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OZNÁMENIE POSLANCOM

Predmet: Petícia 1038/2012, ktorú predkladá Luciano Iannuccelli, taliansky štátny 
občan, v súvislosti s uplatňovaním európskeho preukazu zdravotného 
poistenia v Českej republike

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície na základe vlastných skúseností uvádza, že české orgány niekedy 
odmietajú uznať európsky preukaz zdravotného poistenia napriek skutočnosti, že na jeho 
základe sa má poskytnúť zdravotná starostlivosť občanom EÚ v ktoromkoľvek členskom štáte 
a že má zaručiť rovnaké práva a povinnosti, aké sa vzťahujú na štátnych príslušníkov.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 5. decembra 2012. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 31. mája 2013)

Predkladateľ petície na základe vlastných skúseností uvádza, že české orgány dvakrát 
odmietli uznať európsky preukaz zdravotného poistenia na poskytnutie nevyhnutnej 
zdravotnej starostlivosti jeho manželke, a to aj napriek skutočnosti, že na jeho základe sa má 
poskytnúť zdravotná starostlivosť občanom EÚ v ktoromkoľvek členskom štáte a že má 
zaručiť rovnaké práva a povinnosti, aké sa vzťahujú na štátnych príslušníkov.

Podľa článku 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 883/2004 poistenec a jeho rodinní príslušníci 
s pobytom v inom členskom štáte, ako je príslušný členský štát, majú nárok na vecné dávky, 
ktoré sú potrebné zo zdravotných dôvodov počas ich pobytu. Tieto dávky poskytuje v mene 
príslušného členského štátu členský štát pobytu v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, 
ktoré sa uplatňujú, ako keby dané osoby boli poistené podľa daných právnych predpisov. Na 
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získanie uvedených vecných dávok vydá členský štát, v ktorom je daná osoba poistená, 
európsky preukaz zdravotného poistenia (podľa článku 25 ods. 1 nariadenia (ES) č. 
987/2009).

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti určí, či je poskytnutá starostlivosť nevyhnutná. Je 
dôležité upozorniť na to, že podľa nariadenia (ES) č. 883/2004 sú členské štáty povinné 
hradiť len zdravotnú starostlivosť od poskytovateľov, ktorí podliehajú vnútroštátnym 
právnym predpisom členského štátu pobytu (zmluvní poskytovatelia, nie súkromní 
poskytovatelia ani poskytovatelia bez zmluvy).

V závislosti od štruktúry systému v členskom štáte pobytu môže členský štát poskytnúť 
zdravotnú starostlivosť bezplatne, naúčtovať pacientovi určitý poplatok alebo náklady na 
zdravotnú starostlivosť v plnej výške. V členských štátoch, v ktorých sa zdravotná 
starostlivosť poskytuje bezplatne alebo len za určitý poplatok pacienta, pacient žiada náhradu 
priamo od členského štátu pobytu. Príslušný členský štát na seba prevezme náklady na 
poskytnuté dávky a uhradí ich členskému štátu pobytu (článok 35 nariadenia (ES) 
č. 883/2004). Takýto postup vyrovnania medzi dvomi zainteresovanými členskými štátmi sa 
riadi podľa finančných ustanovení uvedených v hlave IV nariadenia (ES) č. 987/2009.

Len v členských štátoch, ktoré účtujú náklady na zdravotnú starostlivosť v plnej výške, 
poistená osoba uhradí náklady, a potom sú jej náklady zaplatené priamo od členského štátu 
pobytu (článok 25 ods. 4 nariadenia (ES) č. 987/2009). Členský štát pobytu neskôr žiada 
náhradu od príslušného členského štátu v súlade s finančnými ustanoveniami uvedenými 
v hlave IV nariadenia (ES) č. 987/2009.

Spravidla sa o úhradu nákladov žiada a úhrada sa realizuje v rámci limitov a v súlade 
s podmienkami ustanovenými v právnych predpisoch členského štátu pobytu (článok 25 ods. 
4 a 5 nariadenia (ES) č. 987/2009).

