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Vážení, 

dovolte mi Vás informovat o postupech při vykazování a úhradě zdravotních služeb 
poskytnutých britským pojištěncům. Od 1. 1. 2021 se vzájemné vztahy řídí tzv. 
Výstupovou dohodou a rovněž Dohodou o obchodu a spolupráci. 

 

Výše uvedené Dohody i od 1. 1. 2021 zachovávají při poskytování a úhradě 
zdravotních služeb obdobné postupy, jaké platily v době členství UK v EU. 
Nedochází tedy k výrazným změnám v poskytování zdravotních služeb osobám 
pojištěným ve Velké Británii. Je však třeba říci, že se jedná o dokumenty nové 
a dosud praxí neprověřené. Až s odstupem času budou některá ustanovení jasnější. 
Přesto jsme základní poznatky, které mají vliv na způsob vykazování, úhradu či 
prokazování nároku při čerpání různých druhů péče, sepsali a zasíláme Vám je v příloze 
tohoto sdělení. 

 

Věřím, že tyto informace napomohou tomu, aby poskytování péče britským občanům 
bylo pro české poskytovatele zdravotních služeb srozumitelné.  

 

Velmi ocením, předáte-li tyto informace svým členům. 

 

Děkuji za spolupráci, 
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Informace o postupech při vykazování a úhradě zdravotních služeb poskytnutých 
britským pojištěncům. 

 
Od 1. 1. 2021 se vzájemné vztahy řídí tzv. Výstupovou dohodou1 a rovněž Dohodou  
o obchodu a spolupráci2 (dále jen „Dohoda“). Výše uvedené Dohody i od 1. 1. 2021 
zachovávají při poskytování a úhradě zdravotních služeb obdobné postupy, jaké 
platily v době členství UK v EU. Nedochází tedy k výrazným změnám 
v poskytování zdravotních služeb osobám pojištěným ve Velké Británii.  
 
Poskytování nezbytné zdravotní péče 
Na rozdíl od původně avizovaného ukončení platnosti britských evropských průkazů 
zdravotního pojištění (EHIC) k 31. 12. 2020, zůstávají tyto průkazy i nadále 
v platnosti. Osoba pojištěná v Británii se může při pobytu v ČR prokazovat následujícími 
doklady k poskytnutí nezbytné zdravotní péče: 
 
                                                 

 
Velká Británie avizuje rovněž existenci Global Health Insurance Card, kterou však teprve 
v průběhu roku 2021 plánuje začít vydávat. Její podoba bude následující: 
 

 
 
 

                                                

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:384I:FULL&from=EN 

2  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:384I:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN
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Pokud osoba pojištěná v UK nebude mít u sebe žádný z těchto dokladů, je možné ji 
požádat o přímou platbu, nebo si vyžádat prostřednictvím Kanceláře zdravotního 
pojištění náhradní certifikát, tzv. REPL (Certificate Provisionally Replacing the EHIC) 
(https://www.kancelarzp.cz/cs/pro-poskytovatele/form-repl). 
 
Plánovaná zdravotní péče 
Nadále bude možné přicestovat za plánovanou zdravotní péčí se souhlasem britské 
instituce zdravotního pojištění, dokladované formulářem S2. Pojištěnec se výpomocně 
registruje u české zdravotní pojišťovny. Tento postup platil dosud a platí tedy i nadále. 
 
Plná zdravotní péče 
Plná zdravotní péče bude i nadále poskytována pojištěncům, kterým byl vydán nárokový 
doklad S1 (plná péče pro britského pojištěnce bydlícího v ČR) a kteří jsou výpomocně 
registrováni u některé z českých zdravotních pojišťoven. Nárok na čerpání plné péče 
prokáží žlutým průkazem, resp. nárokovým dokladem, který vystaví česká výpomocná 
zdravotní pojišťovna. Tito pojištěnci pak mají nárok na stejný rozsah péče a za stejných 
podmínek jako čeští pojištěnci. Tento postup platil dosud a platí tedy i nadále. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vykazování poskytnutých zdravotních služeb 
Vykazování zdravotních služeb a jejich úhrada bude probíhat stejně jako doposud 
a stejně jako probíhá u ostatních pojištěnců z EU. 

