
MF-33928/2015/1404 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterým se mění vyhláška 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, ve znění pozdějších předpisů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 30. 10. 2015, s termínem 
dodání stanovisek do 23. 11. 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Zásadní připomínka: 

 

1. K bodu 11: 

 

Požadujeme navrhované doplnění týkající se možnosti převádění nevyčerpaných prostředků 

provozního fondu do fondu prevence komplexně přepracovat. Považujeme za nezbytné uvést, 

že se jedná o zůstatek provozního fondu z předchozího kalendářního roku (tedy v roce 2017 

bude možné do fondu prevence uvolnit zůstatek provozního fondu z roku 2016). Rovněž je 

třeba specifikovat, zda se jedná o zůstatek oproti maximálnímu limitu na provoz stanoveného 

fondovou vyhláškou nebo oproti výdajům na provoz schváleným ve zdravotně pojistném 

plánu. 

 

Na vypracování konkrétního znění tohoto bodu bude Ministerstvo zdravotnictví 

spolupracovat poté, co s předkladatelem projedná a zváží možné varianty řešení. 

Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 
 

Neakceptováno 
 
Omezení převádět 
peněžní prostředky 
z provozního fondu do 
fondu prevence není 
v souladu s úmyslem 
zajistit dostatek 
peněžních prostředků 
fondu prevence a posílit 
konkurenci mezi 
zdravotními pojišťovnami 
Nevidíme důvod, proč 
specifikovat zůstatek 
konkrétním rokem 2016. 
Pokud bude pojišťovna 
v roce 2017 tvořit 
provozní úspory, 
nehodláme ji bránit 
využít tyto úspory na 
financování 
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Připomínky: 

 

1. K bodu 3: 

 

Doporučujeme ponechat současnou textaci „částečně hrazené léčivé přípravky“, která je 

takto používána i v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a 

doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 

48/1997 Sb.“). Pojem „léčiva“ je použit pouze u nadpisu § 16b zákona č. 48/1997 Sb. 

 

2. K bodu 10: 

 

Pojem „Kancelář zdravotního pojištění“ není právními předpisy definován. Máme tedy za to, 

že by ustanovení mělo obsahovat toliko obecné vymezení subjektu, a to výčtem činností, na 

nichž se podílí podle mezinárodních smluv, přímo použitelných předpisů EU a vnitrostátních 

právních předpisů. 

 

Z těchto důvodů navrhujeme novelizační bod uvést v následujícím znění: 

 

„10. V § 3 odst. 4 písm. a) se slova „Centra mezistátních úhrad“ nahrazují slovy „subjektu, 

který byl pro oblast veřejného zdravotního pojištění určen jako styčné místo podle 

mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení, s nimiž vyslovil souhlas Parlament a jimiž je 

Česká republika vázána, nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie4a), a 

subjektu, který byl pověřen výkonem činnosti národního kontaktního místa podle zákona 

o veřejném zdravotním pojištění22a)“. 

 

Poznámka pod čarou č. 22a zní: 

 

„22a) § 14c zákona č. 48/1997 Sb.“.“. 

 

3. K čl. I: 

 

Doporučujeme navrhované novelizační body revidovat ve smyslu požadavků stanovených 

Legislativními pravidly vlády. 

 

preventivních programů 
již v roce 2017. 
 
 
 
Neakceptováno 
 
 
 
 
Neakceptováno 
 
Bylo nutné reagovat na 
změnu názvu Centra 
mezistátních úhrad. 
Aktuálně je tento název 
součástí účinného znění 
vyhlášky č. 418/2003 Sb. 
Uvedený název 
považujeme za nutné 
zachovat pro svou 
specifičnost a 
jednoznačnou určitost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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4. K čl. II: 

 

Považujeme za nezbytné zpřesnit znění přechodného ustanovení, tj. například místo slova 

„doposud“ uvést slova „ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky“, pokud byla takováto úprava 

záměrem předkladatele (jinak by bylo nezbytné vysvětlit účel daného ustanovení – a to 

například vysvětlením, že se nejedná o přechodné ustanovení, ale o stanovení režimu pro ty 

finanční prostředky, které nejsou převedeny na účty podřízené České národní bance; v tom 

případě by bylo vhodné takovéto ustanovení přepracovat a navázat na účinnost příslušných 

norem, které takové převedení stanovují). Zároveň pokládáme za nutné specifikovat dotčené 

finanční prostředky přesně, aby bylo zřejmé, na které finanční prostředky se tato úprava 

vztahuje, tj. ne demonstrativním výčtem „zejména“. Dále doporučujeme zkratku „ČNB“ 

nahradit slovy „České národní bance“. 
 
 

tel.: 224 972 339, e-mail: petr.peiger@mzcr.cz 
 

 
 
Částečně akceptováno 
 
 
Způsob uvedení výčtu 
peněžních prostředků 
slovem „zejména“ 
navazuje na pojmy 
používané ve vyhlášce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerstvo obrany 1. K čl. I, úvodní větě:  

 V čl. I, úvodní větě je nutné za slova „č. 280/2014“ vložit slova „Sb.,“.                                                   

 

Odůvodnění:           
 Navrhovaná úprava je pouze nápravou chyby v psaní a odstraněním gramatické chyby 

v oddělování větných členů.  

Tato připomínka je doporučující. 

 

2.  K čl. II – Přechodná ustanovení:  

 V čl. II doporučujeme slovo „v ČNB“ zrušit, nebo v případě jeho ponechání toto slovo 

nahradit slovy „vedené v České národní bance“.       

 

Odůvodnění: 

  Rozpočtová pravidla nespojují zřízení státní poklady přímo s účty vedenými u České 

národní banky, a proto i v tomto případě je vhodné ponechat text v obecné rovině odkazu 

na „státní pokladnu“ jako takovou. V případě, že by předkladatel považoval ponechání 

Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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odkazu na účty vedené u České národní banky, je nutné zkratku „ČNB“ nahradit plným 

názvem této banky (viz čl. 40 odst. 3 Legislativních pravidel vlády a zákon č. 21/1992 Sb., 

o bankách, ve znění pozdějších předpisů).                 

