
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Odbor zdravotnictví 
Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové

V Praze dne 13. září 2017 
Č.j.: MZDR 45061/2017-5/DZP

MZDRX0100URK

Vážení,

dovolujeme si Vás oslovit se žádostí o spolupráci v následující věci.

Ministerstvo zdravotnictví bývá každoročně usnesením vlády České republiky pověřeno 

úhradou zdravotních služeb tzv. vládním stipendistům. Vládní stipendisté jsou zahraniční 

studenti pocházející z rozvojových zemí, kteří studují na náklady našeho státu na českých 

vysokých školách (pobírají tzv. česká stipendia). Tito vládní stipendisté mají nárok na 

poskytování zdravotních služeb (včetně léčivých přípravků a zdravotnických prostředků) 

ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako čeští pojištěnci, s výjimkou onemocnění, 

která jsou kontraindikací ke studiu (závažná či chronická onemocnění, která vyžadují 

dlouhodobou a nákladnou léčbu a u žen těhotenství). Vzhledem k tomu, že vládní 

stipendisté nemohou být vybaveni průkazy zdravotního pojištění, prokazují svůj nárok na 

poskytování zdravotních služeb kopií Rozhodnutí o přiznání stipendia vydané 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a potvrzením studijního oddělení příslušné 

vysoké školy o tom, že se jejich statut tzv. vládního stipendisty v aktuálním semestru 

nezměnil. Současně jsou vládním stipendistům při přijetí ke studiu přidělena šestimístná 

kmenová čísla, která vždy začínají druhým dvojčíslím roku, ve kterém byli ke studiu přijati 

(např. 090263, 110128, 150033 apod.), a která mj. slouží k jejich identifikaci. Informaci 

o tom, zda má vládní stipendista nárok na poskytování zdravotních služeb dle výše
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uvedeného lze rovněž ověřit telefonicky či e-mailem u zaměstnankyně odboru dohledu 

nad zdravotním pojištěním pí Gabriely Faksové, tel.: 224 972 508, e-mail: 

qabriela.faksova@mzcr.cz, popř. u Mgr. Bc. Romana Odložilíka, MPA, tel.: 224 972 606, 

e-mail: roman.odlozilik@mzcr.cz.

Ministerstvo zdravotnictví provádí úhradu zdravotních služeb na základě zaslané faktury 

poskytovatelem zdravotních služeb. Na faktuře či v její příloze musí být uvedeny 

následující údaje:

- Jméno a příjmení 

Datum narození 

Kmenové číslo 

Název státu

- Diagnóza (stačí její kód)

- Výkony podle vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů 

s bodovými hodnotami, ve znění platném v době poskytnutí zdravotních služeb

U stomatologické péče výkony dle výše uvedené vyhlášky č. 134/1998 Sb. či dle 

aktuálního Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví nebo dle aktuální vyhlášky 

o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení 

Počet provedených výkonů 

Částka za jednotlivé výkony

- Účtovaná hodnota bodu. Maximální hodnotu jednoho bodu stanoví aktuální Cenový 

předpis Ministerstva zdravotnictví. Uvedené neplatí u stomatologických výkonů, které 

jsou dle vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a 

regulačních omezení a Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví, vykazovány 

v Kč.

- Lékárny a výdejny zdravotnických prostředků předloží k faktuře originály receptů či 

poukazů, na základě kterých byly léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky 

vydány. Ze zaslaných dokladů musí vyplývat požadovaná částka za jednotlivý léčivý 

přípravek či zdravotnický prostředek.

- Zdravotnické záchranné služby uvedou mimo výše uvedené údaje i místo a čas 

zahájení a ukončení výjezdu.
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V souvislosti s vyúčtováním poskytnutých zdravotních služeb upozorňujeme, že 

Ministerstvo zdravotnictví nehradí signální výkony, které jsou oprávněny hradit pouze 

zdravotní pojišťovny.

Vážení, vzhledem k tomu, že se v poslední době množí případy, kdy jsou vládní 

stipendisté poskytovateli zdravotních služeb odmítáni kvůli absenci průkazu zdravotního 

pojištění nebo je po nich požadována přímá úhrada poskytnutých zdravotních služeb, což 

neodpovídá postupu, který je předjímán výše zmíněným usnesením vlády, dovolujeme si 

Vás požádat o seznámení všech poskytovatelů zdravotních služeb, kterým bylo Vaším 

úřadem vydáno oprávnění k poskytování zdravotních služeb, s výše uvedeným postupem. 

Na závěr dodáváme, že je nerozhodné, zda daný poskytovatel má či nemá smlouvu se 

zdravotní pojišťovnou, neboť daný postup je aplikován na všechny poskytovatele, neboť 

poskytnuté zdravotní služby hradí resort zdravotnictví, ne zdravotní pojišťovna.

Předem děkujeme za Vaši laskavou spolupráci.

S pozdravem

ředitelka odboru

dohledu nad zdravotním pojištěním
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