
 
ZÁPIS ZE ZASEDANÍ VÝBORU PRO PRÁVA CIZINC Ů 

ZE DNE 30. dubna 2009 
 
 
 
 

 
Přítomni:  J. Bárta, P. Burdová – Hradečná, P. Čižinský, Trávníčková (zástupce H. 
Dluhošové), Novák (zástupce T. Haišmana), M. Jelínková, L. Kučera, M. Michalcová, G. 
Oljača, V. Roubalová, M. Mrkvica, V. Paseková, M. Skalková, K. Linhartová, L. Sládková, 
L. Studený, P. Trombík, A. Wolfová,  M. Millerová (tajemnice) 
 
Omluveni: P. Pořízek, M. Rozumek, H. Pipková, A. Grůšová 
 
Hosté: R. Kareš, I. Dvořák, M. Pokorná, J. Volková O. Klípa 
 
 
 

1. Úvod 
 
Předseda výboru zahájil jednání a zjistil usnášeníschopnost. Přítomno 14 členů s hlasovacím 
právem, výbor byl usnášeníschopný.  
 
 

2. Komerční zdravotní pojištění cizinců – problémy spojené s pojistnými produkty 
pojišťovny VZP,a.s. 

 
Host R. Kareš deklaroval připravenost pojišťovny VZP, a.s. parametrizovat své produkty tak, 
aby vyhovovaly potřebám cizinců. Upozornil, že není možné, aby se pojištění stalo pouze 
formálním dokladem, kdy cizinec zaplatí pouze jednu splátku a pak již neplatí. Dle statistik 
VZP ČR 90% cizinců jsou neplatiči. Jako příklad uvedl porod cizinek. Uvedl, že si 
neuvědomuje jediný porod, který by neproběhl bez komplikací. Ženy často do poslední chvíle 
před porodem pracují, zanedbávají gynekologická vyšetření. 
 
P. Čižinský se proti výši cizinců-neplatičů, které R. Kareš uvedl, ohradil. 
 
M. Jelínková též uvedla, že s ohledem na zkušenosti z její praxe jsou čísla uváděná R. 
Karešem zavádějící. 
 
R. Kareš dále upozornil na fakt, že cizinci za účelem vstupu do systému veřejného 
zdravotního pojištění zakládají družstva. Dále upozornil na obtížnost vymáhání pohledávek. 
 
Zástupce VZP, a.s. upozornil též na problematiku veřejného zdravotního pojištění a 
agenturního zaměstnávání. Požádal, aby se debata posunula směrem ke snaze najít parametry, 
které by byly pro cizince vhodné. 
 
R. Kareš dále uvedl, že podnět Rady vlády ČR pro lidská práva k začlenění vybraných 
kategorií cizinců do systému veřejného zdravotního pojištění je protiústavní (rozpor s čl. 31 
Listiny základních práv a svobod). Systém veř. zdrav. poj. je založen na principu solidarity, 



kdy generace do něj dlouhodobě přispívají. Otevřeme-li jej pro cizince, otevřeme „zdravotní 
turistiku“.  
 
M. Jelínková nesouhlasila s názorem R. Kareše, že podnět Rady je protiústavní. Dále 
informovala, že Výroční zpráva VZP, a.s. uvádí, že náklad  VZP, a.s. na smluvním pojištění je 
30 miliónů korun, zatímco  zisk dosahuje 120 miliónů Kč. 
 
R. Kareš uvedl, že rentabilita produktů smluvního pojištění se pohybuje okolo 10%. 
 
Zástupce Ministerstva vnitra upozornil, že problematika zdravotního pojištění cizinců se řeší 
již několik let. Výsledek intenzivních debat však není konečný. Ministerstvo vnitra stále čeká 
na balíček veřejného zdravotního pojištění připravovaný Ministerstvem zdravotnictví. Dále 
upozornil, že pojišťovnictví spadá do působnosti Ministerstva financí. Zákon o pobytu cizinců 
nemůže být nosným předpisem úpravy veřejného zdravotního pojištění cizinců. 
 
P. Čižinský přednesl návrh usnesení Výboru pro práva cizinců. Zástupci Ministerstva vnitra  a 
Ministerstva zdravotnictví vyjádřili negativní postoj k bodu 1) návrhu usnesení. 
 
R. Kareš navrhl, že zašle materiály k veř. zdrav. poj. do 7.5., tajemnice je rozešle a dá 
hlasovat o návrhu usnesení s termínem do 15.5. 
 
