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Úvod 

Každý migrant má povinnost pobývat v ČR řádně zdravotně pojištěn po celou dobu svého 

pobytu, a to buď v rámci veřejného zdravotního pojištění anebo tzv. komerčního zdravotního 

pojištění cizinců. Volba mezi těmito variantami pojištění není pro migranty dobrovolná a 

odvíjí se od jejich státní příslušnosti1 a druhu pobytového oprávnění.  

Právo a povinnost být zařazen do systému veřejného zdravotního pojištění mají všechny 

osoby s trvalým pobytem v ČR, občané EU a jejich rodinní příslušníci, z migrantů ze zemí 

mimo EU bez trvalého pobytu pak také osoby v postavení zaměstnanců českých firem, azylanti 

a žadatelé o mezinárodní ochranu. Všechny ostatní skupiny migrantů ze zemí mimo EU, jako 

jsou např. živnostníci, podnikatelé, studenti a dále také rodinní příslušníci migrantů ze 

třetích zemí, kteří sami nemají zdanitelné příjmy, se ovšem nemohou stát pojištěnci veřejných 

zdravotních pojišťoven a jsou odkázáni na komerční zdravotní pojištění.  

Zásadní bariéry, které v praxi výrazně ovlivňují přístup migrantů ke zdravotní péči, jsou 

spojené především s komerčním zdravotním pojištěním. Podmínky tohoto druhu pojištění 

nesou řadu omezení, jako jsou:  

● finanční limity úhrady zdravotních služeb;  
● nenárokovost: i když toto pojištění je pro mnohé migranty povinné, není nárokové. 

Komerční pojišťovna tedy může „nevýhodného“ klienta odmítnout nebo kdykoliv bez 

uvedení důvodu smlouvu vypovědět; 
● nepojistitelnost některých migrantů: důsledkem odmítání komerčních pojišťoven 

pojistit chronicky nebo těžce nemocné pacienty je vytváření skupiny tzv. 

nepojistitelných migrantů, do které mohou patřit děti s vrozenými vadami, předčasně 

narozené děti, chronicky nemocné a hendikepované osoby; 
● finanční náročnost, poněvadž pojistné se musí uhradit předem na celou dobu platnosti 

příslušného povolení k pobytu, někdy až na dva roky, přičemž výše pojistného se odvíjí 

od míry „rizikovosti“ klienta;  
● čekací lhůty, kdy k poskytnutí úhrady dochází až po uplynutí určité doby od uzavření 

pojištění;  
● výluky, včetně tzv. pre-existing conditions, tj. situací vylučujících úhradu za léčbu 

oněmocnení, jehož příznaky či příčiny nastaly před uzavřením pojištění ("za pojistnou 

událost se nepovažují události, jejichž příčina nebo příznaky nastaly mimo dobu trvání 

pojištění nebo mimo sjednané místo pojis ̌tění"). Prakticky vyloučena je možnost 

hrazení vyšetření a léčby duševních poruch a léčby závislostí; 
● mnohem užší síť smluvních zdravotnických zařízení než ve veřejném systému (zvlášť 

mimo velká města), což pro migranty omezuje možnost volby vhodného lékaře; 

● administrativní komplikace: nezřídka není předem jasné, zda komerční pojišťovna 

zdravotní péči proplatí a v jakém rozsahu, což způsobuje administrativní komplikace 

jak pro pacienta, tak pro zdravotnická zařízení a negativně ovlivňuje vztah a 

komunikaci mezi pacientem a zdravotníkem.  

 
1 Občanům některých států může být zdravotní péče poskytnuta bezplatně na základě dvoustranné mezinárodní 

smlouvy o spolupráci v oblasti zdravotnictví nebo dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení; jejich seznam 

je dostupný na stránkách Ministerstva zdravotnictví: http://www.mzcr.cz/obsah/mezinarodni-

smlouvy_2632_22.html a Ministerstva práce a sociálních věcí: https://www.mpsv.cz/cs/1275.  

 

http://www.mzcr.cz/obsah/mezinarodni-smlouvy_2632_22.html
http://www.mzcr.cz/obsah/mezinarodni-smlouvy_2632_22.html
https://www.mpsv.cz/cs/1275


 
 

Z předchozího vyplývá, že komerční zdravotní pojištění je největší zátěží pro nejvíce 

zranitelné skupiny migrantů: děti, seniory, těhotné ženy nebo chronicky nemocné osoby2. 

