pacientů byl velmi zdlouhavý a plný politických ústupků. První pokus 

o zakotvení legislativního rámce, který spočíval v zařazení úpravy podmínek náhrady 

                                                 
153

 Na jednotlivé praktické problémy spojené s přeshraniční zdravotní péčí upozornila Evropská komise 

v Konzultaci týkající se akce Společenství v oblasti zdravotnických služeb ze dne 26. září 2006, SEC (2006) 

1195/4.   
154

 Tuto skutečnost dokládají soudní řízení vedená na základě žaloby Evropské komise, např. C-255/09 

Komise v. Portugalsko, či rozhodnutí SDEU ve věci C-490/09 Evropská komise proti Lucemburskému 

velkovévodství [2011] ECR I-247. 
155

 SAUTER, W. Harmonisation in Healthcare: The EU Patients‘ Rights Directive. TILEC Discussion Paper, 

č. 2011-030, 2011, str. 4.  
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nákladů za přeshraniční zdravotní péči do původního návrhu směrnice o službách na 

vnitřním trhu, však skončil neúspěchem.
156

 Navrhovaný právní rámec se setkal s velkou 

politickou nevolí, což vedlo k následnému vyjmutí právní úpravy zdravotních služeb 

z působnosti směrnice o službách na vnitřním trhu.
157

 Po ztroskotání plánů na začlenění 

přeshraniční zdravotní péče do obecné úpravy služeb na vnitřním trhu, se ozývalo 

z příslušných Evropských institucí stále více hlasů požadujících zavedení specifického 

právního rámce, který by upravoval mobilitu pacientů.
158

 Zřejmě kvůli nezdaru při 

přijímání směrnice o službách na vnitřním trhu a určité stále trvající politické rezistenci, 

však Evropská komise zvolila primárně velmi umírněný přístup.
159

 

Teprve až v červnu roku 2008 představila Evropská komise finální znění návrhu 

Směrnice o uplatňování práv pacientů.
160

 Předložený návrh byl součástí širší agendy 

Evropské komise, jež měla za účel zvýšit sociální povědomí v ekonomicky laděné 

Evropské unii.
161

 Ani legislativní proces přijímání návrhu Směrnice nebyl bez komplikací; 

                                                 
156 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním 

trhu. Právní úpravu přeshraniční zdravotní péče obsahovalo ustanovení čl. 23 návrhu směrnice Evropského 

parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu ze dne 13. ledna 2004, COM/2004/2 final.  
157 Pro přehled o politických diskuzích nad vyloučením zdravotních služeb z působnosti směrnice o službách 

na vnitřním trhu srov. VRŠKOVÁ, I. Zdravotnické služby z pohledu fungování vnitřního trhu v judikatuře 

Soudního dvora EU a právu EU. Rigorózní práce. Brno. Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra 

mezinárodního a evropského práva. Akademický rok 2001/2012, str. 86-88.  
158

 V září roku 2006 vyzvala Evropská komise k veřejné diskuzi týkající se budoucnosti právní úpravy 

přeshraniční zdravotní péče, srov. Konzultace týkající se akce Společenství v oblasti zdravotnických služeb ze 

dne 26. září 2006, SEC (2006) 1195/4. V červnu roku 2006 Rada pro zdraví v „Prohlášení o společných 

hodnotách a zásadách ve zdravotních systémech Evropské unie“ zdůraznila nutnost veřejné diskuze 

a podnítila Evropské společenství k aktivní iniciativě v oblasti přeshraniční zdravotní péče, srov. Závěry Rady 

o společných hodnotách a zásadách ve zdravotních systémech Evropské unie, Úř. věst. C 146, 22. června 

2006, s 1-3. V březnu roku 2007 Evropský parlament vydal „Usnesení o činnosti Společenství v oblasti 

přeshraničního poskytování zdravotní péče“, ve kterém zdůraznil prvořadý význam urychleného vyřešení 

otázek spojených s mobilitou pacientů, srov. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. března 2007 o 

činnosti Společenství v oblasti přeshraničního poskytování zdravotní péče. 
159

 de la ROSA, S. The Directive on cross-border healthcare or the art of codifying complex case law. 

Common Market Law Review, č. 46, 2012, str. 26.  
160 
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči 

ze dne 2. června 2008, COM (2008) 414 final. K tomu srov. SAUTER, W. The Proposed Patients´ Rights 

Directive and the Reform of (Cross-Border) Healthcare in the European Union. Legal Issues of Economic 

Integration, č. 36 (2), 2009, s. 109-131.  
161 Sdělení Evropské komise „Obnovená sociální agenda: Příležitosti, přístup a solidarita v Evropě 21. 

století“ ze dne 2. července 2008, COM (2008) 412 final. V roce 2007 Evropský parlament přijal druhý akční 

program Společenství v oblasti zdraví (2008-2013), ve kterém se též zavázal k podpoře spolupráce v oblasti 

mobility pacientů, srov. Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1350/2007/ES ze dne 23. října 

2007, Úř. věst. L 301, 20. listopadu 2007, s. 3-13. K tomu srov. MCCARTHY, M. The European health 

strategy – so what next?. European Journal of Public Health, č. 18 (6), 2008, s. 554–557. 
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předložený návrh Evropské komise byl předmětem četných pozměňovacích návrhů 

a finální znění Směrnice o uplatňování práv pacientů je z tohoto důvodu výsledkem 

mnohých kompromisů.
162

 Nejdiskutovanějšími body návrhu se stala volba právního 

základu Směrnice, (ne)zahrnutí dlouhodobé péče do věcné působnosti Směrnice 

a v neposlední řadě též nastavení systému předchozích povolení.
163

 Závěrečné znění 

Směrnice o uplatňování práv pacientů bylo přijato v březnu roku 2011 a zveřejněno 

4. dubna v Úředním věstníku Evropské unie.  

 

3.1.2 Cíle Směrnice o uplatňování práv pacientů 

Cílem Směrnice o uplatňování práv pacientů je vytvoření jednotného právního 

rámce sloužícího k zajištění mobility pacientů v Evropské unii, prostřednictvím stanovení 

jasných pravidel, jež mají za účel „usnadnění přístupu k bezpečné a vysoce kvalitní 

přeshraniční zdravotní péči v Unii.“
164

 K cílům Směrnice dále patří zavedení pravidel 

podporujících užší spolupráci mezi členskými státy v oblasti poskytování zdravotní péče. 

Přestože celková dikce Směrnice o uplatňování práv pacientů do značné míry 

kopíruje model vytvořený judikatorní činností SDEU, samotný právní rámec obsažený ve 

Směrnici překračuje hranice pouhé „kodifikace“ judikatury a obsahuje právní úpravu 

některých aspektů přeshraniční zdravotní péče, které nebyly doposud SDEU rozpoznány.
165

 

Jedná se o zakotvení nároků na informovanost pacientů či požadavků na kvalitu 

a bezpečnost zdravotní péče. Směrnice dále upravuje uznávání cizozemských lékařských 

předpisů a otevírá prostor pro hlubší spolupráci mezi členskými státy v oblasti poskytování 

zdravotní péče. Na druhou stranu však Směrnice o uplatňování práv pacientů neobsahuje 

explicitní úpravu některých aspektů přeshraniční zdravotní péče, se kterými se SDEU 

v rámci své činnosti mnohokrát vypořádal. Problematika náhrady vedlejších nákladů 

                                                 
162 
Tuto skutečnost dokazuje kromě jiných ukazatelů též neobvyklý počet úvodních ustanovení v preambuli 

Směrnice – celkem 64. Pro přehled o komplikovanosti legislativního procesu přijímání Směrnice dále srov. 

KOLOROSOVÁ, A. Hrazení zdravotní péče vyhledané za hranicemi - nová směrnice. Diplomová práce. 

Brno. Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra mezinárodního a evropského práva. Akademický 

rok 2011/2012, str. 42-45.   
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 Srov. van DE GRONDEN, J. a kolektiv. Health care and EU law. The Hague, The Netherlands: T.M.C. 

Asser Press, 2011, xxi, str. 117-125.  
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 Bod 10 preambule ve spojení s ustanovením čl. 1 odst. 1 Směrnice o uplatňování práv pacientů.  
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či refundace nákladů v případě neopodstatněného odmítnutí předchozího povolení se tedy 

bude i nadále řídit principy, jež vyplývají z judikatury SDEU.
166

  

Dle některých akademiků mají určité aspekty právní úpravy obsažené ve Směrnici 

univerzální charakter a jsou tudíž aplikovatelné i na pacienty, kteří se nezapojí do 

přeshraniční zdravotní péče.
167

 Část akademické obce se dokonce domnívá, že široký 

právní rámec zakotvený ve Směrnici může značně ovlivnit nejenom mobilitu pacientů 

napříč Evropskou unií, ale též celkové fungování zdravotních systémů členských států 

a vést k hlubší integraci mezi členskými státy.
168

 

Právní úpravu obsaženou ve Směrnici o uplatňování práv pacientů lze rozčlenit do 

tří hlavních okruhů. První oblast (Kapitola II) je věnována zakotvení povinností členských 

států, které souvisí s poskytováním zdravotní péče. V další části, kterou lze označit za jádro 

právní úpravy přeshraniční zdravotní péče (Kapitola III), jsou zakotvena konkrétní pravidla 

týkající se mobility pacientů, tj. principy nastavení režimu předchozích povolení 

a mechanismus náhrady nákladů za přeshraniční zdravotní péči. Poslední okruh právní 

úpravy (Kapitola IV) pak představuje jednotlivé formy možné spolupráce mezi členskými 

státy v oblasti zdravotní péče. 

 

3.1.3 Právní základ Směrnice o uplatňování práv pacientů 

Směrnice o uplatňování práv pacientů má duální právní základ; ustanovení čl. 114 

SFEU, jehož primárním účelem je zlepšení podmínek pro vytvoření a fungování vnitřního 

trhu a ustanovení čl. 168 odst. 1 SFEU, jehož cílem je zajištění ochrany veřejného 

zdraví.
169

 Jelikož účelem Směrnice je odstranění překážek bránících efektivnímu fungování 

přeshraniční zdravotní péče na vnitřním trhu, užití ustanovení čl. 114 SFEU jako právního 

základu Směrnice by zřejmě postačovalo. Význam duálního charakteru právního základu je 
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 Směrnice o uplatňování práv pacientů se těchto otázek stručně dotýká ve své preambuli (bod 34 a 46) a 

odkazuje na ustálenou judikaturu SDEU.   
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 SAUTER, W. Harmonisation in Healthcare: The EU Patients‘ Rights Directive. TILEC Discussion Paper, 
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 Srov. PEETERS, M. Free Movement of Patients: Directive 2011/24 on the Application of Patients‘ Rights 
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proto nutné vnímat v politické rovině; jako demonstraci balance mezi aplikací principů 

volného pohybu služeb na poskytování přeshraniční zdravotní péče na jedné straně 

a výhradními kompetencemi členských států v oblasti zdravotnictví na straně druhé.
170

 

Směrnice proto na mnohých místech zdůrazňuje, že pouze členské státy jsou odpovědné 

subjekty za organizaci zdravotních systémů, poskytování zdravotní péče či definování 

dávek sociálního zabezpečení v případě nemoci.
171

 Jelikož by žádná z právních opatření 

přijatých na úrovni členských států nezajistila úspěšnou realizaci přeshraniční zdravotní 

péče, má autorka za to, že přijatá Směrnice je v souladu s požadavky subsidiarity 

a proporcionality. 

 

3.1.4 Působnost Směrnice o uplatňování práv pacientů 

Směrnice o uplatňování práv pacientů se vztahuje na poskytování přeshraniční 

zdravotní péče bez ohledu na to, jakým způsobem jsou zdravotní služby v členském státě 

organizovány či financovány.
172

 Zdravotní péče ve smyslu Směrnice představuje: 

„zdravotní služby poskytované pacientům […] za účelem vyhodnocení nebo udržení jejich 

zdravotního stavu nebo jejich uzdravení, včetně předepisování, vydávání a poskytování 

léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.“
173

 Dle autorky je samotný pojem 

zdravotní péče poněkud limitovaný ve svém rozsahu. Dikce Směrnice naznačuje, že 

zdravotní péči lze považovat spíše za péči, jež je výhradně zaměřena na léčbu onemocnění 

či zdravotního úrazu a je proto otázkou, zdali lze pod tuto definici subsumovat určité druhy 

zdravotní péče; např. zdravotní péči spojenou s lidskou reprodukcí.
174

 V tomto ohledu bude 

záležet pouze na členských státech, jakým způsobem transponují Směrnici do svých 

právních řádů. Z věcné působnosti Směrnice jsou vyloučeny zdravotní služby v oblasti 
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 Body 4, 7 a 10 preambule ve spojení s ustanovením čl. 1 odst. 1 a 4 Směrnice o uplatňování práv pacientů.  
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 Rozdíly mezi systémem sociálního pojištění a systémem národních zdravotních služeb nejsou relevantní. 

Stejně tak nezáleží na tom, zdali je péče poskytnuta veřejným či soukromým poskytovatelem zdravotní péče. 
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Ustanovení čl. 3 písm. a) Směrnice o uplatňování práv pacientů. 
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dlouhodobé zdravotní péče, transplantace orgánů a programů na očkování veřejnosti proti 

nakažlivým nemocem.
175

  

Vyřazení dlouhodobé zdravotní péče z působnosti Směrnice je dle autorky 

v mnohých ohledech pochopitelné, vzhledem k četným odlišnostem tohoto druhu péče. 

Dlouhodobá zdravotní péče je součástí širšího spektra činností a služeb sociálního 

charakteru, jejichž záměrem je pomoci lidem, kteří jsou omezeni ve své schopnosti 

samostatně fungovat na denní bázi. Organizace a poskytování dlouhodobé zdravotní péče je 

v členských státech založena na mnohdy velmi odlišných modelech.
176

 S vyloučením 

dlouhodobé zdravotní péče z působnosti Směrnice o uplatňování práv pacientů jsou však 

spojeny určité praktické nejasnosti.  

Vzhledem k mnohým zvláštnostem může být v praxi problematická samotná 

konkretizace okruhu zdravotních výkonů, které naplňují pojmové znaky dlouhodobé péče. 

Bude tedy na národních soudech, respektive na SDEU, jakým způsobem přistoupí 

k definici dlouhodobé zdravotní péče. Určitou míru právní nejistoty způsobují též 

nejasnosti ohledně aplikace principů volného pohybu služeb na vnitřním trhu na 

poskytování dlouhodobé zdravotní péče v Evropské Unii.
177

 Dle autorky se nabízí též 

otázka, zdali by zařazení dlouhodobé zdravotní péče do působnosti Směrnice nepřispělo 

k řešení vzrůstajících problémů souvisejících s postupným stárnutím „evropské“ populace. 

Možnost obdržení dlouhodobé péče v jiném členském státě by pak mohla přispět k vyřešení 

kapacitních problémů především v příhraničních oblastech.   

Osobní působnost Směrnice, ze které vyplývá právo na obdržení náhrady nákladů 

spojených s přeshraniční zdravotní péčí, se odvíjí od osobní působnosti definované 
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 V tomto ohledu se rozsah působnosti Směrnice o uplatňování práv pacientů a Nařízení č. 883/2004 liší, 

jelikož nařízení pokrývá věcné dávky související s poskytováním dlouhodobé zdravotní péče.  
176

 Jedná se o zdravotní péči poskytovanou např. v domovech důchodců či centrech zaměřených na 

specifickou oblast lidského zdraví (Alzheimer-centra). Srov. LIPSZYC, B.; SAIL, E.; XAVIER, A. Long-

term care: need, use and expenditure in the EU-27. Economic Papers č. 469, Brussels: European 

Commission, str. 7-8.  
177

 Srov. PENNINGS, F. The Cross-border health care directive: More free movement for citizens and more 

coherent EU law?. European Journal of Social Security, č. 13 (4), 2011, str. 438. 
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v Nařízení č. 883/2004. Termín pojištěná osoba zahrnuje všechny pojištěné osoby ve 

smyslu koordinačního nařízení a vztahuje se též na příslušníky třetích zemí.
178

  

 

3.2 Vztah Směrnice o uplatňování práv pacientů a Nařízení č. 883/2004 

aneb dualita právní úpravy přeshraniční zdravotní péče 

Jednou z hlavních příčin, jež vedly k přijetí Směrnice o uplatňování práv pacientů, 

byla právní nejistota ohledně vzájemného vztahu mezi režimem náhrady nákladů dle 

Nařízení č. 883/2004 a režimem vytvořeným prostřednictvím judikatury SDEU.
179

 

Dvoukolejnost právní úpravy přeshraniční zdravotní péče v Evropské unii zůstala i po 

přijetí Směrnice o uplatňování práv pacientů zachována.
180

 Směrnice ponechává Nařízení 

č. 883/2004 v platnosti a žádným způsobem do jeho dikce nezasahuje.  

Jestliže pacient obdrží zdravotní péči v jiném členském státě na základě Nařízení 

č. 883/2004, je oprávněn k náhradě nákladů v souladu s právními předpisy uplatňovanými 

v členském státě, kde byla péče poskytnuta.
181

 To v praxi znamená, že pacienti nebudou ve 

většině zemí  nuceni za zdravotní péči platit předem a náklady takto vzniklé budou 

vzájemně vyrovnány mezi příslušnými institucemi dotčených členských států.
182

 Náhrada 

nákladů za přeshraniční zdravotní péči dle dikce Směrnice o uplatňování práv pacientů je 

naopak poskytována v souladu s právními předpisy členského státu pojištění pacienta, 

maximálně však do výše skutečně vynaložených nákladů.
183

 Směrnice nezavádí 

mechanismus vzájemné náhrady nákladů, což v důsledku znamená, že pacienti, kteří 

podstoupí přeshraniční zdravotní péči na základě Směrnice, vynaloží předem často velké 

                                                 
178

 Srov. ustanovení čl. 3 písm. b) Směrnice o uplatňování práv pacientů. Dle ustanovení čl. 2 Nařízení 

č. 883/2004 se za pojištěnou osobu pokládají státní příslušníci členského státu EU, EHP či Švýcarska, osoby 

bez státní příslušnosti a uprchlíci, jež podléhají právnímu řádu některého z těchto státu, včetně jejich 

rodinných příslušníků a pozůstalých.  
179

 van DER MEI, A. P. The New Directive on Patients‘ Rights in Cross-Border Healthcare. Maastricht 

Journal of European and Comparative Law, č. 18 (3), 2011.  
180

 Srov. ustanovení čl. 2 Směrnice o uplatňování práv pacientů. Pro přehlednost viz. Strukturovaný přehled – 

komparace základních aspektů právní úpravy přeshraniční zdravotní péče v Evropské unii dle Nařízení 

č. 883/2004 a Směrnice o uplatňování práv pacientů v příloze č. 2 této diplomové práce.  
181

 Ustanovení čl. 20 odst. 2 Nařízení č. 883/2004. V případě, že je výše celkové refundace dle právních 

předpisů členského státu pojištění příznivější, má pacient nárok na úhradu kladného rozdílu mezi 

uplatňovanými sazbami v dotčených státech, srov. C-368/98 Vanbraekel, odst. 41 a 51.  
182

 S výjimkou doplňkových příplatků, které jsou vyžadovány v souladu s právními předpisy státu ošetření.  
183

 Ustanovení čl. 7 odst. 4 Směrnice u uplatňování práv pacientů.  
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finanční částky, které jim budou dodatečně (v mnohých případech však pouze částečně) 

nahrazeny příslušnou zdravotní pojišťovnou. Další fundamentální rozdíl mezi Směrnicí 

a Nařízením č. 883/2004 spočívá v úpravě režimu předchozích povolení. Zatímco Nařízení 

č. 883/2004 je založeno na požadavku získání předchozího povolení v každém případě 

plánované přeshraniční zdravotní péče, Směrnice funguje na opačném principu; s výjimkou 

stanovených případů, nelze přeshraniční zdravotní péči podmínit požadavkem předchozího 

povolení.
184

 

Směrnice o uplatňování práv pacientů přistoupila k vyřešení dané problematiky 

zakotvením principu priority aplikace Nařízení č. 883/2004; pokud jsou splněny podmínky 

pro udělení předchozího povolení dle ustanovení čl. 20 Nařízení, musí být toto povolení 

uděleno.
185

 Jelikož je úprava obsažená v Nařízení č. 883/2004 pro migrující pacienty ve 

většině případů finančně výhodnější, považuje autorka řešení dvojkolejnosti právní úpravy 

za vhodné. Samotná existence duality právních rámců, která může způsobovat závažné 

praktické problémy ohledně aplikace Směrnice či Nařízení č. 883/2004, je nicméně terčem 

ostré kritiky ze strany akademické obce.
186

 

Autorka se do jisté míry ztotožňuje s kritickými názory některých akademiků 

a souhlasí s tím, že existence dvojkolejnosti povede k velkým interpretačním nejasnostem 

a zapříčiní prodloužení správních procesů v důsledku velké administrativní zátěže 

příslušných institucí. Dle autorky nicméně stěžejní problém spočívá v otázce, jakým 

způsobem se s dualitou paralelních režimů vyrovnají sami pacienti. Výše bylo 

demonstrováno, že rozdíly mezi oběma právními rámci jsou skutečně markantní. 

