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Přejeme vám, aby vás na vašich cestách žádné zdravotní problémy 
nepotkaly, nebo aby vám uvedené informace pomohly překonat případné potíže. 

Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC)

» opravňuje vás k poskytnutí lékařsky nezbytné 
zdravotní péče na náklady vaší ZP ve všech 
státech EU, ESVO a v UK

» pokud je zdravotnické zařízení napojeno na místní 
systém veřejného zdravotního pojištění, nebude 
po vás požadovat platbu v hotovosti (kromě 
případné spoluúčasti)

» nezbytná zdravotní péče představuje péči 
poskytnutou tak, aby se osoba nemusela vracet 
z cizí země dříve, než zamýšlela

» nezbytná zdravotní péče zahrnuje i péči spojenou 
s chronickým onemocněním, těhotenstvím 
a porodem, nejedná se o péči, za kterou cíleně 
vycestujete

Proč si před cestou uzavřít cestovní pojištění?

» EHIC nepokrývá spoluúčast pacienta, která se 
může v evropských zemích pohybovat řádově 
od desítek EUR až po 30% podíl

» za lékařsky nezbytnou zdravotní péči také není 
považován poplatek za pobyt v nemocnici nebo 
převoz pacienta zpět do ČR

» zdravotní pojišťovna nemůže refundovat všechny 
náklady vyúčtované pacientovi ve zdravotnickém 
zařízení, které není napojeno na systém 
zdravotního pojištění

» cestovní pojištění v těchto případech pomůže 
pokrýt náklady na zdravotní péči

Nárok na náhradu nákladů vynaložených za zdravotní péči v zahraničí

» každý pojištěnec může požádat o náhradu nákladů 
vynaložených za zdravotní péči v zahraničí 

» o žádosti se rozhoduje ve správním řízení, 
písemnosti správního řízení jsou zasílány 
klientům doporučeně obálkou s červeným 
pruhem, případně do DS 

» výše náhrady se liší dle státu, kde byla péče 
poskytnuta, a dle nutnosti zdravotní péče; 
lze nahradit pouze ty náklady, které se přímo 
týkají zdravotních služeb (nikoliv spoluúčast či 
doprovodné poplatky) 

» v případě náhrady za lékařsky nezbytnou 
zdravotní péči poskytnutou v zemích EU, ESVO 
nebo v UK si lze zvolit vyčíslení dle tarifů státu 
ošetření, nebo dle tarifů českých 

» v ostatních případech je náhrada možná do výše 
a za podmínek stanovených pro úhradu této péče 
dle českých právních předpisů 

» pro uplatnění nároku je nezbytné využít formulář 
Žádosti o náhradu nákladů vynaložených za 
zdravotní služby čerpané v zahraničí (formuláře 
pro pojištěnce na webu ZP MV ČR) 

» nutnou podmínkou je uhrazení péče přímo 
pojištěncem, proto je třeba přiložit doklad 
o zaplacení poskytnutých zdravotních služeb 

» žádost je možné zaslat zdravotní pojišťovně 
poštou, DS nebo ji předat osobně na některém 
z klientských pracovišť 

Průvodce pro pojištěnce – mobilní aplikace KZP na cesty

» Kancelář zdravotního pojištění vytvořila aplikaci 
pro cesty do zemí EU, ESVO, Černé Hory, 
Makedonie, Srbska či Turecka

» v aplikaci najdete aktuální informace, kontakty 
a specifika zdravotní péče v dané zemi, informace 
o využití EHIC a také obecné informace a pravidla, 

pokud v jiném členském státu budete pracovat, 
bydlet či pobírat důchod

» Kancelář zdravotního pojištění je styčným místem 
pro oblast zdravotního pojištění vůči státům EU, 
ESVO a smluvním státům. Aplikaci najdete na 
Google Play i App Store