Zatímco částky za komplexní zdravotní pojištění pro osobu v produktivním věku se pohybují 

na 12 měsíců od 11 tis. Kč do 17 tis. Kč, těhotná žena zaplatí navíc od 55 tis. Kč do 66 tis. Kč 

za rok. Dražší pojistné mají i děti (od 12 tis. Kč na rok u PVZP) a osoby nad 70 let (od 45 tis. 

Kč na rok)3. I přesto, že se jedná o pojištění povinné, je minimálně regulované ze strany státu, 

což v praxi znamená minimální ochranu pojištěnce, tj. pojišťovny si samy stanovují rozsah 

kryté zdravotní péče4.  

 

Kazuistiky: Předčasně narozené děti  

Komentář: přestože Zákon o pobytu cizinců5 stanoví limit pojistného krytí pro každou 

pojistnou událost na min. 60 tisíc eur, veřejné ani komerční pojištění rodičů-migrantů bez 

trvalého pobytu nezahrnuje zdravotní péči i o jejich dítě. Připojištění pro matku a dítě nabízené 

komerčními pojišťovnami je velmi nákladné (od 60 tisíc Kč na rok) a zaniká hned po propuštění 

dítěte z porodnice nebo po prvních 3 měsících života dítěte, přičemž celková úhrada péče o 

novorozence je omezena na 300 tisíc Kč6.  

Následující sjednání komerčního pojištění pro dítě, které se narodilo s vrozenou vadou nebo 

jiným vážným onemocněním, je komplikované, protože u většiny pojišťoven spadají do 

skupiny nepojistitelných. I v případě uzavření smlouvy pojištění nese spíš funkci splnění 

zákonné podmínky pobytu, protože tyto zdravotní potíže spadají do výluk („pre-existing 

conditions“) a jakékoliv náklady na jejich léčbu komerční pojišťovna tak nehradí. 

Velmi často v situacích předčasného porodu nebo vážně nemocného dítěte žádost o 

mezinárodní ochranu z humanitárních důvodů bývá jednou z možností, jak rodiče (často 

na podnět samotné nemocnice) mohou zabránit růstu dluhu za zdravotní péči, a tak zajistit dítěti 

přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění alespoň na dobu vyřizování žádosti. Nicméně tato 

cesta je velmi riskantní, protože pokud dítěti ochrana nebude poskytnuta (k čemuž často 

dochází, protože humanitární azyl je státem považován pouze za výjimečné opatření), pak 

dítě ztratí pojištění i právo na pobyt v České republice.  

Současný systém v praxi nezaručuje dostatečnou ochranu ani migrantům s trvalým pobytem, 

tj. nárokem na veřejné zdravotní pojištění. Porodnice jsou již z většiny informované o tom, že 

dítě rodičů s trvalým pobytem při včasném podání žádosti o trvalý pobyt pro dítě (což je v 

zásadě formální krok a za normálních okolností by pobyt měl být udělen) získává fikci trvalého 

pobytu ode dne narození, a proto se po rodičích nevyžaduje úhrada nákladů za poskytnutou 

 
2 Dobiášová, K. (2016). Dostupnost zdravotní péče pro migranty ze třetích zemí v České republice. Univerzita 

Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií, Katedra veřejné a sociální politiky. 
3 Informace ze stránky https://online.pojistenicizincu.cz/ 
4 Hnilicová, H., Dobiášová, K., Čižinský, P., Studený, L., & Juránek, J. (2012). Analýza komerčního 

zdravotního pojištění cizinců. Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty, IOM (2016). MIPEX 

Health Strand Country Report: Czech Republic. 
5 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců. 
6 Např., Pojištovna VZP, a.s., POJISTNÉ PODMÍNKY KOMPLEXNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ 

PLUS https://cizinci.pvzp.cz//Data/PdfTemplates/_Static/80/PVZP_webHiffKzpc_VPP_cz.pdf 



 
 

zdravotní péči. Nicméně, pokud dítě zemře v prvních dnech od narození, rodiče jsou nebo 

budou žalováni o úhradu lékařské péče, právě z důvodu fikce trvalého pobytu.  

