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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatelka vítá větší právní jistotu, kterou přinesly rozsudky Soudního dvora ve věci práv 
pacientů na péči v jiném členském státě než ve státě domovském. Zdůrazňuje, že toto téma 
má přímý dopad na každodenní život a životní podmínky mnoha občanů EU, zejména 
vzhledem ke zvyšujícímu se věkovému profilu populace.

Navrhovatelka potvrzuje zvolený právní základ a domnívá se, že návrh směrnice je v souladu 
se zásadou subsidiarity. Tato skutečnost by měla chránit zdravotnické systémy jednotlivých 
států a zmírnit obavy ohledně možných dopadů navrhované směrnice na financování těchto 
systémů v budoucnosti.

Navrhovatelka dále konstatuje, že je důležité vzájemné působení mezi směrnicí a nařízením 
č. 1408/711 a rovněž to, že směrnice bude nařízení určitým způsobem doplňovat. Samozřejmě 
je třeba podotknout, že návrh se nesnaží nahradit stávající rámec pro přeshraniční zdravotní 
péči, jenž byl stanoven uvedeným nařízením. Nařízení č. 1408/71 ve skutečnosti upravuje 
koordinaci vnitrostátních systémů sociálního zabezpečení, zatímco ustanovení týkající se 
nároků občanů, která obsahuje navrhovaná směrnice, a ustanovení nařízení č. 1408/71 
představují alternativní mechanismy pro převzetí nákladů na zdravotní péči, jež byly 
vynaloženy v jiných členských státech. V důsledku toho má pacient možnost volby: pojištěná 
osoba buď využije mechanismu uvedeného nařízení, nebo se může rozhodnout pro systém 
popsaný v navrhované směrnici.

Navrhovaná směrnice dá občanům EU právo vyhledat mimonemocniční péči v jiném 
členském státě, aniž by předem museli získat povolení od svých vnitrostátních systémů 
zdravotní péče. Pacienti budou muset za péči nejprve zaplatit a poté požádat o proplacení 
nákladů z příslušného vnitrostátního systému. Podle návrhu bude úhrada nákladů zahrnovat 
náklady na péči, které by byly proplaceny z vnitrostátního systému sociálního zabezpečení, 
kdyby byla péče poskytnuta na území domovského státu.

Vzhledem ke skutečnosti, že směrnice se dotýká určitých témat ze soukromého 
mezinárodního práva (nároky mohou v průběhu poskytování zdravotní péče vyplynout jak 
z mimosmluvního deliktu, tak ze smlouvy), snažila se navrhovatelka zdůraznit, že platí 
pravidla Společenství o soudní příslušnosti a rozhodném právu. Neslučitelnost s nařízením 
Řím I2 nebo Řím II3 nebyla shledána.

Vzhledem k výše uvedenému by navrhovatelka chtěla poukázat na jeden nedokončený úkol, 
a sice očekávanou studii o náhradě škody na zdraví, kterou Komise přislíbila Parlamentu. 
S přihlédnutím k tomuto aspektu považovala navrhovatelka za vhodné zahrnout do 
navrhované směrnice bod odůvodnění o náhradě škody, jenž převzala z nařízení Řím II.

                                               
1 Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na 
zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 148, 5.6.1974, s. 35).
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro 
smluvní závazkové vztahy (Řím I) (Úř. věst. L 177, 4.7.2008, s. 6).
3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro 
mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) (Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 40).
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Konečně pokud jde o soudní příslušnost a uplatňování bruselského nařízení I1, domnívá se 
navrhovatelka, že jsou-li splněny podmínky, jež uvedl Soud ve svém rozsudku ve věci 
Odenbreit2, měla by mít strana poškozená v důsledku lékařské nedbalosti možnost podat 
žalobu přímo na svého pojistitele v členském státě, v němž má poškozená strana bydliště.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti 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
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Bez ohledu na výše uvedené by 
v případě nároků vyplývajících ze smluvní 
nebo mimosmluvní odpovědnosti mělo být 
rozhodné právo určeno v souladu 
s ustanoveními nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze 
dne 17. června 2008 o právu rozhodném 
pro smluvní závazkové vztahy (Řím I)1

a nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 
o právu rozhodném pro mimosmluvní 
závazkové vztahy (Řím II)2. Soudní 
příslušnost by měla být určena v souladu 
s ustanoveními nařízení Rady (ES) 
č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 
o příslušnosti a uznávání a výkonu 
soudních rozhodnutí v občanských a 
obchodních věcech3 s tím, že pokud jsou 
splněny podmínky, mohou poškozené 
strany podat žalobu přímo na svého 
pojistitele v členském státě, v němž mají 
bydliště.
1 Úř. věst. L 177, 4.7.2008, s. 6.
2 Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 40.
3 Úř. věst. L 12, 16.1.2001, s. 1.