Tato připomínka je doporučující. 

 
 

 
 
 
 
 

Ministerstvo vnitra Doporučující připomínka: 
 
 Doporučujeme vyjasnit, kam budou promítány v následujících letech poplatky za 
bankovní služby na základě trojstranného smluvního vztahu mezi Českou národní bankou, 
komerčními bankami a zdravotními pojišťovnami k zajištění stávajícího standardu 
dostupnosti a rozsahu služeb. Některé bankovní služby Česká národní banka vůbec 
neposkytuje nebo jsou omezeny malým množstvím poboček České národní banky 
(hotovostní operace, nákup cizí měny, vedení úvěrových účtů). Takové bankovní služby 
budou muset zdravotní pojišťovny využívat prostřednictvím komerčních bank, a lze tedy 
předpokládat, že budou zpoplatněny, jako tomu je v současné době. 
 Zejména pak považujeme za potřebné vyjasnit podmínky vedení úvěrových účtů 
zdravotních pojišťoven u komerčních bank pro případy řešení nedostatku finančních 
prostředků zdravotních pojišťoven a ve vazbě na § 2 odst. 5 fondové vyhlášky. 
 
 
 
 
Připomínka legislativně technická: 

 
Doporučujeme uvést text bodů novely vyhlášky, v nichž je navrhováno zrušení 

ustanovení či některých slov, do souladu s čl. 56 Legislativních pravidel vlády. 
 

Akceptováno 
 
Nedojde ke zrušení 
ustanovení upravující 
příjmy a výdaje za 
poskytování bankovních 
služeb. 
 
 
Úvěrové účty nejsou 
považovány jako běžné 
či platební účty. Jsou 
účelově určeny pouze 
k evidenci transakcí 
vyplývající ze smlouvy o 
úvěru.  
 
Akceptováno 
 
 
 
 

Ministerstvo 
životního prostředí 

Doporučující připomínka: 
1. Navrhujeme, aby bod 1. fondové vyhlášky zněl: 

 1. V § 1 odst. 2 se zrušují slova „a finanční prostředky vytvářené využíváním základního 
fondu, zejména úroky“. 
 

2. Navrhujeme, aby se bod 2. dal do souladu s čl. 57 odst. 4 písm. a) Legislativních pravidel 
vlády a zněl: 
 2. V § 1 odst. 3 se věta první nahrazuje větou „U resortních, oborových, podnikových a 

Akceptováno 
 
 
 
 
Akceptováno 
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dalších zdravotních pojišťoven (dále jen "zaměstnanecká pojišťovna") jsou prostředky 
podle odstavce 2 a maximálně 0,1 % z pojistného na veřejné zdravotní pojištění po 
přerozdělení1) zdrojem základního fondu pouze v případě, že nebylo dosaženo 
vyrovnaného hospodaření základního fondu.“ 
Poznámka pod čarou č. 1 zní: 
„1) Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů.“. 
 

3. Doporučujeme, aby bod 5. fondové vyhlášky byl upraven v tomto znění: 
5. V § 2 odst. 1 se zrušuje písmeno e).  

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena e) a f). 
 
 
Závěr 
K materiálu uplatňujeme doporučující připomínky. 
 
Kontaktní osobou MŽP pro vypořádání připomínek je Mgr. Kristýna Hýblová, oddělení 
technické legislativy (kristyna.hyblova@mzp.cz, tel.: 267 122 031). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 

VZP K zaslanému návrhu vyhlášky uplatňujeme následující zásadní připomínku: 

 

K bodu 4, 6, 13, 17. Zrušení výdajů zdravotních pojišťoven za poskytnuté bankovní služby. 

Z navrženého textu vyhlášky není zřejmý titul bankovních poplatků, které po změně banky na 

ČNB nebudou nadále zdravotní pojišťovny hradit. 

 

Parlamentní tisk č. 546 upravující novelu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

v § 33 odst. 7 uvádí: 

 
 

Dle Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB (viz příloha) není např. zřejmé, zda 

zdravotní pojišťovny nebudou hradit žádné poplatky za služby aplikace ABO_K. Bez 

používání této aplikace nelze realizovat elektronický platební styk. 

Částečně akceptováno 
 
Ustanovení týkající se 
výdajů za poskytnuté 
bankovní služby 
zůstanou nadále 
součástí této vyhlášky. 
 
Vyčíslení dopadů je 
součástí novely zákona o 
rozpočtových pravidlech, 
sněmovní tisk č. 546. 
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Žádáme tedy předkladatele, aby minimálně v důvodové zprávě vyhodnotil a detailněji popsal 

strukturu výdajů spojených s vedením účtů a realizací platebního styku, které, jak 

předpokládá, budou hrazeny ze strany zdravotních pojišťoven. Pakliže takové výdaje vůbec 

nepřejímá, žádáme též o explicitní uvedení v důvodové zprávě. 

 

Bez tohoto doplnění není možné reálně vyčíslit dopady navrhovaných změn a tudíž ji jako 

celek řádně posoudit. 

 

 

 

 

Zdroj: Webové stránky ČNB 
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Svaz zdravotních 
pojišťoven 

I. Obecné připomínky: 
 

1. Při přípravě této novely vyhlášky a zejména při přípravě související novely zákona 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (sněmovní tisk 546) byl opakovaně 

diskutován problém pravomocně nařízených exekucí, u nichž již není možné změnit 

číslo účtu věřitele – zdravotní pojišťovny. Pokud by byla zdravotním pojišťovnám 

uložena povinnost i v těchto situacích stávající účty zrušit, mělo by to nezanedbatelný 

negativní dopad na vymahatelnost exekuovaných částek. Předpokládáme, že tato 

problematika je dostatečně upravena přechodným ustanovením obsaženým v Čl. II. odst. 

2 návrhu novely zákona č. 218/2000 Sb. Pokud by však předkladatel tento náš názor 

nesdílel, doporučujeme tuto problematiku upravit výslovně v předkládané novele 

vyhlášky č. 418/2003 Sb. 

