
VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 28. září 
2016, s termínem dodání stanovisek do 26. října 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
1. Zásadní připomínky 

Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti a 
legislativu 

K článku I  
V § 16b odst. 1   
První věta tohoto odstavce včetně poznámky pod čarou x) zní:  
„Pokud celková částka uhrazená pojištěncem nebo za něj jeho zákonným zástupcem za 
doplatky za předepsané ze zdravotního pojištění částečně hrazené léčivé přípravky nebo 
potraviny pro zvláštní lékařské účely, vydané na území České republiky, překročí v 
kalendářním roce limit ve výši 5 000 Kč, u dětí mladších 18 let, včetně kalendářního roku, 
ve kterém dovršily 18. rok věku, u pojištěnců starších 65 let, včetně kalendářního roku, ve 
kterém dovršili 65. rok věku, ve výši 1 000 Kč, u pojištěnců starších 70 let, včetně 
kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku, a u pojištěnců, kteří jsou poživateli 
invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a u pojištěnců, kteří byli uznáni 
invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak tento důchod jim nebyl přiznán pro 
nesplnění podmínky doby pojištění podle jiného právního předpisux), ve výši 500 Kč“, je 
zdravotní pojišťovna povinna uhradit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci částku, o 
kterou je tento limit překročen.“  
__________________________________ 
x) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Vysvětleno. 
Aby bylo možné zavést snížený limit 
doplatků pro invalidní osoby, bylo by 
vzhledem k administrativní náročnosti tohoto 
kroku pro zdravotní pojišťovny nutné provést 
úpravy v dalších navazujících zákonech 
(především v zákoně č. 592/1992 Sb., o 
pojistném na veřejné zdravotní pojištění). 
Zdravotní pojišťovny v současnosti 
nedisponují údajem o tom, zda a v jakém 
stupni je pojištěnec invalidní. Získávání 
těchto údajů přímo od pojištěnců se jeví jako 
nespolehlivé a administrativně příliš 
zatěžující, vhodnější řešení by proto 
představovalo předávání údajů v rámci 
státní správy. Vzhledem k plánované 
účinnosti návrhu není na přípravu takto 
rozsáhlých legislativních změn v současnosti 
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Odůvodnění:  
Novelu předloženou Ministerstvem zdravotnictví považuji za potřebnou a přínosnou.  
V rámci nastavování limitů doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely 
považuji za nezbytné zohlednit také velice významnou sociálně zranitelnou skupinu 
pojištěnců a to poživatele invalidních důchodu pro invaliditu třetího stupně a občany, kteří 
byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak tento důchod jim nebyl přiznán 
pro nesplnění podmínky doby pojištění ve smyslu zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém 
pojištění, ve znění pozdějších předpisů.  
I pro tuto skupinu pojištěnců platí to, co zmiňuje důvodová zpráva, že s ohledem na svůj 
těžký a dále se zhoršující zdravotní stav, spojený s jejich velmi tíživou ekonomickou 
situací, nadále nejsou schopni hradit doplatky na všechny pro ně potřebné léky. Dochází 
tak u nich ke stále se zhoršujícímu zdravotnímu stavu, neboť léky, které jim řádně 
předepíše ošetřující lékař, v lékárnách nevyzvedávají a neužívají. Je třeba objektivně 
konstatovat, že zdravotní stav těchto pojištěnců je minimálně stejně těžký, mnohdy ještě 
těžší a komplikovanější, než zdravotní stav seniorů. Přesto pro tuto skupinu občanů 
nejsou doposud stanoveny žádné snížené limity. Důsledkem tohoto stavu je skutečnost, 
že pojištěnci s těžkým zdravotním postižením, kteří jsou poživateli invalidních důchodů pro 
invaliditu třetího stupně, se vzhledem k neustále rostoucím nákladům a deregulacím i 
postupně se zvyšujícím úhradám za léky dlouhodobě nacházejí v sociální situaci, která je 
pro ně značně nepříznivá. 

dostatek prostoru, změna by také dále 
významně navýšila finanční dopady tohoto 
návrhu. Ministerstvo zdravotnictví 
navrhovanou změnu zváží při příštích 
novelizacích zákona č. 48/1997 Sb. 

Ministerstvo financí Dopady na systém veřejného zdravotního pojištění ve výši 500 mil. Kč jsou 
neakceptovatelné. Znamenají zhoršení salda nejen tohoto systému, ale také deficitu 
celého vládního sektoru. Navíc se po promítnutí doplatků za rok 2016 může výrazně lišit 
od odhadů. Údajný zdroj financování, růst výběru pojistného vlivem hospodářského růstu, 
není dlouhodobý. Jak bude financování zajištěno v době recese? 

Vysvětleno. 
Připomínka byla vypořádána na úrovni 
věcně příslušných náměstků. 
Náklady snížení limitů započitatelných 
doplatků pro některé pojištěnce budou 
zohledněny ve způsobu, jak je 
v navazujících předpisech koncipováno 
financování zdravotnického systému, tj. 
zejména při tvorbě úhradových vyhlášek. 

Vzhledem k tendenci Ministerstva zdravotnictví veškeré dodatečné disponibilní prostředky 
veřejného zdravotního pojištění směřovat prostřednictvím tzv. úhradové vyhlášky 
poskytovatelům zdravotních služeb a záměru snižovat míru rezerv v systému, mělo by 
Ministerstvo zdravotnictví jednoznačně definovat segment či segmenty poskytovatelů, 
kterých se snížení disponibilních zdrojů z titulu tohoto návrhu zákona dotkne.  

Vysvětleno. 
Připomínka byla vypořádána na úrovni 
věcně příslušných náměstků. 
Nelze zcela spolehlivě předvídat vývoj 
systému financování zdravotní péče a jeho 
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jednotlivých segmentů. Navrhovaná úprava 
se však vůči žádnému ze segmentů 
zdravotních služeb neprojeví tak, že by jejím 
důsledkem došlo ke snížení objemu 
finančních zdrojů těchto segmentů. 

Jednoznačně se stavíme proti dalšímu snižování spoluúčasti, která je v České republice 
nadprůměrně nízká oproti průměru vyspělých zemí. V roce 2013 činila 16,2 % celkových 
výdajů na zdravotnictví, zatímco průměr OECD činil cca 25 %. V roce 2015 podle odhadu 
OECD dále v ČR klesla na 15,4 %. Toto představuje významné riziko pro dlouhodobý 
vývoj veřejných rozpočtů. 

Vysvětleno. 
Připomínka byla vypořádána na úrovni 
věcně příslušných náměstků. 
Míra spoluúčasti pacientů je komplexní 
ukazatel, na jehož celkové úrovni se limity 
doplatků na léčivé přípravky podílejí jen 
zčásti. Je například zcela představitelné, aby 
se snižovaly limity doplatků na léčivé 
přípravky pro některé skupiny osob, ale 
zároveň se pomocí jiných vhodných opatření 
celková míra spoluúčasti pacientů zvyšovala 
za účelem finanční udržitelnosti systému. 
Zvyšování spoluúčasti ale podle názoru 
Ministerstva zdravotnictví nesmí mít za 
následek snížení dostupnosti zdravotních 
služeb pro ty, kdo tyto služby potřebují 
čerpat.  

Předkladatelé v důvodové zprávě zcela ignorují skutečnost, že limit stanovený pevnou 
částkou se i v případě jeho neměnnosti reálně snižuje. Není tedy potřeba jej snižovat i 
nominálně.  

Vysvětleno. 
Připomínka byla vypořádána na úrovni 
věcně příslušných náměstků. 
Ministerstvo zdravotnictví předloženou 
novelou usiluje o významnější snížení limitů, 
než k němuž dochází průběžně na základě 
inflace. Přestože ke snižování reálné 
hodnoty limitů díky inflaci skutečně dochází 
a předkladatel si je této skutečnosti vědom, 
tímto argumentem nelze odmítnout novelu 
jako celek, když jejím zřejmým cílem je 
výrazněji snížit limity doplatků selektivně pro 
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skupiny osob, u nichž je vysoká 
pravděpodobnost sociální zranitelnosti, a tím 
prohloubit solidaritu systému veřejného 
zdravotního pojištění. 

Požadujeme doplnění do důvodové zprávy, že z titulu tohoto návrhu zákona nebude 
vyžadováno navýšení vyměřovacího základu u platby pojistného za tzv. státní pojištěnce 
ze státního rozpočtu. 

Akceptováno.  
Ministerstvo zdravotnictví z titulu tohoto 
návrhu nepožaduje a ani v budoucnu 
nebude požadovat navýšení plateb za státní 
pojištěnce nad v současnosti plánovanou 
míru cca 3,5 mld. Kč ročně, což bude 
doplněno do důvodové zprávy návrhu. 

Dále požadujeme doplnit analýzu, jak současné nastavení limitů omezuje dostupnost či 
kvalitu zdravotních služeb pro dotčené skupiny pojištěnců. 

