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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Respektovat skutečnost, že ženy a muži se doplňují, uplatňovat zásadu rovnosti

Pokud se evropský zákonodárce zabývá právy pacientů, je vhodné uplatňovat zásadu 
rovnosti. Ženy a muži se doplňují. Nikdo nezpochybňuje, že potřeby v oblasti lékařské péče 
se projevují jinak u žen a jinak u mužů. K trvalým základním hodnotám (všeobecnost, přístup 
ke kvalitní péči, rovnost a solidarita), které jsou společné zdravotnickým systémům EU a jež 
přijala Rada v červnu 2006, přistupuje zásada „rovnost ve zdravotnictví", což znamená, že 
mužům a ženám bude poskytována stejná péče, pokud mají stejné potřeby, přičemž 
zároveň budou rovnoprávným způsobem řešeny jejich odlišné potřeby.

Navrhovatelka zdůrazňuje, že je třeba zaručit přístup k systémům veřejného zdravotnictví
v přeshraničním kontextu. Jedná se samozřejmě o poskytování zdravotnických 
gynekologicko-porodnických služeb a péče související s ochranou matky a dítěte, jak je 
definovala Světová zdravotnická organizace na svém 56. zasedání světovém shromáždění pro 
zdraví v Almaty (rezoluce A56/27)1.

Navrhovatelka zdůrazňuje svou obavu v rámci Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, 
pokud jde o léčbu rakoviny prsu, která v současnosti představuje hlavní příčinu úmrtí v EU
u žen ve věku 35 až 55 let. Prevence, mamografické vyšetření a léčba rakoviny prsu nebo 
rakoviny děložního hrdla by měly být zahrnuty do pokynů pro úhradu přeshraniční zdravotní 
péče. Stejné požadavky se uplatňují na muže, kteří by také měli mít možnost využívat 
preventivních opatření, screeningu a léčebných postupů u rakoviny plic, prostaty, slinivky 
nebo varlat. Můžeme zachránit život mnoha žen/matek a mužů/otců, kteří jsou postiženi 
rakovinou, aniž o tom vědí, pokud zákonodárce nebude bránit posílené přeshraniční 
spolupráci v této oblasti a pokud se členské státy zaváží k aktivní spolupráci v této oblasti.

Z postupů pro úhradu léčebných výloh a nákladů na zdravotní péči je zřejmý rozdílný 
přístup k mužům a ženám. Pojišťovny, vzájemné pojišťovací spolky a nemocniční pokladny 
by měly ukončit veškerou diskriminaci včetně skryté diskriminace, pokud je např. založena na 
rizikových faktorech souvisejících s dědičnými nebo genetickými chorobami. Měly by rovněž 
upustit od stanovování nákladů na pojištění a pojistného rozdílně u mužů a žen a povahy 
práce, podle které je stanovován koeficient. Pokud jde o výpočet nákladů a pojistného, měl by 
se v příslušných mechanismech odstranit diskriminační přístup spočívající v uplatňování 
určitého koeficientu odpovídajícího povaze zaměstnání. Mnoho žen totiž nepracuje na 
oficiálním pracovním trhu, ale působí v jiných činnostech, jako jsou například mezigenerační 
sítě solidarity, mateřství, výchova dětí nebo péče o starší osoby. Navrhovatelka proto 
připomíná nutnost stanovovat náklady pojištění a pojistné, a to zejména u žen, na základě 
životních etap.

Aby se předešlo jakékoli diskriminaci pacientů na základě jejich majetku či státní 
příslušnosti, navrhuji využít zkušeností s přípravou Evropského lékopisu, který je iniciativou 
Rady Evropy sídlící ve Štrasburku a který podporuje lepší pohyb léčiv mezi členy Rady a je 
zárukou jejich kvality.