Dvojkolejnost rozdílné právní úpravy je nepochybně pro pacienty, kteří uvažují o obdržení 

zdravotní péče v jiném státě, matoucí. V tomto ohledu bude hrát zcela zásadní roli řádná 

informovanost pacientů. Přestože je právo na informace dle Směrnice o uplatňování práv 

                                                 
184

 Srov. ustanovení čl. 20 odst. 1 Nařízení č. 883/2004 a čl. 7 odst. 8 Směrnice o uplatňování práv pacientů.  
185 

Bod 31 preambule ve spojení s ustanovením čl. 8 odst. 3 Směrnice o uplatňování práv pacientů.  
186 
Srov. především kritické názory F. Penningse týkající se nejasné formulace ustanovení čl. 8 odst. 3 

Směrnice o uplatňování práv pacientů, srov. PENNINGS, F. The Cross-border health care directive: More 

free movement for citizens and more coherent EU law?. European Journal of Social Security, č. 13 (4), 2011, 

str. 446-450 nebo kritická hodnocení N. Ullmannové, srov. ULLMANNOVÁ, N. Práva pojištěných osob na 

úhradu přeshraniční zdravotní péče, 2011, dostupné na http://www.epravo.cz/top/clanky/prava-pojistenych-

osob-na-uhradu-preshranicni-zdravotni-pece-73786.html [cit. 31. ledna 2014].  
 

http://www.epravo.cz/top/clanky/prava-pojistenych-osob-na-uhradu-preshranicni-zdravotni-pece-73786.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/prava-pojistenych-osob-na-uhradu-preshranicni-zdravotni-pece-73786.html
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pacientů poměrně rozsáhlé, jako velký nedostatek autorka shledává skutečnost, že Směrnice 

neobsahuje explicitní povinnost členských států či Evropské komise vypracovat veřejně 

dostupné informativní návody, ve kterých by byla dostatečně zřejmě vymezena jednotlivá 

práva pacientů vyplývající z obou právních nástrojů, ve formátu umožňující vzájemné 

srovnání.  

 

3.3 První generace práv migrujících pacientů 

Směrnice o uplatňování práv pacientů obsahuje široký katalog povinností členských 

států v souvislosti s poskytováním přeshraniční zdravotní péče. Na základě vymezení 

povinností členských států v dikci Směrnice autorka odvozuje konkrétní okruhy práv 

migrujících pacientů, o kterých bude pojednáno v následující části předkládané diplomové 

práce. Níže v diplomové práci autorka zároveň poukáže na skutečnost, že právní úprava 

obsažená ve Směrnici o uplatňování práv pacientů v některých ohledech formuluje spíše 

vágní standardy, které mají členské státy povinnost respektovat, než že by přímo 

a konkrétně stanovila povinnosti členských států, ze kterých by bylo možné odvozovat 

hmatatelná práva migrujících pacientů. Vzhledem k rozdílným způsobům organizace 

a financování systémů zdravotnictví jednotlivých členských států, lze předpokládat, že se 

úroveň ochrany migrujících pacientů napříč Evropskou unií bude v jednotlivých státech 

lišit.  

Jelikož je právní úprava přeshraniční zdravotní péče obsažená ve Směrnici ve 

srovnání s judikaturou SDEU obsáhlejší, přistoupila autorka k dané problematice 

prostřednictvím rozčlenění jednotlivých práv migrujících pacientů na dvě navzájem se 

doplňující kategorie. Pojem „první generace práv migrujících pacientů“ z tohoto důvodu 

autorka používá pro označení konceptu poskytování přeshraniční zdravotní péče 

v Evropské unii, jež byl vytvořen judikatorní činností SDEU a který Směrnice, byť 

s určitými modifikacemi, plně přejímá. Jelikož Směrnice o uplatňování práv pacientů 

pojímá též úpravu některých aspektů přeshraniční zdravotní péče, které SDEU doposud 

nebyly rozpoznány, autorka užívá pro okruh práv migrujících pacientů vyplývajících z této 

„nové“ úpravy označení „nová generace práv migrujících pacientů“.   
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3.3.1 Náhrada nákladů za přeshraniční zdravotní péči  

Směrnice o uplatňování práv pacientů upravuje obecnou povinnost členských států 

zajistit svým pojištěncům náhradu nákladů za přeshraniční zdravotní péči. Tato povinnost 

se nicméně vztahuje pouze na zdravotní péči, která je na území členského státu pojištění 

zahrnuta do systému hrazené zdravotní péče.
187

 Členské státy jsou oprávněné požadovat 

splnění stejných administrativních a právních požadavků, které jsou běžně uplatňovány na 

pacienty podstupující léčbu na jejich území.
188

 Výše refundace nákladů za přeshraniční 

zdravotní péči se řídí právními předpisy členského státu pojištění pacienta a je limitována 

celkovou výší náhrady, která by byla poskytnuta, kdyby zdravotní péče proběhla na území 

daného státu. Nic však nebrání členským státům nahradit pacientům skutečně vynaložené 

náklady za přeshraniční zdravotní péči, tj. náklady vyšší, než na které mají dle právních 

předpisů členského státu pojištění nárok.
189

 Náhrada nákladů za nezbytnou zdravotní péči 

bude v zásadě vždy probíhat dle Nařízení č. 883/2004, vzhledem k příznivější právní 

úpravě pro pacienty. I v takovém případě však mohou pacienti požádat o náhradu nákladů 

dle Směrnice.  

Přestože členské státy mohou na dobrovolné bázi zavést systém vzájemných úhrad 

jako dle Nařízení č. 883/2004, lze předpokládat, že se tak vzhledem k velké administrativní 

náročnosti nestane.
190

 Pacienti, kteří obdrží zdravotní péči v jiném členském státě na 

základě Směrnice, tak zaplatí za zdravotní péči předem, přičemž budou příslušnou 

zdravotní pojišťovnou dodatečně refundováni. Netřeba říkat, že v některých případech 

přeshraniční zdravotní péče se mohou tyto částky vyšplhat do enormních rozměrů. Autorka 

se domnívá, že v tomto ohledu nebylo využito plného potenciálu Směrnice, která mohla 

podstatněji přispět ke snížení finanční zátěže kladené na migrující pacienty, např. 

                                                 
187

 Ustanovení čl. 7 odst. 1 Směrnice o uplatňování práv pacientů. V České republice se jedná o hrazenou 

zdravotní péči ve smyslu části V. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a 

doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
188

 Ustanovení čl. 7 odst. 7 Směrnice o uplatňování práv pacientů. Jedná se např. o požadavky na předchozí 

konzultaci u specializovaného lékaře. Ustanovení § 14 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění vládního návrhu zákona (Sněmovní 

tisk č. 10/0) mezi tyto požadavky řadí též podmínky pro hrazení léčivých přípravků stanovené Státním 

ústavem pro kontrolu léčiv.  
189

 Ustanovení čl. 7 odst. 4 Směrnice o uplatňování práv pacientů.  
190

 Ibid., ustanovení čl. 9 odst. 5.   
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prostřednictvím uložení širších povinností členským státům (zakotvením povinného 

systému předchozích záloh atp.). Přestože lze předpokládat, že společně se vzrůstající 

intenzitou přeshraniční zdravotní péče budou členské státy podporovat budování 

alternativních systémů náhrady nákladů, k tomuto vývoji však pravděpodobně nedojde 

v nejbližší budoucnosti. Způsob náhrady nákladů, na kterém je Směrnice o uplatňování 

práv pacientů vystavěna, tak dle autorky působí diskriminačně, jelikož favorizuje ty 

pacienty, kteří mají k dispozici větší finanční prostředky.  

 

3.3.2 Režim předchozích povolení aneb volnost členských států 

kontrolovat odliv pacientů 

Základní princip, který ovládá úpravu přeshraniční zdravotní péče dle Směrnice 

o uplatňování práv pacientů, je zákaz podmínění obdržení zdravotní péče v jiném členském 

státě získáním předchozího povolení.
191

 Tento princip však nemá absolutní charakter, 

jelikož Směrnice stanovuje výjimky z tohoto zákazu. Směrnice o uplatňování práv pacientů 

upravuje primárně obecnou výjimku, jež umožňuje členským státům omezit aplikaci 

pravidel o náhradě nákladů na základě naléhavých důvodů obecného zájmu.
192

 Vzhledem 

k tomu, že toto ustanovení poskytuje členským státům poměrně velký prostor nastavit 

vnitrostátní omezující opatření, má autorka za to, že státy budou tuto výjimku hojně 

aplikovat za účelem zachování finanční stability systému zdravotnictví. Vedle obecné 

výjimky mohou členské státy aplikovat též výjimku speciální, v podobě režimu 

předchozího povolení.
193

 Jelikož dle ustálené judikatury představují tyto výjimky překážku 

volného pohybu na vnitřním trhu, členské státy mají při ukládání těchto omezení povinnost 

dodržet princip přiměřenosti a zákazu diskriminace.  

                                                 
191

 Ibid., ustanovení čl. 7 odst. 8.  
192

 Ibid., ustanovení čl. 7 odst. 9. Mezi naléhavé důvody obecného zájmu Směrnice řadí požadavky spojené 

s plánováním poskytování zdravotní péče či snahu o kontrolu finanční stability systému zdravotnictví. 

Omezení náhrady nákladů za přeshraniční zdravotní péči se nevztahuje na pacienty, kteří již získali předchozí 

povolení. Uložení těchto omezujících opatření musí být oznámeno Evropské komisi.  
193

 Ustanovení čl. 8 odst. 1 a 2 Směrnice o uplatňování práv pacientů.   
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Směrnice zavádí tři poměrně široké kategorie zdravotní péče, kterou lze podmínit 

získáním předchozího povolení.
194

 Kategorie jsou taxativně vyjmenovány, avšak dikce 

Směrnice užívá velice vágních pojmů pro vymezení samotného okruhu zdravotní péče 

patřící do jednotlivých skupin. To poskytuje členským státům velkou flexibilitu při 

implementaci Směrnice, interpretaci jednotlivých kategorií a v neposlední řadě též při 

rozhodování o (ne)udělení předchozího povolení.
195

 Ve srovnání s judikaturou SDEU mají 

členské státy na základě Směrnice mnohem širší možnosti při nastavení systému 

předchozích povolení. Jelikož jsou členské státy samy odpovědné za definici jednotlivých 

zdravotních výkonů patřících do vymezených kategorií, mají tak značný prostor při 

kontrole odlivu svých pojištěnců do jiných členských států.
196

  

S ohledem na charakterizaci prvního okruhu zdravotní péče, která se vyznačuje 

nutností systematického plánování, jež má za účel zajištění dostupnosti kvalitní zdravotní 

péče a prevenci plýtvání finančními, lidskými a technickými zdroji, navazuje Směrnice na 

již existující model vytvořený judikaturou SDEU.
197

 Směrnice i nadále rozlišuje mezi 

ambulantní a nemocniční zdravotní péčí, ale na rozdíl od SDEU přistoupila k vymezení 

pojmu nemocniční zdravotní péče, tj.: „péče, která zahrnuje pobyt dotčeného pacienta 

v nemocnici alespoň na jednu noc.“
198

 Pokud tedy pacient podstoupí lékařský zákrok byť 

i v nemocničním zařízení, aniž by však byl hospitalizován přes noc, nesmí členský stát 

podmínit náhradu nákladů za tuto péči získáním předchozího povolení. Do první kategorie 

je v souladu s rozhodnutím Komise v. Francie zařazena též zdravotní péče, která „vyžaduje 

vysoce specializovanou a nákladnou lékařskou infrastrukturu nebo zdravotnické vybavení.“ 
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 Ibid., ustanovení čl. 8 odst. 2.  
195

 de la ROSA, S. The Directive on cross-border healthcare or the art of codifying complex case law. 

Common Market Law Review, č. 46, 2012, str. 40.  
196

 Původní návrh Směrnice o uplatňování práv pacientů předpokládal, že seznamy zdravotních výkonů 

v jednotlivých kategoriích bude vytvářet Evropská komise, srov. ustanovení čl. 8 odst. 2 návrhu Směrnice o 

uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči ze dne 2. 7. 2008, COM (2008) 414 final. Při 

projednávání v Evropském parlamentu a Radě však bylo od původní myšlenky jednotných seznamů zdravotní 

péče upuštěno.  
197

 Srov. rozhodnutí SDEU ve věci C-157/99 Smits a Peerbooms, odst. 80, C-385/99 Müller-Fauré a van Riet, 

odst. 81 a C-512/08 Komise v. Francie, odst. 42. 
198

 Ustanovení čl. 8 odst. 2 písm. a) Směrnice o uplatňování práv pacientů. Příslušné ustanovení bylo již 

transponováno do právního řádu České republiky v podobě zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Srov. pojmové znaky lůžkové zdravotní péče 

(ustanovení § 9 zákona) a pojmové znaky ambulantní zdravotní péče (ustanovení § 7 zákona).  
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Dikce Směrnice nicméně neposkytuje bližší objasnění tohoto pojmu. Dle autorky může 

chybějící definice vést k extenzivnímu uplatňování režimu předchozích povolení, a to i na 

zdravotní péči, která sice vyžaduje určitou specializovanou lékařskou infrastrukturu, avšak 

nepodléhá takové potřebě plánování, jakou předvídá dikce Směrnice. V tomto ohledu lze 

zajisté očekávat judikatorní zásah ze strany SDEU.
199

  

Další dvě kategorie zdravotní péče, kterou lze podmínit získáním předchozího 

povolení, jsou zcela nové a doposud nerozpoznané judikaturou SDEU. Obě kategorie 

souvisí se zájmem členských států na ochraně veřejného zdraví a zdraví jednotlivců. 

Vzhledem k neurčitosti vymezení zdravotní péče spadající do obou kategorií a mnohým 

otázkám spojeným s praktickým dopadem těchto výjimek, se autorka domnívá, že právě 

nastavení režimu předchozích povolení na základě těchto kategorií bude v praxi velice 

problematické.
200

 Předchozím povolením lze dle Směrnice podmínit zdravotní péči, která 

„představuje zvláštní riziko pro pacienta nebo obyvatelstvo“
201

 a péči, jež „je poskytovaná 

poskytovatelem zdravotní péče, u nějž mohou v jednotlivých případech vyvstat vážné 

a konkrétní obavy ohledně kvality nebo bezpečnosti péče […]“.
202

 V tomto ohledu není 

dikce Směrnice konzistentní s ustálenou judikaturou, ve které SDEU mnohokrát explicitně 

potvrdil, že námitky týkající se kvality a bezpečnosti zdravotní péče v jiném členském státě 

nejsou relevantní, vzhledem k existujícím harmonizačním opatřením o vzájemném 

uznávání vysokoškolských titulů.
203

 

Oproti Nařízení č. 883/2004 Směrnice o uplatňování práv pacientů taxativně 

vyjmenovává důvody, dle kterých může členský stát odmítnout udělit předchozí 

povolení.
204

 Důvody pro odmítnutí povolení do značné míry korelují s kategoriemi 

                                                 
199 

K tomu dále srov. SIGURDARDOTTIR, L. B. Cross-border healthcare in the European Union: the right 

to reimbursement under Directive 2011/24. Diplomová práce. Oslo. Faculty of Law: University of Oslo. 

2011, str. 41-42.  
200

 Kritické názory spojené s nejasností ohledně aplikace těchto výjimek se ozývají též z řad akademické 

obce. Srov. např. SOKOL, T.; MINTAS-HODAK, L.; ABRAMOVIĆ, A. Patient Mobility Directive: One 

step forward or two steps back for cross-border healthcare?. Croatian Yearbook of European Law and 

Policy, č. 8, 2012, str. 152-153 nebo PEETERS, M. Free Movement of Patients: Directive 2011/24 on the 

Application of Patients‘ Rights in Cross-Border Healthcare. European Journal of Health Law, č. 19, 2012, str. 

37-38.  
201

 Ustanovení čl. 8 odst. 2 písm. b) Směrnice o uplatňování práv pacientů.   
202

 Ibid., ustanovení čl. 8 odst. 2 písm. c).  
203

 Např. rozhodnutí ve věci C-158/96 Kohll, odst. 45-49 či C-444/05 Stamatelaki, odst. 37.  
204

 Ustanovení čl. 8 odst. 6 Směrnice o uplatňování práv pacientů.  
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zdravotní péče, kterou lze podmínit režimem předchozího povolení a souvisí tudíž se 

zájmem státu na ochraně veřejného zdraví a zdraví pacienta. Přestože zakotvení uzavřeného 

seznamu důvodů přispívá k větší právní jistotě migrujících pacientů, formulace samotných 

kategorií je velmi široká, což dle autorky zapříčiní mnohé problémy v praxi. Jelikož 

důkazní břemeno v tomto ohledu leží na bedrech příslušných institucí rozhodujících o 

žádostech pacientů, jež jsou povinny řádně odůvodnit svá rozhodnutí a předložit konkrétní 

důkazy na podporu svých závěrů, povede opatřování důkazů pro odmítnutí udělení 

předchozího povolení ve svém důsledku k prodloužení správních procesů.
205

  

Podmínky zakotvené ve Směrnici o uplatňování práv pacientů, za kterých má 

příslušná instituce povinnost předchozí povolení pacientovi udělit, jsou v podstatě totožné 

s podmínkami v ustanovení čl. 20 odst. 2 Nařízení č. 883/2004. Předchozí povolení dle 

Směrnice musí být uděleno v případě, že požadovanou zdravotní péči nelze na území 

členského státu pojištění pacienta poskytnout v lékařsky odůvodnitelné době, která 

„vychází z objektivního lékařského posouzení pacientova zdravotního stavu, anamnézy 

a pravděpodobného průběhu jeho nemoci, bolestivosti nebo povahy jeho postižení.“
206

 

Koncept dostupnosti zdravotní péče „bez zbytečného odkladu“ dle Směrnice o uplatňování 

práv pacientů tedy důsledně reflektuje judikaturu SDEU a je ve srovnání s dikcí Nařízení 

č. 883/2004 detailněji propracovaný.
207

 

 

3.3.3 Správní postupy 

Úprava správních postupů obsažená ve Směrnici je de facto kodifikací požadavků 

na procesní postupy vyplývající z judikatury SDEU.
208

 Směrnice se nicméně neuchýlila 

k formulaci konkrétních pravidel, jako spíš k nastavení určitého standardu, který má být 

v každém členském státě dodržován. Samotná konkretizace práv migrujících pacientů bude 

tedy odviset od způsobu implementace těchto požadavků do vnitrostátních právních 

                                                 
205

 Požadavek na řádné odůvodnění rozhodnutí vyjadřuje ustanovení čl. 9 odst. 4 Směrnice o uplatňování práv 

pacientů. V českém právním řádu je tato povinnost zakotvena v ustanovení § 68 odst. 3 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  
206

 Ustanovení čl. 8 odst. 5 Směrnice o uplatňování práv pacientů.  
207

 Rozhodnutí SDEU ve věci C-385/99 Müller-Fauré a van Riet, odst. 90 a C-372/04 Watts, odst. 62-74. 
208

 Ustanovení čl. 9 Směrnice o uplatňování práv pacientů. Srov. rozhodnutí SDEU ve věci C-157/99 Smits 

a Peerbooms, odst. 90, C-385/99 Müller-Fauré a van Riet, odst. 85 či v rozhodnutí C-56/01 Inizan, odst. 48. 
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řádů.
209

 Členské státy jsou povinny zajistit, aby správní postupy byly založeny na 

objektivních a nediskriminačních kritériích,
210

 rozhodnutí o žádostech týkajících se udělení 

předchozího povolení či náhrady nákladů byla činěna v přiměřených lhůtách, a aby byly 

zavedeny mechanismy následného správního či soudního přezkumu vydaných 

rozhodnutí.
211

 Informace týkající se správních postupů musí být veřejně přístupné.
212

  

Autorka se domnívá, že vágnost právní úpravy správních postupů v dikci Směrnice 

způsobí rozdílnou úroveň ochrany pacientů v jednotlivých členských státech. Směrnice 

nestanovuje maximální lhůty pro vydání rozhodnutí o (ne)udělení předchozího povolení; 

určení délky lhůt je tak na členských státech, které mají povinnost správní lhůty 

individualizovat v závislosti na konkrétním zdravotním stavu pacienta, naléhavosti 

a individuálních okolnostech konkrétního případu.
213

 Je tedy velmi pravděpodobné, že se 

procesní lhůty v jednotlivých členských státech budou lišit.  