Vysvětleno. 
Připomínka byla vypořádána na úrovni 
věcně příslušných náměstků. 
Nízkopříjmové osoby, kterých je v rámci 
definovaných věkových skupin řádově vyšší 
podíl než v populaci jako celku, již při 
současné výši limitů mají v mnoha 
případech finanční problémy s pořízením 
léků, které vyžaduje jejich zdravotní stav. 
Statistiky ČSÚ (Statistics on Income and 
Living Conditions) ukazují, že lidé od 65 let 
jsou jednou skupinou obyvatelstva, která je 
nevíce ohrožena chudobou. V případě 
stanovení míry ohrožení chudobou jako 
podíl osob v dané věkové skupině s příjmem 
nižším než 70 procent průměrného příjmu 
v ČR, tak přes 21 % osob nad 65 let se 
nachází pod hranicí chudoby oproti 
například ekonomicky aktivní skupině 
obyvatelstva (25-49 let), kde je tento poměr 
výrazně nižší (13,9 %). 

Odmítáme argument o sociálně zranitelných skupinách obyvatelstva, protože návrh je 
koncipován jako plošný, bez testování příjmové situace. Bude se týkat také 

Vysvětleno. 
Připomínka byla vypořádána na úrovni 
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vysokopříjmových pojištěnců, kteří žádnou úlevu ze sociálních důvodů nepotřebují.  věcně příslušných náměstků. 
Snížené limity na doplatky jsou koncipovány 
jako plošné opatření z důvodu očekávaných 
finančních dopadů při zjišťování příjmové 
situace. Na základě zkušeností z jiných 
systémů sociálního zabezpečení lze 
předpokládat, že testování příjmové situace 
pojištěnců by zvyšovalo administrativní 
náklady na realizaci snížených limitů více, 
než kolik by ušetřilo prostředků. Vedle toho 
systém veřejného zdravotního pojištění není 
na testování příjmové situace pojištěnců 
nastaven, a proto v jeho rámci toto testování 
ani nelze provádět.  Statistiky ČSÚ 
(Statistics on Income and Living Conditions) 
ukazují, že lidé od 65 let jsou jednou 
skupinou obyvatelstva, která je nevíce 
ohrožena chudobou.  V případě stanovení 
míry ohrožení chudobou jako podíl osob 
v dané věkové skupině s příjmem nižším 
než 70 procent průměrného příjmu v ČR, tak 
přes 21 % osob nad 65 let se nachází pod 
hranicí chudoby oproti například ekonomicky 
aktivní skupině obyvatelstva (25-49 let), kde 
je tento poměr výrazně nižší (13,9 %). 

Podle informací od SÚKL se ročně plýtvá s léky za cca 2 mld. Kč. Ministerstvo 
zdravotnictví by místo tohoto návrhu mělo přijít s opatřením, jak zamezit tomuto plýtvání 
právě ve skupinách pojištěnců, na které se tento návrh vztahuje. 

Vysvětleno. 
Připomínka byla vypořádána na úrovni 
věcně příslušných náměstků. 
Největším problémem, pokud jde o plýtvání, 
jsou duplicitně předepsané léčivé přípravky. 
O řešení tohoto problému Ministerstvo 
zdravotnictví dlouhodobě usiluje pomocí 
zavedení tzv. elektronizace zdravotnictví, 
která duplicitní recepty znemožní. 
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Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Připomínky nad rámec na doplnění návrhu: 
Obecná připomínka 
Požadujeme upravit podmínky pro úhradu in vitro fertilizace v souladu s evropským 
standardem v této oblasti. 
V prvé řadě navrhujeme navýšení věku, do kterého bude cyklus in vitro fertilizace hrazen 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění, a to do dosažení 44 let věku ženy. Zároveň 
navrhujeme zvýšení počtu hrazených cyklů in vitro fertilizace a některá další opatření (viz 
dále). 
K §15 odst. 3 a navazujícím ustanovením 
1. Požadujeme navýšení věku, do kterého bude cyklus in vitro fertilizace hrazen 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění, a to  o pět let. 
Odůvodnění: MPSV považuje za nezbytné podpořit dostupnost asistované reprodukce 
prostřednictvím úpravy v zákoně o veřejném zdravotním pojištění, a to navýšením věku, 
do kterého bude cyklus in vitro fertilizace hrazen (dále jen „IVF“) z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění, o 5 let. V současné době je cyklus in vitro fertilizace hrazen do 39. 
roku věku. Daná úprava reaguje na současné společenské změny, kdy můžeme 
pozorovat odkládání rodičovství do vyššího věku. S tím souvisí rizika neplodnosti. Léčba 
neplodnosti však bývá náročná nejenom fyzicky a psychicky, ale i finančně. ČR se svou 
nízkou mírou plodnosti musí reagovat na demografické a společenské změny 
a umožňovat zakládání rodin i v pozdějším věku všem skupinám obyvatelstva.   
2. Požadujeme zvýšení počtu hrazených cyklů, nejvíce čtyřikrát za život, nebo bylo-li 
v prvních třech případech přeneseno do pohlavních orgánů ženy nejvýše 1 lidské embryo 
vzniklé oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy, šestkrát za život. 
Zvýšením počtu pokusů oplodnění jedním embryem se sníží pravděpodobnost 
mnohočetného těhotenství, v důsledku čehož dojde k poklesu počtu nezralých 
novorozenců. Snížení počtu nezralých novorozenců bude generovat úspory v systému 
veřejného zdravotního pojištění (náklady na jednoho nezralého novorozence v porovnání 
s novorozencem s normální hmotností jsou podle vyjádření odborníků cca 100 000 Kč). 
Znění § 15 na základě připomínek výše by znělo: 
                                                       „§ 15 
(3) Ze zdravotního pojištění se zdravotní služby poskytnuté na základě doporučení 
registrujícího poskytovatele v oboru gynekologie a porodnictví v souvislosti s umělým 
oplodněním, jde-li o formu mimotělního oplodnění (in vitro fertilizace), hradí 
a) ženám s oboustrannou neprůchodností vejcovodů ve věku od 18 let do dne dosažení 

Neakceptováno. ROZPOR. 
Nad rámec návrhu. 
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třicátého devátého čtyřicátého čtvrtého roku věku, 
b) ostatním ženám ve věku od 22 let do dne dosažení třicátého devátého čtyřicátého 
čtvrtého roku věku, 
nejvíce třikrát čtyřikrát za život, nebo bylo-li v prvních dvou třech případech přeneseno 
do pohlavních orgánů ženy nejvýše 1 lidské embryo vzniklé oplodněním vajíčka spermií 
mimo tělo ženy, čtyřikrát ženy, šestkrát za život.“ 
3. Dále požadujeme doplnit do čl. II přechodné ustanovení, kterým se upraví nárok 
ženy, která podstoupila některé cykly mimotělního oplodnění za předchozí právní 
úpravy. I v těchto případech bude mít žena nárok na úhradu stejného počtu in vitro 
fertilizací za život, jako ženy, které této možnosti teprve chtějí využít podle nové právní 
úpravy. 
4. Požadujeme rovněž navýšení počtu hrazených cyklů IVF ze zdravotního pojištění 
ze tří cyklů na čtyři hrazené cykly, a to tak, aby byly umožněny čtyři pokusy směrem 
k dítěti, tj. požadujeme úpravu znění místo k ženě směrem k dítěti.  
Odůvodnění: Tyto čtyři proplacené cykly u ženy by platily vždy na jedno dítě. V případě, 
že by žena využila IVF pro další dítě, budou jí proplaceny nové čtyři cykly. Tedy pokud by 
žena pomocí IVF měla 2 děti, ze zdravotního pojištění by bylo hrazeno celkem osm cyklů, 
tj. každý pokus o početí dalšího dítěte by byl pojišťovnami hrazen samostatně.  
V České republice se v posledních desetiletích přirozeně posunula hranice pro zakládání 
rodiny do věku 30–34 let. Důvodem je snaha o zajištění stabilního zaměstnání a bydlení, 
ale také studium a cestování. S tímto posunem, který je v souladu s evropskými trendy, 
souvisí i rizika týkající se snižující se plodnosti jak u žen, tak u mužů. K růstu podílu 
neplodných párů přispívá také životní styl, vysoká hladina stresu a znečištěné životní 
prostředí. Pokud rodiny mají k dispozici kvalitní a dostupné služby, jsou schopny zvládat 
různé životní situace mnohem snadněji.  
V návaznosti na navýšení hrazených cyklů u ženy a v souvislosti s narůstajícím trendem 
mužské neplodnosti lze otevřít diskusi k možnostem úhrady pokusů rovněž směrem 
k muži, zejména pokud je příčina neplodnosti na jeho straně. 
5. Požadujeme úhradu veškerých léčivých přípravků ze zdravotního pojištění 
při podstoupení IVF za splnění podmínek věku ženy a počtu hrazených cyklů.  
Odůvodnění: Daná úprava opět reaguje na současné společenské změny a odkládání 
rodičovství do vyššího věku, s čímž souvisí rizika neplodnosti. Léčba neplodnosti však 
bývá náročná i finančně a, jak opakovaně zdůrazňujeme, ČR se svou nízkou mírou 
plodnosti musí reagovat na demografické a společenské změny a umožňovat zakládání 
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rodin i v pozdějším věku všem skupinám obyvatelstva.   
Ministerstvo vnitra Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace návrhu zákona postihuje jen dílčí část 

