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PRAHA Ten příběh nemá dobrý ko-
nec. Čtrnáctiletá Katareeya, dcera
australských vědců zaměstna-
ných od roku 2012 v ústavu Aka-
demie věd, onemocněla agresivní
rakovinou – lymfomem. Nemoci
přes snahu lékařů v pondělí pod-
lehla.

Z nemocnice rodině dorazil
účet na tři miliony korun. I když
její rodiče v Česku žijí legálně
a platí si veřejné zdravotní pojiště-
ní, na jejich potomky se nevztahu-
je. A komerční pojistka Kata-
reeyi, kterou rodina platila, kryla
léčebné náklady do výšky 1,6 mi-
lionů korun. Případ australské ro-

diny tak znovu ukázal na mezeru
v zákoně. Podobným potížím mo-
hou čelit desítky rodin. Navíc do
48 nových výzkumných center
přicházejí zahraniční vědci, kteří
chtějí v Česku nejen bádat, ale
také se zde usadit. Nepojištění
dětí může být velkou překážkou.

LN již v červenci a září infor-
movaly, že se Ústav molekulární
genetiky AV ČR rodině rozhodl
pomoci: uspořádal veřejnou sbír-
ku. Jeho ředitel Václav Hořejší
oslovil politiky, aby přispěli k ře-
šení legislativní situace. Problém
se zdravotním pojištěním dětí ci-
zinců, kteří nejsou z Evropské
unie, v květnu kritizovala OSN,
ale i česká ombudsmanka.

„Jen za mé působnosti se pří-
slušný zákon otevíral asi dvakrát
třikrát, ale mluví do toho mnoho
zájmů i resortů,“ řekl LN exminis-
tr zdravotnictví Leoš Heger
(TOP 09).

Hořejší poslal 19. srpna všem
poslancům e-mail s žádostí nejen
o finanční výpomoc rodině vědce
Trevora Eppa, ale i prosbu o systé-
mové řešení. 14. září rozeslal Ho-
řejší – známý imunolog a poradce
předsedy vlády – druhou várku
dopisů: všem poslancům a také se-
nátorům. Dočkal se pouhých šesti
odpovědí. Od asistentů poslanců
Tomia Okamury (Úsvit), Maria-
na Jurečky (KDU-ČSL) a Sta-
nislava Pflégera (ANO).

Přímo se ozval jen Vít Kaňkov-
ský (KDU-ČSL) a senátorka Eva
Syková (za ČSSD), která pracuje
v areálu Akademie věd – její nada-
ce navíc poslala rodině peněžní
dar. Počátkem října odepsal i bý-
valý rektor Masarykovy univerzi-
ty Jiří Zlatuška (za ANO).

„Tak malá odezva mě opravdu
velice nemile překvapila,“ řekl
LN Hořejší. Důvody, proč politi-
ci možná neodpověděli? „Nemo-
hu vyloučit, že někteří poslanci
a senátoři nesledují e-maily nebo
že někomu spadly do spamu,“
míní Hořejší.

Proč neodpověděli ani členové
zdravotnického výboru? „Když
se teď ptáte, tak mi to proběhlo

před očima. Ale nepochopila
jsem, že se to týká rodiny u nás.
Zařadila jsem to mezi dopisy, kte-
ré žádají peníze na charitu. Tako-
vých věcí chodí moc,“ říká Soňa
Marková (KSČM). Další místo-
předseda výboru Bohuslav Svobo-
da (ODS) se prý k žádnému dopi-
su nedostal, totéž tvrdí i předseda
Rostislav Vyzula (ANO): „Ať mi
to pan profesor pošle znovu, na
sněmovní e-mailovou adresu...“

Jeho kolega Kaňkovský už ale
téma zvedl. Chce připravit analý-
zu, co by změna v pojištění mi-
grantů přinesla. Syková chce zále-
žitost, která dlouhodobě hrozí me-
zinárodní ostudou, zase otevřít
v Senátu. Pokračování na straně 2

Dívka zemřela, rodina
má zaplatit tři miliony
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Trevor Epp se s manželkou Kal-
layanee přestěhovali z Austrálie
do Prahy v březnu 2012. Působí
v Ústavu molekulární genetiky
AV ČR, kde pomáhají zakládat
České centrum fenogenomiky.

Přijely s nimi také dvě dcery,
ale rodiče netušili, jaká tragédie
je v Česku zasáhne. Starší Kata-
reeya se musela v nemocnici léčit
s agresivní rakovinou, přes nároč-
nou terapii bohužel neúspěšně.

