
Repatriace
J. Demel, V. Ječmínek, J. Hrubovčák

Traumacentrum FN Ostrava



Zákony

• Zákon 277/2009 Sb - Zákon o pojišťovnictví

• Zákon 89/ 2012 Sb - Občanský zákoník

• Zákon 372/2011 Sb – Poskytování zdravotnických služeb 



• 1) Směrnice Rady 91/371/EHS ze dne 20. června 1991 o provedení Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přímém pojištění jiném než životním.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/26/ES ze dne 29. června 1995, kterou se mění směrnice 77/780/EHS a 89/646/EHS o úvěrových institucích, směrnice 73/239/EHS a 92/49/EHS o jiném než životním pojištění, směrnice 
79/267/EHS a 92/96/EHS o životním pojištění, směrnice 93/22/EHS o investičních podnicích a směrnice 85/611/EHS o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), ve znění směrnic Evropského 
parlamentu a Rady 2000/12/ES, 2002/83/ES a 2009/65/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2002 o dohodách o finančním zajištění, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu a o změně směrnice Rady 73/239/EHS, 
79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES, 2008/25/ES a 2010/78/EU.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince 2002 o zprostředkování pojištění. Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu 
ke zboží a službám a jejich poskytování. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES ze dne 9. března 2005, kterou se mění směrnice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES za účelem zavedení nové organizační struktury výborů pro finanční služby, ve znění směrnice 2009/65/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/44/ES ze dne 5. září 2007, kterou se mění směrnice Rady 92/49/EHS a směrnice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES, pokud jde o procesní pravidla a hodnotící kritéria pro 
obezřetnostní posuzování nabývání a zvyšování účastí ve finančním sektoru.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (kodifikované 
znění).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/89/EU, 
2012/23/EU, 2013/58/EU a 2014/51/EU.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/89/EU ze dne 16. listopadu 2011, kterou se mění směrnice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním 
konglomerátu.
• 2) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie nebo jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na území České republiky a 
o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 248/2008 Sb.
Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.
• 4) § 41a a násl. zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
• 5) § 128 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
• 6) § 3 zákona č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech).
• 7) Bod 6 oddíl A přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES.
• 11) § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 439/2004 Sb.
• 12) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
• 15) Směrnice Rady 91/371/EHS.
• 18) Čl. 56 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 týkající se životního pojištění, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/101/ES.
• 32) Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů.
• 33) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
• 34) Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
• 35) Zákon č. 253/2008 Sb.
• 36) Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.
• 37) § 2 odst. 5 zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve 
znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), ve znění zákona č. 347/2005 Sb.
• 40) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 
716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES.
• 41) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 6. září 2009 o ratingových agenturách.





ASISTENČNÍ SLUZBA

• Pojištění asistenční sluzby se sjednává jako pojištění škodové. 
• Članek 1 

• Asistenční sluzba 
• Asistenční sluzba pojištovny poskytuje pomoc pojištěnym v zahraničí pri událostech nastalych pro všechna pojištění 

sjednaná v pojistné smlouvě. 

• Pomocí asistenční sluzby pri událostech z pojištění lé- čebnych vyloh se rozumí: 
• a)  asistence pri ambulantním ošetrení; 
• b)  asistence pri hospitalizaci; 
• c)  zajištění repatriace pojištěného; 
• d)  zajištění repatriace tělesnych pozůstatků pojištěného. 

• Asistenční sluzba zajistí predání platebních záruk poskytovateli sluzeb nebo provede platbu prímo, je-li pojistná 
událost rádně a včas oznámena a pojistné plnění je oprávněné v souladu s VPPCP-O a DPPCP. 

• Limity a sublimity pojistného plnění za jednotlivé ukony asistenční sluzby jsou uvedeny v oddílu A, článku 3 těchto 
DPPCP. 



Logistika

• Telefonická domluva – oznámení o repatriaci
• Transport – smluvní transportní služba
• Problémy:
• Čas dojezdu – naprostá většina pátek kolem půlnoci
• Neadekvátní informace – chybí RTG dokumentace, dokumentace v 

cizím jazyce



Repatriace do TC FNO
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Načasování příjezdu
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Žena ročník 1950

• Úraz neděle - autonehoda
• Informace ve čtvrtek 
• Přijede v sobotu letecky
• Destinace Kos – Řecko
• Zlomenina distálního femuru, neodoperovaná
• Otázka: Jak je končetina fixovaná ? Odpověď - Extenze
• Zda bude RTG ? Ano
• Překladová zpráva v angličtině





Řidič kamionu, 1962, repatriace 28. 4. 2017
• Hlášeno jako , oběhově zcela stabilní, dechově sufficientní, příjezd pátek 23.45 

• Respirační insuficience – Režim SIMV, sedován, 
• Polytrauma 20.3.2017, řidič nákladního auta
• Luxační fraktura C1/2 bez neurologického deficitu, st.p. stabilizaci
• Tracheostomie od 23.3.2017
• Fr. distálního femuru l.sin
• Fr. sterna, restrosternální hematom
• Fr. žeber 2-6 l. sin, 3-9 l. dx
• Extraperitoneální hematom vlevo
• DM 2. typu
• St.p. pneumonii
• Hypertrofie levé komory, EF 55% dle ECHO 12.4.2017



Lyžař, 1962 úraz sobota dopoledne

• Majitel celoevropského pojištění
• Zlomenina bérce
• Ošetřen v Liptovském Mikuláši – absolutní nedostatek míst
• Sádrová dlaha
• Asistenční služba nefungovala
• Repatriace po komunikaci v nemocnici – po vlastní ose
• Příjezd  24.00

















Rezervy 

• Informace
• RTG dokumentace
• Překladová zprava v češtině
• Timing transportu
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