Podľa poznatkov Komisie sa v Českej republike poskytuje verejná zdravotná starostlivosť 
bezplatne alebo sa naúčtuje len poplatok pacienta. Na základe informácií poskytnutých 
predkladateľom petície je však ťažké posúdiť, či existoval dôvod, aby poskytovateľ 
zdravotnej starostlivosti odmietol európsky preukaz zdravotného poistenia na uhradenie 
nákladov na nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť, a teda či poskytovateľ zdravotnej 
starostlivosti nedodržal citovanú zásadu rovnakého zaobchádzania. 

Závery

Na základe poskytnutých informácií je ťažké určiť, či české úrady porušili v prípade 
predkladateľa petície právne predpisy EÚ. Európska komisia sa obráti na české orgány so 
žiadosťou, aby objasnili uplatňovanie zásad právnych predpisov EÚ v súvislosti s používaním 
európskeho preukazu zdravotného poistenia v prípade uvedených nemocníc v Českej 
republike.

4. Revidovaná odpoveď Komisie doručená 29. novembra 2013
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V predchádzajúcej korešpondencii Komisia vysvetlila podrobné pravidlá týkajúce sa 
európskeho preukazu zdravotného poistenia a úhrady liečby podľa pravidiel koordinácie 
sociálneho zabezpečenia v EÚ ustanovených v nariadení (ES) č. 883/2004. Európska komisia 
sa zaviazala, že sa obráti na príslušné české orgány so žiadosťou, aby objasnili uplatňovanie 
zásad právnych predpisov EÚ v súvislosti s používaním európskeho preukazu zdravotného 
poistenia v prípade nemocníc v Českej republike, ktoré uviedol predkladateľ petície. 

Ako odpoveď poskytlo české ministerstvo zdravotníctva informácie, že ministerstvo už bolo 
na prípad predkladateľa petície upozornené v novembri a decembri 2012. Bezprostredne po 
informovaní o odmietnutí poskytnúť vecné dávky po predložení európskeho dôkazu o nároku 
ministerstvo požiadalo zdravotnícke zariadenie o vysvetlenie a nápravu situácie.

Vo vyhlásení doručenom ministerstvu zdravotníctva sa uvádzalo, že problém vznikol pri 
poskytovaní nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti predkladateľovi petície. Pardubická 
nemocnica tiež uviedla:

Počas liečby predkladateľa petície sa zistilo, že:

- príslušná osoba má taliansky pas na meno Eva K., ktorého platnosť skončila 11. novembra 
2007;

- príslušná osoba má český pas na meno Eva I. s platnosťou do 7. januára 2015;

- príslušná osoba má platný európsky preukaz zdravotného poistenia na meno Eva K., ale nie 
na meno uvedené v platnom preukaze totožnosti, a nedokázala predložiť platný európsky 
preukaz zdravotného poistenia;

- na spomínaných dokumentoch boli tiež uvedené odlišné dátumy narodenia príslušnej osoby, 
konkrétne 13. júna 1948 na českom pase a európskom preukaze zdravotného poistenia a 13. 
júna 1949 na talianskom pase.

So zreteľom na uvedené informácie pracovníci zdravotníckeho zariadenia nemali dostatočné 
doklady na správnu a adekvátnu identifikáciu pani Evy I.

Ministerstvo zdravotníctva okresnej nemocnici v Pardubiciach aj nemocnici v Litomyšli 
pripomenulo povinnosti týkajúce sa poskytovania vecných dávok poisteným osobám z iných 
členských štátov EÚ a EHP a zo Švajčiarska. Z vyhlásenia poskytnutého ministerstvu 
zdravotníctva sa javí, že školeniu zdravotníckeho personálu je venovaná náležitá pozornosť.

Závery

Na základe poskytnutých informácií Komisia dospela k záveru, že české orgány poznajú 
platné pravidlá koordinácie a dohliadajú na primeranosť ich uplatňovania. Komisia 
monitoruje vykonávanie európskeho preukazu zdravotného poistenia v členských štátoch 
a vždy, keď sa dozvie o možnom porušení právnych predpisov EÚ, danú situáciu začne 
vyšetrovať s príslušným členským štátom. V súčasnosti Komisia nemá dôkazy, ktoré by 
svedčili o porušení práva EÚ zo strany Českej republiky.