 

2. Z návrhu není zřejmé, z jakých zdrojů budou hrazeny poplatky za bankovní služby, 

které dnes zdravotní pojišťovny využívají, a které Česká národní banka 

neposkytuje, resp. poskytuje jen na základě smluv s komerčními bankami. Jde zejména o 

platební terminály, vklady a výběry hotovosti, platební karty apod. Předpokládáme, že 

zmiňované poplatky budou v budoucnu hrazeny ze zdrojů provozního fondu a jsou 

zahrnuty v § 3 odst. 4 písm. a). Obdobně jako u předchozí problematiky doporučujeme 

pro případ, že by předkladatel tento náš názor nesdílel, tuto problematiku upravit 

výslovně v předkládané novele této vyhlášky. 

Je potřeba postavit najisto, kam budou promítány v následujících letech (pokud bude 

přijata úprava novely zákona č. 218/2000 Sb. – ST 546) poplatky za bankovní služby 

vzniklé na základě trojstranného smluvního vztahu (např. ČNB x KB x Zdravotní 

pojišťovna) za zajištění stávajícího standardu dostupnosti a rozsahu služeb. 
 

 
 

II. Konkrétní připomínky: 

 

K Čl. I. 

 

1. K novelizačním bodům 4,6,13,17  

Je potřeba uvést, že v případě výplaty hotovostních plateb, pronájmu platebních terminálů 

Akceptováno 
 
Problematika je řešena v  
čl. II odst. 2  novely 
zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových 
pravidlech, sněmovní tisk 
č. 546. 
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apod. bude nutná trojdohoda s Komerční bankou, poplatky za tyto služby půjdou k tíži 

zdravotní pojišťovny. Pouze poplatky za vedení účtů ZP u ČNB hradí MF. 

V této souvislosti doporučujeme výdaje za poskytnuté bankovní služby u dotčených účtů 

pro tyto případy ponechat. 

 

 

2. K § 1 písm. d)  

Zůstává neopravená náhrada škod s odkazem na § 55  zákona č. 48/1997 Sb., kde je už 

dávno definováno jako náhrada nákladů na hrazené služby vynaložených v důsledku 

protiprávního jednání vůči pojištěnci. Požadujeme proto, aby došlo ke změně 

tohoto ustanovení vyhlášky tak, aby bylo v souladu se zněním zákona - § 55 zákona 

č. 48/1997 Sb. 

 

3. K § 2 odst. 5 

Ve vazbě na poslední platné znění návrhu úpravy zákona č. 218/2000 Sb. se dostává do 

kolize řešení nedostatku finančních prostředků úvěrem. Mají-li zdravotní pojišťovny 

striktně zakázáno mít jakýkoli účet mimo ČNB – kde a jakým způsobem budou moci 

čerpat úvěr? Za definovaných podmínek je to prakticky nemožné. 

 

 

 

 

 

4. K § 3 odst. 2 

Navrhujeme umožnit zdravotním pojišťovnám převést zisk po zdanění z ostatní 

zdaňované činnosti do provozního fondu, Dosavadní právní úprava oblast ostatní 

zdaňované činnosti výslovně neřeší. Jelikož považujeme za vhodné umožnit 

zdravotním pojišťovnám využít těchto zdrojů i v oblasti veřejného zdravotního 

pojištění, jeví se rozšíření zdrojů provozního fondu o tuto položku jako 

nejvhodnější, protože se z velké části jedná o činnosti související se zajištěním 

provozní činnosti pojišťovny, která však podléhá dani z příjmů právnických osob 

a čerpání provozního fondu dále umožňuje realizovat příděl do většiny ostatních 

fondů (ZFZP, FRM) a nově i do fondu prevence.  

 

 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno 
 
Úvěrové účty nejsou 
považovány jako běžné 
či platební účty. Jsou 
účelově určeny pouze 
k evidenci transakcí 
vyplývající ze smlouvy o 
úvěru.  
 
 
Neakceptováno 
 
Zákon č. 280/1992 Sb., o 
ZZP umožňuje čerpání 
do fondu prevence viz. § 
16 odst. 4 
Zákon č. 551/1991 Sb.,o 
VZP viz. § 7 odst. 6  
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Úpravu navrhujeme provést následujícím způsobem: 

Navrhujeme stávající novelizační bod 9 nahradit novým zněním: 

 

9. V § 3 odst. 2 písmeno d) nově zní: 

„d) příděl ze zisku po zdanění plynoucí ze zdaňované činnosti 

 

5. Jelikož dosavadní právní úprava neošetřuje oblast ostatní zdaňované činnosti, 

navrhujeme do vyhlášky výslovně zakotvit možnost v rámci ostatní zdaňované 

činnosti realizovat činnosti, které souvisí se zajištěním provozu zdravotní pojišťovny 

nebo povinností vyplývajících ze zajištění péče řádného hospodáře (např. pronájem 

majetku dočasně nevyužívaného pro hlavní činnost), které však podléhají dani 

z příjmů právnických osob.  

 

Úpravu navrhujeme provést následujícím způsobem: 

Za novelizační bod 11 doporučujeme vložit nový novelizační bod A, který zní: 

 

A. V § 3 odst. 11 v první větě se slova „v souladu se zvláštním právním předpisem25a 

schváleným statutem“ nahrazují slovy „v souladu s právními předpisy, schváleným 

statutem nebo při zajištění provozu zdravotní pojišťovny nebo povinností řádného 

hospodáře  

 

 

6. Navrhujeme zachovat stávající možnost zdravotních pojišťoven vlastnit dceřiné 

společnosti, neboť novela zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v této 

oblasti nikterak nemění dosavadní stav.  

Úpravu navrhujeme provést následujícím způsobem: 

 

Navrhujeme na konec Čl. I. doplnit nový novelizační bod B, který zní: 

B. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který zní: 

 

„§ 7a 

Majetková účast zdravotních pojišťoven v obchodních korporacích 

Právo zdravotní pojišťovny vlastnit obchodní podíl v obchodní korporaci není touto 

vyhláškou dotčeno.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno 
 
Nad rámec připravované 
novely vyhlášky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno 
 
Nad rámec připravované 
novely vyhlášky. 
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K Čl. II. 

