
 
ZÁPIS ZE ZASEDANÍ VÝBORU PRO PRÁVA CIZINC Ů 

ZE DNE 19. května 2009 
 
 
 
 

 
Přítomni:  J. Bárta, P. Cizinský, A. Grůšová,  Z. Král, M. Jelínková, M. Michalcová, D. 
Polášková, P. Pořízek, V. Paseková, H. Pipková, M. Rozumek, M. Skalková, Říhová 
(zástupce L. Sládkové), Jenšovská (zástupce A. Wolfové), E. Matějková, L. Ditrychová, K. 
Linhartová, M. Pokorná, I. Valentová  M. Millerová (tajemnice) 
 
Omluveni: M. Mrkvica, G. Oljača, P. Pondělíček, V. Roubalová, P. Trombík 
 
Hosté: L. Švec 
 
 
 

1. Úvod 
 
Předseda výboru zahájil jednání a zjistil usnášeníschopnost. Přítomno 14 členů s hlasovacím 
právem, výbor byl usnášeníschopný.  
 
Dále došlo ke kontrole zápisu a k jeho opravě v bodu 2) odst.1 věta 3. došlo ke změně „a.s.“ 
na „ČR“ a v bodu 2) odst.7 věta 2. „60 miliónů“ bylo změněno na „120 miliónů“. 
 
Tajemnice potvrdila, že p. Kareš Výboru nezaslal materiály k statistickým údajům, o něž se 
opíral na jednání dne 30.4. 
 

2. Veřejné zdravotní pojištění cizinců 
 
P. Cizinský uvedl do problematiky. Zopakoval diskuzi proběhlou na minulém jednání a 
zdůraznil, že ač zákon cizincům ukládá povinnost být pojištěni, právní úprava komerčního 
zdravotního pojištění není dostatečná. Dále upozornil,  že problematika úzce souvisí 
s ekonomickou krizí, neboť cizinec, který ztratí práci vypadne ze systému veřejného 
zdravotního pojištění a je nucen ke komerčnímu zdravotnímu pojištění. 
 
Zástupci Ministerstva vnitra přednesli připomínky k návrhu usnesení v jeho kompromisní 
variantě („návrh usnesení“). Zejména nesouhlasí, aby v zákoně o pobytu cizinců byly 
upraveny otázky pojistné smlouvy. Se samotnou úpravou však ministerstvo souhlasí. 
Požaduje vyjádření Ministerstva zdravotnictví. 
 
Zástupci Ministerstva zdravotnictví ale upozornili, že v této otázce je kompetentní 
Ministerstvo financí.  
 
Zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí dále upozornili, že je zde stále podnět Rady 
týkající se zdravotního pojištění cizinců, který vláda ještě nerozhodla a Výbor navrhuje další. 
Navrhli posunout hlasování o návrhu usnesení. 
 



Z. Král uvedl, že dávat tuto problematiku do souvislosti s ekonomickou krizí není šťastné. 
Cizinci, kteří upadnou do ilegality jsou obvykle bez finančních prostředků, nedokáže si tedy 
představit, jak by si platili komerční zdravotní pojištění. 
 
M. Jelínková uvedla příklady z praxe, kdy cizinci jsou schopni si platit velmi drahé komerční 
zdravotní pojištění, včetně těch, kteří přišli o zaměstnání. 
 
Host L. Švec varoval před ukvapeným přijímáním usnesení. Dále navrhl položit si otázku 
jinak a to jakým způsobem zajistit, aby relevantní subjekty získaly zpět náklady vynaložené 
na zdravotní péči cizinců. 
 
P. Pařízek poukázal ne nesystematičnost návrhu usnesení. 
 
Zástupci Ministerstva zdravotnictví navrhli pracovat s návrhem novely Ministerstva 
zdravotnictví. 
 
Závěr:  Členové zašlou tajemnici do 19.6. připomínky k návrhu usnesení P. Čižinského. 
 
 

3. Různé 
 
Připomínky k návrhu zákona o státním občanství 
 
P. Čižinský uvedl návrh usnesení Výboru. Proběhlo hlasování. 
 
Závěr:  Pro 8, Proti 2, Zdrželi se 4. Usnesení bylo přijato 
 
Otázka dofinancovávání projektů NNO 
 
Zástupce Ministerstva vnitra vysvětlila princip fungování fondů. 
 
Internetová stránka chceteje.cz 
 
Tajemnice informovala o administrátorech webové stránky. Členům Výboru, kteří by chtěli 
učinit další kroky, kontakt poskytne. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Markéta Millerová 