 
Závěr:  R. Kareš zašle tajemnici materiály k veř. zdrav. poj. do 7.5., ta je elektronicky rozešle 
členům Výboru. Do 15.5. členové Výboru tajemnici předloží připomínky k návrhu usnesení s 
tím, že po jejich následném vypořádání tajemnice rozešle členům Výboru výsledný text 
návrhu usnesení k elektronickému hlasování s termínem do 22.5. Proběhlo hlasování o 
způsobu elektronického hlasování: pro 14, proti 1, zdrželi se 0. 
 
  
 

3. Otázka kvality projektů neziskových organizací 
 
P. Novák představil Ing. Trávníčkovou z OAMP Ministerstva vnitra, která následně uvedla do 
problematiky čerpání dotací. 
 
Ing. Trávníčková informovala, že do r. 2008 se čerpalo z Evropského uprchlického fondu, v r. 
2009 došlo k rozšíření obecného programu Solidarita o další 3 fondy. Dokumenty pro rok 
2007 a 2008 byly schvalovány EK až v průběhu roku 2008 a proto došlo ke zpoždění při 
vyhlašování výzev na programové období 2009. Dále uvedla, že v rámci Evropského 
integračního fondu bylo podáno 24 žádostí a schváleno bylo 11, v rámci Evropského 
integračního fondu bylo podáno 32 žádostí a schváleno 24,. V květnu 2009 budou zveřejněny 
další výzvy na projekty v rámci Evropského uprchlického fondu a Evropského integračního 
fondu.  
Termín zveřejnění výzvy pro programové období 2009 (pro rok 2010) je plánován na srpen 
2009, v listopadu 2010 budou známy výsledky, 1. ledna 2010 budou organizace znát 
alokovanou částku. 
 
V. Roubalová položila na zástupce Ministerstva vnitra dotaz, zda budou vypsány granty ze 
státního rozpočtu. 
 



P. Novák a P. Trombík uvedli, že vzhledem k ekonomické situaci ministerstvo chrání balíček 
peněz na emergentní projekty. Peníze budou smysluplně využity v místech, kde je 
koncentrace cizinců. Spolupráce počítá nejen s obcemi, ale i s neziskovým sektorem. 
 
M. Michalcová informovala, že Ministerstvo práce a sociálních věcí dotační řízení stále 
připravuje. Nový způsob administrace dotačních řízení způsobil, že bude vypsáno až koncem 
května. 
 
Ing. Trávníčková dále uvedla způsob hodnocení žádostí. Mezi formální nedostatky patří např. 
chybějící podpis statutárního orgánu, výdaje zařazené do špatných kapitol, špatný formulář. 
Pokud jde o věcné hodnocení mezi nedostatky patří např. vysoké náklady na mzdy 
koordinátorů, malá přidaná hodnota projektu. 
 
 
Závěr :  Zástupci Ministerstva vnitra zjistí, proč bylo rozhodnuto o nutnosti dofinancovávání 
projektů (25 procent) a zda a kde by bylo možno požádat o spolufinancování projektů 
neziskových organizací z národních prostředků a oznámí to na nadcházejícím jednání výboru. 
 
 

4. Různé 
 
O. Klípa informoval výbor o internetové stránce chceteje.cz a vyzval výbor, zda se nechce 
touto otázkou zabývat. Dále uvedl, že M. Winter již podal trestní oznámení. 
 
Ministerstvo vnitra informovalo, že již dříve podalo podnět k trestnímu stíhání neznámého 
pachatele. Policejní orgán, který prováděl šetření nezjistil skutečnosti nasvědčující tomu, že 
byl spáchán trestný čin. 
 
Dále byla otevřena diskuze k návrhu zákona o státním občanství. 
 
P. Čižinský uvedl, že získání st. občanství je v něm koncipováno jako „za odměnu“. Drasticky 
jsou zpřísněny podmínky jeho zavádění. 
 
M. Jelínková uvedla, že již dnes patříme mezi státy, které jsou kritizovány za současné 
nastavení podmínek získání státního občanství. 
 
Závěr:  Členové zašlou tajemnici připomínky k návrhu zákona o státním občanství. Tajemnice 
je následně rozešle k vyjádření členů výboru. 
 
Příští jednání se uskuteční dne 19. května 2009 v 10. 00 hodin. 
 
Zapsala: Markéta Millerová 