 

7. Přechodná ustanovení 

Z přechodných ustanovení vyplývá, že zdrojem fondu prevence budou v případě 

nepřevedených finančních prostředků nadále úroky, z textu však není zřejmé, zda 

pojišťovny i v tomto případě mohou provádět převody z provozního fondu do fondu 

prevence. Navrhujeme v textu uvést, že po celou dobu přechodného období se postupuje 

podle vyhlášky 418/2003 Sb., ve znění účinném před nabytím účinnosti nové vyhlášky. 

 

8. S ohledem na skutečnost, že zdravotní pojišťovny v současné době mají uloženy 

finanční prostředky na termínovaných vkladech a v podobě cenných papírů, 

navrhujeme tyto skutečnosti výslovně zohlednit v přechodných ustanoveních. 

Stávající přechodné ustanovení proto navrhujeme označit pořadovým číslem 1 a 

navrhujeme doplnit další přechodná ustanovení, která znějí: 

 

2. Termínované vklady založené zdravotními pojišťovnami před nabytím účinnosti této 

vyhlášky nejsou touto vyhláškou dotčeny. 

3. Vlastnictví cenných papírů, které zdravotní pojišťovny nabyly před nabytím účinnosti 

této vyhlášky, není touto vyhláškou dotčeno. 

 

Nebude-li akceptována připomínka, kterou se navrhuje doplnit nový novelizační 

bod B do Čl. I. (viz shora – připomínka č. 6), pak navrhujeme doplnit ještě následující 

přechodné ustanovení: 

 

4. Vlastnictví obchodních podílů v obchodních korporacích, které zdravotní pojišťovny 

nabyly před nabytím účinnosti této vyhlášky, není touto vyhláškou dotčeno. 
 

V Praze dne 18. 11. 2015 

Mgr. Martin Balada 

předseda právní sekce SZP ČR 

tel.: +420 604 284 627 

sekretariát: + 420 234 462 103 

 
 
 
 
Částečně akceptováno 
 
V § 3 odst. 6 bude tato 
možnost promítnuta do 
vyhlášky. 
 
 
 
 
 
Neakceptováno 
 
Úpravu v tomto směru 
provádějí přechodná 
ustanovení novely 
zákona o rozpočtových 
pravidlech, sněmovní tisk 
č. 546. 
 
 
Novely zákonů o VZP a 
ZZP znemožní nabývání 
cenných papírů. U 
dosavadně vlastněných 
cenných papíru 
nedochází k žádné 
změně.  
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Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů 
 
a 
 
Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR 

Obecné připomínky 
Při přípravě této novely vyhlášky a zejména při přípravě související novely zákona 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (sněmovní tisk 546) byl opakovaně diskutován 

problém pravomocně nařízených exekucí, u nichž již není možné změnit číslo účtu 

věřitele – zdravotní pojišťovny. Pokud by byla zdravotním pojišťovnám uložena povinnost 

i v těchto situacích stávající účty zrušit, mělo by to nezanedbatelný negativní dopad na 

vymahatelnost exekuovaných částek. Předpokládáme, že tato problematika je dostatečně 

upravena přechodným ustanovením obsaženým v Čl. II. odst. 2 návrhu novely zákona 

č. 218/2000 Sb. Pokud by však předkladatel tento náš názor nesdílel, doporučujeme tuto 

problematiku upravit výslovně v předkládané novele vyhlášky č. 418/2003 Sb. 

 

Z návrhu není zřejmé, z jakých zdrojů budou hrazeny poplatky za bankovní služby, které 

dnes zdravotní pojišťovny využívají, a které Česká národní banka neposkytuje, resp. 

poskytuje jen na základě smluv s komerčními bankami. Jde zejména o platební terminály, 

vklady a výběry hotovosti, platební karty apod. Předpokládáme, že zmiňované poplatky 

budou v budoucnu hrazeny ze zdrojů provozního fondu a jsou zahrnuty v § 3 odst. 4 písm. a). 

Obdobně jako u předchozí problematiky doporučujeme pro případ, že by předkladatel tento 

náš názor nesdílel, tuto problematiku upravit výslovně v předkládané novele této vyhlášky. 

Je potřeba postavit najisto, kam budou promítány v následujících letech 
(pokud bude přijata úprava novely zákona č. 218/2000 Sb. – ST 546) poplatky za 
bankovní služby vzniklé na základě trojstranného smluvního vztahu (např. ČNB 
x KB x Zdravotní pojišťovna) za zajištění stávajícího standardu dostupnosti a 
rozsahu služeb. 

Akceptováno 
 
Problematika upravena 
v přechodných 
ustanoveních zákona o 
rozpočtových pravidlech, 
sněmovní tisk č. 546. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
Zdroje, z jakých budou 
hrazeny poplatky za 
bankovní služby 
zůstanou nadále 
součástí vyhlášky. 
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Konkrétní připomínky 
K Čl. I. 
1. K bodům 4,6,13,17 
Je potřeba uvést, že v případě výplaty hotovostních plateb, pronájmu platebních terminálů 

apod. bude nutná trojdohoda s Komerční bankou, poplatky za tyto služby půjdou k tíži 

zdravotní pojišťovny. V této souvislosti doporučujeme výdaje za poskytnuté bankovní služby 

u dotčených účtů pro tyto případy ponechat.  

tato připomínka je doporučující 
 
 
2. K bodům 4, 6, 13, 17. Zrušení výdajů zdravotních pojišťoven za poskytnuté bankovní 
služby. 
Z navrženého textu vyhlášky není zřejmý titul bankovních poplatků, které po změně banky na 

ČNB nebudou nadále zdravotní pojišťovny hradit. 

Parlamentní tisk č. 546 upravující novelu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

v § 33 odst. 7 uvádí: 

 „(7) Úroky ze souhrnného účtu jsou příjmem státního rozpočtu a úhrady za bankovní 

služby u účtů podle § 3 písm. h) bodů 1 až 9 1 až 10 a 15 jsou výdajem státního rozpočtu.“  

 

Dle Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB (viz příloha) není např. zřejmé, zda 

zdravotní pojišťovny nebudou hradit žádné poplatky za služby aplikace ABO_K. Bez 

používání této aplikace nelze realizovat elektronický platební styk. 