Případ 1. Dluh za péči o zesnulé dítě v případě rodiče s trvalým pobytem – dluh cca 43 tisíc 

Kč 

Rodičům z Ukrajiny se narodilo dítě, matka měla trvalý pobyt – dítě tedy mělo rovněž nabýt 

trvalý pobyt a tím i veřejné zdravotní pojištění již od narození. Toto je však vázáno na podání 

žádosti o trvalý pobyt za dítě. Dítě bohužel po několika hodinách zemřelo. Ministerstvo vnitra 

nepřipustilo podání žádosti o pobyt pro dítě, poté co zemřelo, nemohla tak být založena fikce 

trvalého pobytu od narození a tím pádem ani nárok na veřejné zdravotní pojištění. Za několik 

hodin péče vznikl dluh ve výši cca 43 tisíc Kč, který rodina nemůže uhradit a nepovažuje to ani 

za správné, neboť za normálních okolností mělo jejich dítě mít nárok na veřejné zdravotní 

pojištění. Nemocnice se s klienty soudí, požaduje zaplacení dluhu, popř. po VZP, která to ale 

odmítá. 

Případ 2. Předčasně narozená dvojčata – dluh cca 3 mil. 700 tis. Kč 

Rodičům z Ruska, kteří v ČR pobývali na základě dlouhodobých studijních pobytů, se 

předčasně narodila dvojčata, kdy jedno trpělo vrozenou srdeční vadou, druhé dalšími 

onemocněními. Dvojčata musela být porozena předčasně právě s ohledem na tuto vadu, jinak 

by mohlo dojít k jejich úmrtí. Po narození vyžadovaly obě děti velmi náročnou poporodní péči, 

kdy dluh za péči nyní činí cca 3 mil. 700 tis. Kč. Rodiče nemohli této situaci nijak předejít, 

původně nic nenasvědčovalo těmto komplikacím. Matka byla pro porod komerčně pojištěna, 

pojištění pokrylo jen velmi malou část dluhu. V současnosti se děti nadále léčí, náklady léčby 

platí rodiče, komerční pojištění sice nakonec pro děti získali, ale pojišťovna samozřejmě 

nehradí náklady jejich onemocnění (vzniklého před vznikem pojištění). Ohledně splácení 

dluhu se jedná. Děti mají pouze dlouhodobý pobyt za účelem soužití s rodiči, trvalý pobyt 

z humanitárních důvodů, který by jim umožnil přístup do veřejného zdravotního pojištění, jim 

nebyl udělen (řeší se dále v odvolání). 

Případ 3. Předčasně narozené dítě  – dluh cca 830 tis. Kč 

Manželskému páru původem z Číny s dlouhodobým pobytem v ČR (otec – za účelem podnikání, 

matka – na sloučení rodiny) se předčasně narodilo dítě na území ČR. Matka měla komerční 

pojištění, ale porodila o 2 měsíce dříve, než bylo očekáváno. V tomto důsledku vznikl dluh za 

porod a poporodní péči vyčíslený cca na 830 000 Kč, který rodiče musí pravidelně splácet. 

Miminko nechali rodiče komerčně pojistit, ale v důsledku toho, že se narodilo o dva měsíce 

dříve, se u dítěte vyskytla srdeční vada. Protože pojišťovna tvrdila, že nemoc vznikla již při 

narození a není pojistitelná, rodiče museli veškerou lékařskou péči platit sami. Zároveň bylo 

zjištěno, že dítě potřebuje operaci srdce, kterou však komerční zdravotní pojišťovna také 

proplatit nechtěla. Proto právníci začali proces zejména s otcem, aby si mohl co nejdříve 

požádat o TP a převést miminko na sebe do veřejného zdravotního pojištění. Dítě bohužel 

nedávno zemřelo, v současnou chvíli se ještě stále vyšetřuje důvod, není tedy podloženo, že to 

bylo ze zdravotních komplikací.  

 



 
 

Případ 4. Předčasně narozené dítě s vrozenými vadami – dluh cca 1,6 mil. Kč 

Rodičům z Vietnamu, kteří v ČR oba pracují, tudíž sami spadají do veřejného zdravotního 

pojištění, se narodilo předčasně dítě s vážnými vrozenými vadami. Než rodiče požádali pro 

dítě o azyl z humanitárních důvodů, vznikl dluh ve výši cca 1,6 mil. Kč za péči o dítě; poté už 

dítě bylo, jakožto žadatel o mezinárodní ochranu, pojištěno ve veřejném zdravotním pojištění). 

S ohledem na směrnici o jednotném povolení (rodiče jsou držiteli jednotného povolení) by VZP 

měla náklady za péči hradit už od narození dítěte – tuto argumentaci však VZP odmítá. 

Nemocnice zřejmě bude rodiče žalovat, protože nejsou schopni dlužnou částku splácet. Dítě 

bohužel po několika měsících zemřelo. 