                                               
1 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních 
rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, Úř. věst. L 12, 16.1.2001.
2 Věc C-463/06 FBTO Schadeverzekering v. Odenbreit [2007], Sb. rozh. I-11321.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16b) Podle současných vnitrostátních 
pravidel pro náhradu škody přiznávanou 
obětem lékařské nedbalosti by měl soud, 
který se sporem zabývá, při stanovování 
výše náhrady za škodu na zdraví 
v případě, že lékařské ošetření bylo 
poskytnuto v jiném členském státě, než je 
stát obvyklého bydliště oběti, zohlednit 
veškeré významné skutkové okolnosti 
týkající se konkrétní oběti, včetně zejména 
skutečné újmy a nákladů na následnou a 
další zdravotní péči.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) aby pro léčbu poskytovanou na jejich 
území fungovaly systémy pojištění 
profesní odpovědnosti nebo záruky nebo 
podobná ujednání, která jsou rovnocenná 
nebo v zásadě srovnatelná, pokud jde 
o jejich účel, a která jsou přiměřená 
povaze a rozsahu rizika;

e) aby pro léčbu poskytovanou na jejich 
území fungovaly dostačující a účinné 
systémy pojištění profesní odpovědnosti 
nebo záruky nebo podobná ujednání, která 
jsou přiměřená povaze a rozsahu rizika;

Or. en

Odůvodnění

Panuje obava, že formulace, která zde byla vypuštěna, by mohla legitimovat takové systémy, 
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v nichž je náhrada škody poskytována na základě uvážení.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jakákoli opatření, která členské státy 
přijmou při provádění tohoto článku, 
dodržují ustanovení směrnice 2005/36/ES 
o uznávání odborných kvalifikací a 
směrnice 2000/31/ES o některých 
právních aspektech služeb informační 
společnosti, zejména elektronického 
obchodu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Touto záležitostí se zabývá čl. 3 odst. 3.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby veškerá správní 
rozhodnutí o využívání zdravotní péče 
v jiném členském státě byla předmětem 
správního přezkumu a aby mohla být 
přezkoumána v rámci soudního řízení, 
včetně ustanovení o předběžných 
opatřeních.

5. Členské státy zajistí, aby veškerá správní 
rozhodnutí o využívání zdravotní péče 
v jiném členském státě byla v náležitém 
rozsahu předmětem právních opravných 
prostředků, včetně správního a soudního
přezkumu a možnosti zkráceného řízení 
umožňujícího ustanovení o předběžných 
opatřeních.

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

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 
automatické poskytování informací 
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, zejména s ohledem na 
stávající opatření podle čl. 5 odst. 1 písm. 
e) a pravděpodobné výše odškodnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 19 odst. 2 vytvořit
standardní formát Společenství pro 
předběžné informace uvedené v odstavci 1.

3. Komise v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 19 odst. 2 vytvoří standardní formát 
Společenství pro předběžné informace 
uvedené v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 11 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pravidla platná pro zdravotní péči 
poskytovanou v jiném členském státě

Pravidla platná pro zdravotní péči 
poskytovanou v jiném členském státě 
a právo rozhodné pro nároky vyplývající 
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ze smluvní a mimosmluvní odpovědnosti

Or. en

Odůvodnění

Je důležité rozlišovat v tomto ustanovení mezi pravidly platnými pro poskytování 
zdravotnických služeb a právem rozhodným pro jakékoli nároky, jež mohou vyplývat 
z poskytování těchto služeb.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud je zdravotní péče poskytována 
v členském státě jiném, než je ten, v němž 
je pacient pojištěnou osobou, nebo 
v členském státě jiném, než je ten, v němž 
je poskytovatel zdravotní péče usazen, 
registrován nebo v němž má sídlo, je na 
základě článku 5 tato zdravotní péče 
poskytována v souladu s právními předpisy 
členského státu, v němž je léčba 
poskytována.

1. Pokud je zdravotní péče poskytována 
v členském státě jiném, než je ten, v němž 
je pacient pojištěnou osobou, nebo 
v členském státě jiném, než je ten, v němž 
je poskytovatel zdravotní péče usazen, 
registrován nebo v němž má sídlo, je tato 
zdravotní péče poskytována v souladu 
s právními předpisy členského státu, 
v němž je léčba poskytována, a v souladu 
s článkem 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Jestliže z poskytování zdravotní péče 
v jiném členském státě, než je ten, v němž 
je pacient pojištěnou osobou, vyplývají 
nároky založené na smluvní či 
mimosmluvní odpovědnosti, určí se 
rozhodné právo v souladu s ustanoveními 
nařízení (ES) č. 593/2008 a nařízení (ES) 
č. 864/2007. Soudní příslušnost se určí 
v souladu s ustanoveními nařízení (ES) 
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č. 44/2001 s tím, že pokud jsou splněny 
podmínky, mohou poškozené strany podat 
žalobu přímo na svého pojistitele 
v členském státě, v němž mají bydliště.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tento článek se nepoužije v případě 
uznávání odborných kvalifikací.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tato záležitost je výslovně upravena ustanovením čl. 3 odst. 3.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytuje a dodává pacientům informace 
zejména o jejich právech v oblasti 
přeshraniční zdravotní péče, o zárukách 
kvality a bezpečnosti, ochraně osobních 
údajů, postupech podávání stížností a 
prostředcích nápravy, které jsou k dispozici 
pro zdravotní péči poskytovanou v jiném 
členském státě, a informace o platných 
podmínkách;

a) automaticky poskytuje a dodává 
pacientům informace, a to i v elektronické 
podobě, zejména o jejich právech v oblasti 
přeshraniční zdravotní péče, o zárukách 
kvality a bezpečnosti, ochraně osobních 
údajů, postupech podávání stížností a 
prostředcích nápravy, které jsou k dispozici 
pro zdravotní péči poskytovanou v jiném 
členském státě, a informace o platných 
podmínkách;

Or. en
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Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) poskytuje informace a pomoc 
pacientům, kteří jsou poškozenou stranou 
a podávají žalobu přímo na svého 
pojistitele v členském státě, v němž mají 
bydliště.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy si vzájemně pomáhají 
v takové míře, která je nezbytná 
k provedení této směrnice.

1. Členské státy si vzájemně pomáhají 
v takové míře, která je nezbytná 
k provedení této směrnice, a spolupracují 
s regionálními a místními úřady, které 
jsou odpovědné za systém zdravotní péče.

Or. en
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