Žádáme tedy předkladatele, aby minimálně v důvodové zprávě vyhodnotil a detailněji popsal 

strukturu výdajů spojených s vedením účtů a realizací platebního styku, které, jak 

předpokládá, budou hrazeny ze strany zdravotních pojišťoven. Pakliže takové výdaje vůbec 

nepřejímá, žádáme též o explicitní uvedení v důvodové zprávě. 

Bez tohoto doplnění není možné reálně vyčíslit dopady navrhovaných změn a 

 
 
 
Částečně akceptováno 
 
Body týkající se výdajů 
za bankovní služby 
budou ponechány. 
 
 
 
 
 
 
 
Částečně akceptováno 
 
 
Body týkající se výdajů 
za bankovní služby 
budou ponechány.  
 
Podrobnosti k vyčíslení 
výdajů jsou uvedeny 
v důvodové zprávě 
k novele zákona o 
rozpočtových pravidlech, 
sněmovní tisk č. 549. 
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tudíž ji jako celek řádně posoudit. 
 

Zdroj: web ČNB (printscreen na konci tohoto dokumentu) 
 
připomínka je zásadní 
 

K § 1 písm. d) 
Zůstává neopravená náhrada škod s odkazem na § 55  zákona č. 48/1997 Sb., kde je už dávno 

definováno jako náhrada nákladů na hrazené služby vynaložených v důsledku protiprávního 

jednání vůči pojištěnci. Požadujeme proto, aby došlo ke změně tohoto ustanovení vyhlášky 

tak, aby bylo v souladu se zněním zákona - § 55 zákona č. 48/1997 Sb. 

tato připomínka je zásadní 
 
3. K§ 3 odst. 2 
Navrhujeme umožnit zdravotním pojišťovnám převést zisk po zdanění z ostatní zdaňované 

činnosti do provozního fondu; dosavadní právní úprava oblast ostatní zdaňované činnosti 

výslovně neřeší. Jelikož považujeme za vhodné umožnit zdravotním pojišťovnám využít 

těchto zdrojů i v oblasti veřejného zdravotního pojištění, jeví se rozšíření zdrojů provozního 

fondu o tuto položku jako nejvhodnější, protože se z velké části jedná o činnosti související se 

zajištěním provozní činnosti pojišťovny, která však podléhá dani z příjmů právnických osob 

a čerpání provozního fondu dále umožňuje realizovat příděl do většiny ostatních fondů 

(ZFZP, FRM) a nově i do fondu prevence.  

Úpravu navrhujeme provést následujícím způsobem: 

Navrhujeme stávající novelizační bod 9 nahradit novým zněním: 

 

9. V § 3 odst. 2 písmeno d) nově zní: 

„d) příděl ze zisku po zdanění plynoucí ze zdaňované činnosti“ 

tato připomínka je zásadní 

 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno 
 
Zákon č. 280/1992 Sb., 
umožňuje čerpání do 
fondu prevence viz. § 16 
odst. 4 
Zákon č. 551/1991 Sb., 
viz. § 7 odst. 6  
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4. Jelikož dosavadní právní úprava neošetřuje oblast ostatní zdaňované činnosti, navrhujeme 
do vyhlášky výslovně zakotvit možnost v rámci ostatní zdaňované činnosti realizovat činnosti, 
které souvisí se zajištěním provozu zdravotní pojišťovny nebo povinností vyplývajících ze 
zajištění péče řádného hospodáře (např. pronájem majetku dočasně nevyužívaného pro 
hlavní činnost), které však podléhají dani z příjmů právnických osob.  
Úpravu navrhujeme provést následujícím způsobem: 

Za novelizační bod 11 doporučujeme vložit nový novelizační bod A, který zní: 

 

A. V § 3 odst. 11 v první větě se slova „v souladu se zvláštním právním předpisem 25 a 

schváleným statutem“ nahrazují slovy „v souladu s právními předpisy, schváleným statutem 

nebo při zajištění provozu zdravotní pojišťovny nebo povinností řádného hospodáře“ 

tato připomínka je zásadní 
 
 
5. Navrhujeme zachovat stávající možnost zdravotních pojišťoven vlastnit dceřiné 
společnosti, neboť novela zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v této oblasti 
nikterak nemění dosavadní stav.  
Úpravu navrhujeme provést následujícím způsobem: 

 

Navrhujeme na konec Čl. I. doplnit nový novelizační bod B, který zní: 

B. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který zní: 

„§ 7a 

Majetková účast zdravotních pojišťoven v obchodních korporacích 

Právo zdravotní pojišťovny vlastnit obchodní podíl v obchodní korporaci není touto 

vyhláškou dotčeno.“ 

tato připomínka je zásadní 

 
 
 
 
 
Neakceptováno 
 
Nad rámec návrhu 
novely vyhlášky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno 
 
Nad rámec připravované 
novely vyhlášky. 
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K Čl. II. 
6. Přechodná ustanovení 
Z přechodných ustanovení vyplývá, že zdrojem fondu prevence budou v případě 

nepřevedených finančních prostředků nadále úroky, z textu však není zřejmé, zda pojišťovny i 

v tomto případě mohou provádět převody z provozního fondu do fondu prevence. 

Navrhujeme v textu uvést, že po celou dobu přechodného období se postupuje podle vyhlášky 

418/2003 Sb., ve znění účinném před nabytím účinnosti nové vyhlášky. 

 
 
tato připomínka je zásadní 
 
 
8. S ohledem na skutečnost, že zdravotní pojišťovny v současné době mají uloženy finanční 

prostředky na termínovaných vkladech a v podobě cenných papírů, navrhujeme tyto 

skutečnosti výslovně zohlednit v přechodných ustanoveních. Stávající přechodné ustanovení 

proto navrhujeme označit pořadovým číslem 1 a navrhujeme doplnit další přechodná 

ustanovení, která znějí: 

2. Termínované vklady založené zdravotními pojišťovnami před nabytím účinnosti této 

vyhlášky nejsou touto vyhláškou dotčeny. 

3. Vlastnictví cenných papírů, které zdravotní pojišťovny nabyly před nabytím účinnosti 

této vyhlášky, není touto vyhláškou dotčeno. 