Případ 5. Předčasně narozené dítě – dluh více než 2 mil. Kč 

Rodičům z Ukrajiny se narodilo předčasně dítě, matka měla v době narození dítěte povolený 

dlouhodobý pobyt, byla zaměstnaná a pojištěná v rámci veřejného pojištění. Dítě zůstalo 

slepé, vyžaduje poměrně náročnou péči, v řízení je dosud jeho žádost o mezinárodní ochranu, 

jen díky níž má dítě nadále přístup do veřejného zdravotního pojištění, ministerstvo vnitra ale 

odmítá dítěti udělit humanitární azyl (což by mohlo vést k tomu, že by dítě zcela ztratilo přístup 

k pojištění s vážnými důsledky pro jeho zdraví). Nemocnice žaluje rodiče pro nezaplacení 

dluhu ve výši přes 2 mil. Kč za péči o dítě, soud v prvním stupni rodičům uložil  dluh zaplatit, 

věc se řeší dále v odvolání. Rodiče mají za to, že nemocnice by měla zaplacení dluhu požadovat 

po VZP, neboť jde o aplikaci směrnice EU o jednotném povolení, jehož je matka dítěte 

držitelkou, a na základě toho by mělo mít i její dítě přístup do veřejného zdravotního pojištění. 

 

Kazuistiky: Těhotné ženy 

Komentář: Dle Zákona o pobytu cizinců ze zdravotního pojištění nesmí být vyloučené 

těhotenství a porod, nicméně produkty nabízené komerčními pojišťovnami mají omezení 

úhrady ve formě čekací lhůty až 3 měsíce těhotenství a 8 měsíců pro porod (pokud migrantka 

nedokoupí dodatečné připojištěni typu matka a dítě). Migrantky opakovaně uvádí časté případy 

odmítnutí úhrady zdravotní péče v těhotenství komerčními pojišťovnami z důvodu „pre-

existing conditions“ i přesto, že lékařské zprávy potvrzují vznik nemocí nebo její příznaků až 

po uzavření pojištění7.  

Případ 6. Potíže během těhotenství – odmítnutí úhrady  

Případ se týká rodiny z Egypta, přičemž pán měl trvalý pobyt v ČR a jeho manželka 

dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny. V průběhu prvního těhotenství byla manželka 

pojištěná u jedné z komerčních pojišťoven, u druhého těhotenství ji odmítli pojistit znovu. 

Nechala se pojistit komerčně u jiné komerční pojišťovny. V třetím měsíci těhotenství paní 

 
7 Z dalších výpovědi migrantů dlouhodobě žijících v ČR - paní A., lékařka: „Vzhledem k nedostatku smluvních 

lékařů u komerčních pojišťovny, jako je Uniqa, Maxima, úhrada nákladů není možná, takže ve většině případů 

pacient platí sám,  pak jim posílá faktury a není jisté, že se něco proplatí. Tolikrát se to stalo, zvlášť zubní 

pohotovost - nic, platíš sám. Dcera měla vážné poranění očí, které vyžadovalo dlouhé ošetření a léčbu, následné 

snížení vízu, časté kontroly, pojišťovna nenahradila nic. Teď máme trvalý pobyt a VZP a všechno je v pořádku”. 

 



 
 

začala mít gynekologické problémy a byla jí poskytnuta potřebná péče. Pojišťovna odmítla 

proplatit jakoukoliv částku s tím, že problémy již existovaly před uzavřením smlouvy. Ošetřující 

lékař napsal zprávu o zdravotním stavu ženy, v které potvrdil, že problémy se vyskytly až po 

otěhotnění, nikoli před (když klientka smlouvu ještě neměla). 

Po porodu se lékaři rozhodli pro podvázání vaječníků, jelikož další otěhotnění by ohrozilo život 

matky. Pojišťovna odmítla náklady na operaci pokrýt. Nicméně paní se musela podrobit 

operaci a náklady musela rodina zaplatit sama. Byla nutná i následující zdravotní péče včetně 

farmakoterapie (jeden z léků, který brala pravidelně, stál 1000 Kč). Žena byla dvakrát 

hospitalizována, přičemž rodina zaplatila za pobyt v nemocnici 60 000 Kč ze svých prostředků. 

Kvůli tomuto jim vznikl dluh celkem ve výši 220 000 Kč. Manžel dodnes dluh splácí. 

