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ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU K VYCESTOVÁNÍ ZA ÚČELEM ČERPÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
V ZAHRANIČÍ
Údaje o žadateli: *
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa pro doručování
v této věci
Jméno a příjmení zákonného zástupce
Rodné číslo zákonného zástupce

Číslo pojištěnce u OZP

Druh žádosti: * (zaškrtněte jednu z možností)
 Žádám o udělení povolení k čerpání zdravotních služeb v jiném státě EU, EHP, Švýcarsku (dle Nařízení
1
EP a Rady č. 883/04 a 987/09) nebo smluvním státě (Turecko, Makedonie, Srbsko a Černá Hora)
 Žádám o udělení povolení k čerpání zdravotních služeb jinak zdravotní pojišťovnou nehrazených (dle §
2
16 (1) zákona č. 48/1997 Sb.)
Požadovaný druh zdravotních služeb, které mají být v zahraničí čerpány: *

Předpokládané období, v němž mají být zdravotní služby čerpány: *
od ________________ do ________________

Poskytovatel zdravotních služeb v zahraničí:
Název: ________________________________________________________________________
Adresa: ________________________________________________________________________
Stát *: ________________________________________________________________________

Důvod výběru konkrétního zahraničního poskytovatele:

IČ 47114321
DIČ CZ 47114321
OZP je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7232

Důvod žádosti o udělení souhlasu s úhradou vyžádaných zdravotních služeb: *

V _________________________________ dne ________________________

______________________________________
Podpis žadatele/zákonného zástupce *
Pozn. pole označená hvězdičkou jsou povinná

K žádosti je nutné přiložit:
- lékařskou zprávu nebo jiný doklad vystavený poskytovatelem zdravotních služeb, v němž jsou
specifikovány konkrétní zdravotní služby, které budou v zahraničí čerpány (stanovisko ošetřujícího
lékaře nebo lékaře – specialisty v příslušném oboru, obsahující sdělení o základní diagnóze).
- v případě zastupování je nutné doložit plnou moc
K žádosti také doporučujeme přiložit následující dokumenty:
- Informace zahraničního poskytovatele o předpokládané ceně zdravotní péče, která má být čerpána
- Další relevantní dokumenty
Poučení
1) Pokud chcete čerpat plánované zdravotní služby v jiném státě EU, EHP či Švýcarsku můžete dle
Nařízení EP a Rady č. 883/04 a 987/09 požádat o vystavení nárokového dokladu S2. OZP Vaši žádost
posoudí a případně vystaví tento nárokový doklad, který Vám zajistí, že OZP bude nést náklady za
čerpané zdravotní služby dle tarifu státu léčení.
Nárokový doklad S2 musí OZP vydat vždy, jedná-li se o zdravotní služby hrazené v ČR z veřejného
zdravotního pojištění a tyto zdravotní služby nelze poskytnout v odůvodnitelné lhůtě na území ČR.
Pokud chcete čerpat plánované zdravotní služby ve státě, se kterým má ČR uzavřenou smlouvu o
sociálním zabezpečení (Turecko, Srbsko, Černá Hora a Makedonie). OZP posoudí Vaši žádost a
případně vystaví příslušný bilaterální formulář, který Vám zajistí, že OZP bude nést náklady za čerpané
zdravotní služby dle tarifu státu léčení.
Upozorňujeme, že v případě plánovaných zdravotních služeb na území výše uvedených smluvních
států je nutné si zdravotní péči předjednat.
2)

Pokud chcete v zahraničí čerpat plánované zdravotní služby dle § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o
veřejném zdravotním pojištění. OZP Vaši žádost posoudí a případně udělí souhlas s vycestováním za
účelem čerpání zdravotních služeb, který Vám zajistí, že OZP bude nést náklady za čerpané zdravotní
služby dle tarifu státu léčení.
Souhlas musí OZP vydat vždy, jedná-li se o jedinou možnost léčení z hlediska zdravotního stavu
pojištěnce.
O souhlas dle § 16 zákona č. 48/1997 Sb. můžete požádat v případě zájmu čerpat plánované zdravotní
služby v jakémkoliv státě (vč. výše uvedených).

Tisk formuláře

Uložení formuláře
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