
PRO POSK Y TOVATELE  
ZDR AVOTNÍ PÉČE 

Informace k úhradě 
péče, poskytnuté 

zahraničním účastníkům 
stipendijních programů 

z rozvojových zemí

K DO PÉČI HR ADÍ: 
Péči zahraničním stipendistům v rámci dvoustranné 
zahraniční rozvojové spolupráce hradí Ministerstvo 
zdravotnictví, a to na základě usnesení vlády ČR č. 618 ze 
dne 8. června 2020

Z A KOHO JE PÉČE HR A ZE NA:
Za studenta – stipendistu, který se u lékaře prokáže 
dokumentem z MŠMT s názvem Rozhodnutí o přiznání 
stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na 
podporu studia cizinců na veřejných vysokých školách 
v České republice. V rozhodnutí je uvedeno studentovo 
jméno, příjmení, datum narození, občanství a datum, do 
kterého je stipendistou. Stipendijní status / nárok na úhradu 
zdravotní péče je možné ověřit na:  
registr.dzs.cz/dotaz.nsf/dotaz

JAKOU PÉČI UHR ADÍ  
M INISTE RST VO ZDR AVOTNIC T VÍ:
Ministerstvo uhradí za stipendistu péči ve stejném rozsahu, 
v jakém je péče hrazena za českého pojištěnce. Tedy péči 
hrazenou z veřejného zdravotního pojištění uhradí MZČR, 
péči nehrazenou (např. doplatky za léky, spoluúčast 
v případě některých zdravotnických prostředků) hradí 
stipendista.

KOMU A JAK POS L AT FAKTURU:
Odběratelem na faktuře musí být vždy Ministerstvo 
zdravotnictví, nikoliv student – stipendista.

Faktura musí obsahovat mimo jiné náležitosti:
• jméno a příjmení stipendisty,
• datum narození stipendisty,
• kódy zdravotních výkonů/léků/zdr. prostředků, počty 

výkonů a cenu za výkon (či cenu za bod),
• v případě hospitalizace ošetřovací dny, kategorie pacientů, 

podané léky, paušál.

Faktury můžete zaslat elektronicky na adresu  
mzcr@mzcr.cz, datovou schránkou pv8aaxd anebo poštou 
na adresu Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 
128 01 Praha 2. Zaslání faktury postačí jednou cestou.

M A XIM ÁLNÍ V ÝŠ E ÚHR ADY:
Zdravotní výkony lze účtovat s tzv. maximální hodnotou 
bodu. Pro rok 2021 tato hodnota bodu činí 1,33 Kč/bod.

V PŘÍPADĚ NEJAS NOSTÍ KONTAKTUJTE
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor dohledu nad zdravotním pojištěním 
sekretariát:  224 972 850 
email: cizinci@mzcr.cz

Na Vaše dotazy rádi odpovíme  
a za spolupráci předem děkujeme!

Tým odboru dohledu nad zdravotním pojištěním,
Ministerstvo zdravotnictví ČR