komplexní problematiky dopadu změny limitů doplatků na léčiva. Výsledné hodnocení 
je zaměřeno pouze na porovnání sociálních dopadů a nijak nezohledňuje zvýšení nákladů 
zdravotních pojišťoven o více než 500 mil. Kč. Zároveň nejsou zahrnuty náklady 
na výrazné navýšení administrativní práce při vracení úhrad nad stanovené limity. Podle 
ročenky Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2015 se překročení limitu dotklo 
47.000 pojištěnců, celkový počet překročení limitu za všechny zdravotní pojišťovny lze za 
rok 2015 odhadovat na přibližně 90.000. Navrhovaná změna zákona odhaduje počet 
osob, které překročí stanovený limit doplatků na 950.000 za rok. 
Administrativní náklady na zpracování více než desetinásobného navýšení počtu 
pojištěnců, kteří překročí limit doplatků, musí být ve studii RIA rovněž zahrnuty. V případě 
zasílání doplatků, které přesáhnou limit, poštovní poukázkou, jak činí některé zdravotní 
pojišťovny, zpracování žádostí o zasílání doplatků na účet, přijmutí nových zaměstnanců a 
IT řešení atd., lze odhadovat náklady na 1 pojištěnce na cca 100 Kč. Administrativní 
náklady zdravotních pojišťoven při změně zákona tak dosáhnou dalších přibližně 
100 mil. Kč. 
Požadujeme proto komplexní přehodnocení nákladů a přínosů hodnocených 
variant včetně hodnocení celkových finančních dopadů na zdravotní pojišťovny. 

Akceptováno.  
Ministerstvo zdravotnictví považuje odhad 
administrativních nákladů ve výši 100 Kč na 
pojištěnce za přemrštěný. Dále je třeba 
uvést, že administrativní náklady se hradí 
z provozního fondu zdravotních pojišťoven, 
a tak nemají žádný dopad na financování 
zdravotních služeb, které jsou hrazeny z tzv. 
základního fondu.  
Ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami 
byly skutečné administrativní náklady 
vyčísleny na cca 50 Kč za osobu, tj. cca 25 
milionů Kč celkem. Tyto náklady byly 
doplněny do důvodové zprávy. 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace návrhu zákona uvádí, že návrh zákona 
nebude mít dopady na státní rozpočet. Je však třeba upozornit, že absentující 
kompenzace zvýšených nákladů zdravotních pojišťoven může vzhledem k dlouhodobému 
podfinancování zdravotnictví vést k zesílení tlaku na navýšení platby státu za státní 
pojištěnce, což by již rozpočtové důsledky mělo.  
Požadujeme proto přehodnotit dopady na státní rozpočet a zohlednit i výše zmíněný 
aspekt předmětné problematiky. 

Vysvětleno. 
Ministerstvo zdravotnictví z titulu tohoto 
návrhu nepožaduje a ani v budoucnu 
nebude požadovat navýšení plateb za státní 
pojištěnce nad v současnosti plánovanou 
míru cca 3,5 mld. Kč ročně, což bude 
doplněno do důvodové zprávy návrhu. 
Náklady spojené se snížením limitu 
započitatelných doplatků MZ vzalo v úvahu 
při tvorbě koncepce financování 
zdravotnictví pomocí tzv. úhradové vyhlášky 
a systém veřejného zdravotního pojištění je 
na tyto náklady s rezervou připraven. 

V návaznosti na výše uvedené v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
postrádáme vyhodnocení alternativ k navrhovanému řešení spočívajícímu ve snížení 

Vysvětleno. 
Ministerstvo zdravotnictví návrhem usiluje o 
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limitů doplatků na léky.  
Navrhujeme proto zvážit i jiná možná řešení pomoci dotčených skupinám obyvatelstva, 
např. v systému sociálního zabezpečení, která by nebyla spojena s tak závažnými dopady 
do systému veřejného zdravotního pojištění.  

zvýšení solidarity systému veřejného 
zdravotního pojištění. Tento návrh není 
určen jako náhrada řešení situace 
nízkopříjmových osob prostřednictvím 
ostatních systémů sociálního zabezpečení. 

K čl. III: 
Navrhovaná účinnost návrhu zákona od 1. července 2017 se jeví vzhledem k délce 
legislativního procesu a následné legisvakanční době příliš brzká. Hrozí, že zdravotní 
pojišťovny nebudou mít dostatek času k přípravám na důsledky novely zákona a zároveň 
nebudou mít dostatek času k plánování dorovnání finančního výpadku, který novela 
zákona přináší. Vzhledem k počítání limitů doplatků v rámci kalendářního roku 
a dostatečné legisvakanční době se jeví jako vhodné stanovení účinnosti zákona 
od 1. ledna 2018. Se změnou účinnosti návrhu zákona odpadá nutnost vymezení 
přechodných ustanovení, které stanovuje čl. II, jenž může být zrušen. 
Pro zdravotní pojišťovny bude zároveň změna od počátku roku výrazně 
administrativně jednodušší. 

Akceptováno.  
Předpokládaná účinnost návrhu byla 
posunuta k 1. lednu 2018. 

Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

Návrh považujeme za absolutně nesystémový krok  a hlavně krok ryze populistický. Jde 
o další snížení spoluúčasti, která je již tak  jednou z nejnižších v Evropě. Předložený návrh 
je zcela v rozporu s tím, kam se ubírají koncepční kroky v jiných státech Evropy 
 s obdobným systémem financování zdravotní péče. 
Je zásadní otázkou, zda má systém českého zdravotnictví opravdu vůbec na to, aby se 
spoluúčast snižovala? Z dlouhodobého hlediska není možné, aby pozitivní ekonomický 
vývoj trval nekonečně dlouho. 
Navrhovaným postupem bude ekonomika zdravotních pojišťoven znovu zatížena – 
Ministerstvo zdravotnictví nařídí úhradovou vyhlášku, nařídí navýšení odměňování do 
nemocnic, nařídí změnu spoluúčasti. Kdo však ponese  odpovědnost za finanční 
stabilitu zdravotních  pojišťoven a odkud budou čerpány další finanční prostředky na 
nové léky, na biologickou léčbu závažných onemocnění atd.? Jde jednoznačně o další 
zatížení rozpočtů zdravotních  pojišťoven, které není ničím kompenzováno. Ministerstvo 
zdravotnictví obecně jakoby se nezajímalo o finanční stabilitu celého systému 
zdravotnictví, ale přináší  nové a nové předvolební populistické kroky s dopadem do 
finanční stability celého systému. 
Snížení hranice kompenzace doplatků za léky bude mít, velmi pravděpodobně, vyšší 
ekonomický dopad na zdravotní pojišťovny, než udává Ministerstvo zdravotnictví. Chování 

Vysvětleno. Připomínkové místo 
s vysvětlením nesouhlasí. ROZPOR. 
Výdaje na návrh byly vzaty v úvahy při 
koncepci úhradové vyhlášky a systém 
veřejného zdravotního pojištění je na ně 
připraven. 
Pokud jde o záměny léků, v případě záměny 
léku za dražší přípravek se rozdíl v ceně 
těchto léků nezapočítává do limitu 
započitatelných doplatků a nebude tak 
pojištěnci kompenzován (výjimku tvoří pouze 
léky s receptem, na němž předepisující lékař 
vyznačil „nezaměňovat“, u nich je ovšem 
k nezaměňování léčivého přípravku 
medicínský důvod). Změnu chování 
pojištěnců způsobenou nižšími limity proto 
nepředpokládáme. 
Změna limitů zvyšuje solidaritu systému 
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pojištěnců, kteří budou mít nově nižší hranici, nebude neměnné, naopak je tu velmi reálné 
nebezpečí změny chování směrem k vyšší spotřebě a ochotě k záměnám léků za ty 
s vyšší cenou i doplatky. Ze zkušeností s chováním pojištěnců v minulosti se takové 
dopady dají spolehlivě očekávat, viz zkušenosti po zrušení poplatků. 
Pokud je detekován příliš vysoký sociální dopad stávajícího stavu na určité skupiny 
občanů, pak je nutné zabývat se tím, jak toto vysoké zatížení řešit prostřednictvím 
sociálního systému a ne veřejného zdravotního pojištění. Veřejné zdravotní pojištění musí 
sloužit k léčbě pacientů, jak stanoví zákon, a ne k řešení sociální situace občanů. Již dnes 
je české zdravotnictví zatíženo platbami do jiných sektorů – od vzdělávání lékařů až po 
sociální péči, která se nahrazuje dlouhodobou  péčí z plateb zdravotních pojišťoven. 

veřejného zdravotního pojištění a jejím cílem 
není nahrazovat funkci jiných systémů 
sociálního zabezpečení. 
Zvyšování spoluúčasti v systému veřejného 
zdravotního pojištění je ekonomicky i 
politicky legitimní cíl, kterého ale podle 
názoru Ministerstva zdravotnictví nelze 
dosahovat na úkor nejzranitelnějších skupin 
obyvatel, mezi které jistě patří ekonomicky 
neaktivní lidé užívající velké množství léků. 
 