                                               
1 (Mezinárodní konference o základní zdravotní péči, Almaty: 25.výročí, zpráva sekretariátu, bod předběžného 
návrhu pořadu jednání 14.18 ze dne 24. dubna 2003)
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Poskytování přeshraničních zdravotnických služeb představuje významný potenciál pro 
meziregionální spolupráci. Tato spolupráce nabývá různých podob podle zeměpisného 
uspořádání: staré členské státy (EU-15) vůči novým (EU-12) a několik seskupení starých
a nových členských států, a to zejména ve střední Evropě. Hospodářský a sociální rozvoj 
regionů je často nerovnoměrný a jeho důsledkem je rovněž nerovnoměrné uspořádání 
veřejného zdravotnictví. Tato situace je zřejmá zejména na přechodu mezi starým a novým 
členským státem. Členské státy proto musí přijmout veškerá opatření, která umožňují 
předjímat hospodářské a organizační důsledky, jimž budou čelit zaměstnanci ve zdravotnictví, 
poskytovatelé zdravotnických služeb a zdravotní pojišťovny. Je totiž třeba uvést do souladu 
požadavky pacientů využívajících přeshraniční zdravotní péče a povinnosti zdravotnického 
personálu, který řeší nové pojetí zdravotnických služeb, které vychází z ekonomického 
hlediska. Zdravotnická péče a služby, které s ní souvisí, nemohou být totiž chápány pouze 
ekonomicky a nelze na ně jednoduše uplatnit pravidla hospodářské soutěže. Tento přístup 
odůvodňuje například to, že tato směrnice vychází nejen z článku 95 Smlouvy, který upravuje 
fungování volného trhu, ale rovněž z článku 152 o veřejném zdraví. Členské státy jsou 
odpovědné za to, že zajistí udržitelné veřejné zdravotnické služby v příslušném státě a rovný 
přístup k těmto službám, a přednostně se zaměří na zajištění zdraví všech svých občanů. 
Členské státy mají svrchovanou pravomoc, pokud jde o národní zdravotnický plán.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 95 této smlouvy,

– s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 152 této smlouvy,

Or. fr

Odůvodnění

Evropská směrnice týkající se uplatňování práv pacientů v oblasti zdravotnické péče musí 
nutně vycházet z článku 152 Smlouvy o založení Evropského společenství, který stanoví 
politiky a činnosti Společenství v oblasti veřejného zdraví.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pacienti z jiných členských států by 
navíc měli mít nárok na stejné zacházení 
jako příslušníci členského státu, v němž je 
léčba poskytována, a podle obecných zásad 
rovnosti a nediskriminace, které jsou 
uznány v článku 21 listiny, by neměli být 
žádným způsobem diskriminováni na 
základě pohlaví, rasy, barvy pleti, 
etnického nebo sociálního původu, 
genetických znaků, jazyka, náboženského 
vyznání nebo víry, politického či jiného 
názoru, příslušnosti k národnostní menšině, 
majetku, původu, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace. Členské 
státy mohou činit rozdíly v léčbě 
poskytované různým skupinám pacientů 
pouze tehdy, pokud mohou doložit, že je to
z lékařského hlediska oprávněné, například
v případě zvláštních zákroků pro ženy nebo 
pro určité věkové skupiny (např. očkování 
zdarma pro děti nebo starší osoby). Jelikož 
tato směrnice ctí základní práva a dodržuje 
zásady uznávané zejména Listinou 
základních práv Evropské unie, musí být 
prováděna a uplatňována s náležitým 
ohledem na právo na rovnost před 
zákonem a zásadu nediskriminace
v souladu s obecnými zásadami práva 
stanovenými v článcích 20 a 21 listiny. 
Touto směrnicí není dotčena směrnice 
Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, 
kterou se zavádí zásada rovného zacházení
s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo 
etnický původ, ani ostatní směrnice, 
kterými se provádí článek 13 Smlouvy
o ES. Směrnice v tomto ohledu stanoví, že 
pacienti z jiných členských států mají mít 
nárok na stejné zacházení jako příslušníci 
členského státu, v němž je léčba 
poskytována, včetně nároku na ochranu 
před diskriminací stanovenou v právu 

(13) Pacienti z jiných členských států by 
navíc měli mít nárok na stejné zacházení 
jako příslušníci členského státu, v němž je 
léčba poskytována, a podle obecných zásad 
rovnosti a nediskriminace by neměli být 
žádným způsobem diskriminováni na 
základě pohlaví, rasy, barvy pleti, 
etnického nebo sociálního původu, 
genetických znaků, jazyka, náboženského 
vyznání nebo víry, politického či jiného 
názoru, příslušnosti k národnostní menšině, 
majetku, původu, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace. Je proto 
třeba vyžadovat, aby se základní hodnoty 
společné zdravotnickým systémům 
Evropské unie, které přijala Rada
v červnu 2006, zejména všeobecnost, 
přístup ke kvalitní péči, rovnost
a solidarita, staly klíčovým prvkem 
sociálního zabezpečení v Evropě. Členské 
státy by zejména měly činit rozdíly v léčbě 
poskytované různým skupinám pacientů 
pouze tehdy, pokud mohou doložit, že je to
z lékařského hlediska oprávněné, například
v případě zvláštních zákroků pro ženy nebo 
pro určité věkové skupiny. Jelikož tato 
směrnice ctí základní práva a dodržuje 
uznávané zásady, musí být prováděna
a uplatňována s náležitým ohledem na 
právo na rovnost před zákonem a zásadu 
nediskriminace v souladu s obecnými 
zásadami práva. Touto směrnicí dále není 
dotčena směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 
29. června 2000, kterou se zavádí zásada 
rovného zacházení s osobami bez ohledu 
na jejich rasu nebo etnický původ, ani 
ostatní směrnice, kterými se provádí článek 
13 Smlouvy o ES. Směrnice v tomto 
ohledu stanoví, že pacienti z jiných 
členských států mají mít nárok na stejné 
zacházení jako příslušníci členského státu,
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Společenství a rovněž v právních 
předpisech členského státu, v němž je léčba 
poskytována.

v němž je léčba poskytována, včetně 
nároku na ochranu před diskriminací 
stanovenou v právu Společenství a rovněž
v právních předpisech členského státu,
v němž je léčba poskytována.

