
 

Vyjádření Slavia pojišťovny k novele zákona 326/1999 Sb., o pobytu 
cizinců na území České republiky 
 

Slavia pojišťovna bude poskytovat i nadále svým klientům stejné pojistné krytí v rámci produktu 

nazvaného Komplexní zdravotní pojištění cizinců. 

Slavia pojišťovna dále upozorňuje své klienty, že všechny pojistné smlouvy sjednané 

před 2. 8. 2021, tedy před nabytím účinnosti novely zákona 326/1999 Sb., o pobytu cizinců 

na území České republiky, zůstávají v platnosti až do data zániku pojištění uvedeného 

na pojistné smlouvě, nedojde-li k ukončení pojištění dříve, a to dle důvodů uvedených 

v pojistných podmínkách. V souvislosti s novelou zmíněného zákona není tedy nutné tyto 

platné pojistné smlouvy nyní ukončovat. Po jejich ukončení si nové pojistné smlouvy klienti 

budou muset sjednat pouze u jedné konkrétní pojišťovny, která má nově dle zákona povolení 

uzavírat komplexní zdravotní pojištění cizinců. 

Tato úprava zákona se nevztahuje na pojištění neodkladné péče. 

Analýza a zdůvodnění postupů Slavia pojišťovny v pojištění KZPC z 
pojistných smluv uzavřených před 2. 8. 2021: 
 

1) Pojistná doba je časový interval mezi počátkem pojištění a koncem pojištění, který 

smluvní strany sjednávají mimo jiných závazků v pojistné smlouvě a je podstatnou náležitostí 

pojistné smlouvy. Takto ujednaná pojistná doba může předcházet datu uzavření pojistné 

smlouvy (tj. zpětný účinek pojistné smlouvy) nebo její počátek může být sjednán po datu 

uzavření pojistné smlouvy (srov. zák.89/20212 Sb. – NOZ). Podstatné je, že pojistiteli 

z takového ujednání plyne závazek poskytnout pojistné plnění, nastala-li ve sjednané pojistné 

době pojistná událost a na straně pojistníka vzniká závazek zaplatit sjednané pojistné. 

2) Jsme toho názoru, že během trvání závazku, tj. pojistné smlouvy mohou obě smluvní 

strany konsensuálně změnit předepsanou formou délku trvání uvedeného závazku, zvláště 

trvá-li pojistný zájem pojistníka a navrhne-li to sám pojistník – právní předpisy takovou dohodu 

o změně závazku nezakazují. Posoudit, zda by mohlo v případě povinného pojištění cizinců 



 

event. jít o porušení veřejného pořádku či rozpor s dobrými mravy, může výlučně justice, nikoli 

orgány státní správy. 

Vzhledem k přechodnému ustanovení novelizovaného zákona o pobytu cizinců § 184b - „práva 

a povinnosti vzniklé z pojistných smluv týkajících se pojištění dle 180j odst. 6 včetně práv 

a povinností z porušení takových smluv uzavřených přede dnem účinnosti tohoto zákona 

se řídí dosavadními právními předpisy až do konce pojistné doby v nich sjednané„- máme 

zato, že v případě smluv uzavřených před 2. 8. 2021 nám novelizovaný zákon nezakazuje 

sjednat pojistnou dobu jakkoli dlouhou, pokud je dán pojistný zájem pojistníka. 

Máme tedy zato, že pokud pojistník jako účastník a smluvní strana platných pojistných smluv 

uzavřených před 2. 8. 2021 navrhne změnu závazku, není důvod takový návrh odmítnout s tím, 

že musí nutně uzavřít zcela novou pojistnou smlouvu dle novely zákona o pobytu cizinců (tedy 

s Pojišťovnou VZP) , neboť takové případy by ve svém důsledku vyžadovaly předpoklad 

automatického zániku závazků vyplývajících z předešlých smluv k datu účinnosti novely zák. 

o pobytu cizinců, přičemž nic takového v této novele upraveno není. 

 

Slavia pojišťovna a.s. 