Hospodářská 
komora ČR 

Hospodářská komora ČR zastává názor, že solidarita systému veřejného zdravotního 
pojištění v ČR je vysoká, což navíc potvrzují i studie renomovaných institucí. Navrhované 
opatření tuto solidaritu ještě dále zvyšuje místo toho, aby se předkladatel zaměřil na 
efektivnost celého systému, kde naopak ČR pokulhává za vyspělými státy EU.  
Opatření vede ke zhoršování příjmové stránky zdravotních pojišťoven, které se v době 
konjunktury mohou snáze přizpůsobit, nicméně v delším horizontu toto opatření celý již tak 
křehký zdravotní systém významně oslabuje. Vláda hřeší na současný ekonomický růst, a 
tak v podstatě rezignovala na nutnou reformu zdravotnictví, která je úzce spjata 
s udržitelností veřejných financí. V situaci, kdy má ČR jednu z  nejnižších měr 
nezaměstnanosti a vůbec nejnižší příjmovou chudobu v EU, je opatření dále posilující 
příjmovou situaci vybraných skupin, a to především seniorů, protože v případě osob do 
18ti let se jedná v podstatě o marginální počet, pouhým populistickým předvolebním 
opatřením, se kterým se Hospodářská komora ČR nemůže ztotožnit. 
HK ČR poukazuje i na okolnost, že návrh není v souladu s posledními doporučeními 
OECD a EK, adresovanými České republice, v nichž se upozorňuje, že fiskální 
perspektiva ČR je udržitelná, jen pokud bude provedena reforma řešící stárnutí populace, 
což je třeba vnímat nejenom v kontextu neudržitelného penzijního systému, ale i 
problematického financování zdravotní péče. 

Vysvětleno. 
Zdravotnictví v České republice dosahuje 
podle studií kvality srovnatelné s bohatšími 
státy EU, přičemž ČR dlouhodobě na 
zdravotnictví vynakládá výrazně menší podíl 
HDP než tyto státy. 
V ČR tvoří celkové výdaje na zdravotnictví 
dlouhodobě těsně nad 7 procenty HDP, 
přičemž průměr v rámci OECD je 9 procent 
a většina vyspělých zemí EU se pohybuje 
mezi 8 až 12 procenty. V poměru ceny k 
dosaženým výsledkům je zdravotnictví v ČR 
třetí nejefektivnější v Evropě, po Makedonii 
a Estonsku. 
Nesouhlasíme proto s tvrzením, že v ČR je 
nízká efektivita systému poskytování 
zdravotních služeb. Naopak vzhledem 
k nízké spoluúčasti pacientů a celkově 
podprůměrnému financování českého 
zdravotnictví v porovnání s EU je kvalita i 
efektivita českého zdravotnictví vysoká. 

Moravskoslezský 
kraj 

K § 16b odst. 1 
Věta první podle předloženého návrhu s úpravami zní: „Pokud celková částka uhrazená 

Akceptováno. 
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pojištěncem nebo za něj jeho zákonným zástupcem za doplatky za předepsané ze 
zdravotního pojištění částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, vydané na území České republiky, překročí v kalendářním roce limit ve 
výši 5 000 Kč, u dětí mladších 18 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršily 18. rok 
věku, a u pojištěnců u pojištěnců starších 65 let, včetně kalendářního roku, ve kterém 
dovršili 65. rok věku, ve výši 2 500 Kč 1 000 Kč, a u pojištěnců starších 70 let, včetně 
kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku, ve výši 500 Kč, je zdravotní 
pojišťovna povinna uhradit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci částku, o kterou je 
tento limit překročen.“ 
Navrhujeme úpravu textu tak, že se ponechává spojka „a“ před slovy „u pojištěnců 
starších 65 let“. 
Odůvodnění:  
Navrhovaná změna by mohla způsobit nejednotnost výkladu, protože spojka „a“ v tomto 
případě sjednocuje nárok u obou cílových skupin osob, tj. děti mladší 18 let a pojištěnci 
starší 65 let. Spojka „a“ v tomto případě je na místě, protože má vyjádřit toto pravidlo:  
 
celková částka uhrazená: 
- pojištěncem nebo za něj jeho zákonným zástupcem za doplatky za předepsané ze 
zdravotního pojištění částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, vydané na území České republiky, překročí v kalendářním roce limit ve 
výši 5 000 Kč,  
- u dětí mladších 18 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršily 18. rok věku, 
a u pojištěnců u pojištěnců starších 65 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 
65. rok věku, ve výši 2 500 Kč 1 000 Kč,  
- a u pojištěnců starších 70 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 
70. rok věku, ve výši 500 Kč, je zdravotní pojišťovna povinna uhradit pojištěnci nebo jeho 
zákonnému zástupci částku, o kterou je tento limit překročen. 
Je tak zřejmé, že až druhá spojka „a“ vyjadřuje spojení ve větě, první spojka vyjadřuje 
spojení cílových skupin se stejným výsledným nárokem.  

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů 
 

Navrhujeme návrh úpravy zákona odložit a případně řešit jinou cestou. 
Odůvodnění: 
S předloženým návrhem vyslovujeme v obecné rovině nesouhlas, neboť se jedná o 
nekoncepční zásah do systému spoluúčasti pacientů na systému veřejného 
zdravotního pojištění, který je navíc úzce vyprofilován a v předložené podobě 

Vysvětleno.  Připomínkové místo 
s vysvětlením nesouhlasí. ROZPOR. 
Nízkopříjmové osoby, kterých je v rámci 
definovaných věkových skupin řádově vyšší 
podíl než v populaci jako celku, již při 
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a 
 
Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR 

nedostatečně odůvodněn. 
Navrhovaná změna zákona není podložena žádnými průkaznými šetřeními, dokladující 
statisticky významné problémy vyplývající ze současné právní úpravy. Snížení hranice 
spoluúčasti zvýší počet příjemců kompenzace zhruba 5x, a vytvoří tak výrazně větší 
skupinu pojištěnců, kteří mohou po dohodě s lékařem požadovat lék se započitatelným 
doplatkem i bez dostatečných odborných důvodů nebo na základě obchodních aktivit 
výrobců. Z těchto důvodů mohou být dopady i vyšší než uváděných 500 mil. Kč ročně. 
Ekonomicky výrazně efektivnější řešení případné tíživé situace sociálně slabých 
pojištěnců by spočívalo v úpravě nároku na sociální příspěvek, a to případně i na základě 
potvrzení výše započitatelných doplatků od zdravotní pojišťovny. 

současné výši limitů mají v mnoha 
případech finanční problémy s pořízením 
léků, které vyžaduje jejich zdravotní stav. 
Statistiky ČSÚ (Statistics on Income and 
Living Conditions) ukazují, že lidé od 65 let 
jsou jednou skupinou obyvatelstva, která je 
nevíce ohrožena chudobou.  V případě 
stanovení míry ohrožení chudobou jako 
podíl osob v dané věkové skupině s příjmem 
nižším než 70 procent průměrného příjmu 
v ČR, tak přes 21 % osob nad 65 let se 
nachází pod hranicí chudoby oproti 
například ekonomicky aktivní skupině 
obyvatelstva (25-49 let), kde je tento poměr 
výrazně nižší (13,9 %). Pokud jde o záměny 
léků, v případě záměny léku za dražší 
přípravek se rozdíl v ceně těchto léků 
nezapočítává do limitu započitatelných 
doplatků a nebude tak pojištěnci 
kompenzován (výjimku tvoří pouze léky 
s receptem, na němž předepisující lékař 
vyznačil „nezaměňovat“, u nich je ovšem 
k nezaměňování léčivého přípravku 
medicínský důvod). Změnu chování 
pojištěnců způsobenou nižšími limity proto 
nepředpokládáme. 
Změna limitů zvyšuje solidaritu systému 
veřejného zdravotního pojištění a jejím cílem 
není nahrazovat funkci jiných systémů 
sociálního zabezpečení. 
Zvyšování spoluúčasti v systému veřejného 
zdravotního pojištění je ekonomicky i 
politicky legitimní cíl, kterého ale podle 
názoru Ministerstva zdravotnictví nelze 
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dosahovat na úkor nejzranitelnějších skupin 
obyvatel, mezi které jistě patří ekonomicky 
neaktivní lidé užívající velké množství léků. 