 

3.4 Nová generace práv migrujících pacientů  

Směrnice o uplatňování práv pacientů zdůrazňuje význam určitých evropských 

hodnot platných pro oblast zdravotní péče, které jsou sdílené veškerými členskými státy 

v Evropské unii a hlásí se k jejich všeobecnému uplatňování. Mezi tyto hodnoty Směrnice 

řadí všeobecnost, přístup ke kvalitní zdravotní péči a princip rovnosti a solidarity.
214

 

Účelem této proklamace je upozornit na sociální rozměr Evropské unie a tím přispět 

k posílení práv pacientů.
215

 Normativní část Směrnice zhmotňuje tyto sdílené hodnoty ve 

třech oblastech; prostřednictvím zakotvení oblasti odpovědnosti členských států, 

v požadavcích na informovanost pacientů a v zákazu diskriminace pacientů na základě 
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 van DE GRONDEN, J. a kolektiv. Health care and EU law. The Hague, The Netherlands: T.M.C. Asser 

Press, 2011, xxi, str. 203-204.  
210

 Ustanovení čl. 9 odst. 1 Směrnice o uplatňování práv pacientů. 
211

 Ibid., ustanovení čl. 9 odst. 4.  
212

 Ibid., ustanovení čl. 9 odst. 2.  
213

 Ibid., ustanovení čl. 9 odst. 3. 
214

 Soubor těchto společných hodnot vyplývá ze Závěrů Rady o společných hodnotách a zásadách ve 

zdravotních systémech Evropské unie, Úř. věst. C 146, 22. června 2006, str. 2-3.  
215

 de la ROSA, S. The Directive on cross-border healthcare or the art of codifying complex case law. 

Common Market Law Review, č. 46, 2012, str. 35.  
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státní příslušnosti.
216

 Jelikož v judikatuře SDEU týkající se přeshraniční zdravotní péče 

nebyly doposud tyto společné principy rozpoznány, lze v tomto ohledu považovat Směrnici 

o uplatňování práv pacientů za pokrokovou. 

 

3.4.1 Oblast odpovědnosti členských států  

Vybudování vzájemné důvěry mezi členskými státy týkající se kvality a bezpečnosti 

poskytované zdravotní péče a zavedených mechanismů, jejichž účelem je právní ochrana 

migrujících pacientů, je jednou ze základních podmínek řádného fungování přeshraniční 

zdravotní péče.
217

 Směrnice z tohoto důvodu obsahuje katalog povinností, které jsou 

členské státy povinny respektovat při poskytování přeshraniční zdravotní péče.
218

 Jelikož 

jsou dle ustanovení čl. 168 SFEU členské státy samy odpovědné za organizaci zdravotních 

systémů, harmonizace evropských standardů poskytování zdravotní péče by byla nesporně 

zásahem do tohoto jejich práva. Katalog povinností obsažený ve Směrnici má tak spíše 

deklaratorní charakter, než že by přímo konkretizoval práva migrujících pacientů. 

Vzhledem k rozdílným způsobům organizace zdravotních systémů v jednotlivých 

členských státech a volnosti při implementaci povinností vyplývajících z dikce Směrnice do 

vnitrostátních právních řádů, je proto pravděpodobné, že se úroveň ochrany migrujících 

pacientů bude v různých členských státech lišit. Za hlavní nedostatek nové právní úpravy 

autorka považuje skutečnost, že Směrnice o uplatňování práv pacientů zcela opomněla 

upravit některé praktické aspekty výkonu přeshraniční zdravotní péče.  

Směrnice o uplatňování práv pacientů klade inter alia velký důraz na to, aby 

členské státy stanovily vnitrostátní ochranné mechanismy, jež mají zahrnovat transparentní 

postupy pro podávání stížností a domáhání se náhrady újmy, a aby dále zajistily zavedení 

                                                 
216

 van DE GRONDEN, J. a kolektiv. Health care and EU law. The Hague, The Netherlands: T.M.C. Asser 

Press, 2011, xxi, str. 205.  
217

 WISMAR, M.; PALM, W.; FIGUERAS, J.; ERNST, K.; van GINNEKEN, E. Cross-border health care in 

the European Union: mapping and analysing practices and policies. 2011, Observatory studies series, č. 22, 

str. 38-39. Důležitost tohoto faktoru lze ostatně spatřovat též ve skutečnosti, že obavy týkající se bezpečnosti 

a kvality poskytované zdravotní péče v jiném členském státě patří do kategorie zdravotní péče, kterou lze 

podmínit režimem předchozího povolení a mezi důvody, z jakých může členský stát pojištění udělení 

povolení odmítnout. 
218

 Srov. ustanovení čl. 4 a čl. 5 Směrnice o uplatňování práv pacientů. Směrnice v tomto ohledu rozlišuje 

mezi povinnostmi členských států jako států, kde je zdravotní péče poskytována a států pojištění.  
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systému pojištění profesní odpovědnosti.
219

 Dle autorky je nicméně řešení problematiky 

nápravných mechanismů v dikci Směrnice nedostatečné. Právní úprava obsažená ve 

Směrnici konkrétně neřeší způsob náhrady nákladů za přeshraniční zdravotní péči v případě 

nepředvídaných komplikací či újmy na zdraví pacienta. Jedná se o situace, kdy je 

s ohledem na nečekané okolnosti nezbytné poskytnout zdravotní péči nad rámec, než bylo 

původně plánováno. Jelikož se SDEU řešením těchto případů doposud nezabýval a ani 

Směrnice o uplatňování práv pacientů v tomto ohledu neposkytuje žádné vodítko, bude 

náhrada nákladů v takových případech odviset od zavedené praxe příslušných institucí, 

která se však v jednotlivých státech může velice lišit.
220

 

Směrnice o uplatňování práv pacientů dále upravuje povinnosti členských států 

související se zajištěním kontinuity zdravotní péče. Členský stát pojištění má povinnost 

zajistit, aby pacientovi, který obdržel přeshraniční zdravotní péči, byla poskytnuta řádná 

následná lékařská péče.
221

 Členské státy jsou dále povinny zpřístupnit pacientům 

zdravotnickou dokumentaci.
222

 Směrnice o uplatňování práv pacientů se nicméně žádným 

způsobem nevypořádala s praktickými dopady, které jsou spojené se samotnou manipulací 

se zdravotnickou dokumentací. Provádění záznamů do zdravotnické dokumentace se odvíjí 

od zavedené praxe poskytovatelů zdravotní péče. Přestože je nepochybné, že existují 

lékařské výrazy, které jsou mezinárodně rozpoznatelné, lze vzhledem k jazykové bariéře 

předpokládat, že zdravotní pracovník činný v členském státě ošetření, cizozemské 

zdravotnické dokumentaci jako celku neporozumí.
223

 Za účelem zajištění kontinuity 

zdravotní péče bude tedy před obdržením přeshraniční zdravotní péče nutné nechat 

                                                 
219

 Ustanovení čl. 4 odst. 2 písm. c) a d) Směrnice o uplatňování práv pacientů. Tyto povinnosti již do českého 

právního řádu transponovány byly, srov. ustanovení § 93 a násl. a ustanovení § 45 odst. 2 písm. n) zákona 
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 Konzultováno s MUDr. Kateřinou Kesslerovou, specialistkou v oblasti oftalmologie.  
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zdravotnickou dokumentaci přeložit.
224

 To může být v případech rozsáhlejší léčby 

s ohledem na odbornost textu časově i finančně náročné. Jelikož dikce Směrnice v tomto 

ohledu mlčí, lze předpokládat, že náklady na překlad zdravotnické dokumentace ponese 

sám pacient. Manipulace se zdravotnickou dokumentací však vyvolává i mnohé otázky 

spojené především s ochranou osobních údajů migrujících pacientů. Směrnice se pouze 

odvolává na již existující obecnou úpravu ochrany osobních údajů na úrovni Evropské unie, 

aniž by obsahovala speciální ustanovení zaměřené na tuto problematiku.
225

 Autorka má za 

to, že by k (alespoň částečnému) vyřešení výše nastíněných problémů, jež souvisejí 

s faktickou manipulací zdravotnické dokumentace v přeshraničním zdravotním styku, mohl 

přispět rozvoj v oblasti elektronického zdravotnictví. Snaha o harmonizaci elektronického 

zdravotnictví na úrovni Evropské unie se nicméně potýká s mnohými problémy a nelze 

proto v současné době předvídat, jakým způsobem se tyto tendence vyvinou.  

Za velké negativum nové právní úpravy autorka shledává skutečnost, že v dikci 

Směrnice o uplatňování práv pacientů zcela absentují konkrétní pravidla, jež by upravovala 

způsob vytváření faktur za obdrženou zdravotní péči.
226

 Tento aspekt přeshraniční 

zdravotní péče má v praxi naprosto fundamentální význam, jelikož je předpokladem 

správného určení celkové výše refundace. Zdravotní péče se skládá z jednotlivých 

zdravotních výkonů, kterým je přiřazena určitá finanční hodnota, na základě které je 

stanovena celková cena poskytnuté zdravotní péče. Ne všichni poskytovatelé zdravotní 

péče však poskytují detailní rozpis zdravotních výkonů ve vystavených fakturách. Definice 

jednotlivých zdravotních výkonů navíc není v členských státech ekvivalentní. Tyto faktory 

nepochybně zapříčiní prodloužení správních řízení v důsledku objasňování obsahu faktur, 

a tedy i oddálení poskytnutí refundace nákladů pacientům. V nejzazších případech může 

být samotný nárok pacienta na náhradu nákladů odmítnut s odkazem na nedostatečné 

podklady pro výpočet celkové ceny za obdrženou zdravotní péči. Dle názoru autory by 
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 Rozsah potřebných údajů ze zdravotnické dokumentace se bude odvíjet od náročnosti podstupované léčby 

v jiném členském státě.  
225

 Toto je některými akademiky kritizováno, srov. např. de la ROSA, S. The Directive on cross-border 

healthcare or the art of codifying complex case law. Common Market Law Review, č. 46, 2012, str. 37.  
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 Dikce ustanovení čl. 10 odst. 1 Směrnice o uplatňování práv pacientů pouze stanovuje, že za objasňování 

obsahu faktur by měla odpovídat příslušná vnitrostátní kontaktní místa.  
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měly příslušné Evropské instituce aktivně přispět k vyřešení výše nastíněných praktických 

problémů, např. vydáním pokynů určujících minimální obsah vystavených faktur.     

 

3.4.2 Právo na informace 

Informovanost pacientů, kteří jsou náležitě obeznámeni se svými právy 

souvisejícími s výkonem přeshraniční zdravotní péče, je jednou ze základních podmínek 

řádného fungování systému mobility pacientů v rámci Evropské unie.
227

 Směrnice 

o uplatňování práv pacientů z tohoto důvodu přikládá informovanosti pacientů skutečně 

klíčový význam. Právo pacientů na informace lze rozdělit do dvou kategorií; zatímco první 

okruh poskytovaných informací má za cíl seznámit pacienty s uplatňovanými standardy 

kvality a bezpečnosti zdravotní péče, administrativními postupy, mechanismy zjednání 

nápravy a ve své podstatě s celkovým náhledem na fungování systému zdravotnictví 

v členském státě,
228

 účelem druhé kategorie informací je dopomoci pacientům učinit 

informované rozhodnutí týkající se konkrétní podstupované léčby u určitého poskytovatele 

zdravotní péče.
229

 

Členské státy mají povinnost zřídit vnitrostátní kontaktní místa, jejichž účelem je 

usnadnění přístupu k informacím a zároveň podpora vzájemné spolupráce mezi členskými 

státy v oblasti přeshraniční zdravotní péče.
230

 Počet kontaktních míst, jejich rozmístění na 

území členského státu, jakož i vnitřní organizace je na rozvaze členských států. Lze tudíž 

předpokládat, že podrobnost poskytovaných informací a způsob, jakým budou kontaktní 

místa fungovat, se bude odvíjet od kulturních a organizačních zvyklostí v jednotlivých 

členských státech.
231

 Vnitrostátní kontaktní místa budou v praxi hrát důležitou roli nejenom 
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 Na nedostatečnou informovanost občanů EU o možnosti využití přeshraniční zdravotní péče bylo 

upozorněno v mnoha průzkumech, které byly shrnuty v průvodním dokumentu k návrhu Směrnice 
o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči “Posouzení dopadů” ze dne 2. června 2008 (Impact 
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228

 Ustanovení čl. 4 odst. 2 písm. a), dále ustanovení čl. 5 písm. b) a ustanovení čl. 6 odst. 3 Směrnice o 

uplatňování práv pacientů.  
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 Ibid., ustanovení čl. 4 odst. 2 písm. b).  
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 PALM, W.; BAETEN, R. The quality and safety paradox in the patients‘ rights Directive. European 

Journal of Public Health, č. 21 (3), 2011, str. 273.  
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při poskytování informací pacientům, ale též při procesu rozhodování příslušných institucí 

o (ne)udělení předchozích povolení.
232

 Pro efektivní fungování přeshraniční zdravotní péče 

a řešení problémů s tím spojených, bude tedy úzká spolupráce mezi jednotlivými 

kontaktními místy velmi důležitá.  

Informace nezbytné k učinění informovaného rozhodnutí mají sdělovat přímo 

poskytovatelé zdravotní péče.
233

 Do této kategorie Směrnice řadí informace o možnostech 

léčby, údaje o používaných cenách za zdravotní péči a o stavu registrace poskytovatele, 

jakož i informace týkající se kvality a bezpečnosti poskytované zdravotní péče.
234

 Dle části 

akademické obce je zakotvení práva na informované rozhodnutí ve Směrnici o uplatňování 

práv pacientů inovativní, jelikož by v praxi mělo pacientům umožnit vybrat si takového 

poskytovatele zdravotní péče, který je na základě jejich hodnocení nejvhodnější.
235

 Výčet 

informací obsažený ve Směrnici nemá taxativní charakter, a proto bude v praxi záležet 

pouze na konkrétních poskytovatelích zdravotní péče, jaké další informace nad rámec 

předvídaný Směrnicí pacientům poskytnou.
236

 Lze si tedy představit situace, kdy 

poskytovatelé zdravotní péče, kteří považují přeshraniční zdravotní péči za lukrativní 

příležitost, budou motivováni sdělovat informace ve větším měřítku než poskytovatelé, 

kteří ve fenoménu mobility pacientů spatřují spíše určitou zátěž.  

Přestože je právo na informace zakotvené ve Směrnici poměrně rozsáhlé, dle 

autorky existují určitá omezení, která v praxi mohou představovat restrikci volného pohybu 

zdravotních služeb. Předně je to skutečnost, že členské státy nemají na základě Směrnice 

povinnost poskytovat informace v jiném jazyce, než je úřední jazyk daného státu.
237

 Další 

problém se dotýká neurčitosti některých pojmů, se kterými dikce Směrnice často pracuje, 

jako dostupnost, kvalita a bezpečnost zdravotní péče. V tomto ohledu bude velmi důležité 

                                                 
232

 Při získávání informací o poskytovatelích zdravotní péče v jiných členských státech či objasňování obsahu 

vystavených faktur za přeshraniční zdravotní péči.  
233

 Z bodu 20 preambule Směrnice o uplatňování práv pacientů však vyplývá, že by se tato povinnost měla 

vztahovat i na jiné subjekty, než jsou poskytovatelé zdravotní péče (např. zdravotní pojišťovny).  
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 Srov. ustanovení čl. 4 odst. 2 písm. b) Směrnice o uplatňování práv pacientů.  
235 

Srov. NYS, H. The Right to Informed Choice and the Patients‘ Rights Directive. European Journal of 

Health law, č. 19, 2012, s. 327-331.  
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 Avšak poskytovatelé zdravotní péče nemají povinnost poskytovat tyto informace ve větších rozsahu, než 

v jakém je poskytují pacientům pojištěným v příslušném členském státě.  
237

 Ustanovení čl. 4 odst. 5 Směrnice o uplatňování práv pacientů. To platí obdobně pro vnitrostátní kontaktní 

místa i poskytovatele zdravotní péče.   
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formulovat, jaké konkrétní informace mají být pacientům vůbec poskytnuty. Lze totiž 

obecně konstatovat, že pacienti jako příjemci zdravotních služeb vnímají pojem kvalita 

zdravotní péče odlišným způsobem, než sami odborníci.
238

 Samotné informace týkající se 

požadavků, které musí být každým poskytovatelem zdravotní péče splněny, tak zřejmě 

nebudou mít příliš vypovídající hodnotu pro neodborníky. Za účelem posílení práv pacientů 

by bylo zřejmě vhodnější zavést povinnost poskytovat informace, které lze jednoduše 

srovnat s údaji o jiných poskytovatelích zdravotní péče v daném členském státě. Tuto 

povinnost však Směrnice o uplatňování práv pacientů nestanovuje.  

 

3.4.3 Zákaz diskriminace 

Přeshraniční zdravotní péče má být dle Směrnice o uplatňování práv pacientů 

poskytovaná v souladu s právními předpisy státu ošetření pacienta.
239

 Aby bylo 

zabráněno rozdílnému zacházení s pacienty z jiných členských států, obsahuje dikce 

Směrnice explicitní zákaz diskriminace z důvodu státní příslušnosti.
240

 Princip zákazu 

diskriminace vyjádřený ve Směrnici lze považovat za speciální ustanovení k již 

existujícímu obecnému principu nediskriminace, který vyplývá z primárního práva 

Evropské unie.
241

 Účelem tohoto speciálního ustanovení je zdůraznit zákaz diskriminace 

v oblasti přeshraniční zdravotní péče a posílit tak právní ochranu migrujících pacientů 

v EU.  

