
Медичне страхування та медичні страхові компанії: Частина 1 

 

У цьому короткому відео ми продовжимо огляд важливої інформації для 
надання медичних послуг у Чеській Республіці відповідно до 
чинного законодавства охорону здоров’я, зокрема ми зосередимося на темі 
державного медичного страхування в Чеській Республіці. 

 

Державне медичне страхування є найбільшим джерелом фінансування нашої 
охорони здоров’я – близько вісімдесяти відсотків від загальної суми коштів 
складають платежі за надання медичні послуги з державного медичного 
страхування. 

 

Сьогодні - у цій першій частині відео, присвячених державному медичному 
страхуванню в Чеській Республіці, ми зробимо короткий огляд Закону номер 48 
1997 року – Закон “Про державне медичне страхування”. 

 

Цей закон регулює державне медичне страхування у Чеській 
Республіці, насамперед обсяг і умови, за яких медичні послуги покриваються 
медичним страхуванням, а також спосіб, у який визначаються ціни і оплата ліків 
та продуктів харчування для спеціальних медичних цілей, 

 

Крім того, цей закон визначає, наприклад, взаємні права та обов’язки 
застрахованих осіб, постачальників та страхових компаній, включаючи 
можливість припинення надання платного медичного обслуговування  або 
порядок проведення процедур відбору для укладення договорів про надання та 
оплату платних послуг, далі визначає передачу медичної практики або плату за 
надані медичні послуги. 

 

На цьому слайді та на інших трьох слайдах ми бачимо специфікацію терміна 
ЗАСТРАХОВАНА ОСОБА. Відповідно до цього закону, застрахованою особою є 
особа, яка а) має постійне місце проживання на території Чеської 
Республіки або б) не має постійного місця проживання на території Чеської 
Республіки, якщо - як зазначено в законі - це працівник роботодавця, який має 
зареєстрований офіс або постійне місце проживання на території Чеської 
Республіки, потім особа, яка має дозвіл на довгострокове проживання на 
території Чеської Республіки з метою наукового дослідження, потім особа, яка 
отримала притулок на території Чеської Республіки,  особа, якій надано 
додатковий захист на території Чеської Республіки, ми продовжимо список на 
наступному зображенні 

 

особа, якій надано дозвіл на проживання з метою надання тимчасового захисту 
на території Чеської Республіки відповідно до Закону про тимчасовий захист 
іноземців на території Чеської Республіки такою особою вважається, або якщо 
це неповнолітня дитина, яка була поміщена на території Чеської Республіки на 
підставі попереднього рішення суду до закладу для дітей, які потребують 
негайної допомоги, або до закладу для піклування про дітей, або на підставі 
розпорядження суду про утримання під опікою фізичних осіб, або, як ми бачимо 



під номером сім, Чеська Республіка відповідно до координаційних положень, 

або відповідно до оголошеного міжнародного договору, який Чеська Республіка 
підписала, відповідає за їх медичне страхування. Нарешті, на третьому 
зображенні на цю тему ми бачимо що в деяких випадках це особа, чиє право 
випливає з прямо застосовних норм Європейського Союзу,  або особа, яка 
працює у наймі, самозайнята особа, або особа, яка зберігає такий статус, і 
члени її сім’ї мають право на рівноцінне ставлення відповідно до постанови 
Європейського Союзу, або ця особа народилася на території Чеської Республіки 

від матері, яка має дозвіл на довгострокове проживання на території Чеської 
Республіки, до кінця календарного місяця, в якому цій особі виповнилося 60 
днів, або - по десяте - народилася на території Чеської Республіки від матері з 
дозволом на постійне проживання, до кінця календарного місяця, в якому цій 
особі виповнилося 60 днів, а також на час розгляду заяви про дозвіл на постійне 
проживання на території ЧР, поданої за цю особу. 

