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Informace pro poskytovatele zdravotních služeb 

Vážení, 

s ohledem na množící se dotazy poskytovatelů zdravotních služeb k úhradě zdravotních 
služeb za osoby s dočasnou ochranou po uplynutí 150 dní od jejího udělení si dovoluji 
uvést následující informaci pro Vaše členy.  

Nabytím účinnosti zákona č. 175/2022 Sb., o dalších opatřeních v souvislosti 
s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a 
o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny 
vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, nedošlo k žádné změně v účasti osob s udělenou 
dočasnou ochranou v systému veřejného zdravotního pojištění.  

Výše uvedený zákon pouze zakotvuje povinnost osoby s udělenou dočasnou ochranou 
hradit pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů v případě, kdy po uplynutí 150 dní od 
udělení dočasné ochrany nespadá do jiné kategorie pojištěnců (např. zaměstnanec, státní 
pojištěnec). Poskytnuté zdravotní služby za takovou osobu nicméně dále hradí její 
zdravotní pojišťovna v plném rozsahu nároku vyplývajícím z právních předpisů 
upravujících veřejné zdravotní pojištění.  

Dovoluji si Vás požádat o informování Vašich členů. 

 

S pozdravem 

Mgr. Jan Zapletal 
ředitel odboru dohledu nad zdravotním pojištěním 
 
 
 
 

mailto:mzcr@mzcr.cz
file://///mzsfps03.mzcr.cz/Dokumenty$/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Word/www.mzcr.cz


 

2 

  
ROZDĚLOVNÍK: 
 
Česká lékařská komora 
Lužická 419/14 
779 00 Olomouc 
kancelarclk@clkcr.cz 
 
Česká stomatologická komora 
Slavojova 270/22 
128 00 Praha 2 
info@dent.cz 
 
Česká lékárnická komora 
Rozárčina 1422/9 
140 02 Praha 4 
komora@lekarnici.cz 
 
Sdružení praktických lékařů ČR 
U Hranic 3221/16 
100 00 Praha 10 
spl@zdravotnictvi.cz 
 
Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR 
U Hranic 3221/16 
100 00 Praha 10 
centrum@detskylekar.cz 
 
Sdružení ambulantních specialistů 
Thámova 221/7 
186 00 Praha 8 
sasp@sasp.cz 
 
Asociace nemocnic ČR 
Jablonského 640/2 
170 00 Praha 7 
ancr@vfn.cz 
 
Asociace českých a moravských nemocnic 
Bělocerkevská 18 
100 00 Praha 10 
acmn@acmn.cz 
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