
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 29. února 2012 č. 121 

 
k věcnému záměru nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území   

České republiky, volného pohybu občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků 
a ochrany státních hranic 

 
 
             Vláda 
 
             I. schvaluje návrh věcného záměru nové právní úpravy vstupu a pobytu       
cizinců na území České republiky, volného pohybu občanů Evropské unie a jejich    
rodinných příslušníků a ochrany státních hranic, obsažený v části III materiálu           
č.j. 2/12; 
 
            II. ukládá 
 
                1. ministru vnitra ve spolupráci s ministry spravedlnosti, práce a sociálních 
věcí, průmyslu a obchodu, 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí         
a ministrem školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat a vládě do 31. prosince 2012 
předložit  
 
                    a)  návrh zákona o vstupu a pobytu cizinců na území České republiky,  
 
                    b) návrh zákona o volném pohybu občanů Evropské unie a jejich          
rodinných příslušníků, a 
 
                    c) návrh zákona o ochraně státních hranic,  
 
podle bodu I tohoto usnesení s tím, že v těchto návrzích zákonů budou zohledněny   
připomínky obsažené ve stanovisku Legislativní rady vlády, 
 
                2. ministrům zdravotnictví, vnitra a financí zpracovat a vládě do 31. prosince 
2012 předložit návrh nové právní úpravy povinného komerčního zdravotního pojištění 
cizinců s tím, že 
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                    a) ministr zdravotnictví ve spolupráci s ministrem vnitra vymezí kategorie 
cizinců, na které se bude vztahovat systém veřejného zdravotního pojištění, a kategorie 
cizinců, na které se bude vztahovat povinnost mít sjednáno komerční zdravotní         
pojištění cizinců, 
 
                    b) ministr zdravotnictví vymezí rozsah zdravotní péče kryté povinným     
komerčním zdravotním pojištěním ve vztahu k jednotlivým kategoriím cizinců,            
na které se nebude vztahovat systém veřejného zdravotního pojištění, 
 
                    c) ministr financí vymezí náležitosti povinného komerčního zdravotního   
pojištění cizinců včetně vzniku a rozsahu činnosti Garančního fondu určeného             
k úhradě nákladů zdravotní péče vynaložených v případě, kdy nebylo sjednáno         
povinné zdravotní pojištění cizince, 
 
                    d) ministr vnitra bude koordinovat práce na kodifikaci nového systému     
povinného komerčního zdravotního pojištění cizinců.  
 
 
 
Provedou: 

1. místopředseda vlády a 
ministr zahraničních věcí, 
ministři vnitra, zdravotnictví, financí 
práce a sociálních věcí,  
průmyslu a obchodu,  
školství, mládeže a tělovýchovy 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r. 

  
 
 