Nebude-li akceptována připomínka, kterou se navrhuje doplnit nový novelizační bod B do 

Čl. I. (viz shora – připomínka č. 6), pak navrhujeme doplnit ještě následující přechodné 

ustanovení: 

4. Vlastnictví obchodních podílů v obchodních korporacích, které zdravotní pojišťovny 

nabyly před nabytím účinnosti této vyhlášky, není touto vyhláškou dotčeno. 

tato připomínka je zásadní 
 

 
 
 
 
 
Neakceptováno 
 
Vyhláška od počátku své 
účinnosti výslovně 
umožní převod 
z provozního fondu do 
fondu prevence. viz. 
nově § 3 odst. 6. 
 
 
 
 
 
Neakceptováno 
 
Úpravu v tomto směru 
provádějí přechodná 
ustanovení novely 
zákona o rozpočtových 
pravidlech, sněmovní tisk 
č. 546. 
 
 
Novely zákonů o VZP a 
ZZP znemožní nabývání 
cenných papírů. U 
dosavadně vlastněných 
cenných papíru 
nedochází k žádné 
změně.  
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Únie zaměstnavatelů Obecné připomínky 
Při přípravě této novely vyhlášky a zejména při přípravě související novely zákona č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech (sněmovní tisk 546) byl opakovaně diskutován problém pravomocně 

nařízených exekucí, u nichž již není možné změnit číslo účtu věřitele – zdravotní pojišťovny. Pokud 

by byla zdravotním pojišťovnám uložena povinnost i v těchto situacích stávající účty zrušit, mělo by to 

nezanedbatelný negativní dopad na vymahatelnost exekuovaných částek. Předpokládáme, že tato 

problematika je dostatečně upravena přechodným ustanovením obsaženým v Čl. II. odst. 2 návrhu 

novely zákona č. 218/2000 Sb. Pokud by však předkladatel tento náš názor nesdílel, doporučujeme 

tuto problematiku upravit výslovně v předkládané novele vyhlášky č. 418/2003 Sb. 

 

Z návrhu není zřejmé, z jakých zdrojů budou hrazeny poplatky za bankovní služby, které dnes 

zdravotní pojišťovny využívají, a které Česká národní banka neposkytuje, resp. poskytuje jen na 

základě smluv s komerčními bankami. Jde zejména o platební terminály, vklady a výběry hotovosti, 

platební karty apod. Předpokládáme, že zmiňované poplatky budou v budoucnu hrazeny ze zdrojů 

provozního fondu a jsou zahrnuty v § 3 odst. 4 písm. a). Obdobně jako u předchozí problematiky 

doporučujeme pro případ, že by předkladatel tento náš názor nesdílel, tuto problematiku upravit 

výslovně v předkládané novele této vyhlášky. 

Je potřeba postavit najisto, kam budou promítány v následujících letech (pokud bude přijata 
úprava novely zákona č. 218/2000 Sb. – ST 546) poplatky za bankovní služby vzniklé na 

 
Akceptováno 
 
Problematika upravena 
v přechodných 
ustanoveních zákona o 
rozpočtových pravidlech, 
sněmovní tisk č. 546. 
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základě trojstranného smluvního vztahu (např. ČNB x KB x Zdravotní pojišťovna) za zajištění 
stávajícího standardu dostupnosti a rozsahu služeb. 
 
 
Konkrétní připomínky 
K Čl. I. 
1. K bodům 4,6,13,17 
Je potřeba uvést, že v případě výplaty hotovostních plateb, pronájmu platebních terminálů apod. 

bude nutná trojdohoda s Komerční bankou, poplatky za tyto služby půjdou k tíži zdravotní pojišťovny. 

V této souvislosti doporučujeme výdaje za poskytnuté bankovní služby u dotčených účtů pro tyto 

případy ponechat.  

připomínka je doporučující 

 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
Ve vyhlášce budou 
zachovány ustanovení 
upravující výdaje pro 
platby za bankovní 
služby. 
 
 
Částečně akceptováno 
 
Ustanovení týkající se 
výdajů za poskytnuté 
bankovní služby 
zůstanou zachovány. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. K bodům 4, 6, 13, 17. Zrušení výdajů zdravotních pojišťoven za 
poskytnuté bankovní služby. 
Z navrženého textu vyhlášky není zřejmý titul bankovních poplatků, které po změně banky na ČNB 

nebudou nadále zdravotní pojišťovny hradit. 

Parlamentní tisk č. 546 upravující novelu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v § 33 

odst. 7 uvádí: 

 „(7) Úroky ze souhrnného účtu jsou příjmem státního rozpočtu a úhrady za bankovní služby u 

účtů podle § 3 písm. h) bodů 1 až 9 1 až 10 a 15 jsou výdajem státního rozpočtu.“  

 

Dle Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB (viz příloha) není např. zřejmé, zda zdravotní 

pojišťovny nebudou hradit žádné poplatky za služby aplikace ABO_K. Bez používání této aplikace 

nelze realizovat elektronický platební styk. 

Žádáme tedy předkladatele, aby minimálně v důvodové zprávě vyhodnotil a detailněji popsal 

strukturu výdajů spojených s vedením účtů a realizací platebního styku, které, jak předpokládá, 

budou hrazeny ze strany zdravotních pojišťoven. Pakliže takové výdaje vůbec nepřejímá, žádáme též 

o explicitní uvedení v důvodové zprávě. 
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Bez tohoto doplnění není možné reálně vyčíslit dopady navrhovaných změn a tudíž ji jako celek řádně 

posoudit. 

Zdroj: web ČNB (printscreen na konci tohoto dokumentu) 

tato připomínka je zásadní 

 
K § 1 písm. d) 
Zůstává neopravená náhrada škod s odkazem na § 55  zákona č. 48/1997 Sb., kde je už dávno 

definováno jako náhrada nákladů na hrazené služby vynaložených v důsledku protiprávního jednání 

vůči pojištěnci. Požadujeme proto, aby došlo ke změně tohoto ustanovení vyhlášky tak, aby bylo 

v souladu se zněním zákona - § 55 zákona č. 48/1997 Sb. 

připomínka je zásadní 
 
 
3. K§ 3 odst. 2 
Navrhujeme umožnit zdravotním pojišťovnám převést zisk po zdanění z ostatní zdaňované činnosti 

do provozního fondu; dosavadní právní úprava oblast ostatní zdaňované činnosti výslovně neřeší. 