Případ 7. Odmítnutí úhrady a vypovězení pojistné smlouvy 

Rodina z Uzbekistánu po 6 letech pobytu v ČR měla podanou žádost o trvalý pobyt, manžel 

pracoval jako zaměstnanec v mezinárodní firmě, manželka podnikala jako účetní.  Chtěli mít 

své první dítě, ale těhotenství se pořád nedařilo, proto se paní na doporučení svého gynekologa 

podrobila menšímu chirurgickému zákroku k diagnostickým účelům. Očekávalo se, že tuto 

zdravotní službu zaplatí komerční pojišťovna, u které žena měla sjednáno komplexní zdravotní 

pojištění. Přesto pracovníci komerční pojišťovny několikrát lékaři volali a snažili se ho 

přesvědčit, že zákrok nebyl nutný. To ale neprošlo a pojišťovna musela poskytnutou službu 

uhradit. Za několik měsíců doba platnosti pojištění skončila a pojišťovna smlouvu již nechtěla 

prodloužit. Pomocí právníka se paní podařilo dotlačit komerční pojišťovnu k prodloužení 

pojistné smlouvy na další rok. Nicméně za pár týdnu paní dostala od pojišťovny dopis, že její 

smlouva o zdravotním pojištění je bez uvedení důvodu vypovězená. Nechtěly ji pojistit ani jiné 

komerční pojišťovny, tvrdily, že je příliš “riziková". Z tohoto důvodu přestala splňovat 

zákonnou podmínku a hrozilo jí i zrušení dlouhodobého pobytu v ČR8. Naštěstí za měsíc byl 

paní udělen trvalý pobyt v ČR, čímž vstoupila do systému veřejného zdravotního pojištění. 

Případ 8: úhrady za zdravotní péči v hotovosti a vymáhání neoprávněných poplatků 

Rodina z Kazachstánu dlouhodobě žijící v ČR, manželka kromě komplexního komerčního 

pojištění má i připojištění typu „matka a dítě“ pro případ těhotenství za cca 50 tisíc Kč.   

Z výpovědi migrantky: "Když jsem byla těhotná a potřebovala jsem se zaregistrovat do 

prenatální péče u lékaře, pán, kterého mi doporučili přátelé, protože byl Rus, pracoval v 

nemocnici X. S úsměvem mi řekl, že by mě mohl vzít za 1 000 Kč placených v hotovosti za 

každou návštěvu. Řekl, že musím vědět, že má velkou klientelu a nebere všechny! Zpočátku 

jsem tyto peníze platila. Pár návštěv. Pak jsem potřebovala cestovat zpět do Kazachstánu a 

potřebovala jsem lékařský certifikát, že jsem v pořádku a můžu cestovat. Byla jsem v sedmém 

měsíci a chtěla jsem se ujistit, že jsem v pořádku. Zavolala jsem mu, abychom se domluvili. 

Řekl mi, že se vůbec nemusím dostavit, že mi jeho zdravotní sestra dá certifikát po zaplacení… 

1 000 Kč. Pak jsem se rozhodla změnit lékaře. Našla jsem českého lékaře, který mluvil rusky. 

Kliniku měl mimo Prahu, ale bylo to v pořádku. Nepožádal o žádné další „poplatky“, ale shodli 

jsme se na tom, že on bude u porodu a jeho soukromé klinice bude za narození vyplacena 

 

8 Na rozdíl od veřejného zdravotního pojištění, zákon umožňuje komerčním pojišťovnám pojistnou smlouvu 

vypovědět kdykoliv v průběhu její platnosti bez uvedení důvodu.    
 



 
 

částka 1 000 USD. Byla to součást smlouvy, kterou jsme uzavřeli. Když jsem se blížila ke svému 

termínu, on potřeboval cestovat na dovolenou do zahraničí. Aby urychlil termín, popsal mi 

tento černý scénář toho, co se může při vaginálním porodu stát, a já jsem se tak vyděsila, že 

souhlasila s tím... císařským řezem. 

Dvě z mých přítelkyň měly podobné zkušenosti s placením svým gynekologům tohoto „osobního 

bonusu“. V jednom případě si česká lékařka na Praze 5 účtovala 500 Kč, které šly přímo do 

kapsy, a podobně česká gynekoložka v Praze 1 požádala o 600 Kč za každou návštěvu, aniž by 

ruské klientce z Kazachstánu poskytla jakékoli potvrzení“. 