Pokud bude návrh jako politické řešení schválen, mělo by být současně rozhodnuto o 
zvýšení platby státu za státní pojištěnce od 1. 1. 2018 právě z tohoto titulu, a to bez 
ohledu na to, zda bude případně následně tento příspěvek ke stejnému datu zvyšován 
ještě z jiných důvodů. 
Odůvodnění: rozhodnutí o výši úhrad pro rok 2017 dočerpává veškeré disponibilní zdroje 
a samo o sobě vytváří riziko deficitu. Jakékoli další výdajové tituly, proto musí být 
současně provázány na dodatečné zdroje. 

Vysvětleno.  Připomínkové místo 
s vysvětlením nesouhlasí. ROZPOR. 
Ministerstvo zdravotnictví z titulu tohoto 
návrhu nepožaduje a ani v budoucnu 
nebude požadovat navýšení plateb za státní 
pojištěnce nad v současnosti plánovanou 
míru cca 3,5 mld. Kč ročně, což bude 
doplněno do důvodové zprávy návrhu.   
Navrhovaná úprava se vůči žádnému ze 
segmentů zdravotních služeb neprojeví tak, 
že by jejím důsledkem došlo ke snížení 
objemu finančních zdrojů těchto segmentů. 

Při rozboru navržených změn nelze nevzít v potaz, že prakticky celý text §16a zákona č. 
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů vlastně představuje sui generis formu 
sociálního rozměru solidarity v čerpání zdravotní péče. Stejně tak vlastně představuje 
záruku ústavní konformnosti úpravy doplatků na léčiva a potraviny pro zvláštní lékařské 
účely – tedy stanovuje limity u této platby. Ve světle nálezu Ústavního soudu ČR pod sp. 
zn. Pl. ÚS 36/11 ze dne 20. června 2013 by jejich absence mohla vést až k neústavnosti 
této úpravy, což však není současný případ. 
Snížená hranice limitů byla zavedena v roce 2009 zákonem č. 59/2009, a to právě za 
účelem zvýšené ochrany sociálně zranitelných vrstev obyvatelstva – dětí a pojištěnců 
starších 65 let. Zvolená výše byla poloviční, vůči „standardní” a byla výsledkem 
kompromisního jednání zákonodárců napříč celým legislativním procesem. I přes tuto 
sníženou výši samozřejmě nelze vyloučit, že i tak může být jistě pro některé skupiny 
pojištěnců zátěží, ovšem k řešení těchto situací má stát nástroje v oblasti sociálního 
zabezpečení. 

Neakceptováno. ROZPOR. 
Za stávající situace se návrh na úpravu 
limitů v zákoně o veřejném zdravotním 
pojištění, který má Ministerstvo zdravotnictví 
v gesci, ministerstvu jevil jako vhodný 
způsob zvýšení solidarity systému veřejného 
zdravotního pojištění. 

Narušení solidarity v čerpání zdravotní péče 
Systém veřejného zdravotního pojištění by neměl být nucen vracet nad již zvolenou a 
kompromisní míru finanční prostředky, které získali poskytovatelé lékárenských zařízení – 
zde vlastně plní funkci sociálního zabezpečení. Tuto funkci plní za cenu absolutní 

Neakceptováno. ROZPOR. 
Snížené limity na doplatky jsou koncipovány 
jako plošné opatření z důvodu očekávaných 
finančních dopadů při zjišťování příjmové 
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rezignace na jakoukoliv diferenciaci a formou plošné aplikace – neboť systém veřejného 
zdravotního pojištění  ke zohlednění těchto kritérií není nastaven a zohlednit je ani 
nemůže (na rozdíl o systému sociálních dávek a pojištění, který se tak jeví pro tyto účely, 
jako jednoznačně vhodnější).  
Ve stejném duchu je pak třeba připomenout, že systém veřejného zdravotního pojištění a 
jeho nástroje na limity doplatků fungují vždy s časovým posunem. Navržené změny tak 
nepovedou k finančnímu „odlehčení” sociálně zranitelných skupin obyvatelstva, neboť těm 
budou tyto prostředky vraceny až ex post. 
Solidarita v čerpání zdravotní péče je tak, dle našeho soudu současným zněním a výší 
limitů nastavena dostatečně, pakliže předkladatel, resp. vláda vnímá potřebu větší 
ochrany sociálně citlivých věkových skupin obyvatel, musí ji zajistit jiným, adresnějším a 
individualizovanějším prostředkem, který nerozbije křehkou míru stability systému 
veřejného zdravotního pojištění. 

situace. Na základě zkušeností z jiných 
systémů sociálního zabezpečení lze 
předpokládat, že testování příjmové situace 
pojištěnců by zvyšovalo administrativní 
náklady na realizaci snížených limitů více, 
než kolik by ušetřilo prostředků. Nadto je 
pravda, jak uvádí připomínkové místo, že 
systém veřejného zdravotního pojištění není 
koncipován na testování příjmové situace 
obyvatel a k adresné podpoře tohoto typu 
slouží jiné systémy sociálního zabezpečení. 
Za stávající situace se návrh na úpravu 
limitů v zákoně o veřejném zdravotním 
pojištění, který má MZ v gesci, Ministerstvu 
zdravotnictví jevil jako vhodné řešení. 
Fakt, že prostředky jsou vraceny pacientům 
až ex post, nebrání tomu, aby docházelo 
k odlehčení finanční situace sociálně 
zranitelných skupin obyvatelstva. Je pravda, 
že tyto osoby musí nejprve do systému vložit 
prostředky. Díky tomu, že tyto prostředky ale 
následně v pravidelných intervalech 
dostávají zpět, jsou jim pokryty jejich 
následné průběžné výdaje na doplatky, a 
proto již (nad rámec stanovené výše limitu) 
nemusí průběžně do systému vkládat nic 
navíc. 

Nesystémovost 
Předkladatel návrh sám tvoří za jedním jediným, byť přesně vydefinovaným účelem, 
přičemž ovšem naprosto rezignuje na systémové kroky či komplexní pohled na celkovou 
úpravu – naprosto tak pomíjí zásadní problémy typu vysoké míry zdravotním stavem 
mnohdy neodůvodněné polypragmazie, ke které dochází obzvlášť u pojištěnců ve starším 
věku, nevěnuje se ani systémové problematice zamezení plýtvání s léčivy a v neposlední 
řadě absolutně pomíjí i to, že se jedná o další krok snižování spoluúčasti pacientů na 

Vysvětleno. Připomínkové místo 
s vysvětlením nesouhlasí. ROZPOR. 
Návrh není a ani nemůže být zaměřen 
na zamezení plýtvání s léčivými přípravky. 
Tuto problematiku je bezpochyby třeba řešit, 
ale systematicky taková opatření nesouvisí 
s limity doplatků na léčivé přípravky. Za 
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financování zdravotní péče. účelem omezení plýtvání s léčivy 
Ministerstvo zdravotnictví dlouhodobě usiluje 
o zavedení elektronizace zdravotnictví a 
elektronických receptů, které by zamezily 
největšímu plýtvání v podobě duplicitně 
předepsaných léčivých přípravků. 
Snižování spoluúčasti pacientů v sociálně 
zranitelných skupinách je hlavním záměrem 
předkladatele. Zvyšování spoluúčasti 
v systému veřejného zdravotního pojištění je 
jistě ekonomicky i politicky legitimní cíl, 
kterého ale podle názoru Ministerstva 
zdravotnictví nelze dosahovat na úkor 
nejzranitelnějších skupin osob, mezi které 
jistě patří staří lidé užívající velké množství 
léků.  

Nedostatečnost vyčíslení dopadů 
Neméně zásadním nedostatkem navrhované úpravy je vyčíslení dopadů této změny. 
V důvodové zprávě je sice předpokládaný dopad vyčíslen, ovšem z jedné strany se jedná 
o dopad nevyvážený – není tedy kompenzován zvýšením příjmů. Z toho vyplývá, že 
prostředky, které budou na tyto změny vynaloženy, budou muset někde být vybrány, 
přičemž předkladatel byť jen náznakem nezmiňuje kde a jak. Zároveň je třeba předeslat, 
že z podstaty věci nejde o vyčíslení absolutní – nelze předvídat vývoj trhu a úhrad léčiv a 
potravin pro zvláštní lékařské účely, ani pacientů, kteří je užívají, včetně případné změny 
jejich chování v případě snížené spoluúčasti.  
Z těchto důvodů je vyčíslení předložené zpracovatelem materiálu minimálně nedostatečně 
dopracované, ne-li záměrně matoucí. 

Neakceptováno. ROZPOR. 
Pokud jde o vyčíslení dopadů, domnívá se 
předkladatel, že je provedeno odpovídajícím 
způsobem. Fakt, že budoucnost vždy 
obsahuje určitý prvek nejistoty a nelze ji 
zcela spolehlivě předvídat, na tomto závěru 
nic nemění. Navrhovaná úprava se vůči 
žádnému ze segmentů zdravotních služeb 
neprojeví tak, že by jejím důsledkem došlo 
ke snížení objemu finančních zdrojů těchto 
segmentů. 