Z preambule Směrnice však vyplývá: „Tato směrnice by však poskytovatelům 

zdravotní péče neměla nařizovat přijmout pacienty z jiných členských států k plánované 

léčbě nebo je přijímat přednostně na úkor jiných pacientů, například tím, že se prodlouží 

čekací lhůta na léčbu u těchto jiných pacientů.“
242

 Směrnice tedy z principu zákazu 

diskriminace formuluje legální výjimku, která členským státům, jež mohou v budoucnosti 
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 DELNOIJ, D.; SAUTER, W. Patient information under the EU patients‘ rights Directive. European 

Journal of Public Health, č. 21 (3), 2011, str. 272. Pacienti definují kvalitní zdravotní péči v termínech 

dostupnosti, nízkých finančních nákladů či možnosti výběru ze seznamu kvalifikovaných lékařů.   
239

 Ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. a) Směrnice o uplatňování práv pacientů. 
240

 Ibid., ustanovení čl. 4 odst. 3.  
241

 Princip zákazu diskriminace se prolíná celým unijním právem a je vyjádřen např. v ustanovení čl. 2 

Smlouvy o Evropské unii či čl. 18 SFEU. Zákaz diskriminace je též zakotven v ustanovení čl. 21 Listiny 

základních práv Evropské unie.  
242

 Bod 21preambule Směrnice o uplatňování práv pacientů.  
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čelit problémům spojeným s enormním přílivem pacientů z jiných členských států, 

umožňuje zavést ochranná opatření.
243

 Tato opatření musí naplňovat požadavek 

přiměřenosti a mohou být členskými státy uložena pouze za předpokladu, že je určitým 

způsobem ohrožena základní povinnost členského státu zajistit dostatečný a trvalý přístup 

ke zdravotní péči na jejich území.
244

 

Dle některých akademiků může být nicméně příliv pacientů z jiných členských států 

pro poskytovatele zdravotní péče velmi atraktivní, především vzhledem k možnosti 

zaplnění volné kapacity zdravotnických zařízení (tj. využití „prázdných postelí“). To může 

vyvolat zcela novou dynamiku na trhu s poskytovateli zdravotní péče a ve svém důsledku 

vést k nové definici systému zdravotnictví v členských státech.
245

 Tato situace by dle 

autorky této práce mohla nastat na trhu s poskytovateli zdravotní péče v České republice 

vzhledem k tomu, že systém zdravotnictví v České republice nabízí kvalitní zdravotní péči 

za relativně nízké náklady ve srovnání s jinými členskými státy.
246

 Objem poskytované 

péče v jednotlivých zdravotnických zařízeních se inter alia odvíjí od personální 

a materiální kapacity a od celkového rozpočtu, který byl nasmlouvaný na určité období se 

zdravotními pojišťovnami. Pokud tento rozsah zdravotnická zařízení přesáhnou, jen velice 

obtížně získávají za poskytnutí další, tj. nadlimitní zdravotní péče, úhradu, i přestože mají 

volnou kapacitu na ošetření pacientů.
247

 Právě tato volná kapacita by mohla být následně 

využita pacienty z jiných členských států.  

Se zákazem diskriminace je úzce spojena problematika fakturace vyšších cen za 

poskytnutí přeshraniční zdravotní péče. Toto jednání Směrnice o uplatňování práv pacientů 

výslovně zakazuje.
248

 Dle autorky princip nediskriminace inter alia v praxi implikuje, že 

pokud je poskytnutá přeshraniční zdravotní péče součástí péče hrazené z fondů zdravotního 
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 Ustanovení čl. 4 odst. 3 Směrnice o uplatňování práv pacientů.  
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 Srov. SAUTER, W. Harmonisation in Healthcare: The EU Patients’ Rights Directive. TILEC Discussion 

Paper, č. 2011-030, 2011, str. 20-21.  
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pojištění na území daného členského státu, je poskytovatel zdravotní péče povinen 

aplikovat zákonem regulované sazby a nikoliv své vlastní (komerční) sazby, a to 

i v případech, kdy náhrada nákladů za poskytnutou přeshraniční zdravotní péči neodpovídá 

skutečně vynaloženým nákladům poskytovatele. Obdobně by měli postupovat též všichni 

smluvní poskytovatelé zdravotní péče na území České republiky v situaci, kdy poskytovaná 

přeshraniční zdravotní péče spadá do kategorie hrazené zdravotní péče ve smyslu zákona 

č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZP“).
249 

  

 

3.5 Spolupráce v oblasti zdravotní péče 

V předchozích částech této diplomové práce bylo ukázáno, že se hladké fungování 

přeshraniční zdravotní péče v Evropské unii neobejde bez úzké spolupráce mezi členskými 

státy. Právní úprava jednotlivých oblastí spolupráce mezi členskými státy by proto neměla 

být podceňována či dokonce vnímána jako pouhý doplňkový rámec k úpravě samotné 

přeshraniční zdravotní péče. Směrnice v tomto ohledu zhmotňuje koordinační pravomoci 

Evropské unie v oblasti zdravotnictví, jež vyplývají z jejího právního základu; ustanovení 

čl. 168 SFEU.
250

 Směrnice o uplatňování práv pacientů upravuje několik oblastí možné 

spolupráce mezi členskými státy; jedná se o vzájemnou pomoc a spolupráci,
251

 uznávání 

cizozemských lékařských předpisů,
252

 Evropské referenční sítě,
253

 vzácná onemocnění,
254

 

elektronické zdravotnictví
255

 a spolupráci v oblasti hodnocení zdravotnických 

technologií.
256

 Jelikož EU v oblasti poskytování zdravotní péče již různé iniciativy vyvíjí, 
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účelem úpravy spolupráce mezi členskými státy v dikci Směrnice o uplatňování práv 

pacientů je tyto aktivit doplnit a posílit jejich význam.
257

  

Autorka této práce se domnívá, že spolupráce mezi členskými státy přispěje do 

velké míry k odstranění faktických překážek spojených s využíváním přeshraniční 

zdravotní péče a v budoucnu povede k větší propojenosti zdravotních systémů napříč 

Evropskou unií.
258

 Úzká spolupráce zároveň umožní vzájemnou komparaci organizace 

a financování systémů zdravotnictví v rámci EU, což může v některých členských státech 

vyvolat diskuze o potřebě modernizace vlastního systému zdravotnictví. Směrnice 

o uplatňování práv pacientů by dále mohla být významným podnětem pro intenzivnější 

spolupráci v příhraničních oblastech.
259

 Ta by se pak mohla projevit společným plánováním 

v oblasti nemocniční zdravotní péče, sdílenými čekacími listinami či uzavíráním 

vzájemných dohod o náhradě nákladů. Právě spolupráce v oblasti příhraniční zdravotní 

péče má dle autorky velký potenciál pro budoucí rozvoj.
260

 

 

3.5.1 Uznávání lékařských předpisů vystavených v jiném členském 

státě   

Jelikož přeshraniční zdravotní péče v četných případech obnáší předepisování 

léčivých přípravků či použití zdravotnických prostředků, Směrnice s ohledem na zajištění 

kontinuity léčby pacientů zavádí povinnost členských států zajistit uznávání cizozemských 

lékařských předpisů. Tato povinnost se však vztahuje pouze na léčivé přípravky 
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a zdravotnické prostředky registrované na území členského státu, ve kterém je lékařský 

předpis předložen.
261

 Náhrada nákladů se v tomto případě řídí obecnými pravidly pro 

přeshraniční zdravotní péči.
262

 Aby bylo zamezeno praktickým nejasnostem souvisejícím 

s uznáváním lékařských předpisů, přijala Evropská komise prováděcí směrnici, která 

stanovuje seznam minimálních údajů, jež mají být uvedeny na lékařských předpisech.
263

 To 

by mělo napomoci farmaceutům ověřit pravost lékařského předpisu, jakož i pacientům lépe 

porozumět informacím o předepsaném léčivém přípravku či zdravotnickém prostředku. 

Jelikož dikce Směrnice odráží spíše restriktivní přístup SDEU k problematice léčivých 

přípravků, členským státům je ponechán široký prostor pro uchování vnitrostátních 

omezení principu uznávání cizozemských lékařských předpisů.
264

 Tato omezení, jež jsou 

motivovaná především zájmem států na ochraně lidského zdraví, musí být v souladu 

s principem přiměřenosti a nediskriminace. 

 

3.5.2 Elektronické zdravotnictví  

Za účelem ochrany zdraví pacientů migrujících v rámci Evropské unie má vzájemná 

a včasná výměna relevantních informací mezi dotčenými poskytovateli zdravotní péče 

naprosto fundamentální význam. Z tohoto důvodu je nezbytné zavést takové mechanismy, 

které umožní vzájemné sdílení relevantních informací o zdravotním stavu pacienta a jeho 

celkové anamnéze. Právě rozvoj v oblasti elektronického zdravotnictví by výměnu 

informací mohl v budoucnosti podstatně zefektivnit. K (částečné) elektronizaci zdravotních 

systémů přistoupily všechny členské státy Evropské unie.
265

 Zavedené elektronické 

                                                 
261

 Požadavky na registraci, kvalitu a bezpečnost léčivých přípravků a zdravotnických prostředků jsou na 

úrovni Evropské unie harmonizovány.  
262

 Předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky patří v členském státě pojištění pacienta mezi 

hrazené a jsou splněné případné administrativní (vnitrostátní) požadavky pro náhradu nákladů. Tyto 

požadavky mohou obnášen např. podmínku vydání lékařského předpisu specializovaným lékařem.   
263

 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. 
264

 Srov. van DE GRONDEN, J. a kolektiv. Health care and EU law. The Hague, The Netherlands: T.M.C. 

Asser Press, 2011, xxi, str. 170-175.  
265

 Např. v České republice byl v roce 2003 zaveden systém elektronických zdravotních knížek, který je 

založen na dobrovolné účasti pacientů a poskytovatelů zdravotní péče. Ten v současné době využívá přes 2,5 

milionů pacientů, na 20 tisíc lékařů a přes 8 tisíc zdravotnických zařízení [cit. 31. ledna 2014]. Pro bližší 

informace (viz. oficiální webové stránky www.izip.cz).  

http://www.izip.cz/
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zdravotní systémy však často nejsou navzájem interoperabilní, což znemožňuje vzájemné 

sdílení a výměnu potřebných informací.
266

  

Evropská unie již v oblasti elektronického zdravotnictví vyvíjí rozsáhlou 

iniciativu.
267

 S ohledem na omezující ustanovení čl. 168 SFEU jsou však aktivity Evropské 

unie založeny na dobrovolné participaci členských států. Je proto otázkou, zdali lze 

v oblasti elektronického zdravotnictví vůbec přijmout harmonizační opatření, která zajistí 

interoperabilitu elektronických zdravotních systémů členských států.
268

 Autorka této práce 

se domnívá, že v praxi budou členské státy za účelem zjednodušení výměny informací mezi 

poskytovateli zdravotní péče přistupovat spíše prostřednictvím uzavírání mezistátních 

dohod. Další alternativou je možnost posílené spolupráce.
269

 Elektronizace zdravotnictví 

však vzbuzuje mnoho otázek souvisejících s ochranou osobních údajů migrujících pacientů, 

jež doposud nebyly efektivně vyřešeny. Z tohoto důvodu by mělo být rozhodnutí 

o (ne)využití elektronického zdravotnictví ponecháno na pacientech, kteří by se měli před 

podstoupením léčby v jiném členském státě sami rozhodnout, zdali svolí se sdílením 

osobních informací o jejich zdravotním stavu s poskytovateli zdravotní péče z jiných 

členských států.   

 

3.6 Implementace Směrnice o uplatňování práv pacientů  

Směrnice je právní akt Evropské unie, který je závazný pro každý členský stát co 

do výsledku, jehož má být dosaženo, přičemž výběr formy právních opatření přijímaných 

k dosažení předjímaných cílů směrnicí je plně na uvážení členských států.
270

 Autorka 

považuje volbu směrnice jako právního nástroje pro zakotvení právní úpravy poskytování 

přeshraniční zdravotní péče v Evropské unii za vhodné řešení, vzhledem k mnohdy 
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KIERKEGAARD, P. Electronic health record: Wiring Europe‘s healthcare. Computer Law & Security 

Review, č. 27, 2011, str. 505.  
267

 Např. Doporučení Evropské komise ze dne 2. června 2008 o přeshraniční interoperabilitě systémů 

elektronických zdravotních záznamů, 2008/594/ES či Sdělení Evropské komise; Akční plán eHealth 2012-

2020 - Inovativní zdravotní péče pro 21. století ze dne 6. prosince 2012, COM/2012/736 final. 
268

 Přijetí harmonizačních opatření by dle D. Ratajové mohlo vyplývat z principu loajální spolupráce  mezi 

členskými státy, tj. z ustanovení čl. 4 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii. Srov. RATAJOVÁ, D. Mobilita 

pacientů v Evropské unii. Diplomová práce. Praha. Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra trestního 

práva. 2009, str. 49.   
269

 Ustanovení čl. 20 Smlouvy o Evropské unii.  
270 
Ustanovení čl. 288 SFEU.  
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enormním rozdílům ve způsobu organizace a financování zdravotních systémů členských 

států. Členské státy si tak samy mohou zvolit, jaké právní prostředky jsou nejvhodnější pro 

zhmotnění ustanovení Směrnice o uplatňování práv pacientů v jejich právních řádech. 

Jelikož však dikce Směrnice obsahuje mnohé vágní pojmy, na jejichž existenci bylo 

upozorněno v předchozích částech této diplomové práce a se kterými je spojeno mnoho 

interpretačních nejasností, lze předpokládat, že samotná transpozice Směrnice bude pro 

členské státy v některých ohledech velmi problematická. To povede k rozdílným právním 

úpravám různých aspektů přeshraniční zdravotní péče a k zavedení odlišné praxe 

v jednotlivých členských státech.
271

 Implementační lhůta Směrnice o uplatňování práv 

pacientů uběhla dne 25. října 2013.
272

  

 

3.7 Shrnutí: Poskytování přeshraniční zdravotní péče v EU – Quo vadis? 

Akademická obec je v postoji vůči celkovému přínosu Směrnice o uplatňování 

práv pacientů nejednotná.
273

 Ačkoliv právní úprava poskytování přeshraniční zdravotní 

péče vzbuzuje mnohé nejasnosti týkající se jejích praktických dopadů, autorka této práce 

vnímá Směrnici o uplatňování práv pozitivně. Směrnice o uplatňování práv pacientů 

nepochybně přispěje k nastolení vyšší míry právní jistoty při uplatňování práv pacientů 

v přeshraničním zdravotním styku, jelikož na rozdíl od judikatury SDEU mají členské státy 

povinnost Směrnici formálně i materiálně promítnout do svých právních řádů pod hrozbou 

případných sankcí ze strany Evropské unie.
274

 

Přestože na pozadí přijetí Směrnice o uplatňování práv pacientů stojí obavy 

členských států z dalšího rozšiřování pravomocí EU v oblasti zdravotnictví prostřednictvím 

judikatury SDEU a jejich motivace k vybudování jasných hranic pravomocí EU, autorka se 

                                                 
271 

Srov. GREER, S. L. Avoiding another directive: the unstable politics of European Union cross-border 

health care law. Health Economics, Policy and Law, č. 8 (4), 2013, str. 4.  
272

 Ustanovení čl. 21 Směrnice o uplatňování práv pacientů.  
273 
Např. M. Peeters vnímá Směrnici o uplatňování práv pacientů velice pozitivně, srov. PEETERS, M. Free 

Movement of Patients: Directive 2011/24 on the Application of Patients‘ Rights in Cross-Border Healthcare. 

European Journal of Health Law, č. 19, 2012, s. 29-60, na druhou stranu autoři S. de la Rosa a S. L. Greer 

přistupují ke Směrnici spíše rezervovaně a upozorňují na její velké nedostatky, srov. de la ROSA, S. The 

Directive on cross-border healthcare or the art of codifying complex case law. Common Market Law 

Review, č. 46, 2012, s. 15-46 a GREER, S. L. Avoiding another directive: the unstable politics of European 

Union cross-border health care law. Health Economics, Policy and Law, č. 8 (4), 2013, s. 1-7.   
274

 Na základě žaloby Evropské komise ve smyslu ustanovení čl. 258 SFEU a násl. Pokud SDEU shledá, že 

členský stát nesplnil svou povinnost, může uložit zaplacení paušální částky nebo penále.  
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nedomnívá, že by s ohledem na Směrnici o uplatňování práv pacientů došlo 

k „zakonzervování“ nastoleného právního stavu. Právě naopak, problematika přeshraniční 

zdravotní péče je demonstrací skutečnosti, že čím dál tím více pacientů napříč Evropskou 

unií je obeznámeno se svými právy a odhodláno se jich domáhat i soudní cestou. Jelikož 

některá ustanovení Směrnice o uplatňování práv pacientů jsou relativně vágní a mohou být 

členskými státy vykládána spíše restriktivně, lze dle autorky v oblasti přeshraniční 

zdravotní péče předjímat další vývoj díky zásahům SDEU. A ten se, jak již bylo mnohokrát 

demonstrováno, nebojí zaujmout revoluční postoj. 

Jelikož dikce Směrnice o uplatňování práv pacientů nevyužila svého plného 

potenciálu, je právní úprava přeshraniční zdravotní péče v některých ohledech spíše 

povrchní. Směrnice o uplatňování práv pacientů sice obsahuje širokou platformu 

umožňující rozsáhlé uplatňování práv pacientů, avšak samotná úprava praktických dopadů 

souvisejících s výkonem přeshraniční zdravotní péče značně pokulhává v pozadí. Tento 

faktor, který zapříčiní velké nejasnosti týkající se samotné aplikace Směrnice v praxi, 

považuje autorka za velký nedostatek.
275

 Vágnost dikce Směrnice je nicméně zapříčiněna 

politickými souvislostmi, které doprovázely celý legislativní proces; z toho důvodu byly 

některé politicky citlivé aspekty přeshraniční zdravotní péče ponechány na vyřešení 

členskými státy. Bude tedy záležet pouze na členských státech a dalších aktérech 

působících v oblasti poskytování zdravotní péče, jakým způsobem se k problematice 

přeshraniční zdravotní péče postaví, a zdali nastaví takové vnitrostátní mechanismy, které 

pacientům umožní snadný přístup ke zdravotní péči v jiném členském státě bez zbytečných 

komplikací. V daném případě totiž „není tak důležitý cíl, jako praktické prostředky k jeho 

dosažení zvolené.“
276

 

Poněvadž je v době sepisování této diplomové práce velmi krátce po termínu 

transpozice Směrnice o uplatňování práv pacientů, nelze v tuto chvíli určit, jaký bude 

                                                 
275 Na praktické problémy související s aplikací Směrnice o uplatňování práv pacientů bylo upozorněno též 
v dokumentu Simulace Směrnice o uplatňování práv pacientů (Simulation on the EU Cross-Border Care 
Directive). Závěrečná zpráva ze dne 24. listopadu 2011. Brusel. Elisabeth Jelfs (EHMA) & Rita Baeten 

(OSE), 2012, s. 38. 
276

 ŠORFOVÁ, V. Zdravotnictví jako služba v kontextu Evropské unie aneb nová právní úprava v oblasti 

přeshraničního poskytování zdravotní péče, 2011, dostupné http://www.epravo.cz/top/clanky/zdravotnictvi-

jako-sluzba-v-kontextu-evropske-unie-aneb-nova-pravni-uprava-v-oblasti-preshranicniho-poskytovani-

zdravotni-pece-74686.html [cit. 31. ledna 2014].  

http://www.epravo.cz/top/clanky/zdravotnictvi-jako-sluzba-v-kontextu-evropske-unie-aneb-nova-pravni-uprava-v-oblasti-preshranicniho-poskytovani-zdravotni-pece-74686.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/zdravotnictvi-jako-sluzba-v-kontextu-evropske-unie-aneb-nova-pravni-uprava-v-oblasti-preshranicniho-poskytovani-zdravotni-pece-74686.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/zdravotnictvi-jako-sluzba-v-kontextu-evropske-unie-aneb-nova-pravni-uprava-v-oblasti-preshranicniho-poskytovani-zdravotni-pece-74686.html


59 

 

celkový dopad Směrnice na zdravotní systémy členských států.
277

 Díky Směrnici 

o uplatňování práv pacientů se však nepochybně zvýší obecné povědomí o možnostech 

přeshraniční zdravotní péče, což zřejmě způsobí nárůst celkového objemu migrujících 

pacientů. Autorka však nepředpokládá, že samotná existence Směrnice vyvolá celoplošnou 

vlnu mobility pacientů napříč Evropskou unií.
278

 Zdravotní služby mají velmi specifickou 

povahu a nelze je proto hodnotit ve stejném měřítku jako služby jiného charakteru; 