 

Kazuistiky: Chronicky nemocní  

Komentář: osoby s chronickým vážným onemocněním (včetně vrozených vad, duševních 

poruch, HIV/AIDS aj.) vyžadujícím nákladnou léčbu často spadají do kategorie 

nepojistitelných pro komerční pojišťovny. I kdyby takové pojištění bylo uzavřené (např., pro 

splnění zákonné povinnosti k pobytu v ČR), komerční pojišťovna nebude hradit zdravotní péče 

z důvodu „pre-existing conditions“.  V tomto případě veškerá zdravotní péče, pokud se 

nejedná o péči nutnou nebo neodkladnou9, bude vyúčtována podle neregulovaných cen 

stanovených zdravotnickým zařízením, tj. cena za služby ve výsledku může být až dvakrát či 

třikrát vyšší než v rámci veřejného zdravotního pojištění.  

Případ 9: Dítě s vrozenou anomálií ledvin – na pravidelnou kontrolu do Ruska 

Paní se přestěhovala do ČR z Ruska spolu se svým dvouletým synem za účelem vysoce 

kvalifikované práce. Z titulu zaměstnání je členkou veřejného zdravotního pojištění, pro syna 

musela uzavřít komerční pojištění. Po určité době života v ČR paní otěhotněla a v rámci 

pravidelné UZ kontroly ve 30. týdnu těhotenství byla u syna diagnostikována vrozená anomálie 

vývoje ledviny. Po narození syn prodělal operace a po dlouhodobé léčbě má remisi, ale 

potřebuje pravidelnou kontrolu stavu ledvin pro případ zhoršení stavu.  Každých šest měsíců 

musí absolvovat ultrazvuk s dopplerografií, konzultaci s dětským nefrologem, konzultaci s 

dětským urologem; jednou ročně potřebuje komplexní biochemické vyšetření krve a moči; 

statická scintigrafie ledvin by měla být prováděna jednou za rok a půl až dva roky. Kvůli tomu 

rodiče musí vozit dítě každých šest měsíců do Moskvy, protože vyšetření samoplátce v pražské 

nemocnici je dražší než letenky a náklady na podobné vyšetření v Moskvě. Rodiče se obávají, 

že pokud se zdravotní stav syna náhle zhorší a bude potřebná plánovaná operace s dlouhým 

rehabilitačním obdobím a velkým počtem vyšetření, nebudou schopni to zaplatit. Z tohoto 

důvodu se domnívají, že i přes úspěšnou integraci v ČR budou nuceni se přestěhovat do jiné 

země EU s lepším přístupem k zdravotní péči pro děti, což jejich žádaná profese umožňuje.  

Případ 10: Dítě s vrozenou genetickou vadou – nedá se pojistit ani v rámci programu 

„exclusive“ 

 
9 Více cenový předpis Ministerstva zdravotnictví (Věstník MZ ČR 2009, číslo 6, str. 2-6), který se týká plateb 

za zdravotní ošetření cizinců. Dle tohoto předpisu nesmí být ceny za nutnou a neodkladnou zdravotní péči 

poskytnutou cizincům účtovány v tržních cenách, ale ve stejné výši, jako je tomu ve veřejném zdravotním 

pojištění. 

 



 
 

Rodina se přistěhovala do ČR z Bosny a Hercegoviny: otec má modrou kartu, matka s dcerou 

předškolního věku obdržely dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny. Holčička trpí 

vzácnou vrozenou genetickou vadou, není samostatná, nemluví, nechodí, rodiče říkají, že 

nevnímá prostor ani čas, reaguje jen na blízké lidi. Tato genetická porucha vyžaduje dohled 

lékařů - musí brát léky proti epilepsii, také je zapotřebí rehabilitace, a mj. se s tímto 

onemocněním pojí relativně časté nemoci dýchacího traktu, nemůže být očkována. 

Po dlouhém zjišťování se rodičům nakonec dceru povedlo pojistit v rámci “exclusive” 

programu komerční pojišťovny, který by se měl hodně blížit veřejnému zdravotnímu pojištění. 

Nicméně pojištění začne platit až poté, kdy dítě projde vyšetřeními u několika lékařů určených 

komerční pojišťovnou, kteří potvrdí, že může být pojištěna v plném rozsahu. Do té doby (a 

pokud ji vůbec schválí) je v režimu “basic”, tj. podle informací od otce nemá téměř žádné krytí. 