Je zapotřebí přesně definovat, které doplatky se do ochranného limitu budou započítávat 
a které nikoliv. Zejména je zapotřebí, aby nebyl pacient poškozován ekonomicky tím, že 
lék s nejnižším doplatkem, který se do limitu započítává plně, není vždy dostupný v jeho 
lékárně, přičemž k výpadku může dojít nejen z vnějších příčin, ale též v důsledku 
rozhodnutí monopolního výrobce či jeho smluvního distributora zásobovat jen vybrané 
lékárny (tzv. DTP modely). V takovém případě by pacient musel buďto pro lék s plně 
započitatelným doplatkem dojíždět do jiné lékárny, přičemž náklady cesty mu nikdo 

Vysvětleno.  Připomínkové místo 
s vysvětlením nesouhlasí. ROZPOR. 
Jak vyplývá z textu návrhu novely zákona 
č.48/1997 Sb., jejím smyslem je snížení 
doplatku určitých skupin pojištěnců, nikoliv 
zajištění plošné dostupnosti léčivého 
přípravků s nejnižším doplatkem. Není 
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neuhradí, nebo ve své lékárně zvolit jiný lék s doplatkem nezapočitatelným zcela, přičemž 
tím by přišel o ochranu vyplývající ze sníženého limitu na doplatky. Tato situace by mohla 
být vyřešena aktuální novelou zákona o léčivech (ST 706) ve znění pozměňovacích 
návrhů schválených Výborem pro zdravotnictví, její schválení však dosud není jisté. 
Pokud by k řešení nedošlo v rámci ST 706, bude žádoucí toto řešení zapracovat do tohoto 
návrhu zákona v kontextu ochranného limitu, kde se definuje seznam léčiv s tzv. 
započitatelným doplatkem. 

jasné, dostupnost jakého léčivého přípravku 
by měla být v praxi zajištěna. Bez ohledu na 
to jak dopadne sněmovní tisk č. 706, mohou 
reálně nastat situace, kdy pacient nedostane 
předepsaný přípravek v lékárně, do které 
přišel. Následovat může to, že pacient raději 
půjde do jiné lékárny, kde si přípravek 
vyzvedne. Pokud nezvolí tuto variantu, může 
mu lékárník v rámci generické substituce 
nabídnout s jeho souhlasem jiný léčivý 
přípravek, jsou-li splněny podmínky pro 
generickou substituci. Příčin této situace 
může být celá řada a kromě vyjmenovaných 
mezi ně patří také závada v jakosti, 
skutečnost, že trh v ČR je relativně malý, 
apod. 
SÚKL stanoví úhradu z veřejného 
zdravotního pojištění a cenu jako maximální. 
Reálné doplatky však mohou být v praxi jiné 
a nelze dopředu říci, který přípravek je 
přípravkem s nejnižším doplatkem.  To by 
komplikovalo vytvoření „seznamu 
dostupných léčivých přípravků“. Zajištění 
dostupnosti jde navíc nad rámec dotčeného 
ustanovení zákona č. 48/1997 Sb. 
Otázka započitatelnosti doplatku vychází 
obecně z ustanovení § 16b zákona č. 
48/1997 Sb.  Zmíněné ustanovení mimo jiné 
uvádí, že do limitu se započítávají doplatky 
na částečně hrazené léčivé přípravky nebo 
potraviny pro zvláštní lékařské účely s 
obsahem stejné léčivé látky a stejné cesty 
podání pouze ve výši vypočtené podle 
doplatku na léčivý přípravek nebo potravinu 
pro zvláštní lékařské účely, jehož doplatek 
na množstevní jednotku této léčivé látky je 
nejnižší a u kterého nebylo zjištěno 
přerušení nebo ukončení dodávání.  
Při hodnocení ukončení dodávek se 
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zohledňují jak skutečnosti nahlášené držiteli 
rozhodnutí o registraci (hlášení o ukončení 
nebo přerušení dodávek) tak hlášení údajů o 
dodávkách a výdejích léčivých přípravků. 
V případě hodnocení dodávek za poslední 3 
měsíce předcházející datu zjišťování 
dostupnosti je navíc stanovena určitá 
minimální arbitrární hranice, kterou musí 
dodávky (včetně odečtení vratek) 
přesáhnout, aby mohl být přípravek 
hodnocen jako dostupný. Dle současných 
pravidel musí dodávky léčivého přípravku na 
trh činit alespoň 20 balení za 3 měsíce. 

   

2. Doporučující připomínky  

Asociace 
samostatných 
odborů 

Upozorňujeme pouze na nesrovnalost v dokumentu "Závěrečná zpráva z hodnocení 
dopadů regulace, kdy na str. 5 u "Varianty 3" je uvedeno "Náklady realizace Varianty 4" a 
u "Varianty 4" je uvedeno "Náklady realizace Varianty 3". 

Akceptováno. Opraveno. 

Odbor kompatibility 
Úřadu vlády 

K § 16b odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění 
Nad rámec návrhu chceme upozornit na to, že požadavek, na základě kterého může být 
doplatkem započitatelným do limitu pouze doplatek za léčivý přípravek, který byl vydaný 
na území České republiky, představuje opatření s rovnocenným účinkem množstevním 
omezením (tzv. ORUKO) ve smyslu definice, jak ji ESD formuloval v rozsudku 8/74 
Dassonville (bod 5) a vyložil ve své následné judikatuře. V důsledku uvedeného 
požadavku se totiž pojištěnec, je-li předepsaný léčivý přípravek pojištěnci vydán v jiném 
členském státě, nijak nepřiblíží, na rozdíl od případu vydání léčivého přípravku v ČR, 
dosažení limitu resp., je-li už limit dosažen, nenavýší se mu částka, kterou má zdravotní 
pojišťovna povinnost vrátit, a totiž částka, o kterou součet doplatků započitatelných do 
limitu překračuje stanovený limit. Důvodová zpráva k zákonu o stabilizaci veřejných 
rozpočtů, který § 16b i s výše uvedeným požadavkem do zákona o veřejném zdravotním 
pojištění doplnil, neobsahovala žádné zdůvodnění dotčeného požadavku. Nelze-li daný 
požadavek ospravedlnit, je potřeba upravit § 16b tak, aby bylo připuštěno, aby na žádost 

Neakceptováno. 
Nad rámec návrhu. 
Vzhledem k plánované účinnosti návrhu 
není na přípravu takto podstatných a 
koncepčních legislativních úprav 
vyžadujících rozsáhlou přípravu a 
promyšlený postup v současnosti dostatek 
prostoru. Ministerstvo zdravotnictví 
navrhovanou změnu připraví při příštích 
novelizacích zákona č. 48/1997 Sb. 
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pojištěnce, který doloží, že mu předepsaný léčivý přípravek byl vydaný v jiném členském 
státě, mohla být spoluúčast pojištěnce, která vznikla v jiném členském státě, zohledněna 
jak pro účely limitu obdobně jako je to v případě spoluúčasti, která vznikla v ČR, tak i pro 
účely částky, kterou má zdravotní pojišťovna pojištěnci zaplatit při překročení limitu. 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Doporučuji v obecné části důvodové zprávy zvážit úpravu části C věty první (str. 4), neboť 
v části A důvodové zprávy, na kterou je touto větou odkazováno, není uveden 
hospodářský a finanční dopad na jednotlivé adresáty navrhované právní úpravy ani nejsou 
vyhodnoceny náklady a přínosy jednotlivých variant řešení. 

Akceptováno. Opraveno. 

Ministerstvo obrany K části C důvodové zprávy  
V první větě části C se uvádí, že: „Hospodářský a finanční dopad na jednotlivé adresáty 
navrhované právní úpravy je podrobně uveden v části A této důvodové zprávy včetně 
vyhodnocení nákladů a přínosů jednotlivých variant řešení“. 
Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že v části A důvodové zprávy není žádný hospodářský ani finanční 
dopad navrhované právní úpravy uveden, doporučujeme nahradit odkaz na část A 
odkazem na zpracovanou RIA body 2. a 3. 

Akceptováno. Opraveno. 

Ke zprávě RIA 
V části 3.2 Náklady na str. 5 doporučujeme u varianty 3 a varianty 4 opravit úvodní věty 
specifikace těchto variant, neboť došlo k jejich záměně.  

Akceptováno. Opraveno. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

K návrhu zákona 
– čl. 2, přechodným ustanovením 
Z našeho pohledu se jeví zavádění legislativních zkratek v přechodných ustanoveních 
jako nadbytečné. Z tohoto důvodu dáváme na zvážení, zda raději legislativní zkratky 
„započitatelné doplatky“ a „pojištěnec se sníženým limitem“ nezrušit, a v souvislosti s tím 
následně text přechodných ustanovení nově upravit. 
– podpisové doložce 
Doporučujeme opatřit návrh zákona podpisovou doložku ve znění uvedeném v příloze č. 1 
Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno částečně. 
 Přechodná ustanovení byla zcela vypuštěna 
v důsledku posunutí účinnosti návrhu. 
Podpisová doložka uváděná podle 
Legislativních pravidel vlády na závěr 
důvodové zprávy byla upravena. 