úspěšnost léčby mnohdy nezávisí pouze na kvalitě poskytované péče, ale též na 

vybudovaném zázemí poskytovatele zdravotní péče, přítomnosti rodinných příslušníků či 

možnosti komunikace pacienta s lékaři. Všechny tyto faktory hrají roli při rozhodování 

pacienta, zdali podstoupit zdravotní péči v jiném členském státě. Autorka se z těchto 

důvodů domnívá, že převážně pacienti vedení specifickými důvody budou nejčastěji 

vyhledávat zdravotní péči v jiném členském státě. Nárůst mobility pacientů se tak projeví 

zejména v příhraničních oblastech, v případě vzácných onemocnění či specializované 

zdravotní péče.
279

 Obzvláště pak státy, které čelí problémům s dlouhými čekacími listinami 

či nepříliš moderním technickým zázemí, mohou mobilitu pacientů vnímat jako potenciální 

řešení.
280

  

 

4. Přeshraniční zdravotní péče v České republice   
 

4.1 Implementace Směrnice o uplatňování práv pacientů do českého 

právního řádu 

Vzhledem k nestabilní politické situaci, jež vedla k předčasným volbám do 

Poslanecké sněmovny v roce 2013, nestihla Česká republika ve stanoveném termínu 

Směrnici o uplatňování práv pacientů transponovat. V českém právním řádu jsou 
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 Evropská komise je do října roku 2015 povinná přijmout hodnotící zprávu o celkovém přínosu Směrnice. 
278

 Na tomto předpokladu je Směrnice o uplatňování práv pacientů ostatně vystavěná, srov. bod 39 preambule 

Směrnice.  
279

 K tomu dále srov. průvodní dokument k návrhu Směrnice o uplatňování práv pacientů v přeshraniční 

zdravotní péči “Posouzení dopadů” ze dne 2. června 2008 (Impact Assessment), SEC (2008) 2163, str. 10.  
280

 Pro přehled o celkovém systému poskytování přeshraniční zdravotní péče v Evropské unii srov. Graf – 

poskytování přeshraniční zdravotní péče v Evropské unii v příloze č. 3 této diplomové práce.  
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promítnuty pouze některé aspekty Směrnice, jež byly přijaty v rámci první etapy reformy 

českého zdravotnictví v roce 2012. Částečnou transpozici Směrnice o uplatňování práv 

pacientů reflektuje zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze „zákon o zdravotních službách“).
281

 

Jádro právní úpravy Směrnice o uplatňování práv pacientů, tj. náhrada nákladů za 

přeshraniční zdravotní péči, však do českého právního řádu ke dni sepsání této diplomové 

práce transponováno nebylo. Vládní návrh zákona, který pojímá zejména právní úpravu 

informační povinnosti vůči pacientům a pravidla týkající se způsobu a výše náhrady 

nákladů, je ke dni sepsání této diplomové práce v procesu projednávání v Poslanecké 

sněmovně. Netransponováním Směrnice o uplatňování práv pacientů v řádném termínu 

porušuje Česká republika právo Evropské unie a vystavuje se tak hrozbě zahájení 

sankčního řízení pro porušení povinnosti členského státu.
282

  

Dle tiskové zprávy Centra mezistátních úhrad budou zdravotní pojišťovny v České 

republice prozatím postupovat dle judikatury SDEU, tj. na základě rozlišení mezi 

ambulantní a nemocniční zdravotní péčí, jež je podmíněna získáním předchozího 

povolení.
283

 Z ustálené judikatury SDEU vyplývá, že se jednotlivci mohou domáhat svých 

práv z netransponované směrnice vůči státu v případě, že ustanovení směrnice jsou 

dostatečně jasná, přesná a bezpodmínečná.
284

 Autorka se domnívá, že úprava náhrady 

nákladů za přeshraniční zdravotní péči obsažená ve Směrnici o uplatňování práv pacientů 

tuto podmínku splňuje.
285

 Jelikož jsou zdravotní pojišťovny v České republice na základě 
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 Zákon o zdravotních službách inter alia obsahuje definici relevantních pojmů (ustanovení § 3 odst. 4 

definuje hospitalizaci, ustanovení § 5 obsahuje pojmové znaky nezbytné a plánované péče a ustanovení § 7 

a § 9 rozlišuje mezi ambulantní a lůžkovou péčí), upravuje informační povinnost poskytovatelů zdravotní 

péče vůči pacientům ohledně uplatňovaných sazeb za poskytovanou zdravotní péči (ustanovení § 45 odst. 2 

zákona) a mechanismy při podávání stížností (ustanovení § 93- 97 zákona). Pro přehled ustanovení Směrnice, 

jež byla transponována do zákona o zdravotních službách srov. Sněmovní tisk č. 405/0, část č. 2/2 Vl. n. z. o 

zdravotních službách-EU, dostupné http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=74300 [cit. 31. ledna 2014].  
282

 Na základě žaloby Evropské komise dle ustanovení čl. 258 SFEU a násl. Pokud SDEU shledá, že došlo 

k porušení povinnosti, může členskému státu uložit zaplacení finančních sankcí. 
283

 Vyjádření JUDr. Ladislava Švece, ředitele Centra mezistátních úhrad ze dne 23. listopadu 2013, dostupné 

na http://www.cmu.cz/cs/2-uncategorised/370-aktualitysmerniceopravechpacientu [cit. 31. ledna 2014].  
284 Rozhodnutí SDEU ve věci 8/81 Ursula Becker proti Finanzamt Münster-Innenstadt [1982] ECR 53, 

odst. 27. K tomu dále srov. SYLLOVÁ, J. a kolektiv. Lisabonská smlouva: komentář. Vyd. 1. Praha: C.H. 

Beck, 2010, xli, str. 872-873. 
285

 Srov. rozhodnutí SDEU ve věci C-292/02 Meiland Azewijn BV proti Hauptzollamt Duisburg [2004] ECR 

I-7905, odst. 59.  

http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=74300
http://www.cmu.cz/cs/2-uncategorised/370-aktualitysmerniceopravechpacientu
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zákonného zmocnění pověřeny prováděním veřejného zdravotního pojištění, má právní 

vztah založený mezi pojištěnci a zdravotní pojišťovnou veřejnoprávní charakter.
286

 Na 

základě toho autorka usuzuje, že pod širokou koncepci pojmu stát vyplývající z judikatury 

SDEU lze subsumovat též zdravotní pojišťovny.
287

 Na rozdíl od Centra mezistátních úhrad 

se autorka této diplomové práce domnívá, že se čeští pojištěnci díky přímému účinku 

Směrnice o uplatňování práv pacientů mohou v mezidobí domáhat náhrady nákladů za 

přeshraniční zdravotní péči, a to i v případě nemocniční péče, na jejíž podstoupení nezískali 

předchozí povolení. 

Vládní návrh zákona, který Směrnici o uplatňování práv pacientů transponuje do 

českého právního řádu, novelizuje zejména ZVZP.
288

 Jelikož ke dni sepsání této diplomové 

práce čeká návrh zákona po projednání Výborem pro zdravotnictví na druhé čtení 

v Poslanecké sněmovně, nelze v tuto chvíli určit, kdy a v jakém znění bude zákon 

implementující Směrnici nakonec přijat. Následující část této diplomové práce proto 

vychází z vládního návrhu zákona a pozměňovacích návrhů Výboru pro zdravotnictví.  

 

4.2 Informovanost pacientů v České republice 

Vládní návrh zákona zakotvuje obsáhlou platformu umožňující pacientům široký 

výkon práva na informace související s přeshraniční zdravotní péčí. Za odpovědné 

kontaktní místo návrh zákona určuje Centrum mezistátních úhrad (dále pouze „CMÚ“), 

které vzniklo v roce 2001 na základě Nařízení č. 574/72 jako styčný orgán reprezentující 

Českou republiku v oblasti zdravotní péče. CMÚ je sdružením všech českých zdravotních 

pojišťoven a jeho činnost v oblasti přeshraniční zdravotní péče je velmi rozsáhlá.
289

 CMÚ 

                                                 
286

 Ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve 

znění pozdějších předpisů. 
287

 Srov. rozhodnutí SDEU ve věci C-188/89 A. Foster a další proti British Gas plc. [1990] ECR I-3313. 
288

 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a 

doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní 

tisk č. 10/0, Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění – EU, dostupné na 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=10&CT1=0 [cit. 31. ledna 2014]. Návrh zákona v menší 

míře novelizuje též zákon o zdravotních službách, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně 

České republiky a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních 

pojišťovnách.  
289

 Pro obecné informace o CMÚ dále srov. http://www.cmu.cz/cs/centrum-mezistatnich-uhrad/o-nas [cit. 31. 

ledna 2014].   

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=10&CT1=0
http://www.cmu.cz/cs/centrum-mezistatnich-uhrad/o-nas
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především zajišťuje vzájemné vyúčtování nákladů vzniklých v souvislosti 

s výkonem přeshraniční zdravotní péče. Refundace nákladů, které vzniknou českým 

pojištěncům v souvislosti s obdržením zdravotní péče v jiných členských státech,
290

 jakož 

i vynaložených nákladů českými zdravotními pojišťovnami za ošetření cizozemského 

pacienta na území České republiky, ve většině případů neprobíhá přímo mezi příslušnou 

zdravotní pojišťovnou a dotčeným poskytovatelem zdravotní péče, ale prostřednictvím 

CMÚ.   

Volbu CMÚ jako vnitrostátního kontaktního místa považuje autorka za vhodné 

řešení. Tím, že CMÚ naváže na svou dlouholetou zkušenost a vzájemně sjednotí a doplní 

své činnosti související s informační povinností vyplývající ze Směrnice o uplatňování práv 

pacientů a z Nařízení č. 883/2004, podstatně usnadní přístup pacientů k požadovaným 

informacím. Informační povinnost se však vztahuje i na další subjekty působící v oblasti 

poskytování zdravotní péče, tj. na poskytovatele zdravotní péče, zdravotní pojišťovny 

a orgány příslušné k vydávání oprávnění k poskytování zdravotních služeb, které mají dle 

návrhu zákona povinnost poskytovat CMÚ na základě jeho žádosti požadované 

informace.
291

  

Po obsahové stránce lze informační povinnost rozlišit na dvě kategorie. Primární 

povinností CMÚ je zpřístupnit na svých internetových stránkách informace obecného 

charakteru vztahující se k možnostem čerpání zdravotních služeb v jiných členských 

státech a informace určené zahraničním pacientům ohledně systému poskytování zdravotní 

péče na území České republiky.
292

 Dále má CMÚ povinnost poskytovat konkrétní 

informace na žádost zájemců, zejména o správních postupech při výkonu přeshraniční 

zdravotní péče.
293

  

Dle názoru autorky by informace o právech vyplývajících z přeshraniční zdravotní 

péče měly být primárně zprostředkovávány zdravotními pojišťovnami, které mají ke svým 

                                                 
290

 Případně též ve státech patřících do Evropského hospodářského prostoru, Švýcarské konfederaci a dalších 

státech, se kterými Česká republika uzavřela mezistátní dohody.  
291

 Ustanovení § 14c odst. 6 ZVZP ve znění vládního návrhu zákona ve spojení s ustanovením § 45 odst. 2 

písm. o) zákona o zdravotních službách ve znění vládního návrhu zákona (Sněmovní tisk č. 10/0).   
292

 Ustanovení § 14c odst. 2 ZVZP ve znění vládního návrhu zákona (Sněmovní tisk č. 10/0). Toto ustanovení 

obsahuje demonstrativní výčet informací, které má CMÚ poskytovat.  
293

 Ibid., ustanovení § 14c odst. 3.  
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pojištěncům nepochybně bližší vztah, než CMÚ. Z tohoto důvodu autorka považuje za 

velký nedostatek navrhované právní úpravy, že nestanovuje specifickou informační 

povinnost zdravotních pojišťoven. Dle judikatury českých soudů jsou zdravotní pojišťovny 

v České republice veřejnými institucemi, které hospodaří s veřejnými prostředky a vztahuje 

se na ně tudíž obecná informační povinnost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
294

 Přesto by dle autorky 

bylo vhodné stanovit konkrétní povinnost pojišťoven veřejně zpřístupnit informace 

o možnostech obdržení zdravotní péče v jiném členském státě a dalších právech, která 

vyplývají ze Směrnice o uplatňování práv pacientů. Většina zdravotních pojišťoven na 

svých oficiálních internetových stránkách uvádí stručné informace o koordinačních 

nařízeních a o možnosti plánované zdravotní péče v zahraničí.
295

 Zveřejněné informace 

však ve většině případů nereflektují Směrnici o uplatňování práv pacientů. Z obdržených 

informací od dotázaných zdravotních pojišťoven vyplývá, že po vstupu navrhované novely 

ZVZP v platnost budou zveřejňované informace aktualizovány.
296

  

 

4.3 Podmínky (ne)udělení předchozího souhlasu 

Předložený návrh zákona zavádí do českého právního řádu režim předchozího 

souhlasu ve smyslu ustanovení čl. 8 Směrnice o uplatňování práv pacientů.
297

 Dle 

navrhovaného znění ZVZP lze systém předchozího souhlasu zavést v případě:  

a) zdravotní péče, pro kterou jsou dle nařízení vlády o místní a časové dostupnosti 

zdravotních služeb stanoveny lhůty časové dostupnosti, a která zároveň vyžaduje 

hospitalizaci nebo použití vysoce specializovaného přístrojového nebo 

zdravotnického vybavení, nebo  

b) zdravotní péče zahrnující léčbu, která představuje zvláštní riziko pro pacienta 

nebo obyvatelstvo.
298

 

                                                 
294

 Rozhodnutí Ústavního soudu III. ÚS 671/02 ze dne 16. ledna 2003 a rozhodnutí Městského soudu v Praze 

12 Cad 11/2007-84 ze dne 10. října 2008. 
295

 VoZP ani OZP na svých oficiálních internetových stránkách neuvádí žádné informace související 

s přeshraniční zdravotní péčí [cit. 31. ledna 2014].  
296

 Informace obdržené od VZP, VoZP, RBP ZP, ČPZP, ZPŠ, ZPMV.  
297

 Navrhované znění ZVZP užívá pojem „předchozí souhlas“ pro označení předchozího povolení ve smyslu 

Směrnice o uplatňování práv pacientů; pojem „předchozí povolení“ je užit pro označení předchozího povolení 

ve smyslu Nařízení č. 883/2004.  
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Pouze v rámci těchto kategorií může vláda nařízením vymezit konkrétní zdravotní péči, jež 

bude podléhat podmínce získání předchozího souhlasu. Navrhované znění ZVZP tedy 

počítá pouze s eventuálním systémem předchozího souhlasu, který by byl zaveden „až ve 

chvíli, kdy bude podle dostupných statistických údajů možné určit, zda je regulace skutečně 

potřebná.“
299

 Navrhovaná úprava tedy reflektuje snahu o nastolení balance mezi dvěma 

protichůdnými zájmy; zájmem státu na udržení celkové stability systému zdravotnictví na 

jedné straně a na druhé straně stojící snahou o zamezení kladení zbytečných 

administrativních požadavků na pacienty, kteří se rozhodnou podstoupit zdravotní péči 

v jiném členském státě. Jelikož první kategorie zdravotní péče je již sama o sobě 

předmětem zvláštních právních předpisů upravujících její plánování na území České 

republiky
300

 a vymezení druhé kategorie přejímá dikci Směrnice, má autorka za to, že 

navrhované znění ZVZP je v souladu s cíli Směrnice o uplatňování práv pacientů 

a nepřekračuje jí vymezené limity. 

Při projednávání předloženého vládního návrhu zákona ve Výboru pro 

zdravotnictví však byly navrženy a schváleny změny týkající se režimu předchozího 

souhlasu. Dle pozměňovacích návrhů Výboru pro zdravotnictví lze přeshraniční zdravotní 

péči podmínit předchozím souhlasem v případě:  

a) zdravotní péče, která vyžaduje hospitalizaci alespoň na jednu noc, 

b) zdravotní péče, která vyžaduje použití vysoce specializovaného zdravotnického 

nebo přístrojového vybavení, 

c) zdravotní péče, která je poskytovaná na specializovaných pracovištích nebo 

v centrech vysoce specializované péče dle zákona o zdravotních službách, 

d) zdravotní péče zahrnující léčbu, která představuje zvláštní riziko pro pacienta 

nebo obyvatelstvo.
301

 

Zdravotní péče spadající do těchto kategorií má být blíže konkretizována nařízením vlády.  

Pozměňovací návrh Výboru pro zdravotnictví podstatně rozšiřuje okruh zdravotní 

péče, kterou lze podmínit režimem předchozího povolení. Dle autorky jsou navrhované 

                                                                                                                                                     
298

 Ustanovení § 14b odst. 1 ZVZP ve znění vládního návrhu zákona (Sněmovní tisk č. 10/0). 
299

 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona (Sněmovní tisk č. 10/0), str. 19.  
300

 Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb.  
301

 Usnesení č. 17 Výboru pro zdravotnictví ze dne 23. ledna 2014 (Sněmovní tisk č. 10/3).   



65 

 

změny vedené obavami z negativního dopadu Směrnice na český systém zdravotnictví, 

nesystematické, jelikož jsou protichůdné s názory předkladatele návrhu zákona – 

Ministerstva zdravotnictví.
302

 Ministerstvo nepředpokládá rapidní navýšení mobility 

českých pacientů a s tím spojené finanční zátěže na systém zdravotnictví v České 

republice.
303

 Pokud bude vládní návrh zákona ve znění Výborem pro zdravotnictví 

schválených změn přijat, bude vláda při sestavování konkrétního okruhu zdravotní péče 

podléhající režimu předchozího souhlasu povinna pečlivě postupovat v souladu s principem 

proporcionality. Jako příklad lze uvést nemocniční péči vyžadující hospitalizaci; je zřejmé, 

že běžné zdravotní zákroky spadající do této kategorie nemusí nutně podléhat vysokým 

nárokům na plánování, které jsou předvídané Směrnicí o uplatňování práv pacientů.
304

 

Jelikož má být konkrétní okruh zdravotní péče podléhající předchozímu souhlasu 

notifikován Evropské komisi,
305

 Česká republika by se v případě extenzivního výkladu 

jednotlivých kategorií mohla vystavit nebezpečí sankcí ze strany EU. Extenzivní výklad 

povede též ke zbytečnému administrativnímu zatížení zdravotních pojišťoven a ve svém 

důsledku k uzamčení českých pacientů u poskytovatelů zdravotní péče působících na území 

České republiky. Konečné slovo bude tedy na vládě, která nařízením konkretizuje okruh 

zdravotní péče podléhající režimu předchozího souhlasu.   

Žádost o udělení předchozího souhlasu musí být podána nejpozději před 

obdržením zdravotní péče v jiném členském státě. O žádosti o udělení předchozího 

souhlasu rozhoduje příslušná zdravotní pojišťovna, u které je žadatel registrován ke 

zdravotnímu pojištění, ve lhůtách stanovených ustanovením § 71 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Zdravotní pojišťovna má 

povinnost vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu, max. však do 30 dnů od zahájení 

řízení, tj. podání žádosti o udělení předchozího souhlasu. Délka správních lhůt by měla být 

modifikována v závislosti na naléhavost a závažnost okolností každého konkrétního 

                                                 
302

 Dle poskytnutých informací CMÚ jsou navrhované změny motivovány skutečností, že okolní členské státy 

zavedly obsáhlé seznamy zdravotní péče, kterou lze podmínit předchozím souhlasem. To by při vysokém 

odlivu českých pojištěncům do zahraničí, avšak minimálním přílivu zahraničních pacientů do České 

republiky, mohlo ohrozit plánování poskytování zdravotní péče na území České republiky.  
303

 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona (Sněmovní tisk č. 10/0), str. 16-17.  
304

 Ustanovení čl. 8 odst. 2 písm. a) Směrnice o uplatňování práv pacientů.  
305

 Ustanovení § 14b odst. 2 ZVZP ve znění vládního návrhu zákona (Sněmovní tisk č. 10/0). 
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případu, jak požaduje dikce Směrnice o uplatňování práv pacientů. Z obdržených informací 

vyplývá, že se zdravotní pojišťovny snaží vyřizovat žádosti pacientů v co nejkratších 

lhůtách; vždy ovšem záleží na složitosti posuzovaného případu. Procesní lhůty se však 

v důsledku zvýšeného počtu žádostí pacientů mohou protáhnout.
306

  

Při rozhodování o žádostech o udělení předchozího souhlasu má příslušná 

pojišťovna povinnost zhodnotit, zdali jsou splněny podmínky pro udělení předchozího 

povolení dle Nařízení č. 883/2004.
307

 Pokud tomu tak je, měla by pojišťovna o této 

skutečnosti žadatele vyrozumět a řádně ho poučit o výhodách a administrativních 

postupech plynoucích z koordinačního nařízení.
308

 V případě, že po obdržení relevantních 

informací od zdravotní pojišťovny žadatel netrvá pouze na udělení předchozího souhlasu, 

má pojišťovna povinnost povolení dle Nařízení č. 883/2004 udělit. Pokud požadovanou 

zdravotní péči nelze poskytnout na území České republiky, přičemž v tomto důsledku hrozí 

nebezpečí z prodlení, musí zdravotní pojišťovna vydat předchozí povolení bezodkladně.
309

 

Dle autorky vládní návrh zákona důkladně a srozumitelně řeší vztah Směrnice 

o uplatňování práv pacientů a Nařízení č. 883/2004, jehož nepříliš zřetelná úprava byla 

v předchozí kapitole této diplomové práce kritizována.  