Jelikož považujeme za vhodné umožnit zdravotním pojišťovnám využít těchto zdrojů i v oblasti 

veřejného zdravotního pojištění, jeví se rozšíření zdrojů provozního fondu o tuto položku jako 

nejvhodnější, protože se z velké části jedná o činnosti související se zajištěním provozní činnosti 

pojišťovny, která však podléhá dani z příjmů právnických osob a čerpání provozního fondu dále 

umožňuje realizovat příděl do většiny ostatních fondů (ZFZP, FRM) a nově i do fondu prevence.  

Úpravu navrhujeme provést následujícím způsobem: 

Navrhujeme stávající novelizační bod 9 nahradit novým zněním: 

 

9. V § 3 odst. 2 písmeno d) nově zní: 

„d) příděl ze zisku po zdanění plynoucí ze zdaňované činnosti“ 

 
připomínka je zásadní 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno 
 
Zákon č. 280/1992 Sb., 
umožňuje čerpání do 
fondu prevence viz. § 16 
odst. 4 
Zákon č. 551/1991 Sb., 
viz. § 7 odst. 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA92JMLAK)



Stránka 21 (celkem 28) 

 
 
4. Jelikož dosavadní právní úprava neošetřuje oblast ostatní zdaňované činnosti, 
navrhujeme do vyhlášky výslovně zakotvit možnost v rámci ostatní zdaňované 
činnosti realizovat činnosti, které souvisí se zajištěním provozu zdravotní pojišťovny 
nebo povinností vyplývajících ze zajištění péče řádného hospodáře (např. pronájem 
majetku dočasně nevyužívaného pro hlavní činnost), které však podléhají dani 
z příjmů právnických osob.  
Úpravu navrhujeme provést následujícím způsobem: 

Za novelizační bod 11 doporučujeme vložit nový novelizační bod A, který zní: 

 
A. V § 3 odst. 11 v první větě se slova „v souladu se zvláštním právním předpisem 25 a schváleným 

statutem“ nahrazují slovy „v souladu s právními předpisy, schváleným statutem nebo při zajištění 

provozu zdravotní pojišťovny nebo povinností řádného hospodáře“ 

 
připomínka je zásadní 
 
 
5. Navrhujeme zachovat stávající možnost zdravotních pojišťoven vlastnit dceřiné 
společnosti, neboť novela zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v této 
oblasti nikterak nemění dosavadní stav.  
Úpravu navrhujeme provést následujícím způsobem: 

 

Navrhujeme na konec Čl. I. doplnit nový novelizační bod B, který zní: 

B. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který zní: 

„§ 7a 
Majetková účast zdravotních pojišťoven v obchodních korporacích 

Právo zdravotní pojišťovny vlastnit obchodní podíl v obchodní korporaci není touto vyhláškou 
dotčeno.“ 

 
 
 
Neakceptováno 
 
Nad rámec připravované 
novely vyhlášky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno 
Nad rámec připravované 
novely vyhlášky. 
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připomínka je zásadní 
 
 
K Čl. II. 
6. Přechodná ustanovení 
Z přechodných ustanovení vyplývá, že zdrojem fondu prevence budou v případě nepřevedených 

finančních prostředků nadále úroky, z textu však není zřejmé, zda pojišťovny i v tomto případě 

mohou provádět převody z provozního fondu do fondu prevence. Navrhujeme v textu uvést, že po 

celou dobu přechodného období se postupuje podle vyhlášky 418/2003 Sb., ve znění účinném před 

nabytím účinnosti nové vyhlášky. 

připomínka je zásadní 
 
 
8. S ohledem na skutečnost, že zdravotní pojišťovny v současné době mají uloženy finanční 

prostředky na termínovaných vkladech a v podobě cenných papírů, navrhujeme tyto skutečnosti 

výslovně zohlednit v přechodných ustanoveních. Stávající přechodné ustanovení proto navrhujeme 

označit pořadovým číslem 1 a navrhujeme doplnit další přechodná ustanovení, která znějí: 

2. Termínované vklady založené zdravotními pojišťovnami před nabytím účinnosti této vyhlášky 
nejsou touto vyhláškou dotčeny. 

3. Vlastnictví cenných papírů, které zdravotní pojišťovny nabyly před nabytím účinnosti této 
vyhlášky, není touto vyhláškou dotčeno. 

Nebude-li akceptována připomínka, kterou se navrhuje doplnit nový novelizační bod B do Čl. I. (viz 

shora – připomínka č. 6), pak navrhujeme doplnit ještě následující přechodné ustanovení: 

4. Vlastnictví obchodních podílů v obchodních korporacích, které zdravotní pojišťovny nabyly 
před nabytím účinnosti této vyhlášky, není touto vyhláškou dotčeno. 

 
připomínka je zásadní 
 
 

 
 
 
 
 
 
Neakceptováno 
 
Novela zákona o ZP č. 
280/1992 Sb., umožní 
převést finančních 
prostředky z provozního 
fondu do fondu 
prevence. Toto 
ustanovení je promítnuto 
i do novely vyhlášky. 
 
 
 
Neakceptováno 
Úpravu v tomto směru 
provádějí přechodná 
ustanovení novely 
zákona o rozpočtových 
pravidlech, sněmovní tisk 
č. 546. 
 
