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III. 
ODŮVODNĚNÍ 

 
OBECNÁ ČÁST 

 
 
Název: 
 
Návrh vyhlášky o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem veřejného zdravotního 
pojištění a o jednacím řádu Dozorčího orgánu 
 
 
Podle schváleného Plánu přípravy vyhlášek na rok 2016 se k tomuto materiálu nezpracovává 
hodnocení dopadů regulace (RIA). 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 
 
Návrh vyhlášky o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem veřejného zdravotního pojištění 
a o jednacím řádu Dozorčího orgánu je prováděcím předpisem k zákonu č. 592/1992 Sb., o 
pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 145/2017 Sb. 
 
Navrhovaná vyhláška má za cíl nahradit dosavadní vyhlášku č. 644/2004 Sb., o pravidlech 
hospodaření se zvláštním účtem zdravotního pojištění, průměrných nákladech a o jednacím 
řádu dozorčího orgánu, která se zrušuje zákonem č. 145/2017 Sb. ke dni 1. ledna 2018. Při 
tvorbě vyhlášky bylo záměrem předkladatele zachovat novelou zákona nedotčená ustanovení 
rušené vyhlášky (průběh jednání dozorčího orgánu, postup při správě zvláštního účtu), která 
v praxi velmi dobře fungují, přičemž nebyl zaznamenán žádný podnět ani důvod k jejich 
změnám. Návrh pouze na žádost zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven a za účelem 
racionalizace výkonu působnosti Dozorčího orgánu nově zavádí možnost nahrazení jednání 
Dozorčího orgánu jednáním na dálku. Část úpravy pravidel hospodaření se zvláštním účtem 
byla přesunuta do zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve 
znění pozdějších předpisů, v návrhu vyhlášky se tak zachovávají pouze ta ustanovení, která 
zmíněný zákon v novelizovaném znění neupravuje, tedy ustanovení o postupu pro případ 
nesprávně oznámené výše výběru pojistného a ustanovení o zaokrouhlování částek vzešlých 
z přerozdělování na celé koruny. 
 
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, 
včetně souladu se zákonným zmocněním 
 
Předkládaný návrh vyhlášky respektuje rozsah a meze zákonného zmocnění stanoveného 
v § 21f písm. b) a c) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve 
znění zákona č. 145/2017 Sb., a je zpracován v mezích prováděného zákona. 
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3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 
 
Návrh vyhlášky není v rozporu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů 
Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie. Právní předpisy 
Evropské unie problematiku upravenou návrhem vyhlášky nechávají plně v kompetenci 
členských států. Návrh vyhlášky je tak plně slučitelný s právem Evropské unie. 
 
 
4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 
Navrhovaná vyhláška se předkládá s cílem nahradit dosavadní vyhlášku č. 644/2004 Sb., o 
pravidlech hospodaření se zvláštním účtem zdravotního pojištění, průměrných nákladech a o 
jednacím řádu dozorčího orgánu, která se zrušuje zákonem č. 145/2017 Sb. s účinností ke dni 
1. ledna 2018. 
 
 
Bylo proto nutné ty části zrušené vyhlášky, které nebyly přejaty do zákona a které jsou 
k provádění nové právní úpravy nezbytné, publikovat jako novou vyhlášku. Jedná se 
především o úpravu některých dílčích otázek hospodaření se zvláštním účtem, o úpravu 
jednacího řádu Dozorčího orgánu a o úpravu oceňování zdravotních služeb pro účely 
přerozdělování pojistného. Tato vyhláška upravuje první dvě ze zmíněných oblastí, třetí 
problematiku upraví z důvodu přehlednosti a systematičnosti, a také kvůli potřebě roční 
periodicity úpravy oceňování, návrh vyhlášky o způsobu oceňování zdravotních služeb 
vykázaných vždy ve zvoleném kalendářním roce. 
 
 
5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, 
ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady, 
včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 
slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 
 
S činností Dozorčího orgánu jsou spojeny minimální náklady, které jsou financovány z 
prostředků provozního fondu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Členství 
v Dozorčím orgánu je čestné.  
Fungování Dozorčího orgánu naopak zajišťuje kontrolu přerozdělování pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění, které představuje příjmy jednoho z veřejných rozpočtů.   
 