 

На цьому слайді ми бачимо коротку інформацію про те, коли виникає медичне 
страхування: а) для особи, яка отримала постійне місце проживання на 
території Чеської Республіки за народженням, днем народження, б) для особи, 
яка отримала постійне проживання на території ЧР з дозволом на постійне 
проживання, днем набуття законної сили рішенням про дозвіл на постійне 
проживання, в) особа, яка отримала дозвіл на постійне проживання на території 
Чеської Республіки згідно з рішенням компетентного органу про передачу до 
опікування, якщо хоча б одна фізична особа, якій ця особа довірена, 
зареєстрована для постійного проживання на території Чеська Республіка, або 
на території Чеської Республіки є заклад, до якого влаштована ця особа, днем 
набуття законної сили рішенням про передачу до опікування, або г) для особи 
без постійного місця проживання на території Чеської Республіки у день, 
визначений законом, наприклад, у день початку роботи, у день отримання 
повноважень на надання притулку чи додаткового захисту, або в день 

реєстрації громадянина Чеської Республіки для постійного проживання на 
території Чеської Республіки після попереднього перебування за кордоном, та 
інші детальні умови згідно з законом. 

 

Тепер зупинимося на законодавчому визначенні припинення медичного 
страхування. Як ми бачимо на цьому слайді, медичне страхування скасовується 
у разі: а) смерті застрахованої особи, б) медичне страхування скасовується 
після закінчення постійного проживання на території Чеської Республіки,  в) 
медичне страхування скасовується для особи, яка не має постійного місця 
проживання на території Чеської Республіки, по-перше, через втрату роботи, 
або по-друге, після закінчення терміну дії дозволу на довгострокове проживання 
з метою проведення наукових досліджень,  або, по-третє, після набрання 
чинності рішення про позбавлення притулку або днем закінчення терміну дії 
притулку, по-четверте, після набрання законної сили рішення про зняття 
додаткового захисту, або днем припинення додаткового захисту, днем набрання 
законної сили рішення про скасування права на перебування за метою надання 
тимчасового захисту на території Чеської Республіки, днем припинення цього 
права або днем, з якого він більше не вважається особою, якій надано 
тимчасовий захист, або, по-шосте, днем скасування чи припинення дії 
попереднього розпорядження або рішення про влаштування чи передачу 
малолітньої дитини, далі - по-сьоме, державне медичне страхування припиняє 



діяти в день, коли Чеська Республіка згідно з координаційним наказом або 
відповідно до прийнятого міжнародного договору; перестає надавати медичне 
страхування, це також стосується особи, право якої є результатом прямо 

застосовних норм Європейського Союзу, або якщо це особа, яка працює у 
наймі, самозайнята особа, або особа, яка зберігає такий статус, і члени її сім’ї, 
які мають право на рівне ставлення відповідно до постанов Європейського 
Союзу, далі - по-восьме - термін дії медичного страхування закінчується в 
останній день місяця, в якому особа, зазначена в другому параграфі, першому 
абзаці буква б), досягла шістдесяти днів, або, по-дев'яте, відповідно до 
останнього дня місяця, в якому ця особа досягла шістдесяти днів, або з дня 
набрання законної сили рішення про відмову в наданні дозволу на постійне 
проживання на території Чехії, якщо це сталося пізніше. 

 

Цим коротким оглядом законодавчої специфіки припинення медичного 
страхування ми завершуємо першу частину відео, присвячену державному 
медичному страхуванню та медичним страховим компаніям в Чехії.  

 

У наступному відео - другій частині теми, присвяченій державному медичному 
страхуванню в Чеській Республіці - ми торкнемося питань прав та обов'язків 
застрахованих осіб, а також охорони здоров'я, що покривається державним 
медичним страхуванням. 

 

У третій частині теми, присвяченій державному медичному страхуванню у 
Чеській Республіці, ми розглянемо медичні страхові компанії у Чеській 
Республіці. 

 

Пишіть нам свої запитання на електронну адресу ukrajina@ipvz.cz - ми можемо 
побачити адресу на цьому фінальному зображенні разом із адресою нашого 
веб-сайту. На цьому веб-сайті ви знайдете додаткову інформацію українською 
мовою, в тому числі інформацію про вступний іспит. 

 

 