K důvodové zprávě 
– obecné části 
Upozorňujeme, že v části A, na kterou je v důvodové zprávě odkazováno, není uveden 
hospodářský a finanční dopad na jednotlivé adresáty navrhované právní úpravy. Z tohoto 
důvodu doporučujeme dopracování dotčené části důvodové zprávy. 

Akceptováno jinak. 
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Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti a 
legislativu 

1. Shrnutí Závěrečné zprávy RIA 
Doporučujeme přepracovat Shrnutí Závěrečné zprávy RIA. 
Odůvodnění: 
Struktura Shrnutí není v souladu s požadavky stanovenými Obecnými zásadami pro 
hodnocení dopadů regulace (naposledy aktualizovanými usnesením vlády č. 76 ze dne 3. 
2. 2016). 

Akceptováno. Opraveno. 

2. Vyhodnocení nákladů a přínosů: 
Doporučujeme zdůvodnit, proč předkladatel založil svou argumentaci pouze (zejména) na 
údajích od Všeobecné zdravotní pojišťovny. 
Doporučujeme vysvětlit, proč dospěl k výši nákladů u varianty 4 pouze  
na základě modelace nákladových položek. Způsob identifikace  
a vyhodnocení nákladů a přínosů považujeme za nedostatečný, vezmeme-li do úvahy 
dopady na jednotlivé zdravotní pojišťovny (které předkladatel označuje za dotčený 
subjekty). Předkladatel přitom na předmětné dopady na tyto subjekty sám upozorňuje.  
Odůvodnění: 
Právní úprava bude mít dopady na všechny zdravotní pojišťovny, jejichž výčet v tabulce u 
modelace nákladů uvádí. V pasáži týkající se konzultací a zdrojů dat se předkladatel 
odvolává na data z výročních zdravotních pojišťoven a analytických podkladů 
poskytnutých pouze Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Není zde přitom uvedeno, za jaké 
časové období byly údaje analyzovány a na základě jakých kritérií či veličin. Mělo by být 
v zájmu předkladatele vycházet z konkrétních údajů vyžádaných  
od dotčených subjektů místo modelace nákladových položek. Předkladatel by měl 
posoudit všechny relevantní náklady, které vznikají jednotlivých dotčeným subjektům 
v případě všech variant.  

Akceptováno. 
Ministerstvo zdravotnictví výpočet dopadů 
upravilo na základě dat všech zdravotních 
pojišťoven. Přesto si je Ministerstvo 
zdravotnictví vědomo toho, že budoucnost 
vždy obsahuje určitý prvek nejistoty a nelze 
ji zcela spolehlivě předvídat, proto nelze 
vyčíslit dopady zcela přesně.  

3. Implementace doporučené varianty: 
Doporučujeme přepracovat tuto část Závěrečné zprávy. 
Odůvodnění: 
Předkladatel mylně označuje za implementaci přípravu návrhu novely zákona. 
Implementace nastává až po vstoupení právní úpravy v účinnost. Kromě orgánu veřejné 
správy, který má být za implementaci odpovědný, by měl předkladatel popsat proces 
implementace; činnosti, které budou regulované subjekty (zdravotní pojišťovny) nuceny 
provádět v důsledku realizace právní úpravy v praxi; identifikovat případná rizika spojená 
s implementací; vymezit mechanismy pro zajištění jejího dodržování, nástroje pro 
odhalování jejího případného porušování a sankce za toto porušení. 

Akceptováno. Upraveno. 
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4. Přezkum účinnosti regulace: 
Doporučujeme vymezit základní ukazatele či mechanismy monitorování a vyhodnocování. 
Odůvodnění: 
Předkladatel by měl pro účely přezkumu stručně popsat, jakým způsobem hodlá 
shromažďovat údaje potřebné pro monitorování realizace právní úpravy a nastínit povahu, 
četnost a účel následných postupů vyhodnocování.  

Akceptováno. 
Doplněno do důvodové zprávy. 

5. Konzultace a zdroje dat: 
Doporučujeme upřesnit, zda proběhly konzultace s dotčenými subjekty, jakou formou byly 
provedeny a zda byly vypořádány případné připomínky (s ohledem na skutečnost, že se 
jedná o konkrétní skupinu dotčených subjektů, tzn. zdravotní pojišťovny, u kterých jsou 
identifikovány finanční dopady). 

Akceptováno. 
Do důvodové zprávy byla doplněna 
informace o tom, že konzultace proběhly, a 
to v rámci jednání správních rad zdravotních 
pojišťoven, jichž se účastní i zástupci 
Ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo 
zdravotnictví také prostřednictvím písemné 
korespondence zažádalo zdravotní 
pojišťovny o jejich stanovisko k návrhu a o 
data k vyhodnocení dopadů. 

Ministerstvo financí Vzhledem k tomu, že se touto novelou zákona novelizuje pouze § 16b odst. 1, navrhujeme 
vypustit odkaz na novelu zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 369/2011 Sb. a zákona 
č. 60/2014 Sb., neboť těmito novelami byl novelizován § 16b odst. 2. 

Akceptováno. 

Není zřejmý důvod odchylného postupu u překročení limitu započitatelných doplatků 
uvedeného na jedné straně v bodě 1 (bude se postupovat podle stávající úpravy, tj. 
pojištěnci se sníženým limitem, u kterého doplatky přesáhly před účinností zákona částku 
2500 Kč, bude uhrazena jen částka překračující 2500 Kč), a na straně druhé v bodě 2 a 3 
(pojištěnci se sníženým limitem, u kterého doplatky přesáhly před účinností zákona nově 
stanovenou částku 1000 Kč, resp. 500 Kč, ale nedosáhly částky 2500 Kč, bude uhrazena 
částka přesahující částku 1000 Kč, resp. 500 Kč). Vysvětlení v tomto směru nepodává ani 
důvodová zpráva. 

Akceptováno jinak. 
 Přechodná ustanovení byla zcela vypuštěna 
v důsledku posunutí účinnosti návrhu. 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

K obecné části důvodové zprávy 
V části C obecné části důvodové zprávy nazvané Předpokládaný hospodářský a finanční 
dopad navrhované právní úpravy je v úvodu obsažena tato věta: 
„Hospodářský a finanční dopad na jednotlivé adresáty navrhované právní úpravy je 
podrobně uveden v části A této důvodové zprávy včetně vyhodnocení  nákladů a přínosů 
jednotlivých variant řešení.“. Vzhledem k tomu, že tvrzení obsažené v této větě 
neodpovídá skutečnosti, neboť jde převážně o záležitosti, které jsou předmětem 

Akceptováno. Opraveno. 
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Závěrečné zprávy hodnocení dopadů regulace, doporučujeme tuto větu z důvodové 
zprávy vypustit.  

Ministerstvo vnitra K úvodní větě čl. I: 
 Doporučujeme z úvodní věty čl. I vypustit zákony č. 270/2008 Sb., č. 369/2011 
Sb., a č. 60/2014 Sb., neboť tyto zákony nenovelizovaly § 16b odst. 1 zák. č. 48/1997 Sb. 

Akceptováno. 

K čl. II bodu 3: 
 Doporučujeme z důvodu nadbytečnosti tento bod vypustit, neboť 
skutečnost uvedená v daném přechodném ustanovení vyplývá již z čl. II bodu 2. Není 
přitom relevantní, zda pojištěnec nedosáhnul limitu 1 000 Kč, resp. 500 Kč, anebo limitu 
2 500 Kč. Pro oba dva případy se již bude aplikovat zákon č. 48/1997 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí nově navrhovaného zákona. 

Akceptováno jinak. 
Přechodná ustanovení byla zcela vypuštěna 
v důsledku posunutí účinnosti návrhu. 

