
 

 
veřejná ochránkyně práv 

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. 

 

si Vás dovoluje pozvat na kulatý stůl 

Správa pojistného na veřejné zdravotní pojištění 

který se koná dne 20. listopadu 2018 

 

v malém konferenčním sále 

Kanceláře veřejného ochránce práv 

Údolní 39, 602 00 Brno 

 

Kulatý stůl je určen zdravotním pojišťovnám a Ministerstvu zdravotnictví.  

Tématem kulatého stolu je postup zdravotních pojišťoven při správě pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění. Zaměříme se na komunikaci zdravotní pojišťovny s pojištěncem při placení 
pojistného, společně analyzujeme právní úpravu dopadající na postup pojišťovny 
a projednáme dosavadní výsledky dotazníkového šetření. 

Uspořádáním kulatého stolu chce veřejná ochránkyně práv přispět k výměně zkušeností 
a poznatků zdravotních pojišťoven a otevřít diskusi. 

Účast na kulatém stole je bezplatná, kapacita je omezená.  

V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto 
odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do úterý 13. listopadu 2018. 
Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě. 

Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz). 

S případnými dotazy k tématu se můžete obracet na Mgr. Bělu Lakomou (tel. 542 542 363, 
bela.lakoma@ochrance.cz) nebo Mgr. Ing. Radku Malinovou (tel. 542 542 307, 
radka.malinova@ochrance.cz). 

Občerstvení zajištěno. 
  

                                                        
1 Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Ombudsmanská akademie. 
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RÁMCOVÝ PROGRAM 
 

20. listopadu 2018 

 

09:30 – 10:00 Registrace účastnic a účastníků 

10:00 – 10:15 Přivítání účastnic a účastníků 

Úvodní slovo Mgr. Anny Šabatové, Ph.D., veřejné ochránkyně práv 

10:15 – 11:15 Komunikace zdravotních pojišťoven s pojištěncem I. část - kazuistika 

Mgr. Milena Zmeškalová, Kancelář veřejného ochránce práv 

Mgr. Běla Lakomá, Kancelář veřejného ochránce práv 

11:15 – 11:30 Přestávka na kávu 

11:30 – 12:30 Komunikace zdravotních pojišťoven s pojištěncem II. část - vyúčtování 

Mgr. Milena Zmeškalová, Kancelář veřejného ochránce práv 

Mgr. Běla Lakomá, Kancelář veřejného ochránce práv  

12:30 – 13:00 Oběd 

13:00 – 13:15 Úvodní slovo JUDr. Stanislava Křečka, zástupce veřejné ochránkyně práv  

13:15 – 14:00 Postup zdravotních pojišťoven při správě placení pojistného 

Mgr. Ing. Radka Malinová, Kancelář veřejného ochránce práv 

14:00 – 14:15 Přestávka na kávu 

14:15 – 15:00 Daňová exekuce a jí předcházející postup 

Mgr. Martin Hurych, Kancelář veřejného ochránce práv 

15:00 – 15:45 Závěrečné shrnutí 
 