Or. fr

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Je třeba zdůraznit nutnost 
uplatňovat zvláštní opatření, která zaručí 
ženám stejný přístup k veřejnému 
zdravotnictví, zejména ke zdravotnickým 
gynekologicko-porodnickým službám a ke 
zdravotní péči, která zahrnuje ochranu 
matky a dítěte, v souladu s definicí 
základní zdravotnické péče, kterou přijala 
Světová zdravotnická organizace na svém 
56. světovém zdravotnickém shromáždění 
dne 24. dubna 2003(1).
(1) (Mezinárodní konference o základní 
zdravotní péči, Almaty: 25. výročí: zpráva 
sekretariátu (A56/27).

Or. fr

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Tato směrnice rovněž stanoví právo 
pacienta obdržet jakýkoli léčivý přípravek 
registrovaný pro prodej v členském státě, 
ve kterém je zdravotní péče poskytnuta, i 
v případě, že léčivý přípravek není 

(27) Tato směrnice rovněž stanoví právo 
pacienta obdržet jakýkoli léčivý přípravek 
registrovaný pro prodej v členském státě, 
ve kterém je zdravotní péče poskytnuta, i 
v případě, že léčivý přípravek není 
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schválen pro prodej v členském státě,
v němž je pacient pojištěn, pokud je 
nezbytnou součástí účinné léčby v jiném 
členském státě.

schválen pro prodej v členském státě,
v němž je pacient pojištěn, pokud je 
nezbytnou součástí účinné léčby v jiném 
členském státě. Členské státy by měly 
stanovit podmínky poskytování 
neschválených léčivých přípravků, aby 
nedocházelo k diskriminaci některých 
pacientů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Členské státy mohou zachovat obecné 
podmínky, kritéria způsobilosti a právní
a administrativní náležitosti týkající se 
využívání zdravotní péče a náhrady 
nákladů na zdravotní péči, například 
požadavek konzultovat praktického lékaře 
před konzultací odborného lékaře nebo 
před využitím nemocniční péče, které se 
budou vztahovat i na pacienty, kteří 
vyhledávají zdravotní péči v jiném 
členském státě, pokud tyto podmínky jsou 
nezbytné, přiměřené cíli a nejsou libovolné
a diskriminační. Proto je vhodné 
požadovat, aby tyto obecné podmínky
a náležitosti byly používány objektivně, 
transparentně a bez diskriminace, aby byly 
známy předem, aby se zakládaly v první 
řadě na zdravotních hlediscích, aby 
nepředstavovaly pro pacienty, kteří 
vyhledávají zdravotní péči v jiném 
členském státě, ve srovnání s pacienty 
léčenými v členském státě, v němž jsou 
pojištěni, žádnou zátěž navíc a aby 
rozhodnutí byla činěna co nejrychleji. Tím 
nejsou dotčeny pravomoci členských států 
stanovit kritéria nebo podmínky 
předchozího povolení v případě pacientů, 
kteří vyhledávají zdravotní péči v členském 

