
Pozměňovací a jiné návrhy 
k vládnímu návrhu 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,
(tisk 307)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A. Pozměňovací  návrh  obsažený  v usnesení  výboru  pro  zdravotnictví  č.  55  z  11.  schůze 
konané dne 16. října 2014 (tisk 307/1)

„V  příloze  č.  3  Oddílu  C  Seznam  zdravotnických  prostředků  hrazených  z  veřejného 
zdravotního pojištění při poskytování ambulantních zdravotních služeb vložit novou položku 135a, 
která zní:
„

Položka
Skupina Název  druhu 

(typu) 
zdravotnického 
prostředku

Omezení Limitace výše 
úhrady

135a 11 Dezinfekční 
prostředek  ve 
formě  spreje  k 
dezinfekci  kůže 
při  aplikaci 
inzulínu  a  při 
použití lancety pro 
odběr krve

Dle  druhu  léčby; 
po  předepsání 
DIA

100  %;  max.  40,- 
Kč  za  200 
dezinfekčních 
dávek; A”.

“.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 31. října 2014

B. Poslanec Leoš Heger

Pozměňovací návrh je podáván k pozměňovacímu návrhu Výboru pro zdravotnictví (usnesení ze  
dne 21. 10. 2014 doručené poslancům jako tisk 307/1)

1. V textu v dolní části tabulky, sloupec „Název druhu (typu) zdravotnického prostředku“ se vypouštějí 
slova „ve formě spreje“.

2. Text v dolní části tabulky, sloupec „Omezení“ zní: „max. 1000 ml za rok; po předepsání DIA, 
PRL“.

3. Text v dolní části tabulky, sloupec „Limitace výše úhrady“ zní: „100%; max. 80,-Kč za 1000 ml; 
A“.
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C. Poslanec Ludvík Hovorka

V čl. I se vkládá nový bod 1, který zní:

„1. V § 17 odst. 5 se na konci věty poslední doplňuje nový text, který zní:  „(dále „Individuální 
smluvní ujednání“). Zdravotní pojišťovna je povinna zveřejnit individuální smluvní ujednání 
do  patnácti  dnů  ode  dne,  kdy  bylo  uzavřeno,  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup. 
Individuální smluvní ujednání nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění.“.“.

Následující body se přeznačí.

V Praze 31. října 2014

Soňa Marková, v.r.
zpravodajka výboru pro zdravotnictví
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