
1 
 

III. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních 

principů 

Předkládanou novelou (sněmovní tisk č. 546) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech, dojde k omezení druhu příjmů zdravotních pojišťoven uvedených ve vyhlášce č. 

418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů 

veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, 

přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů 

na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu 

propočtu tohoto limitu (dále jen „fondová vyhláška“).  

Z tohoto důvodu je nutné fondovou vyhlášku novelizovat, a tedy přizpůsobit novele zákona č. 

218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.  

V novele fondové vyhlášky dojde zejména ke zrušení příjmu zdravotní pojišťovny z úroku za 

uložené peněžní prostředky na bankovních účtech soukromých bankovních institucí. Zákon 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, § 33 odst. 7, kterým se tak budou zdravotní 

pojišťovny řídit, totiž stanoví, že úrok za vedení peněžních prostředků u ČNB je příjmem 

státního rozpočtu a úhrady za bankovní služby jsou výdajem státního rozpočtu.  

Součástí sněmovního tisku č. 546 je také novela zákona č. 280/1992 Sb., (o 

zaměstnaneckých pojišťovnách), na kterou bude reagovat novela vyhlášky. Z důvodů, že již 

zákon o zaměstnaneckých pojišťovnách nebude dále stanovovat jako zdroj fondu prevence 

zaměstnaneckých pojišťoven finanční prostředky vytvářené využíváním jejich základního 

fondu (úroky), je nutné přiměřeně zajistit pro fond prevence nový zdroj příjmů. Tím se stane 

za splnění podmínek 0,1 % z pojistného na veřejné zdravotní pojištění po přerozdělení 

provedeném podle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění za bezprostředně 

předcházející kalendářní rok. Dalším zdrojem fondu prevence, za splnění podmínek, se 

stane provozní fond. To vše je nutné promítnout do fondové vyhlášky, která obsahuje 

ucelený výčet příjmů a výdajů jednotlivých fondů zdravotních pojišťoven. 

S ohledem na to, že novela fondové vyhlášky nemá negativní dopad do státního rozpočtu ani 

do jiných veřejných rozpočtů, vyjma zdravotních pojišťoven, a tyto dopady jsou uvedeny 

v novele (sněmovní tisk č. 546) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, bylo 

požádáno o udělení výjimky z povinnosti provést hodnocení dopadu regulace podle 

obecných zásad v souladu s čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády. Dopisem ministra 

pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu byla výjimka udělena. 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právním řádem ČR 

Návrh novely vyhlášky je v souladu s právním řádem ČR. 

3. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí v České republice, 

dále sociální dopady včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
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sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na 

životní prostředí 

Navrhovaná úprava nemá negativní dopad na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, 

vyjma zdravotních pojišťoven a negativních dopadů soukromé bankovní instituce. O všech 

těchto negativních dopadech je však pojednáno již návrhu novely (sněmovní tisk č. 546) 

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 

4. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem diskriminace. 

5. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Předkládané změny nepředstavují žádné změny ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů. 

6. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná úprava nevytváří prostor pro korupční rizika. 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K čl. I 

K bodu 1 a 5 

Změna terminologie v souvislosti s přijetím novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění. 

K bodu 2, 6, 9, 13 a 16. 

Zrušení příjmu zdravotních pojišťoven vycházejícího z úroků za uložení peněžních 

prostředků na účtech u bankovních institucí.  

K bodu 3, 4 a 11 

Vzhledem k tomu, že zdrojem fondu prevence již nebudou úroky vzniklé z finančních 

prostředků základního fondu zdravotní pojišťovny, je nutné zajistit přiměřený náhradní zdroj. 

Tímto zdrojem bude, za splnění určitých podmínek, 0,1 % z pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění a prostředky provozního fondu.  

K bodu 7 

Zrušení možnosti nákupu cenných papírů z prostředků rezervního fondu. 

K bodu 8, 14, 15. 

Změna terminologie v souvislosti s přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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K bodu 10 

Změna názvu Centra mezistátních úhrad a jeho přizpůsobení zákonu č. 48/1997 Sb., ve 

znění zákona č. 60/2014 Sb., viz. § 14c uvedeného zákona. 

 

K čl. II 

Pro doposud nepřevedené prostředky na účty v ČNB se bude aplikovat vyhláška ve znění 

před nabytím účinnosti této novely. To znamená, že z těchto prostředků vedených u 

soukromých bankovních institucí budou stále generovány úroky jako příjem zdravotní 

pojišťovny.   

K čl. III 

Navrhuje se účinnost dnem vyhlášení a to z důvodu, že není zřejmý okamžik, nabytí 

účinnosti novely zákona o rozpočtových pravidlech (sněmovní tisk č. 546).  
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