Právní úprava podmínek, dle kterých může příslušná zdravotní pojišťovna udělení 

předchozího souhlasu odmítnout, de facto přejímá dikci Směrnice o uplatňování práv 

pacientů.
310

 Souhlas může být odepřen v případě, že je s podstoupením přeshraniční 

zdravotní péče spojeno nepřijatelné zdravotní riziko pro pacienta, existuje důvodná obava, 

že podstoupením zdravotní péče v jiném členském státě bude podstatně ohroženo veřejné 

zdraví a lze důvodně pochybovat o tom, zdali cizozemský poskytovatel zdravotní péče 

skutečně dodržuje pokyny o standardech kvality zdravotní péče. Poslední důvod pro 

odmítnutí udělení předchozího souhlasu, že požadovanou zdravotní péči lze poskytnout na 
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 Obdržené odpovědi od zdravotních pojišťoven: VZP, VoZP, BRP ZP, ČPZP, ZPŠ, ZPMV.   
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 Ustanovení § 14b odst. 5 ZVZP ve znění vládního návrhu zákona (Sněmovní tisk č. 10/0). 
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 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona (Sněmovní tisk č. 10/0), str. 33. 
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 Ustanovení § 40 odst. 3 ZVZP ve znění vládního návrhu zákona (Sněmovní tisk č. 10/0). 
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 Ibid., ustanovení § 14b odst. 4 a ustanovení čl. 8 odst. 6 Směrnice o uplatňování práv pacientů.  
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území České republiky v lékařsky odůvodnitelné lhůtě, byl do vládního návrhu zákona 

zařazen Výborem pro zdravotnictví.
311

  

Jelikož ZVZP neobsahuje speciální úpravu procesní stránky řízení o žádostech 

pacientů, budou se rozhodovací postupy zdravotních pojišťoven řídit správním řádem.
312

 

Rozhodnutí zdravotních pojišťoven v oblasti přeshraniční zdravotní péče tudíž podléhají 

přezkumu řádnými opravnými prostředky a mohou být napadena v rámci soudního 

řízení.
313

 Za účelem simplifikace administrativních postupů budou používány jednotné 

formuláře pro žádosti o udělení předchozího souhlasu a náhradu nákladů za podstoupenou 

přeshraniční zdravotní péči.
314

  

 

4.4 Náhrada nákladů za přeshraniční zdravotní péči  

Účelem vládního návrhu zákona je inter alia srozumitelně upravit vzájemný vztah 

Nařízení č. 883/2004 a Směrnice o uplatňování práv pacientů a řádně tak odlišit práva 

pacientů vyplývající z obou právních rámců. Z tohoto důvodu obsahuje návrh zákona 

úpravu některých procesních aspektů přeshraniční zdravotní péče vyplývajících z Nařízení 

č. 883/2004.
315

 Terminologie navrhovaného zákona proto rozlišuje mezi pojmy „náhrada“ 

a „úhrada“. Zatímco pojem náhrada představuje dodatečnou refundaci nákladů za 

podstoupenou přeshraniční zdravotní péči na základě žádosti pacienta dle Směrnice o 

uplatňování práv pacientů, pojem úhrada je užit ve smyslu plateb, které provádí příslušná 

zdravotní pojišťovna při čerpání přeshraniční zdravotní péče dle Nařízení č. 883/2004.
316

  

 

                                                 
311

 Srov. ustanovení § 14b odst. 4 písm. d) ZVZP ve znění vládního návrhu zákona (Sněmovní tisk č. 10/0) 

a ve znění pozměňovacích návrhů Výboru pro zdravotnictví (Sněmovní tisk č. 10/3).  
312

 Dle ustanovení § 53 ZVZP ve znění vládního návrhu zákona (Sněmovní tisk č. 10/0) jsou zdravotní 

pojišťovny povinny při rozhodování o žádostech pacientů postupovat v souladu se správním řádem. Srov. 

JEMELKA, L. a kolektiv. Správní řád: komentář. 4. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, xxvi, str. 10. 
313

 Dle ustanovení § 53 odst. 10 ZVZP rozhoduje o odvolání rozhodčí orgán zdravotní pojišťovny. Soudní 

řízení se bude řídit zákonem č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.  
314

 CMÚ v současné době připravuje doprovodnou metodiku ke Směrnici o uplatňování práv pacientů, která 

by měla zajistit, že všechny zdravotní pojišťovny v České republice budou postupovat jednotně.  
315

 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona (Sněmovní tisk č. 10/0), str. 9. Novela ZVZP upravuje 

problematiku dodatečné náhrady pacientem zaplacené spoluúčasti za obdrženou přeshraniční zdravotní péči 

dle Nařízení č. 883/2004 či úpravu správních postupů vydávání předchozího povolení, srov. ustanovení § 14 

odst. 4 ZVZP a ustanovení § 40 odst. 3 ve znění vládního návrhu zákona.  
316

 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona (Sněmovní tisk č. 10/0), str. 10. 
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4.4.1 Plánovaná zdravotní péče  

Jestliže pacient obdrží přeshraniční zdravotní péči na základě Směrnice 

o uplatňování práv pacientů, bude náhrada nákladů za podstoupenou péči poskytnuta pouze 

do výše stanovené pro úhradu konkrétní péče na území České republiky. Pokud 

podstoupená zdravotní péče podléhá režimu předchozího souhlasu, který pacientovi není 

udělen, náhrada nákladů provedena nebude.
317

 Vládní návrh zákona do českého právního 

řádu zavádí systém dodatečné náhrady; v případě, že český pojištěnec obdrží zdravotní péči 

v jiném členském státě, ponese sám zprvu veškeré náklady s tím spojené, které mu na 

základě jeho žádosti budou dodatečně refundovány.
318

 Výpočet výše náhrady nákladů se 

odvíjí od příslušných právních předpisů účinných ke dni vyhotovení účetních dokladů za 

poskytnutou zdravotní péči v jiném členském státě.
319

 Jelikož způsob určení výše celkové 

refundace za přeshraniční zdravotní péči může být pro pacienty, tj. neodborníky, 

nesrozumitelný, měly by zdravotní pojišťovny zájemcům na jejich žádost poskytovat 

informace o přibližné výši náhrady nákladů za požadovanou léčbu.
320

  

Způsob úhrady nákladů za přeshraniční zdravotní péči v případě, že pacient získá 

předchozí povolení dle Nařízení č. 883/2004, je odlišný. Až na výjimky představující 

povinnou spoluúčast ve státě ošetření, pacient sám nehradí žádné náklady cizozemskému 

poskytovateli zdravotní péče. V drtivé většině případů je péče hrazena zdravotními 

pojišťovnami státu ošetření (tzv. výpomocné pojišťovny), které převezmou náklady na 

zdravotní péči cizozemského pacienta stejným způsobem a do stejné výše, jako u vlastních 

pojištěnců a nahradí je přímo poskytovatelům zdravotní péče, kteří zdravotní péči poskytli. 

Celkové náklady jsou poté přeúčtovány prostřednictvím CMÚ české zdravotní pojišťovně, 

u které je pacient registrován. Pacient může dodatečně zažádat o náhradu nákladů 

vynaložených na spoluúčast, jejíž výpočet se bude odvíjet od maximální částky za 

                                                 
317

 Ustanovení § 14 odst. 3 ZVZP ve znění vládního návrhu zákona (Sněmovní tisk č. 10/0).  
318

 Ibid., ustanovení § 40 odst. 4. 
319

 Ustanovení § 14a ZVZP ve znění vládního návrhu (Sněmovní tisk č. 10/0) zákona určuje, že se výše 

náhrady nákladů stanoví dle vyhlášky vydané podle § 17 odst. 4 ZVZP, cenového předpisu, opatření obecné 

povahy podle § 15 odst. 5 ZVZP a rozhodnutí Ústavu podle části šesté ZVZP. 
320

 Dotázané zdravotní pojišťovny se shodují na tom, že jejich pojištěnci mají možnost se dopředu dozvědět, 

jaká bude přibližná výše náhrady nákladů. Avšak vzhledem k tomu, že nelze dopředu určit, jaký bude přesný 

rozsah poskytnuté péče, budou informace o výši náhrady představovat pouze odhad. Dotázané pojišťovny: 

VZP, VoZP, BRP ZP, ČPZP, ZPŠ, ZPMV.  
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konkrétní zdravotní péči na území České republiky.
321

 Obdobný postup se použije též 

v situacích, kdy je poskytovatelem zdravotní péče se sídlem na území České republiky 

ošetřen pojištěnec z jiného státu.   

 

4.4.2 Neplánovaná zdravotní péče 

Na základě předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění má český 

pojištěnec v jiném členském státě nárok na obdržení nezbytné zdravotní péče za stejných 

podmínek jako místí pojištěnci.
322

 Systém úhrady nákladů je v tomto případě obdobný, jako 

při plánovaném vycestování na základě Nařízení č. 883/2004; výpomocná zdravotní 

pojišťovna za českého pacienta zaplatí péči do výše, jakou by zaplatila za svého pojištěnce 

a následně tyto náklady přeúčtuje prostřednictvím CMÚ příslušné české zdravotní 

pojišťovně. Jelikož se principy financování poskytování zdravotní péče v různých státech 

liší, je pravděpodobné, že čeští pacienti budou v zahraničí čelit povinnosti zaplatit přímo 

tamnímu poskytovateli zdravotní péče spoluúčast, jejíž dodatečná náhrada se bude odvíjet 

od celkové částky za péči, jakoby byla poskytnuta na území České republiky.
323

  

 

4.5 Implikace Směrnice o uplatňování práv pacientů na české 

zdravotnictví 

Ze statistických údajů CMÚ monitorujících toky pacientů napříč EU vyplývá, že 

v roce 2010 zdravotní pojišťovny v České republice evidovaly na 282 žádostí českých 

pojištěnců o udělení předchozího povolení dle koordinačních nařízení,
324

 v roce 2011 

obdržely 269 takových žádostí
325

 a v roce 2012 rozhodovaly o 294 žádostech.
326

 Přestože 

počty českých pacientů, kteří mají zájem o podstoupení zdravotní péče v jiném státě, nejsou 

nijak velké a mají spíše stagnující charakter, za zmínku stojí skutečnost, že o drtivé většině 
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 Ustanovení § 14a ZVZP ve znění vládního návrhu (Sněmovní tisk č. 10/0).  
322

 Ibid., poznámka pod čarou č. 135.  
323

 Ustanovení § 14 ZVZP ve znění vládního návrhu (Sněmovní tisk č. 10/0). Případný rozdíl v náhradě lze 

zhojit uzavřením soukromého cestovního pojištění. 
324

 Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad za rok 2010, str. 35.  
325

 Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad za rok 2011, str. 47. 
326

 Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad za rok 2012, str. 39.  
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podaných žádostí bylo zdravotními pojišťovnami rozhodnuto kladně.
327

 Data týkající se 

migrace českých pacientů do zahraničí jsou pak obzvláště zajímavá ve světle údajů 

o celkových počtech pacientů z jiných států, kteří plánovaně obdrželi na území České 

republiky zdravotní péči; v roce 2010 se jednalo o 1308 pacientů,
328

 v roce 2011 o 1026
329

 

a v roce 2012 bylo na území České republiky plánovaně ošetřeno 973 pacientů.
330

 Na 

základě uvedených statistických údajů lze usoudit, že Česká republika je spíše recipientem 

cizozemských pacientů, než odesílatelem svých pojištěnců do zahraničí. Jelikož 

prezentovaná data CMÚ nereflektují mobilitu pacientů na základě judikatury SDEU 

či Směrnice o uplatňování práv pacientů, nelze v tuto chvíli reálně určit, jaký bude skutečný 

dopad Směrnice na české zdravotnictví.  

Navrhovaný zákon dle autorky plně reflektuje požadavky Směrnice o uplatňování 

práv pacientů na odstranění faktických i právních překážek, které mohou bránit řádnému 

fungování systému mobility pacientů v České republice. Českým pojištěncům se tak 

otevírají zcela nové možnosti při výběru poskytovatelů zdravotní péče a při volbě 

nejvhodnější či nejmodernější léčby dostupné v rámci Evropské unie. Jelikož lze obecně 

konstatovat, že celkový systém poskytování přeshraniční zdravotní péče je pro pacienty 

nepochybně nepřehledný, bude pro řádné fungování přeshraniční zdravotní péče v České 

republice hrát velkou roli náležitá informovanost pacientů. Tu by dle autorky měly 

primárně zajišťovat zdravotní pojišťovny a případně též samotní poskytovatelé zdravotní 

péče.
331

 Pouze pacienti, kteří jsou řádně obeznámeni se svými právy, totiž mohou učinit 

plně informované rozhodnutí ohledně (ne)podstoupení zdravotní péče v jiném státě.  

I za tohoto předpokladu však autorka pochybuje o tom, zdali čeští pojištěnci 

budou možnosti obdržet zdravotní péči v jiném členském státě na základě Směrnice 

o uplatňování práv pacientů skutečně využívat, a to především z důvodu velkých finančních 

                                                 
327

 Počet odsouhlasených žádostí se ve zkoumaném období pohybuje od 95 % do 98 % z celkového počtu 

podaných žádostí.  
328

 Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad za rok 2010, str. 6. 
329

 Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad za rok 2011, str. 6. 
330

 Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad za rok 2012, str. 6. 
331

 Právo českých pojištěnců na obdržení zdravotní péče v zahraničí nevyplývá pouze z unijního práva, tj. 

Směrnice o uplatňování práv pacientů a Nařízení č. 883/2004, ale může být teoreticky založeno na základě 

ustanovení § 16 odst. 1 ZVZP, které stanovuje: „Příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve výjimečných 

případech zdravotní služby jinak zdravotní pojišťovnou nehrazené, je-li poskytnutí takových zdravotních 

služeb jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce“.  
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nároků, které jsou s vycestováním spojeny. Český zákonodárce se totiž nepřiklonil 

k variantě, která by migrujícím pacientům ulehčila finanční zátěž; ti jsou tak povinni nést 

zprvu veškeré náklady za obdrženou zdravotní péči, které jim budou dodatečně, avšak 

mnohdy pouze částečně, zdravotní pojišťovnou nahrazeny. Transpozice Směrnice 

o uplatňování práv pacientů do českého právního řádu zřejmě nezpůsobí mohutnou vlnu 

mobility českých pacientů. Medializace přeshraniční zdravotní péče by se však mohla 

projevit zvýšeným počtem žádostí o vydání předchozího povolení dle Nařízení č. 883/2004, 

které pro české pojištěnce po finanční stránce představuje nepochybně atraktivnější 

možnost. Dle autorky se mobilita českých pacientů zintenzivní převážně v odvětvích 

zdravotní péče, jež vyžaduje specializované postupy a obnáší delší čekací lhůty. Rozvoj 

přeshraniční zdravotní péče lze dále předpokládat v příhraničních oblastech. V česko-

saském příhraničí se již rozvíjí projekt „JuSani“, jehož účelem je vytvoření informačního 

systému poskytovatelů zdravotní péče pro příhraniční oblast Saska a České republiky.
332

  

Přeshraniční zdravotní péče však není atraktivní pouze pro pacienty, ale též pro 

samotné poskytovatele zdravotní péče. Ostatně ze statistických údajů CMÚ vyplývá, že se 

Česká republika řadí spíše mezi státy, které budou zahraničními pacienty vyhledávány díky 

nabídce kvalitní a finančně dostupné zdravotní péče. Tento aspekt mobility pacientů by dle 

autorky neměl být podceňován. Vzrůstající příliv zahraničních pacientů totiž může 

zapříčinit vybudování vzájemné rivality mezi jednotlivými poskytovateli zdravotní péče, 

která by v dlouhodobém horizontu mohla vést k celkovému zkvalitnění poskytovaných 

zdravotních služeb na území České republiky.  

 

Závěr 

Fenomén přeshraniční zdravotní péče představuje jednu z mnoha demonstrací 

skutečnosti, že oblast zdravotnictví již nelze vnímat jako ostrov odloučený od Evropské 

unie. Naopak členské státy musí počítat s tím, že s prohlubující se integrací nabírá vliv 

Evropské unie postupně na významu též v oblastech, které patří do výhradní kompetence 

členských států. Tento postupující vývoj má za cíl upevnit význam sociálního aspektu 
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 Více informací na http://jusani.cz/index.html. 

http://jusani.cz/index.html
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Evropské unie, jež se vyvinula z tělesa zformovaného výhradně za účelem ekonomické 

integrace. Tyto tendence, které ve svém důsledku posilují práva pacientů, tj. občanů 

Evropské unie, nelze proto vnímat negativně. Předkládaná diplomová práce na příkladu 

přeshraniční zdravotní péče představuje, jakým způsobem jsou tyto „plíživé“ kompetence 

Evropské unie zhmotněny v konkrétní oblasti.  

Cílem předkládané diplomové práce bylo komplexně analyzovat právní rámec 

upravující přeshraniční zdravotní péči, který je zakotvený ve Směrnici o uplatňování práv 

pacientů. Na základě této analýzy se předkládaná práce snažila zhodnotit celkový přínos 

Směrnice a její praktické dopady na systém poskytování přeshraniční zdravotní péče 

v Evropské unii a systém zdravotnictví České republiky. 

Za účelem představení specifického vztahu Evropské unie a členských států 

v oblasti zdravotnictví, bylo v úvodní kapitole nezbytné, podat obecný výklad relevantních 

ustanovení primárního práva. V této kapitole bylo upozorněno, že celkové pravomoci 

Evropské unie v oblasti zdravotnictví nelze limitovat pouze na ustanovení čl. 168 SFEU, 

jelikož mnoho z dalších politik prováděných Evropskou unií může mít podstatný vliv na 

tuto oblast. V následující kapitole diplomové práce bylo na příkladu poskytování 

přeshraniční zdravotní péče demonstrováno, že právě principy volného pohybu na vnitřním 

trhu mohou mít zcela zásadní vliv v oblasti zdravotnictví. V této kapitole bylo na syntéze 

nejdůležitějších aspektů bohaté judikatorní činnosti SDEU ukázáno, jakým způsobem se 

SDEU vypořádal s mnohdy enormními rozdíly v organizaci systémů zdravotnictví 

jednotlivých členských států a vytvořil tak právní rámec umožňující pacientům v Evropské 

unii podstoupit zdravotní péči v zahraničí na základě přímo aplikovatelných ustanovení 

primárního práva. Revoluční postoj SDEU k problematice poskytování zdravotních služeb 

v Evropské unii vyvolal politickou bouři, jež vedla k přijetí Směrnice o uplatňování práv 

pacientů. Obsahově nejrozsáhlejší třetí kapitola se věnovala právní analýze jednotlivých 

aspektů úpravy poskytování přeshraniční zdravotní péče dle Směrnice o uplatňování práv 

pacientů. Tato část diplomové práce obsahuje úvahy de lege ferenda nad praktickými 

implikacemi Směrnice, které zahrnují též kritické názory týkající se nedostatků nové právní 

úpravy. V závěrečné kapitole předkládané diplomové práce byl zhodnocen vládní návrh 

zákona, který transponuje Směrnici o uplatňování práv pacientů do českého právního řádu. 
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V této části práce byl na základě statistických údajů CMÚ zvážen možný budoucí vývoj 

mobility pacientů v České republice v důsledku Směrnice o uplatňování práv pacientů.  

