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Vážený pane 1. místopředsedo vlády,
Vážený pane ministře,
Vážená paní předsedkyně,
Vážený pane předsedo,

dovolte mi, abych se na Vás opětovně obrátil ve věci vládního návrhu zákona, kterým se mění
zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který projednává Poslanecká sněmovna
jako sněmovní tisk č. 1091. K tomuto návrhu zákona byl dne 24. 3. 2021 panem poslancem
MUDr. Milošem Janulíkem a paní poslankyní prof. MUDr. Věrou Adámkovou, CSc. podán
pozměňovací návrh č. 7891, na který jsem reagoval svým dopisem ze dne 15. 4. 2021,
č.j. ÚOHS-12545/2021/440/LSl, v němž jsem upozorňoval na některé problematické aspekty
tohoto pozměňovacího návrhu.
S předkladateli pozměňovacího návrhu jsem předmětnou problematiku osobně prodiskutoval.
Na základě diskuze vznikla nová verze pozměňovacího návrhu, která představuje krok správným
směrem a zásadním způsobem zmírňuje mé dříve vyslovené obavy o zachování zdravého
soutěžního prostředí v této oblasti a dodržení pravidel veřejné podpory. Za velmi pozitivní
pokládám sjednocení režimu zdravotního pojištění při podání žádosti o vízum k pobytu nad 90 dní
bez ohledu na místo podání žádosti a zkrácení přechodného období, kdy cestovní zdravotní
pojištění bude oprávněna poskytovat výhradně Pojišťovna VZP, a.s. na dobu 5 let. Za důležité
rovněž považuji zakotvení jasně definovaných kritérií poskytování zdravotní péče pro Pojišťovnu
VZP, a.s. a také pro další pojišťovny, které budou moci po uplynutí přechodného období toto
cestovní zdravotní pojištění cizinců poskytovat. Tímto považuji svoje dříve uplatněné připomínky
za vypořádané.
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