(28) Členské státy by měly zachovat 
obecné podmínky, kritéria způsobilosti
a právní a administrativní náležitosti 
týkající se využívání zdravotní péče, 
náhrady nákladů na zdravotní péči
a následné péče poskytované zdravotním 
pracovníkem v členském státě, v němž je 
pacient pojištěn, například požadavek 
konzultovat praktického lékaře před 
konzultací odborného lékaře nebo před 
využitím nemocniční péče, které se budou 
vztahovat i na pacienty, kteří vyhledávají 
zdravotní péči v jiném členském státě, 
pokud tyto podmínky jsou nezbytné, 
přiměřené cíli a nejsou libovolné
a diskriminační. Proto je vhodné 
požadovat, aby tyto obecné podmínky
a náležitosti byly používány objektivně, 
transparentně a bez diskriminace, aby byly 
známy předem, aby se zakládaly v první 
řadě na zdravotních hlediscích, aby 
nepředstavovaly ani pro pacienty, kteří 
vyhledávají zdravotní péči v jiném 
členském státě, ve srovnání s pacienty 
léčenými v členském státě, v němž jsou 
pojištěni, ani pro zdravotní pracovníky
v členském státě, v němž je pacient 
pojištěn, žádnou zátěž navíc a aby 
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státě, v němž jsou pojištěni. rozhodnutí byla činěna co nejrychleji. Tím 
nejsou dotčeny pravomoci členských států 
stanovit kritéria nebo podmínky 
předchozího povolení v případě pacientů, 
kteří vyhledávají zdravotní péči v členském 
státě, v němž jsou pojištěni.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby náklady na následnou léčbu po lékařském zákroku podstoupeném v jiném 
členském státě nepředstavovaly zvýšené náklady pro zdravotnické pracovníky v členském 
státě, v němž je pacient pojištěn, a to zejména v případě neodkladného lékařského zákroku.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Veškerá zdravotní péče, která není na 
základě ustanovení této směrnice 
považována za nemocniční péči, by měla 
být považována za mimonemocniční péči.
S ohledem na judikaturu Soudního dvora
o volném pohybu služeb není vhodné 
stanovit požadavek předchozího povolení 
pro náhradu nákladů na mimonemocniční 
péči poskytnutou v jiném členském státě, 
které má uhradit zákonný systém 
sociálního zabezpečení členského státu,
v němž je pacient pojištěn. Pokud náhrada 
nákladů na tuto péči nepřekročí limit krytí 
zaručený systémem zdravotního pojištění 
členského státu, v němž je pacient pojištěn, 
neexistence požadavku předchozího 
povolení nenaruší finanční rovnováhu 
systémů sociálního zabezpečení.

(29) Veškerá zdravotní péče, která není na 
základě ustanovení této směrnice 
považována za nemocniční péči, by měla 
být považována za mimonemocniční péči.
S ohledem na judikaturu Soudního dvora
o volném pohybu služeb není vhodné 
stanovit požadavek předchozího povolení 
pro náhradu nákladů na mimonemocniční 
péči poskytnutou v jiném členském státě, 
které má uhradit zákonný systém 
sociálního zabezpečení členského státu,
v němž je pacient pojištěn. Členský stát,
v němž je pacient pojištěn, by však měl 
podniknout kroky pro předběžné 
stanovení podmínek a výše úhrady 
následné péče poskytované 
zdravotnickými pracovníky v členském 
státě, v němž je pacient pojištěn, a to 
zejména v případě neodkladného 
lékařského zákroku. Pokud náhrada 
nákladů na tuto péči nepřekročí limit krytí 
zaručený systémem zdravotního pojištění 
členského státu, v němž je pacient pojištěn, 
neexistence požadavku předchozího 
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povolení nenaruší finanční rovnováhu 
systémů sociálního zabezpečení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) aby pojišťovny, vzájemné pojišťovací 
spolky a nemocniční poklady ukončily 
veškerou diskriminaci včetně skryté 
diskriminace, která je založena na 
rizikových faktorech souvisejících
s dědičnými nebo genetickými chorobami,
a aby nestanovovaly náklady na zdravotní 
pojištění a pojistné na základě pohlaví
a povahy práce, z níž vyplývá použitý 
koeficient, a aby mechanismy použité pro 
výpočet nákladů a pojistného nebyly 
diskriminační, zejména vůči ženám, na 
základě povahy práce vyjádřené 
příslušným koeficientem; mnoho žen totiž 
nepracuje na oficiálním pracovním trhu, 
ale působí spíše v jiných oblastech, jako je 
například vytváření mezigeneračních sítí 
solidarity, mateřství, výchova dětí nebo 
péče o starší osoby. Tato směrnice proto 
klade důraz na nutnost stanovovat 
náklady a pojistné, a to zejména u žen, na 
základě životních etap.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) aby byla poskytována rovnocenná 
zdravotní péče, což znamená, že ženám 
a mužům bude poskytnuta stejná péče, 
mají-li stejné potřeby, přičemž jejich 
odlišné potřeby budou řešeny 
rovnoprávným způsobem..

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
zajistí, aby fungovaly mechanismy pro 
poskytování informací na vyžádání 
pacientům o využívání zdravotní péče
v jiném členském státě a o platných 
podmínkách, které se vztahují mimo jiné 
na případy újmy, která byla způsobena
v důsledku využití zdravotní péče v jiném 
členském státě.

1. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
zajistí, aby fungovaly mechanismy pro 
poskytování informací na vyžádání 
pacientům o využívání zdravotní péče
v jiném členském státě, o platných 
podmínkách, které se vztahují mimo jiné 
na případy újmy, která byla způsobena
v důsledku využití zdravotní péče v jiném 
členském státě, o podmínkách pro získání 
povolení následné péče zdravotnickými 
pracovníky v členském státě, v němž je 
pacient pojištěn, a o úhradě.

Or. fr
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