Jelikož je zdraví jednou z nejdůležitějších věcí v životě každého z nás, považuje 

autorka této diplomové práce, i přes nejasnosti ohledně praktických dopadů Směrnice 

o uplatňování práv pacientů, vývoj v oblasti poskytování přeshraniční zdravotní péče za 

vítaný. Judikaturou SDEU, potažmo Směrnicí o uplatňování práv pacientů, byla posílena 

sociální složka občanství Evropské unie, díky čemuž mohou občané napříč Evropskou unií 

vyhledávat nejkvalitnější a nejmodernější zdravotní péči. Přijetím Směrnice o uplatňování 

práv pacientů nepochybně končí jedna éra, avšak další začíná; ta bude spočívat v nové 

generaci judikatury, prostřednictvím které SDEU vyloží dikci Směrnice o uplatňování práv 

pacientů.  

V předkládané diplomové práci byla systematicky shromažďována judikatura 

SDEU a na ní navazující odborná, převážně zahraniční, literatura. Jelikož cílem diplomové 

práce bylo též zhodnotit praktické dopady Směrnice o uplatňování práv pacientů, jako 

cenný zdroj informací posloužily autorce statistické údaje a další důležité informace 

poskytnuté CMÚ a zdravotními pojišťovnami v České republice.   

Přestože na téma přeshraniční zdravotní péče bylo sepsáno několik českých 

kvalifikačních prací, ty však převážně nereflektují nejnovější vývoj v oblasti mobility 

pacientů v České republice. Autorka diplomové práce spatřuje její hlavní přínos v tom, že 

komplexně hodnotí problematiku přeshraniční zdravotní péče. Autorka z těchto důvodů 

považuje stanovené cíle předkládané diplomové práce za splněné.  

 

  



74 

 

Seznam zkratek 

CMÚ – Centrum mezistátních úhrad 

ČPZP – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

EU – Evropská unie 

OZP – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

RBP ZP – Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 

SDEU – Soudní dvůr Evropské unie 

SES – Konsolidované znění smlouvy o založení Evropského společenství, Úř. věst. C 321, 

29. prosince 2006, s. 37-186 

SFEU – Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie, Úř. věst. C 326, 26. 

října 2012, s. 47-200 

VoZP – Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 

VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

ZPMV – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky 

ZPŠ – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

ZVZP – zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

  



75 

 

Seznam použité literatury a pramenů 

A. Odborné publikace 

HERVEY, T. K.; MCHALE, J. V. Health law and the European Union. New York: 

Cambridge University Press, 2004, lxix, 469 s. Law in context. ISBN 05-216-0524-5. 

JEMELKA, L. a kolektiv. Správní řád: komentář. Vyd. 4. Praha: C.H. Beck, 2013, xxvi, 

818 s. ISBN 978-80-7400-484-1. 

MCKEE, M.; MACLEHOSE, L.; NOLTE, E. Health policy and European Union 

enlargement. Maidenhead: Open University Press, 2004, xiv, 294 s. European Observatory 

on Health Care Systems. ISBN 0-335-21353-7. 

MOSSIALOS, E.; MCKEE, M. EU law and the social character of health care. New York: 

P.I.E.-Peter Lang, 2002, 259 s. Work, 38. ISBN 08-204-4691-2. 

NISTOR, L. Public services and the European Union: healthcare, health insurance and 

education services. The Hague: T.M.C. Asser press, 2011, xiii, 445 s. Legal issues of 

services of general interest. ISBN 978-906-7048-040. 

ROSENM LLER, M.; MCKEE, M.; BAETEN, R. Patient mobility in the European union: 

learning from experience. Copenhagen: World Health Organization, Regional Office for 

Europe, xiv, 194 s. ISBN 92-890-2287-6. 

SYLLOVÁ, J. a kolektiv. Lisabonská smlouva: komentář. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2010, 

xli, 1299 s. ISBN 978-80-7400-339-4. 

TOMÁŠEK, M. a kolektiv. Právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013, 494 s. ISBN 

978-80-87576-53-3. 

van DE GRONDEN, J. a kolektiv. Health care and EU law. The Hague, The Netherlands: 

T.M.C. Asser Press, 2011, xxi, 505 s. ISBN 978-90-6704-727-2.  

van DER MEI, A. P. Free movement of persons within the European Community: cross-

border access to public benefits. Portland, Or.: Hart Pub., 2003. xi, 528 s. ISBN 18-411-

3288-8. 

WISMAR, M.; PALM, W.; FIGUERAS, J.; ERNST, K.; van GINNEKEN, E. Cross-

border health care in the European Union: mapping and analysing practices and policies. 

2011, xiii, 376 s. Observatory studies series, č. 22. ISBN 92-890-0221-2. 



76 

 

B. Odborné články 

CABRAL, P. Cross-border medical care in the European Union – bringing down a first 

wall. European Law Review, č. 24, 1999, s. 387-395.  

CABRAL, P. The internal market and the right to cross-border medical care. European 

Law Review, č. 29, 2004, s. 673-686.  

COUSINS, M. Patient Mobility and National Health Systems. Legal Issues of Economic 

Integration, č. 34 (2), 2007, s. 183-193.  

DAVIES, G. Health and Efficiency: Community Law and National Health Systems in the 

Light of Müller-Fauré. The Modern Law Review, č. 67 (1), 2004, s. 94-107.  

DAVIES, G. The effect of Mrs Watts' trip to France on the national health services. King‘s 

Law Journal, č. 18 (1), 2007, s. 158-167.  

de la ROSA, S. The Directive on cross-border healthcare or the art of codifying complex 

case law. Common Market Law Review, č. 46, 2012, s. 15-46.  

DELNOIJ, D.; SAUTER, W. Patient information under the EU patients‘ rights Directive. 

European Journal of Public Health, č. 21 (3), 2011, s. 271-274.  

FEDROVÁ, M. Náhrada nákladů za zdravotní služby čerpané v jiném členském státě 

Evropské unie. Zdroj: www.epravo.cz, 2013 (dostupné na 

http://www.epravo.cz/top/clanky/nahrada-nakladu-za-zdravotni-sluzby-cerpane-v-jinem-

clenskem-state-evropske-unie-89846.html). 

FLEAR, M. Case C-385/99 V.G. Müller-Fauré v. Onderlinge Waarborgmaatschappij O.Z. 

Zorgverzekeringen U.A. and E.E.M. van Riet v. Onderlinge Waarborgmaatschappij Z.A.O. 

Zorgverzekeringen, Judgment of the Court of 13 May 2003. Common Market Law Review, 

č. 41 (1), 2004, s. 209-233.  

FUCHS, M. Free Movement of Services and Social Security – Quo Vadis?. European Law 

Journal, č. 8 (4), 2002, s. 536-555.  

GIESEN, R. Case C-120/95, Nicolas Decker v. Caisse de maladie des employés privés, 

Judgment of 28 April 1998, [1998] ECR I-1831; Case C-158/96, Raymond Kohll v. Union 

des caisses de maladie, Judgement of 28 April 1998, [1998] ECR-I-1935. Common Market 

Law Review, č. 36, 1999, s. 841-850.  

http://www.epravo.cz/
http://www.epravo.cz/top/clanky/nahrada-nakladu-za-zdravotni-sluzby-cerpane-v-jinem-clenskem-state-evropske-unie-89846.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/nahrada-nakladu-za-zdravotni-sluzby-cerpane-v-jinem-clenskem-state-evropske-unie-89846.html


77 

 

GREER, S. L. Avoiding another directive: the unstable politics of European Union cross-

border health care law. Health Economics, Policy and Law, č. 8 (4), 2013, s. 1-7.  

GREER, S. L.; SOKOL, T. Rules for Rights: European Law, Health Care and Social 

Citizenship. European Law Journal, č. 20 (1), 2014, s. 66-87.  

HATZOPOULOS, V. G. Killing national health and insurance systems but healing 

patients? The European market for health care services after the judgments of the ECJ in 

Vanbraekel and Peerbooms. Common Market Law Review, č. 39, 2002, s. 683-729.  

HATZOPOULOS, V.; HERVEY, T. Coming into line: the EU‘s Court softens on cross-

border health care. Health Economics, Policy and Law, č. 8 (1), 2013, s. 1-5.  

HERVEY, T. K. Community and national competence in health after Tobacco Advertising. 

Common Market Law Review, č. 38, 2001, s. 1421-1446. 

HERVEY, T. K. The Current Legal Framework on the Right to Seek Health Care Abroad 

in the European Union. The Cambridge Yearbook of European Legal Studies, č. 9, 2006-

2007, s. 261-286.  

KACZOROWSKA, A. A review of the Creation by the European Court of Justice of the 

Right to Effective and Speedy Medical Treatment and its Outcomes. European Law Journal, 

č. 12 (3), 2006, s. 345-370.  

KIERKEGAARD, P. Electronic health record: Wiring Europe‘s healthcare. Computer 

Law & Security Review, č. 27, 2011, s. 503-515.  

MCCARTHY, M. The European health strategy – so what next?. European Journal of 

Public Health, č. 18 (6), 2008, s. 554–557. 

MCHALE, J. V. Rights to medical treatment in EU law. Medical Law Review, č. 15 (1), 

2007, s. 99-108. 

MOSSIALOS, E.; PALM, W. The European Court of Justice and the free movement of 

patients in the European Union. International Social Security Review, č. 56, 2003, s. 3-29. 

MURPHY, C. An Effective Right to Cross-Border Healthcare? On Patients, Primacy and 

Procedural Autonomy: Comment on Elchinov. European Law Review, č. 36, 2011, s. 542-

557.  

NYS, H. The Right to Informed Choice and the Patients‘ Rights Directive. European 

Journal of Health law, č. 19, 2012, s. 327-331.  



78 

 

PALM, W.; BAETEN, R. The quality and safety paradox in the patients‘ rights Directive. 

European Journal of Public Health, č. 21 (3), 2011, s. 272-274.  

PEETERS, M. Free Movement of Patients: Directive 2011/24 on the Application of 

Patients‘ Rights in Cross-Border Healthcare. European Journal of Health Law, č. 19, 2012, 

s. 29-60.  

PENNINGS, F. The Cross-border health care directive: More free movement for citizens 

and more coherent EU law?. European Journal of Social Security, č. 13 (4), 2011, s. 424-

452.  

RIEDER, C. The EC Commission‘s new adopted baby: Health Care. Columbia Journal of 

European Law, č. 14, 2007, s. 145-167.  

RICH, R. F.; MERRICK, K. R. Cross border health care in the European Union: 

Challenges and opportunities. Journal of Contemporary Health Law & Policy, č. 23 (1), 

2006, s. 64-105.  

SAUTER, W. Harmonisation in Healthcare: The EU Patients’ Rights Directive. TILEC 

Discussion Paper, č. 2011-030, 2011, s. 26  

(dostupné na http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1859251).  

SAUTER, W. The Proposed Patient Mobility Directive and the Reform of Cross-Border 

Healthcare in the EU. TILEC Discussion Paper, č. 2008-034, 2008, s. 53  

(dostupné na http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1277110).  

SAUTER, W. The Proposed Patients‘ Rights Directive and the Reform of (Cross-Border) 

Healthcare in the European Union. Legal Issues of Economic Integration, č. 36 (2), 2009, 

s. 109-131.  

SIEVEKING, K. ECJ Rulings on Health Care Services and Their Effects on the Freedom 

of Cross-Border Patient Mobility in the EU. European Journal of Migration and Law, č. 9, 

2007, s. 25-51.  

SOKOL, T.; MINTAS-HODAK, L.; ABRAMOVIĆ, A. Patient Mobility Directive: One 

step forward or two steps back for cross-border healthcare?. Croatian Yearbook of 

European Law and Policy, č. 8, 2012, s. 143-173.  

ŠORFOVÁ, V. Zdravotnictví jako služba v kontextu Evropské unie aneb nová právní 

úprava v oblasti přeshraničního poskytování zdravotní péče. Zdroj: www.epravo.cz, 2011 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1859251
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1277110
http://www.epravo.cz/


79 

 

(dostupné na http://www.epravo.cz/top/clanky/zdravotnictvi-jako-sluzba-v-kontextu-

evropske-unie-aneb-nova-pravni-uprava-v-oblasti-preshranicniho-poskytovani-zdravotni-

pece-74686.html).  

ULLMANNOVÁ, N. Práva pojištěných osob na úhradu přeshraniční zdravotní péče. 

Zdroj: www.epravo.cz, 2011  

(dostupné na http://www.epravo.cz/top/clanky/prava-pojistenych-osob-na-uhradu-

preshranicni-zdravotni-pece-73786.html).  

van DE GRONDEN, J. Cross-border health care in the EU and the organization of the 

national health care systems of the member states: The dynamics resulting from the 

European court of Justice´s decisions on free movement and competition law. Wisconsin 

International Law Journal, č. 26 (3), 2008-2009, s. 705-760. 

van DER MEI, A. P. Cross-Border Access to Health Care within the European Union: 

Some Reflections on Geraets-Smits and Peerbooms and Vanbraekel. Maastricht Journal of 

European & Comparative Law, č. 9, 2002, s. 189-213.  

van DER MEI, A. P. Cross-Border Access to Healthcare and Entitlement to 

Complementary „Vanbraekel Reimbursement“. European Law Review, č. 36, 2011, s. 431-

439.  

van DER MEI, A. P. Cross-Border Access to Medical Care: Non-Hospital Care and 

Waiting Lists. Legal Issues of Economic Integration, č. 31 (1), 2004, s. 57-67. 

van DER MEI, A. P. The New Directive on Patients‘ Rights in Cross-Border Healthcare. 

Maastricht Journal of European and Comparative Law, č. 18 (3), 2011, s. 382-392.  

van DER MEI, A. P.; WADDINGTON, L. Public Health and the Treaty of Amsterdam. 

European Journal of Health Law, č. 5, 1998, s. 129-154.  

van NUFFEL, P. Patients‘ free movement rights and cross-border access to healthcare. 

Maastricht Journal of European & Comparative Law, č. 12 (3), 2005, s. 253-270. 

VEICHT, K. Juridification, Medicalisation, and the Impact of EU Law: Patient mobility 

and the allocation of scarce NHS resources. Medical Law Review, č. 20, 2012, s. 362-398.  

 

 

 

http://www.epravo.cz/top/clanky/zdravotnictvi-jako-sluzba-v-kontextu-evropske-unie-aneb-nova-pravni-uprava-v-oblasti-preshranicniho-poskytovani-zdravotni-pece-74686.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/zdravotnictvi-jako-sluzba-v-kontextu-evropske-unie-aneb-nova-pravni-uprava-v-oblasti-preshranicniho-poskytovani-zdravotni-pece-74686.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/zdravotnictvi-jako-sluzba-v-kontextu-evropske-unie-aneb-nova-pravni-uprava-v-oblasti-preshranicniho-poskytovani-zdravotni-pece-74686.html
http://www.epravo.cz/
http://www.epravo.cz/top/clanky/prava-pojistenych-osob-na-uhradu-preshranicni-zdravotni-pece-73786.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/prava-pojistenych-osob-na-uhradu-preshranicni-zdravotni-pece-73786.html


80 

 

C. Kvalifikační práce  

KOLOROSOVÁ, A. Hrazení zdravotní péče vyhledané za hranicemi - nová směrnice. 

Diplomová práce. Brno. Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra mezinárodního 

a evropského práva. Akademický rok 2011/2012.  

KOSTERA, T. Unwelcome Europeanization – The development of European cross-border 

patient mobility. Diplomová práce. Bruges: College of Europe, Political and Administrative 

Studies Department. Akademický rok 2006/2007.  

MÄKINEN, M. Delivery of European cross-border healthcare and the relevance and 

effects of EU regulations and judicial processes with reference to delivery of drugs and 

blood donor information material. Dizertační práce. Turku. University of Turku, 

Department of Public Health, 2007. ISBN 978-951-2934-683. 

RATAJOVÁ, D. Mobilita pacientů v Evropské unii. Diplomová práce. Praha. Právnická 

fakulta Univerzity Karlovy, Katedra trestního práva. 2009.  

SIGURDARDOTTIR, L. B. Cross-border healthcare in the European Union: the right to 

reimbursement under Directive 2011/24. Diplomová práce. Oslo. Faculty of Law: 

University of Oslo. 2011.  

ULLMANNOVÁ, N. Právní aspekty přeshraniční zdravotní péče. Rigorózní práce. Praha. 

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra pracovního práva a práva sociálního 

zabezpečení. 2009.  

VRŠKOVÁ, I. Zdravotnické služby z pohledu fungování vnitřního trhu v judikatuře 

Soudního dvora EU a právu EU. Rigorózní práce. Brno. Právnická fakulta Masarykovy 

univerzity, Katedra mezinárodního a evropského práva. Akademický rok 2011/2012.    

 

D.  Judikatura 

(i) Judikatura SDEU 

Rozhodnutí SDEU ve věci 6/64 Flaminio Costa proti E.N.E.L. [1964] ECR 585. 

Rozhodnutí SDEU ve věci 8/81 Ursula Becker proti Finanzamt Münster-Innenstadt [1982] 

ECR 53.  



81 

 

Rozhodnutí SDEU ve věci 238/82 Duphar BV a další proti Nizozemskému státu [1984] 

ECR 523. 

Rozhodnutí SDEU ve věci 286/82 a 26/83 Graziana Luisi a Giuseppe Carbone proti 

Ministero del Tesoro [1984] ECR 377. 

Rozhodnutí SDEU ve věci C-263/86 Belgický stát proti René Humbel a Marie-Thérèse 

Edel [1988] ECR I-5365. 

Rozhodnutí SDEU ve věci C-188/89 A. Foster a další proti British Gas plc. [1990] ECR I-

3313. 

Rozhodnutí SDEU ve věci C-159/90 The Society for the Protection of Unborn Children 

Ireland Ltd proti Stephen Grogan a dalším [1991] ECR I-4685. 

Rozhodnutí SDEU ve věci C-381/93 Komise Evropských společenství proti Francouzské 

republice [1994] ECR I-5145. 

Rozhodnutí SDEU ve věci C-70/95 Sodemare SA, Anni Azzurri Holding SpA a Anni 

Azzurri Rezzato Srl proti Regione Lombardia [1997] ECR-I-3395. 

Rozhodnutí SDEU ve věci C-120/95 Nicolas Decker proti Caisse de maladie des employés 

privés [1998] ECR I-1831. 

Rozhodnutí SDEU ve věci C-158/96 Raymond Kohll proti Union des caisses de maladie 

[1998] ECR I-1931. Stanovisko Generálního advokáta Tesaura ze dne 16. září 1997. 

Rozhodnutí SDEU ve věci C-376/98 Spolková republika Německo proti Evropskému 

parlamentu a Radě Evropské unie [2000] ECR I-8419. 

Rozhodnutí SDEU ve věci C-368/98 Abdon Vanbraekel a další proti Alliance nationale des 

mutualités chrétiennes (ANMC) [2001] ECR I-5363. 

Rozhodnutí SDEU ve věci C-157/99 B.S.M. Smits, provdaná Geraets, proti Stichting 

Ziekenfonds VGZ a H.T.M. Peerbooms proti Stichting CZ Groep Zorgverzekeringen [2001] 

ECR I-5473. 

Rozhodnutí SDEU ve věci C-385/99 V.G. Müller-Fauré proti Onderlinge 

Waarborgmaatschappij OZ Zorgverzekeringen UA a E.E.M. van Riet proti Onderlinge 

Waarborgmaatschappij ZAO Zorgverzekeringen [2003] ECR I-4509. 