Rodiče tu platí běžné zdravot-
ní pojištění. „Pro obě dcery jsme
měli privátní pojistku, která je
standardní pro děti ze zemí mimo
EU nebo pro zahraniční studenty.
Limit pojištění byl 1,6 milionu
korun,“ sdělil již dříve LN otec
Epp.

Protože Eppovi nejsou občany
EU, nevztahuje se na jejich děti
zdravotní pojištění, které oni
sami běžně platí. Děti cizinců ze
třetích zemí nemají v Česku ná-
rok na veřejnou pojistku, pokud
zde nejsou přihlášeny k trvalému
pobytu.

„Podle mého osobního názoru
je legislativa nedotažená zejména
ve vztahu k rodinám cizinců, kte-
ří se úspěšně etablovali v Česku,
dlouhodobě zde pracují a žijí,
plní veškeré své závazky včetně
hrazení pojistného, ale v okamži-
ku, kdy zde založí rodinu nebo
s nimi přicestuje dítě, zůstává dítě
bez nároku na čerpání zdravot-
ních služeb,“ řekla již dříve pra-
covnice jedné z pojišťoven.

Komerční pojistka cizinců není
levná záležitost. Třeba u čtrnácti-

letého dítěte vyjde pro rok poby-
tu v Česku u Všeobecné zdravot-
ní pojišťovny na 12 tisíc korun,
ale pokryje léčebné výlohy jen
do výše 1,7 milionu. I vyšší,
komplexní pojistka za 16 tisíc by

kryla náklady jen do dvou milio-
nů. Neziskové organizace proto
volají po změně příslušného zá-
kona, věnovat se tomu budou
opět i zákonodárci. Debatu
o změně chce iniciovat Vít Kaň-

kovský (KDU-ČSL), jenž reago-
val na výzvu profesora Hořejšího,
s nímž se již v tomto týdnu sešel.

„Setkali jsme se, bavili se, co je
možné udělat. Budeme to v Posla-
necké sněmovně řešit co nejdří-
ve, během dvou tří týdnů,“ řekl
LN Kaňkovský. Nabízejí se dvě
řešení: za prvé docílit změn v rám-
ci veřejného pojištění a za druhé
,kultivovat‘ pojištění komerčních
pojišťoven, pro něž je současný
stav ekonomicky výhodný.

V minulosti odmítly pojistit tře-
ba i předčasně narozené dítě rodi-
čů, kteří v ČR pracovali. Ti pak
podle zprávy Organizace pro po-
moc uprchlíkům odcházeli z po-
rodnice s dluhem 800 tisíc korun.

Kaňkovský upozorňuje, že jde
o rozporuplnou záležitost, která
si vyžádá detailní analýzy, jaké fi-

nanční dopady na české zdravot-
nictví by rozšíření pojistky mělo.

„Náš případ dopadl špatně; dív-
ka zemřela. Je alespoň malou útě-
chou, že jsme pomohli rodičům
vyřešit finanční stránku jejich tra-
gické situace – vybrali jsme přes
2,1 milionu, což uhradilo většinu
faktur; zbývá ještě asi 600 tisíc,
a proto ve sbírce pokračujeme,“
řekl Hořejší, který spolu s rodiči
děkuje dárcům. Příspěvek lze za-
sílat na účet u Komerční banky
107-7861280237/0100.

A Hořejší dodává: „Budu se
snažit přesvědčit politiky o potře-
bě změnit špatný zákon.“ Přislíbe-
no má jednání na zdravotnictví
i s ministrem pro lidská práva.

■ Cizinec, který má trvalý pobyt
v České republice nebo je zaměstnán
u českého zaměstnavatele,
je pojištěncem veřejného
zdravotního pojištění jako každý
jiný občan ČR.

■ Pokud cizinec nemá v tuzemsku
trvalý pobyt a není zaměstnancem,
musí se pojistit komerčně anebo si
platit za konkrétní služby.

■ To platí i pro děti cizinců, které
nemají trvalý pobyt. Ty musejí mít
rovněž komerční pojištění, jinak za
němusí platit péči rodiče.

■ Má-li komerční pojištění finanční
strop (jako tomu bylo třeba
v případěmalé dcery australských
vědců Katareeyi), je podle českých
pojišťoven třeba s limity při
čerpání zdravotních služeb počítat.

Pojištění dětí cizinců ze zemí mimo EU




