
Abstrakt  
 

Tématem této diplomové práce je přeshraniční zdravotní péče v Evropské unii. 

Popisuje historii a vývoj a především se zaměřuje na stávající právní rámec 

představovaný Nařízením 883/2004 a Směrnicí 2011/24 o uplatňování práv pacientů v 

přeshraniční zdravotní péči. 

Cílem této práce je komplexně zanalyzovat současnou právní úpravu se 

zaměřením na práva pacientů, zhodnotit vliv Směrnice, vysvětlit problematiku vztahu 

mezi Směrnicí a Nařízením a zhodnotit implementaci Směrnice v České republice. 

K dosažení tohoto cíle je nutné vysvětlit tuto problematiku s ohledem na historický a 

politický vývoj Evropské unie a na judikaturu Soudního dvora Evropské unie. 

Tato diplomová práce je po obsahové stránce rozdělena do čtyř kapitol. První 

z nich se zabývá pravomocemi Evropské unie v oblasti zdravotnictví a vysvětluje 

historii začlenění ustanovení týkající se zdravotnického práva do Smlouvy o fungování 

Evropské unie, jak je dnes nazývána. Tento historický vývoj je důležitý pro porozumění 

problematiky přeshraniční zdravotní péče. 

Druhá kapitola upravuje vývoj poskytování přeshraniční zdravotní péče. Na 

začátku kapitoly jsou obecně popsány systémy zdravotnictví v členských státech EU a 

problematika poskytování přeshraniční zdravotní péče na vnitřním trhu Evropské unie.  

Zásadní část představuje popis tzv. koordinačních nařízení upravující přeshraniční 

zdravotní péči a přehled judikatury Soudního dvora EU s ohledem na práva pacientů.  

Třetí kapitola analyzuje Směrnici 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v 

přeshraniční zdravotní péči. Tato kapitola vysvětluje vývoj a důvody pro přijetí 

Směrnice a obsahuje právní analýzu jednotlivých ustanovení Směrnice a jejich přínos. 

Důležitou částí je popis vztahu mezi Směrnicí a Nařízením.  

Poslední kapitola pojednává o přeshraniční zdravotní péče v České republice, 

hlavně o implementaci Směrnice do českého právního řádu, o problematice náhrad 

nákladů za přeshraniční zdravotní péči a o informovanosti pacientů v České republice. 

V závěru je provedeno shrnutí obsahu diplomové práce. Přijetí Směrnice 

představuje významnou změnu v poskytování přeshraniční zdravotní péče. Přes všechny 

nedostatky přinesla Směrnice mnoho výhod pro pacienty všech členských států EU a lze 

ji považovat za pozitivní krok při v oblasti přeshraniční zdravotní péče. 

 