 

 

 

https://www.kancelarzp.cz/cs/pro-poskytovatele/form-repl
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Rozdělovník: 

Česká lékařská komora, 
Česká lékárnická komora,  
Česká stomatologická komora,  
Asociace nemocnic ČR,  
Asociace českých a moravských nemocnic ČR,  
Sdružení soukromých nemocnic ČR,  
Svaz ambulantních specialistů,  
Sdružení praktických lékařů ČR,  
Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky, 
APRIMED zájmové sdružení NZZ, 
Asociace denních stacionářů a krizových center (ADSKC), 
Asociace dialyzačních středisek ČR, 
Asociace klinických logopedů ČR, 
Asociace klinických psychologů České republiky, 
Asociace provozovatelů zdravotnických zařízení, 
Česká společnost ortoptistek, 
Občanské sdružení ambulantních diabetologů (OSAD), 
Sdružení alergologů a klinických imunologů ČR, 
Sdružení ambulantních dermatologů, 
Sdružení ambulantních dětských kardiologů ČR, 
Sdružení ambulantních gastroenterologů, 
Sdružení ambulantních chirurgů – SACH, 
Sdružení ambulantních internistů,  
Sdružení ambulantních kardiologů ČR, 
Sdružení ambulantních ortopédů ČR, 
Sdružení ambulantních psychiatrů ČR, 
Sdružení ambulantních specialistů ČR, 
Sdružení privátních ambulantních chirurgů ČR,  
Sdružení privátních očních lékařů, 
Sdružení rehabilitačních lékařů,  
Sdružení ambulantních endokrinologů, 
Spolek smluvních pneumoftizeologů, z.s., 
Asociace soukromých neurologů, 
Asociace poskytovatelů jednodenní chirurgie, z.s., 
Česká společnost refrakční a kataraktové chirugie, 
Sdružení soukromých gynekologů ČR,  
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Gynekologové a chirurgové Slovácka, 
APRIMED zájmové sdružení NZZ, 
Zájmové a profesní sdružení ZZ Zubohrad, 
APRIMED zájmové sdružení NZZ, 
Aliance Dentálních korporací, z.s., 
Asociace provozovatelů zdravotnických zařízení, 
SPL DD, 
SPL ČR, 
APRIMED zájmové sdružení NZZ, 
Asociace provozovatelů zdravotnických zařízení, 
Privalab, 
Sdružení nestátních ambulantních radiodiagnostiků ČR, 
GRÉMIUM AMBULANTNÍ RADIOLOGIE, 
Asociace laboratoří QualityLab, 
Asociace provozovatelů radiodiagnostických zdravotnických zařízení, 
Asociace provozovatelů zdravotnických zařízení, 
Asociace radiodiagnostických zařízení, z. s., 
UNIFY ČR, 
Česká asociace sester, 
Asociace denních stacionářů a krizových center,  
Charita Česká republika, 
Asociace domácí péče České republiky, 
Asociace provozovatelů zdravotnických zařízení, 
Grémium managerů agentur domácí péče, z.s., 
Fórum mobilních hospiců, 
Sdružení majitelů a poskytovatelů DP, 
Asociace služeb přepravy pacientů neodkladné péče ČR, 
Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR, 
Asociace nestátních dopravních zdravotnických služeb ČR, 
Sdružení dopravních zdravotnických služeb Praha, 
Asociace nemocnic ČR, 
Asociace českých a moravských nemocnic, 
Sdružení soukromých nemocnic ČR, 
Asociace krajských nemocnic, 
Asociace nemocnic ČR, 
Svaz léčebných lázní, 
Asociace dialyzačních středisek ČR, 
Gremium majitelů lékáren, 
Asociace provozovatelů lékárenských sítí APLS, 
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Poskytovatelé lékárenské péče, 
Vaši Lékárníci CZ z.s. 
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno 
Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš 
Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 
Dětská psychiatrická nemocnice v Lounech 
Endokrinologický ústav 
FN Brno 
FN Hradec Králové 
FN Královské Vinohrady 
FN Olomouc 
FN Ostrava 
FN Plzeň 
FN u sv. Anny v Brně 
FN Motol 
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 
Horské lázně Karlova Studánka 
Hygienická stanice hl.m.Prahy 
Institut klinické a experimentální medicíny 
Léčebna tuberkulózy a respiračních chorob Janov 
Léčebné lázně Kynžvart 
Masarykův onkologický ústav 
Národní ústav duševního zdraví 
Nemocnice Na Bulovce 
Nemocnice Na Homolce 
Psychiatrická léčebna Červený Dvůr 
Psychiatrická léčebna Štemberk 
Psychiatrická léčebna Bohnice 
Psychiatrická léčebna Brno 
Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod 
Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice 
Psychiatrická léčebna Jihlava 
Psychiatrická léčebna Kosmonosy 
Psychiatrická léčebna Marianny Oranžské 
Psychiatrická léčebna v Dobřanech 
Psychiatrická léčebna v Kroměříži 
Psychiatrická léčebna v Opavě 
Rehabilitační ústav Hrabyně 
Rehabilitační ústav Kladruby 
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Revmatologický ústav 
Státní léčebné lázně Bludov 
Státní léčebné lázně Jánské Lázně 
Státní zdravotní ústav 
Thomayerova nemocnice 
Ústav hematologie a krevní transfúze 
Ústav péče o matku a dítě 
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 
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