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů 
 
a 
 
Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR 

Uplatňujeme návrh na legislativní změnu, která by vhodným způsobem vyřešila postavení 
zdravotních pojišťoven při provádění veřejného zdravotního pojištění: 
Povinnost zdravotních pojišťoven zveřejňovat smlouvy 
V oblasti transparentnosti, navrhujeme sjednotit způsob zveřejňování smluv uzavíraných 
mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli hrazených zdravotních služeb ve smyslu § 
17 odst. 1, dalších zdravotních služeb,včetně léčivých přípravků a zdravotnických 
prostředků ve smyslu § 17 odst. 7, bez rozdílu a dále zdravotních služeb (ošetřovatelské 
péče) poskytovaných na základě smluv uzavíraných se zařízeními sociálních služeb 
poskytujících pobytové sociální služby ve smyslu § 17a zákona č. 48/1997 Sb., na základě 
kterých zdravotní pojišťovny provádí úhrady hrazených služeb na vrub základního fondu 
zdravotního pojištění. 
Odůvodnění: 
Účelem legislativní změny je snaha sjednotit praxi zveřejňování všech smluv uzavíraných 
zdravotními pojišťovnami při provádění veřejného zdravotního pojištění, na základě 
kterých zdravotní pojišťovny provádějí úhrady hrazených zdravotních služeb z prostředků 
základní fordu zdravotního pojištění, a podřadit tuto povinnost zdravotních pojišťoven pod 
pravidla jedné právní úpravy, a to zákona o veřejném zdravotním pojištění. Zveřejňování 
smluv, na základě kterých zdravotní pojišťovny provádí úhrady hrazených služeb na vrub 
základního fondu zdravotního pojištění ve dvou různých režimech, je nelogické. 
V důsledku této změny nedochází k jakémukoliv omezení principů transparentnosti.  

Neakceptováno. 
Nad rámec návrhu. 

Oznamovací povinnost ve smyslu ust. § 55 zákona 
Ust. § 55 odst. 2 se ruší a zároveň se nahrazuje textem následujícího znění: 
Varianta A) 

Neakceptováno. 
Nad rámec návrhu. 
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(2) Pro účely náhrady nákladů na péči hrazenou ze zdravotního pojištění (hrazené služby) 
podle odstavce 1 jsou poskytovatelé povinni oznámit příslušné zdravotní pojišťovně úrazy 
a jiná poškození zdraví osob, kterým poskytla zdravotní péči (hrazené služby), pokud mají 
důvodné podezření, že úraz nebo jiné poškození zdraví byly způsobeny jednáním 
právnické nebo fyzické osoby. Oznamovací povinnost dle věty prvé mají i orgány 
Policie České republiky, státní zastupitelství, soudy a správní úřady. Oznamovací 
povinnost podle tohoto odstavce se plní do jednoho měsíce ode dne, kdy se ten, kdo 
skutečnost oznamuje, o ní dozvěděl. Orgány Policie České republiky, státní 
zastupitelství, soudy a správní úřady jsou povinny neprodleně a bez žádosti 
příslušné zdravotní pojišťovně  
 a) sdělit okolnosti zjištěné v rámci své činnosti, které by mohly vést ke vzniku 
nároku zdravotní pojišťovny na náhradu nákladů na hrazené služby podle odstavce 
1,  
 b) sdělit okolnosti zjištěné v rámci své činnosti nasvědčující tomu, že došlo ke 
vzniku práva zdravotní pojišťovny na náhradu nákladů na hrazené služby podle 
odstavce 1,  
 c) zaslat pravomocné rozhodnutí vydané v rámci jeho činnosti, kterým 
konstatovaly skutečnost, že třetí osoba způsobila vznik práva zdravotní pojišťovny 
na náhradu nákladů na hrazené služby podle odstavce 1 tím, že svým zaviněným 
protiprávním jednáním porušila právní předpis,  
 d) zaslat konečné pravomocné rozhodnutí vydané v rámci jeho činnosti při šetření 
okolností, které mohly vést ke vzniku práva zdravotní pojišťovny na náhradu 
nákladů na hrazené služby podle odstavce 1, které není rozhodnutím ve smyslu 
písm. c). 
alternativně 
Varianta B) 
(2) Pro účely náhrady nákladů na péči hrazenou ze zdravotního pojištění (hrazené služby) 
podle odstavce 1 jsou poskytovatelé povinni oznámit příslušné zdravotní pojišťovně úrazy 
a jiná poškození zdraví osob, kterým poskytla zdravotní péči (hrazené služby), pokud mají 
důvodné podezření, že úraz nebo jiné poškození zdraví byly způsobeny jednáním 
právnické nebo fyzické osoby. Oznamovací povinnost dle věty prvé mají i orgány 
Policie České republiky, státní zastupitelství, soudy a správní úřady. Oznamovací 
povinnost podle tohoto odstavce se plní do jednoho měsíce ode dne, kdy se ten, kdo 
skutečnost oznamuje, o ní dozvěděl. Orgány Policie České republiky, státní 
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zastupitelství, soudy a správní úřady jsou povinny neprodleně a bez žádosti 
příslušné zdravotní pojišťovně  
 a) sdělit okolnosti zjištěné v rámci své činnosti, které by mohly vést ke vzniku 
nároku zdravotní pojišťovny na náhradu nákladů na hrazené služby podle odstavce 
1,  
 b) sdělit okolnosti zjištěné v rámci své činnosti nasvědčující tomu, že došlo ke 
vzniku práva zdravotní pojišťovny na náhradu nákladů na hrazené služby podle 
odstavce 1,  
 c) zaslat konečné pravomocné rozhodnutí vydané v rámci jeho činnosti při šetření 
okolností oznámených ve smyslu a) nebo b). 
 
Analýza současného stavu a odůvodnění: 
Dle současné právní úpravy ust. § 55 odst. 1 cit. zákona má příslušná zdravotní 
pojišťovna právo na náhradu nákladů na péči vůči třetím osobám, jestliže vynaložila 
náklady na péči hrazenou ze zdravotního pojištění v důsledku jejich zaviněného 
protiprávního jednání na pojištěnci, ust. § 55 odst. 2 cit. zákona potom upravuje i 
oznamovací povinnost o poškozeních zdraví s podezřením na protiprávní jednání třetí 
osoby vůči zdravotní pojišťovně taxativně určených subjektů (zdravotnická zařízení, 
Policie ČR, státní zastupitelství a soudy). Neupravuje však obdobnou povinnost správních 
orgánů, které rozhodují o přestupcích dle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, tedy 
zaviněných jednáních méně závažného charakteru, která tvoří většinu protiprávních 
jednání třetích osob ve smyslu cit. ustanovení, zejména ve věcech dopravních nehod a 
fyzických napadení. Výsledky těchto správních řízení jsou pro příslušnou zdravotní 
pojišťovnu nezbytným podkladem pro úspěšné uplatnění nároku na náhradu nákladů na 
péči. Absence právní úpravy naznačené povinnosti těchto správních orgánů, znesnadňuje 
činnost zdravotním pojišťovnám na tomto úseku, které jsou nuceny o výsledky správních 
řízení v každém jednotlivém případě žádat a svůj požadavek o poskytnutí výsledku 
správního řízení mohou pouze obtížně dovozovat z práva na nahlédnutí do správního 
spisu jako jiná osoba s povinností prokazovat právní zájem nebo jiný závažný důvod. 
Absence obdobné povinnosti uložené správním orgánům, stanovená jiným subjektům 
v současném znění ust. § 55 odst. 1 zák. č. 48/1997 Sb., brání zdravotním pojišťovnám 
vymoci co nejhospodárněji a nejrychleji náhrady nákladů na péči, které jsou dle vyhl. č. 
418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů 
fondů veřejného zdravotního pojištění, zdrojem základních fondů zdravotních pojišťoven. 
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V Praze 1. června 2017 

Vypracoval: Mgr. Pavlína Žílová Podpis: 

 

 

Např. zákon o nemocenském pojištění oznamovací povinnost správních úřadů ve vztahu 
k orgánům nemocenského pojištění zakotvuje. 
K oznamovací povinnosti soudu a rozsahu této povinnosti je nezbytné doplnit, že dle 
koncepce současné právní úpravy oznamující subjekt splní svou povinnost, když 
v oznámení pouze uvede, že došlo k úrazu (poškození zdraví) a že existuje jiná osoba 
důvodně podezřelá z toho, že úraz či jinou poruchu zdraví způsobila, z oznámení však 
nemusí být zřejmé, zda se podezření potvrdilo či s jakým výsledkem byla věc ukončena. 
Postavení zdravotní pojišťovny je nutno ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení 
poměřovat postavením poškozeného, jak je upraveno zejména v ust. § 43 až 46 a § 65 
trestního řádu. Je-li zdravotní pojišťovna v trestním řízení poškozeným, má též nárok na 
doručení rozsudku, což výslovně plyne z ust. § 130 tr. řádu (příp. § 314f tr. řádu), pokud jí 
postavení poškozeného naopak nesvědčí, na doručení rozsudku (příp. trestního příkazu) 
nemá nárok. Totéž platí v zásadě i o ostatních rozhodnutích orgánů činných v trestním 
řízení (včetně přípravného). Absence povinnosti orgánů Policie ČR, státních zastupitelství 
a soudů zaslat konečná rozhodnutí z trestního řízení (včetně přípravného) ve věcech 
trestných činů s ublíženími na zdraví, v němž zdravotní pojišťovna není připojena 
s nárokem na náhradu škody v trestním řízení a nemá právní nárok na obdržení těchto 
rozhodnutí, kterými je prokazováno zaviněné protiprávní jednání třetí osoby, ztěžuje 
zdravotní pojišťovně postup při vymáhání těchto nároků. 
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