 
Novely zákonů o VZP a 
ZZP znemožní nabývání 
cenných papírů. U 
dosavadně vlastněných 
cenných papíru 
nedochází ke změně.  
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Kontaktní osoby: 
Mgr. Martin Balada   email: balada@szpcr.cz   tel. 
604 284 627 
Mgr. Dita Legnerová   email: dita.legnerova@vzp.cz  tel. 
731 497 340 
Jakub Machytka   email: jakub.machytka@uzs.cz  tel. 727 
956 059 
 
Příloha č. 1: printscreen z webu ČNB  

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA92JMLAK)



Stránka 24 (celkem 28) 
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Svaz průmyslu a 
dopravy 

 

Obecné připomínky: 
1) MF se doposud nevypořádalo s připomínkami ke změně zákona č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech a tudíž se předložení změn ve fondové 
vyhlášce, které byly zaslány do připomínek jeví jako předčasné. A jen to 
ukazuje na aroganci moci vůči jednotlivým organizacím, které zodpovědně 
přistoupili k připomínkám.  
 

                                                                                  Tato připomínka je zásadní 
 

2) Změny zákona č. 218/2000 Sb., jakož i předložená vyhláška, zcela opomíjejí 
systémové nastavení zdravotního pojištění, kde pouze ZP jsou zodpovědné za 
nakládání se svěřenými finančními prostředky pojištěnců a tyto finanční 
prostředky jsou určeny ke zlepšování zdravotní péče pojištěnců zdravotní 
pojišťovny. Je zcela logické, že se ZP snaží tyto svěřené prostředky zhodnotit 
co nejefektivnějším způsobem, jak jim ukládá povinnost starat se o svěřené 
finanční prostředky s péčí zodpovědného hospodáře. Pokud by tedy byly tyto 
avizované změny zákona, respektive vyhlášky přijaty, byla by tato možnost ZP 
znemožněna státem, který de facto by finanční prostředky plynoucí z možného 
zhodnocení finančních prostředků pojištěnců pojištěncům zcizil a využil je 
v jiný prospěch než ke zlepšení jejich zdravotní péče. To je v zásadním 
rozporu s filozofií ZP v ČR. 
 

                                                                                         Tato připomínka je zásadní 
 
Konkrétní připomínky:  

1) V §1 odst. d) zůstává neopravený text "náhrada škod" s odkazem na § 55  
zákona č. 48/1997 Sb., kde je už dávno definováno jako náhrada nákladů na 
hrazené služby vynaložených v důsledku protiprávního jednání vůči pojištěnci.  
 

 
Neakceptováno 
 
MF vypořádalo 
připomínky k novele 
zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových 
pravidlech, sněmovní tisk 
546. 
 
 
Neakceptováno 
 
Uváděná změna není 
v rozporu s Ústavou ČR, 
a tak je možné přistoupit 
k této zákonné úpravě.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno  
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                                                                                        Tato připomínka je zásadní 
 

2) Účinnost vyhlášky se navrhuje od 1. 1. 2016. Tedy na dobu, kdy se 
předpokládá účinnost zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
(sněmovní tisk č. 546). V případě posunutí účinnosti novely zákona o 
rozpočtových pravidlech se posune i účinnost novely vyhlášky.  S tím souvisí 
některé faktické problémy: 
 
                                                                       Tato připomínka je zásadní 

                                                                                                
 
 
Problém č. 1: Zákon o rozpočtových pravidlech ve svém návrhu předpokládá 
přechodové období devíti měsíců, po které ještě mohou a nejspíš budou muset 
fungovat souběžně účty u komerčních bank. Pokud má být účinnost změn od 
1.1.2016 (případně s posunem v řádu měsíců), - kam budou náležet dobíhající 
poplatky a úroky fondů v r. 2016, případně části roku 2017?  
 
 
 
Problém č. 2:  ČNB řeší problém nedostatku poboček a nevykonávaných vybraných 
operací       smluvně a zajišťuje stávající služby komerčních bank (hotovostní 
operace, platební karty nákup cizí měny atp.) prostřednictvím poboček jiné banky 
(KB). Zde se nejedná o nezpoplatněné transakce!! Kam budou promítány v 
následujících letech poplatky na základě trojstranného smluvního vztahu (např. ČNB 
x KB x Zdravotní pojišťovna) ze zajištění stávajícího standardu dostupnosti a rozsahu 
služeb?  
Zánik tvorby fondů úroky je dejme tomu legitimní od roku 2017. Úplný zánik čerpání 
fondů poplatky za bankovní služby ale nikoli.  Doporučujeme vyhlášku precizovat 
více na realitu.  
 

3) Neujasněnost v §2 odst. 5 -  Ve vazbě na poslední platné znění návrhu úpravy 
zákona č. 218/2000 Sb. se dostává do kolize řešení nedostatku finančních 
prostředků úvěrem. Mají-li zdravotní pojišťovny striktně zakázáno mít jakýkoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
Zdroje k placení poplatků 
budou ponechány. 
K ustanovením pro úroky 
již existuje navržené 
přechodné ustanovení. 
 
 
Akceptováno 
 
V novele zákona o 
rozpočtových pravidlech 
je řešeno přechodným 
ustanovením, sněmovní 
tisk č. 546.  
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno 
 
Úvěrové účty nejsou 
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účet mimo ČNB – kde a jakým způsobem si vlastně budou moci ZP čerpat 
úvěr???. Za definovaných podmínek je to prakticky nemožné.  
 

                                                                                             Tato připomínka je 
zásadní 
             
 
                                                                                          

4) Nadále platí neakceptované připomínky k zákonu č. 218/2000 Sb., Zdravotní 
pojišťovny vydávají platební výměry a výkazy nedoplatků s uvedením 
bankovního spojení, z nichž některé se vymáhají po dobu několika let. Z 
důvodu zrušení účtů může docházet k finančním ztrátám, pokud povinný 
subjekt bude plnit například po vykonané exekuci na již neexistující účet. 

 
 

 
V Praze dne 11.11.2015 

Kontaktní osoby: JUDr. Jitka Hejduková - jhejdukova@spcr.cz,   

       Ing. Jiřina Musílková - jmusilkova@koop.cz  

 

považovány jako běžné 
či platební účty. Jsou 
účelově určeny pouze 
k evidenci transakcí 
vyplývající ze smlouvy o 
úvěru. 
 
 
Neakceptováno 
 
V novele zákona o 
rozpočtových pravidlech 
řešeno přechodným 
ustanovením, sněmovní 
tisk 549. 

V Praze dne 10. května 2017 

Vypracoval: Mgr. Martin Škrobánek Podpis: 
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