
Resumé 

Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění  

Předmětem této práce je právní analýza zákonných podmínek, za kterých je 

zdravotní péče poskytovaná pojištěncům hrazená z fondu veřejného zdravotního 

pojištění. V předkládané práci je proto zevrubně pojednáno o způsobu, jakým je 

naplňován ústavněprávní nárok pojištěnců zakotvený v ustanovení čl. 31 Listiny 

základních práv a svobod na bezplatnou zdravotní péči. Pro účely této práce autorka 

vnímá problematiku zdravotní péče v celém jejím rozsahu  z tohoto důvodu je práce 

zaměřena na posouzení zákonných podmínek, za kterých jsou zdravotní výkony, 

zdravotnické prostředky a léčivé přípravky hrazené z veřejného zdravotního pojištění. 

Součástí práce je též pojednání o základních principech systému veřejného zdravotního 

pojištění, potažmo hrazené zdravotní péče, vybraných států Evropské unie – 

konkrétně Spolkové republiky Německo a Slovenské republiky.  

Předkládaná rigorózní práce je po obsahové stránce rozdělena do čtyř kapitol. 

Úvodní kapitola je zaměřena na komplexní pojednání o právním rámci, který zakotvuje 

systém veřejného zdravotního pojištění v České republice. V této kapitole je analyzována 

problematika vztahů vznikajících mezi zdravotními pojišťovnami, poskytovateli 

zdravotních služeb a pojištěnci v rámci systému veřejného zdravotního pojištění. Stěžejní 

část úvodní kapitoly je věnována právní analýze nároku pojištěnce na hrazenou zdravotní 

péči dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Část úvodní kapitoly je 

věnována též přímým platbám pojištěnců v souvislosti s obdrženou hrazenou zdravotní 

péčí, jmenovitě regulačním poplatkům a tzv. nadstandardům zdravotní péče. V závěru se 

autorka zabývá problematikou úhrady zdravotní péče poskytnuté pojištěncům v jiných 

členských státech Evropské unie, která je často označovaná jako přeshraniční zdravotní 

péče.  

Druhá kapitola práce je věnována vybraným aspektům smluvního vztahu mezi 

zdravotní pojišťovnou a poskytovateli zdravotních služeb, konkrétně základním 

principům způsobu a výše úhrady zdravotní péče – zdravotních výkonů – ze strany 

zdravotních pojišťoven. Následující, třetí kapitola pojednává o problematice úhradové 

regulace léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. V závěrečné kapitole práce 

jsou analyzovány základní principy, na kterých je vybudován systém veřejného 



zdravotního pojištění a poskytování hrazené zdravotní péče Spolkové republiky 

Německo a Slovenské republiky. 