Navíc i za situace, že ji opravdu schválí, s ohledem na znění všeobecných obchodních podmínek 

pojištění (VOP) hrozí, že i menší zánět dýchacích cest bude považován za spojený s tímto 

genetickým onemocněním a ošetření nebude hrazeno. Lze se tedy obávat komplikací při hrazení 

i těchto menších ošetření, natož závažnějších. Už samotná skutečnost, že dívku nechtěla žádná 

jiná pojišťovna pojistit, značí, že to není jednoduché, pokud osoba trpí vrozeným onemocněním, 

zejména takto závažného typu. 

Případ 11: Chronicky nemocná seniorka – zhoršení stavu 

Klientka nevládní organizace, původem z Jižní Ameriky, je starší 65 let, v ČR žije přes 4 roky 

a momentálně u ní probíhá řízení žádosti o přechodný pobyt z titulu rodinného příslušníka 

občana EU. Svědčí jí fikce pobytu, jelikož žádost byla podána v době, kdy zde měla oprávněný 

pobyt na území. 

Po přestěhovaní do ČR platila komerční pojištění a léčila si cukrovku 2. typu a 

hypercholesterolémie. Pravidelně chodila na lékařské prohlídky a stav nemocí byl stabilní. Při 

jedné z prohlídek jí byly zjištěny vyšší hodnoty jaterních testů a na základě toho byla poslána 

na sono břicha. Klientka si sjednala komerční komplexní pojištění a příští den byla 

hospitalizována v nemocnici. Tím klientce vznikla první škodná událost s náklady za ošetření 

ve výši přes 27 tisíc Kč, kterou pojišťovna neproplatila s odůvodněním, že zřejmé příznaky 

pojistné události nastaly již před uzavřením smlouvy nebo musely být klientce před uzavřením 

smlouvy známy a z důvodu vycestování do ČR za úmyslem čerpat zdravotní péči. 

V nemocnici jí byly diagnostikovány jaterní cysty (později po operaci polycystóza) a akutní 

neprůchodnost žlučovodu. Na základě toho šla klientka na operaci a vznikla další škodná 

událost s náklady za ošetření ve výši přes 71 tisíc korun, kterou pojišťovna opět neproplatila z 

důvodu, že zřejmé příznaky pojistné události nastaly již před uzavřením smlouvy nebo musely 

být klientce před uzavřením smlouvy známy. 

Klientka, respektive rodina částečně zaplatila náklady za ošetření a vyšší zbytek splácí. 

Operace byla ale jen dočasným řešením a je třeba provést operaci další a složitější. To ale 

doktoři stále odkládají, protože je jasné, že pojišťovna to opět neproplatí, a operace je finančně 

nákladná, asi 150 000 Kč. Mezi tím klientka chodí na nezbytná vyšetření a kontroly, které si 

platí. Klientku podporuje rodina, ale většina jejich příjmů jde na péči klientky a je to pro ně již 

velmi náročné. Neví, jak situaci řešit, jsou v pasti, ze které není cesty ven. 

 



 
 

Kazuistiky: Omezený výběr lékařů a rizikové způsoby řešení 
zdravotních potíží 

Komentář: Síť lékařů uzavírajících smlouvy se šesti komerčními pojišťovnami je velmi malá 

v porovnání s veřejnými zdravotními pojišťovnami, především z důvodu nevýhodnosti a 

administrativní náročnosti práce s komerčními pojišťovnami pro lékaře a zdravotnická 

zařízení. Migranti jsou proto omezeni ve výběru poskytovatele zdravotních služeb, což vytváří 

prostředí otevřené korupci.  

Dalším druhem diskriminace migrantů coby pacientů je vyžadování úhrady nebo finanční 

zálohy od migrantů s platným komplexním komerčním pojištěním ze strany zdravotní 

záchranné služby a některých nemocnic, ještě před poskytnutím zdravotních služeb, kvůli 

nejistotě úhrady zdravotní péče v rámci komerčního pojištění10, nebo vybírání poplatků na 

pohotovostních odděleních, pokud zdravotní problém následně nebyl následně vyhodnocen 

jako život ohrožující atd11. Podobné praktiky jsou v rozporu s platnými právními předpisy. 

Případ 12: odkládání preventivních prohlídek a léčby 

Rodina z Kazachstánu dlouhodobě žije v ČR, přestěhovali se za účelem podnikání, mají dvě 

děti 8 a 6 let, mladší syn se narodil v ČR.  

Z výpovědi migrantky: „Manžel pracuje jako IT, vytváří webové stránky. Komerční pojišťovny 

na nás vymáhají platby pojištění na 2 roky v kuse. To je strašně moc peněz, 15.000,- Kč na 

jedno dítě. Navíc komerční pojišťovna běžné požadavky na péči stejně nepokryje… Proč to 

pojišťovna nehradí? 