Rozhodnutí SDEU ve věci C-56/01 Patricia Inizan proti Caisse primaire d'assurance 

maladie des Hauts-de-Seine [2003] ECR I-12403. 



82 

 

Rozhodnutí SDEU ve věci C-326/00 Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA) v Vasileios 

Ioannidis [2003] ECR I-1703. 

Rozhodnutí SDEU ve věci C-8/02 Ludwig Leichtle proti Bundesanstalt für Arbeit [2004] 

ECR I-2641. 

Rozhodnutí SDEU ve věci C-292/02 Meiland Azewijn BV proti Hauptzollamt Duisburg 

[2004] ECR I-7905.  

Rozhodnutí SDEU ve věci C-145/03 Dědici po Annette Keller proti Instituto Nacional de la 

Seguridad Social (INSS) a Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) [2005] ECR I-

2529. 

Rozhodnutí SDEU ve věci C-372/04 The Queen, na žádost: Yvonne Watts proti Bedford 

Primary Care Trust a Secretary of State for Health [2006] ECR I-4325. 

Rozhodnutí SDEU ve věci C-466/04 Manuel Acereda Herrera proti Servicio Cántabro de 

Salud [2006] ECR I-5341. 

Rozhodnutí SDEU ve věci C-444/05 Aikaterini Stamatelaki v NPDD Organismos 

Asfaliseos Eleftheron Epangelmation (OAEE) [2007] ECR I-3185. 

Rozhodnutí SDEU ve věci C-211/08 Evropská komise proti Španělskému království [2010] 

ECR I-5267. 

Rozhodnutí SDEU ve věci C-173/09 Georgi Ivanov Elchinov proti Natsionalna 

zdravnoosiguritelna kasa [2010] ECR I-8889. 

Rozhodnutí SDEU ve věci C-512/08 Evropská komise proti Francouzské republice [2010] 

ECR I-8833. 

Rozhodnutí SDEU ve věci C-490/09 Evropská komise proti Lucemburskému velkovévodství 

[2011] ECR I-247. 

Rozhodnutí SDEU ve věci C-255/09 Evropská komise proti Portugalské republice [2011] 

ECR I-10547. 

(ii) Judikatura českých soudů 

Rozhodnutí Ústavního soudu, sp. zn. III. ÚS 671/02 ze dne 16. ledna 2003. 

Rozhodnutí Městského soudu v Praze, sp. zn. 12 Cad 11/2007-84 ze dne 10. října 2008. 

 

 



83 

 

E. Právní předpisy 

(i) Právní předpisy Evropské unie 

Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství (EHS) ze dne 25. března 

1957. 

Konsolidované znění smlouvy o založení Evropského společenství, Úř. věst. C 321, 

29. prosince 2006, s. 37-186. 

Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii, Úř. věst. C 326, 26. října 2012, s. 13-46.  

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie, Úř. věst. C 326, 26. října 2012, 

s. 47-200. 

Listina základních práv Evropské unie, Úř. věst. C 326, 26. října 2012, s. 391. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování 

práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči, Úř. věst. L 88, 4. dubna 2011, s. 45-65. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách 

na vnitřním trhu, Úř. věst. L 376, 27. prosince 2006, s. 36-68. 

Nařízení Rady (ES) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního 

zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství, 

Úř. věst. L 149, 5. července 1971, s. 2-50. 

Nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na 

zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství, Úř. věst. L 74, 

27. března 1972, s. 1-83. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 

o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, Úř. věst. L 166, 30. dubna 2004, s. 1-123. 

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, Úř. věst. L 284, 30. října 2009, s. 1-42.  

Rozhodnutí Správní komise č. 194 ze dne 17. prosince 2003 o jednotném uplatňování čl. 22 

(1) (a) (i) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 v členském státě pobytu, Úř. věst. L 104, 

8. dubna 2004, s. 27-28.  



84 

 

Rozhodnutí Správní komise č. 189 ze dne 18. června 2003 zaměřené na zavedení evropské 

karty zdravotního pojištění za účelem nahrazení formulářů nezbytných pro uplatňování 

nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72, pokud jde o přístup ke zdravotní péči 

během přechodného pobytu v jiném členském státě, než je příslušný stát nebo stát bydliště, 

Úř. věst. L 276, 27. října 2003, s. 1-3.  

Rozhodnutí Správní komise č. 191 ze dne 18. června 2003 o nahrazení formulářů E 111 a 

E 111 B evropským průkazem zdravotního pojištění, Úř. věst. L 276, 27. října 2003, s. 19-

21. 

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, 

Úř. věst. L 356, 22. prosince 2012, s. 68-70.  

(ii) Právní předpisy České republiky 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních 

pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb. 

 

F. Další dokumenty 

Doporučení Evropské komise ze dne 2. června 2008 o přeshraniční interoperabilitě systémů 

elektronických zdravotních záznamů, 2008/594/ES, Úř. věst. L 190, 18 července 2008, 

s. 37-43.  



85 

 

LIPSZYC, B.; SAIL, E.; XAVIER, A. Long-term care: need, use and expenditure in the 

EU-27. Economic Papers č. 469, Brussels: European Commission, 2012, s. 87 (dostupné na 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2012/ecp469_en.htm). 

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu ze dne 

13. ledna 2004, COM/2004/2 final.  

Návrh směrnice Evropského parlamentu a rady o uplatňování práv pacientů v přeshraniční 

zdravotní péči ze dne 2. června 2008, COM (2008) 414 final.  

Průvodní dokument k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování práv 

pacientů v přeshraniční zdravotní péči “Posouzení dopadů” ze dne 2. června 2008 (Impact 

Assessment), SEC (2008) 2163.  

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1350/2007/ES ze dne 23. října 2007, kterým 

se zavádí druhý akční program Společenství v oblasti zdraví (2008–2013), Úř. věst. L 301, 

20. listopadu 2007, s. 3-13.  

Sdělení Evropské komise; Akční plán eHealth 2012-2020 - Inovativní zdravotní péče pro 

21. století ze dne 6. prosince 2012 (eHealth Action Plan 2012-2020 - Innovative healthcare 

for the 21st century), COM/2012/736 final. 

Sdělení Evropské komise; Konzultace týkající se akce Společenství v oblasti 

zdravotnických služeb ze dne 26. září 2006 (Consultation regarding Community action on 

health services), SEC (2006) 1195/4.  

Sdělení Evropské komise; Obnovená sociální agenda: Příležitosti, přístup a solidarita 

v Evropě 21. století ze dne 2. června 2008 (Renewed social agenda: Opportunities, access 

and solidarity in 21st century Europe), COM (2008) 412 final. 

Simulace Směrnice o uplatňování práv pacientů (Simulation on the EU Cross-Border Care 

Directive). Závěrečná zpráva ze dne 24. listopadu 2011. Brusel. Elisabeth Jelfs (EHMA) & 

Rita Baeten (OSE), 2012, s. 38. 

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. března 2007 o činnosti Společenství v oblasti 

přeshraničního poskytování zdravotní péče (dostupné na 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-

0073+0+DOC+XML+V0//CS).  

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2012/ecp469_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0073+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0073+0+DOC+XML+V0//CS


86 

 

Závěry Rady o společných hodnotách a zásadách ve zdravotních systémech Evropské unie, 

Úř. věst. C 146, 22. června 2006, s. 1-3.  

Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad za rok 2010 (dostupné na 

http://www.cmu.cz/cs/centrum-mezistatnich-uhrad/dokumenty).  

Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad za rok 2011 (dostupné na 

http://www.cmu.cz/cs/centrum-mezistatnich-uhrad/dokumenty).  

Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad za rok 2012 (dostupné na 

http://www.cmu.cz/cs/centrum-mezistatnich-uhrad/dokumenty).  

Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví „Česká republika a Spolková republika Německo 

uzavřely Rámcovou smlouvu o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné 

služby“ ze dne 4. dubna 2013 (dostupné na http://www.mzcr.cz/dokumenty/ceska-

republika-a-spolkova-republika-nemecko-uzavrely-ramcovou-smlouvu-o-

preshra_7670_2778_1.html).  

Usnesení č. 17 Výboru pro zdravotnictví ze dne 23. ledna 2014 k vládnímu návrhu zákona, 

kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně 

a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony, sněmovní tisk č. 10/3, část č. 1/2 (dostupné na 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=10&ct1=3).  

Vládní návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 

zdravotních službách), sněmovní tisk č. 405/0, část č. 2/2 (dostupné na 

http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=74300).  

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

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

předpisů, a další související zákony, včetně důvodové zprávy, sněmovní tisk č. 10/0, část 

č. 1/6 (dostupné na http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=10&CT1=0).  

Vyjádření JUDr. Ladislava Švece, ředitele Centra mezistátních úhrad, ze dne 23. listopadu 

2013 (dostupné na http://www.cmu.cz/cs/2-uncategorised/370-

aktualitysmerniceopravechpacientu). 

 

 

http://www.cmu.cz/cs/centrum-mezistatnich-uhrad/dokumenty
http://www.cmu.cz/cs/centrum-mezistatnich-uhrad/dokumenty
http://www.cmu.cz/cs/centrum-mezistatnich-uhrad/dokumenty
http://www.mzcr.cz/dokumenty/ceska-republika-a-spolkova-republika-nemecko-uzavrely-ramcovou-smlouvu-o-preshra_7670_2778_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/ceska-republika-a-spolkova-republika-nemecko-uzavrely-ramcovou-smlouvu-o-preshra_7670_2778_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/ceska-republika-a-spolkova-republika-nemecko-uzavrely-ramcovou-smlouvu-o-preshra_7670_2778_1.html
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=10&ct1=3
http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=74300
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=10&CT1=0
http://www.cmu.cz/cs/2-uncategorised/370-aktualitysmerniceopravechpacientu
http://www.cmu.cz/cs/2-uncategorised/370-aktualitysmerniceopravechpacientu


87 

 

G. Soukromá e-mailová korespondence 

E-mailová korespondence s Adamem Anderem z CMÚ. [online], 10. února 2014, 

adam.ander@cmu.cz.  

E-mailová korespondence s Janou Strejčkovou z VoZP. [online], 12. února 2014, 

jstrejckova@vozp.cz.  

E-mailová korespondence s Václavem Janalíkem z RBP ZP. [online], 19. února 2014, 

janalik@rbp-zp.cz.  

E-mailová korespondence s Petrou Sitkovou z ČPZP. [online], 21. února 2014, 

petra.sitkova@cpzp.cz.  

E-mailová korespondence s Josefem Novotným ze ZPŠ. [online], 24. února 2014, 

josef.novotny@zpskoda.cz.  

E-mailová korespondence s Erikou Eksteinovou ze ZPMV. [online], 25. února 2014, 

erika.eksteinova@zpmvcr.cz.  

E-mailová korespondence s Lenkou Markovou z VZP. [online], 26. února 2014, 

lenka.markova@vzp.cz. 

 

H. Internetové stránky 

www.cmu.cz 

www.epravo.cz 

www.euro.who.int  

www.europa.eu 

www.izip.cz 

www.jusani.cz 

www.mzcr.cz 

www.psp.cz 

www.ssrn.com  

 

  

http://www.cmu.cz/
http://www.epravo.cz/
http://www.euro.who.int/
http://www.europa.eu/
http://www.izip.cz/
http://www.jusani.cz/
http://www.mzcr.cz/
http://www.psp.cz/
http://www.ssrn.com/


88 

 

Seznam příloh  

1. Příloha č. 1: Schéma – vývoj právní úpravy poskytování přeshraniční zdravotní 

péče v Evropské unii   

 

2. Příloha č. 2: Strukturovaný přehled – komparace základních aspektů právní úpravy 

přeshraniční zdravotní péče v Evropské unii dle Nařízení č. 883/2004 a Směrnice 

o uplatňování práv pacientů 

 

3. Příloha č. 3: Graf – poskytování přeshraniční zdravotní péče v Evropské unii 

 

4. Příloha č. 4: Dotazník pro zdravotní pojišťovny v České republice: Směrnice 

2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči 

 

5. Příloha č. 5: Post script: Aktualizace po sepsání závěru diplomové práce 

 

 

 

 

 



89 

 

Příloha č. 1: Schéma – vývoj právní úpravy poskytování přeshraniční zdravotní péče 

v Evropské unii   
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Přijetí Směrnice o 
uplatňování práv pacientů
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Příloha č. 2: Strukturovaný přehled – komparace základních aspektů právní úpravy 

přeshraniční zdravotní péče v Evropské unii dle Nařízení č. 883/2004 a Směrnice 

o uplatňování práv pacientů 

 

 

 

 

  

  NAŘÍZENÍ Č. 883/2004 SMĚRNICE O UPLATŇOVÁNÍ PRÁV 
PACIENTŮ 

 
PRÁVNÍ ZÁKLAD 

 
Volný pohyb osob 

 
Volný pohyb služeb  

 
 
 
 
 
 
 

PŘEDCHOZÍ POVOLENÍ 

 
 
 
Vždy v případě plánované péče. 
 
 
 
 
 
Důvody pro odmítnutí: 
hrazenou zdravotní péči lze 
poskytnout v lékařsky 
odůvodnitelné lhůtě na území 
státu pojištění 

Pouze v případě: 
• nemocniční péče (min. 1 noc) či vysoce 
specializované a nákladné lékařské 
struktury 
• zvláštní zdravotní riziko pro pacienta či 
obyvatelstvo 
• bezpečnostní riziko na straně 
poskytovatele zdravotní péče 
 
Důvody pro odmítnutí: 
• zdravotní riziko pro pacienta 
• zdravotní riziko pro širokou veřejnost 
• bezpečnostní riziko na straně 
poskytovatele zdravotní péče 
• zdravotní péči lze poskytnout v lékařsky 
odůvodnitelné lhůtě na území státu 
pojištění 

 
 

VÝŠE A ZPŮSOB 
NÁHRADY NÁKLADŮ 

 
V souladu s právními předpisy 
členského státu ošetření.  
Vzájemná náhrada nákladů mezi 
příslušnými institucemi dotčených 
států. 

 
V souladu s právními předpisy členského 
státu pojištění. 
Dodatečná náhrada nákladů na základě 
žádosti pacienta. 
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Příloha č. 3: Graf – poskytování přeshraniční zdravotní péče v Evropské unii 
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Příloha č. 4: Dotazník pro zdravotní pojišťovny v České republice: Směrnice 

2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči 

 

1) Plánujete své pojištěnce v souvislosti s implementací Směrnice o uplatňování práv 

pacientů v přeshraniční zdravotní péči do českého právního řádu informovat o: 

a) možnosti obdržení zdravotní péče v jiném členském státě a dalších právech, 

která vyplývají ze směrnice o uplatňování práv pacientů v přeshraniční 

zdravotní péči, 

b) správních postupech a administrativních požadavcích? 

Pokud ano, jakým způsobem plánujete zpřístupnit pojištěncům tyto informace? 

 

2)  Má pojištěnec, který má zájem o podstoupení zdravotní péče v jiném členském 

státě, možnost se dopředu dozvědět, jaká bude předpokládaná výše náhrady nákladů 

za požadovanou zdravotní péči? Pokud ano, jakým způsobem? 

 

3) Jaké jsou průměrné lhůty vydávání rozhodnutí o žádostech pojištěnců o získání 

předchozího povolení/souhlasu? 
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Příloha č. 5: Post script: Aktualizace po sepsání závěru diplomové práce  

Třetí čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném 

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

pozdějších předpisů, a další související zákony (Sněmovní tisk č. 10/0) proběhlo 

v Poslanecké sněmovně dne 14. února 2014. Poslanecká sněmovna usnesením č. 142 ze 

dne 14. února 2014 vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona ve znění schválených 

pozměňovacích návrhů. Návrh zákona byl dne 24. února 2014 doručen Senátu.  
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Resumé 

Předložená diplomová práce se soustřeďuje na problematiku poskytování 

přeshraniční zdravotní péče v Evropské unii a je zaměřená zejména na zhodnocení nedávno 

přijaté Směrnice o uplatňování práv pacientů. 

Cílem této diplomové práce je komplexně analyzovat novou právní úpravu 

přeshraniční zdravotní péče v podobě Směrnice o uplatňování práv pacientů a zhodnotit tak 

její celkový přínos a potenciální dopad její implementace na systém zdravotnictví v České 

republice. Po obsahové stránce je předložená diplomová práce rozčleněna do čtyř kapitol.  

Úvodní kapitola podává nezbytný výklad týkající se relevantních ustanovení 

primárního práva, na základě kterých Evropská unie odvozuje své pravomoci v oblasti 

zdravotnictví. Druhá kapitola se zabývá vývojem právního rámce přeshraniční zdravotní 

péče v Evropské unii, přičemž detailně vysvětluje, v čem spočívá hraniční charakter 

fenoménu přeshraniční zdravotní péče. Největší prostor je věnován analýze konkrétních 

práv migrujících pacientů, jež vyplývají z bohaté judikatury SDEU. V obsahově 

nejrozsáhlejší třetí kapitole, věnující se právní analýze jednotlivých aspektů právní úpravy 

obsažené ve Směrnici o uplatňování práv pacientů, je zhodnocen celkový přínos Směrnice a 

odhadnut její možný dopad na budoucí vývoj přeshraniční zdravotní péče v Evropské unii. 

V této kapitole jsou zároveň prezentovány kritické úvahy nad problémy, jež souvisí 

s aplikací Směrnice v praxi. Závěrečná kapitola této diplomové práce se konkrétně věnuje 

implikacím Směrnice o uplatňování práv pacientů na systém zdravotnictví v České 

republice. Tato kapitola v detailu pojednává o vládním návrhu zákona, jež transponuje 

Směrnici do českého právního řádu. Na základě statistických údajů Centra mezistátních 

úhrad jsou v této části diplomové práce prezentovány úvahy o pravděpodobném budoucím 

vývoji mobility pacientů v České republice.  

V závěru je provedeno shrnutí obsahu diplomové práce a krátké všeobecné 

zhodnocení Směrnice o uplatňování práv pacientů. I přes určité nejasnosti ohledně 

praktických dopadů Směrnice, lze vývoj v oblasti poskytování přeshraniční zdravotní péče 

považovat za pozitivní. Vzhledem k některým nejasnostem ohledně aplikace Směrnice 

v praxi, však lze očekávat další zásahy ze strany SDEU.  
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Abstract 

The subject-matter of the presented thesis is cross-border healthcare in the European 

Union. The thesis focuses deeply on the overall evaluation of the recently adopted Directive 

on patients' rights. 

The primary objective of this thesis is to comprehensively analyse the new 

legislation on cross-border health care within the European Union, i.e. Directive on 

patients' rights. Based on theoretical findings, the thesis aims to assess the potential impact 

of the Directive on the provisions of cross-border healthcare within the European Union 

and its influence on the healthcare system in the Czech Republic. The contents of the thesis 

is divided into four chapters.  

The first chapter is introductory and provides information concerning the relevant 

provisions of primary law that provides European Union with competences in the area of 

health. The second chapter deals with the developments of the legal framework for cross-

border healthcare in the European Union and clarifies in detail the specific nature of cross-

border health care. Considerable focus is placed on analysis of concrete rights of migrant 

patients that are derived from the comprehensive case law of CJEU. The third chapter is 

exclusively devoted to the legal analysis of the various aspects of the Directive on patients' 

rights and evaluates the overall estimated benefits of the Directive and its possible impact 

on the future developments of cross-border healthcare within the European Union. This 

chapter offers some critical reflections on the problems associated with the application of 

the Directive in practice. The final chapter specifically addresses implications of the 

Directive on patients' rights on the healthcare system in the Czech Republic. This chapter in 

detail discusses the governmental proposal of a statute, which implements the Directive 

into Czech legal order. Derived from the statistical data of the Centre of international 

reimbursements, this chapter presents the author’s considerations regarding the likely 

development of the mobility of patients in the Czech Republic. 

The conclusion contains the summary of the thesis. Despite some confusions about 

the practical effects of the Directive, developments in the field of cross-border health care 

shall be considered positive. Due to lack of clarity concerning the application of the 

Directive in practice, further intervention by the CJEU may be expected. 
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