Navrhovaná právní úprava nepředstavuje zvýšené nároky na státní rozpočet a ostatní veřejné 
rozpočty. Návrh nepředpokládá dopady na podnikatelské prostředí, sociální dopady (včetně 
dopadů na rodiny a specifické skupiny obyvatel), ani dopady na životní prostředí.  
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6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
Návrh vyhlášky nezasahuje a ani nemůže zasáhnout do zásady zákazu diskriminace 
ani do oblasti rovnosti mužů a žen. 
 
 
7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
 
Návrh vyhlášky nezakládá žádný nový sběr osobních údajů ani nevytváří nové způsoby 
zpracování osobních údajů. Sdělování jmen a kontaktních údajů členů Dozorčího orgánu je 
zachováno ve stejné míře jako doposud. 
 
 
8. Zhodnocení korupčních rizik. 
 
Návrh vyhlášky s ohledem na svůj věcný obsah nezakládá a ani nepředpokládá založení 
korupčních rizik ani jejich nárůst. Návrh naopak zaručuje bezproblémové fungování 
Dozorčího orgánu, které zajišťuje správné přerozdělování prostředků z pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění.  
 
 
9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Navrhovaná právní úprava nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 

§ 1 
V souladu se zmocněním se definuje předmět úpravy návrhu vyhlášky. 
 
§ 2 
Vzhledem k odlišné zákonné úpravě přerozdělování odpadla nutnost řadu technických otázek 
hospodaření se zvláštním účtem upravit ve vyhlášce, jako tomu bylo doposud. Ze stávající 
vyhlášky č. 644/2004 Sb. se proto přejímají jen její ustanovení § 6 odst. 4 a 8. V případě 
odstavce 4 se úprava přejímá, protože v zákoně není ani po novelizaci upraven postup pro 
případ, kdy zdravotní pojišťovna nesprávně sdělí výši vybraného pojistného. Úprava 
odstavce 8 dosavadní vyhlášky se přejímá z důvodu zachování stávající praxe, kdy se veškeré 
částky vypočtené v přerozdělování zaokrouhlují na celé koruny dolů, tento postup se v praxi 
osvědčil a není důvod k jeho změně. Ostatní ustanovení § 6 stávající vyhlášky jsou po 
novelizaci zákonem č. 145/2017 Sb. upravena přímo v zákoně nebo jsou nadbytečná. Zároveň 
nebyla identifikována potřeba upravit vyhláškou nad rámec provedené novelizace zákona 
další technické otázky, které dosavadní vyhláška neupravovala. 
 
§ 3 až 5 
Navrhuje se převzít úpravu § 7 dosavadní vyhlášky č. 644/2004 Sb. (§ 3 a 4 návrhu), která je 
v § 5 doplněna o novou možnost jednání na dálku. Jednání na dálku podle návrhu probíhá 
prostřednictvím datových schránek zdravotních pojišťoven a ministerstev, která jsou 
v Dozorčím orgánu zastoupeny. S jednáním na dálku musí vyjádřit souhlas všechny instituce, 
které jsou v Dozorčím orgánu zastoupeny. Pokud některá ze zastoupených institucí ve 
stanoveném termínu vyjádří nesouhlas nebo se vůbec nevyjádří, jednání Dozorčího orgánu 
proběhne běžným způsobem za osobní účasti jeho členů. Osobní jednání Dozorčího orgánu 
tedy proběhne i v případech, kdy na tomto jednání bude trvat pouze jeden ze členů orgánu.   
 
V § 3 odstavci 2 byla vypuštěna dosavadní úprava hlasovacích práv členů Dozorčího orgánu 
při volbě předsedy, místopředsedy a jednatele. Tato úprava odpovídala zákonné úpravě 
rozložení hlasů členů Dozorčího orgánu, proto by úprava ve vyhlášce byla duplicitní. V § 3 
odst. 4 byla vložena věta, že jednání Dozorčího orgánu se vždy účastní osoba zastupující 
správce zvláštního účtu. 
 
§ 6 
Dosavadní vyhláška bude zrušena 1. ledna 2018, je tedy žádoucí, aby nová právní úprava 
nabyla účinnosti také 1. ledna 2018. 
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