Já i manžel máme pojištění od pojišťovny X, ale abych mohla pokrýt finančně zdravotní péči 

dětí vůbec nechodím k doktorovi. Musíme také „dělat strategii“, jak komerční pojištění 

nakupovat. Například máme zjištěné, že do 3 let je levnější pojišťovna Y, a od 3 let pak 

přecházíme na jiné pojišťovny. Mám teď oba kluky pojištěné u Z. Vše doplácím a proto sama k 

lékaři ani manžel nechodíme. Manžel tady ošetření neměl ani jednou, co zde žijeme, já jsem 

musela jednou na týden do nemocnice kvůli bolestem v zádech, měla jsem kompresi obratle. V 

Praze bychom to vůbec nezaplatili, ležela jsem v nemocnici v Příbrami. Péče byla velmi dobrá, 

ale když mě páteř teď bolí, nechodím už na žádnou rehabilitaci, bojím se, abych měla peníze 

pro děti. Rostou a mění se jim zuby, zubař je drahý, nevíme, co nás čeká… Synovi trhali zub, 

jen vytržení zubu…stálo 500-700 Kč, potom oční – to bylo nyní naposled 1.500 Kč. 

My s manželem děláme zdravotní prohlídky 1x ročně, pokud se vracíme do Kazachstánu. 

Všechno musí počkat, až jsme doma.“  

Případ 13: samoléčba a odkládání léčby 

 
10 Z dalších výpovědí migrantů dlouhodobě žijících v ČR – pan P.: „Dvakrát sanitka (!) aniž by poskytla pomoc 

(v obou případech dětem) nejprve řešila otázku úhrady. Přičemž v prvním případě čekali 5-7 minut na další 

sanitku, která měla terminál pro platbu kartou. Navíc 5-7 minut. Toto jsou jen reálně akutní případy. A těch 

příkladů je spousta. Při porodu i v případě platného komerčního pojištění s krytím těhotenství a porodu vyžaduje 

porodnice před poskytnutím pomoci záruční dopis z pojišťovny”. 
11 Např. Fakultní nemocnice Motol – 5000 Kč poplatek za ošetření cizinců ze zemí 

mimo EU; Ústřední vojenská nemocnice – cizinci mimo země EU: poskytnutou zdravotní péči hradí v plném 

rozsahu pacient, zálohu ve výši 100 % předpokládaných nákladů složí předem. Nehradí regulační poplatky. 



 
 

Rodina ze zemí bývalého Sovětského Svazu má dvě děti, za mladšího platí komerční pojištění 

38 tisíc Kč a za staršího 25 tisíc Kč ročně. 

Z výpovědi klientky: "Když můj starší syn měl před měsícem virovou infekci, doktor mu řekl, že 

pro něj nemůže udělat nic, ledaže by za návštěvu zaplatil z kapsy v hotovosti. Naštěstí jsem 

předtím taky měla chřipku, takže jsem mu dala svá antibiotika a já dokončila léčbu mého zánětu 

krku až během naší letní dovolené doma, kde si můžeme koupit antibiotika přes pult. Je velmi 

snadné koupit antibiotika v bývalých zemích Sovětského svazu. Lidé si sem vozí desítky 

krabiček s léky.“ 

 

Závěr 

Na základě výše popsaných případů se ukazuje, že komerční zdravotní pojištění se stává 

největší zátěží pro nejvíce zranitelné skupiny migrantů: děti, těhotné ženy, chronicky 

nemocné osoby, seniory. Migranti se mohou dostat do situace, kdy jim výše pojištění nepokryje 

ani základní výdaje vynaložené na zdravotní péči.  

V důsledku bariér spojených s komerčním pojištěním migranti nezřídka musí volit jiné, často 

rizikové způsoby řešení svých zdravotních potíží, jako jsou platby lékařům v hotovosti, 

samoléčbu, anebo odkládání léčby do návštěvy země původu nebo až do doby, kdy získají 

v ČR trvalý pobyt a zařadí se tak do systému veřejného zdravotního pojištění.  

V určitých případech současná právní úprava neposkytuje dostačující ochranu ani zranitelným 

migrantům s formálním právem začlenění do systému veřejného zdravotního pojištění 

(rodinným příslušníkům migrantů s trvalým pobytem, občanům členských státu EU, osobám v 

mezinárodní ochraně). 
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