
 

 

STANOVISKO VLÁDY 

 

k návrhu poslanců Aleny Nohavové, Radky Maxové, Jany Hnykové, Radima Holečka, 

Jitky Chalánkové, Víta Kaňkovského, Jaroslava Krákory a dalších na vydání zákona, 

kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně 

a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(sněmovní tisk č. 1042) 

 

Vláda na své schůzi dne 22. března 2017 projednala a posoudila návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zaujala k němu neutrální 

stanovisko s tím, že upozorňuje na některé níže uvedené skutečnosti, které je vhodné 

v rámci dalšího legislativního procesu zohlednit. 

Jakkoliv vláda podporuje záměr předkladatelů na změnu úhrady očkování proti 

pneumokokovým onemocněním z veřejného zdravotního pojištění u pojištěnců ve věku nad 

65 let, považuje za potřebné, aby v rámci dalšího legislativního procesu byla z textu 

předloženého návrhu zákona v čl. I bodě 2 v § 30 odst. 2 písm. f) vypuštěna slova „; hrazené 

očkovací látky schvaluje Ministerstvo zdravotnictví na základě doporučení Národní 

imunizační komise a zveřejňuje je formou sdělení ve Sbírce zákonů“. Tato část ustanovení 

podle názoru vlády neobsahuje žádné zákonné meze a podmínky pro výběr hrazených 

očkovacích látek Ministerstvem zdravotnictví, což by mohlo zakládat rozpor s čl. 2 odst. 3 

Ústavy České republiky a s čl. 2 odst. 2 a čl. 31 Listiny základních práv a svobod.  

V čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky a v čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv  

a svobod je stanoveno, že státní moc lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, 

které stanoví zákon. Dále čl. 31 Listiny základních práv a svobod stanoví, že občané mají na 

základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky  

za podmínek, které stanoví zákon. 

V navrhovaném shora uvedeném sporném ustanovení návrhu zákona žádné 

zákonné meze a podmínky pro výběr hrazených očkovacích látek proti pneumokokovým 

infekcím Ministerstvem zdravotnictví stanoveny nejsou, ač by být stanoveny měly, a proto je 

vhodné výše uvedenou část předmětného ustanovení vypustit k odstranění pochybností 

o souladu návrhu zákona s ústavním pořádkem České republiky. 
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