
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 23. března 

2018, s termínem dodání stanovisek do 10. dubna 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

 

Úřad vlády ČR - 

Ministr a předseda 

Legislativní rady 

vlády (KML) 

 

Zásadní připomínky k Čl. 1: 

 

Připomínka k bodu č. 4 

  

Kompenzační pomůcky pro nevidomé a slabozraké, jakými jsou například bílé 

hole, lékařské teploměry s hlasovým výstupem apod. jsou v současné době 

vydávány v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 písm. a) bod 2. tohoto zákona 

prostřednictvím subjektů, které mají uzavřenou smlouvu se zdravotní 

pojišťovnou. Zdravotnické prostředky určené ke kompenzaci zrakového postižení 

nyní nejsou zpravidla vydávány poskytovateli lékárenské péče ani očními 

optikami.  

 

Nově navrhované znění předmětného ustanovení však v rozporu s faktickým 

stavem vylučuje smluvní subjekty vydávající zdravotnické prostředky určené 

nevidomým a slabozrakým z okruhu subjektů, kterým jsou tyto pomůcky 

zdravotní pojišťovnou hrazeny, neboť dle bodu 2 již nejsou součástí výčtu tzv. 

smluvních výdejců.  

 

Akceptováno. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že pomůcky pro nevidomé a slabozraké by nově byly 

zdravotní pojišťovnou hrazeny pouze dvěma subjekty. Poskytovateli lékárenské 

péče, kteří však tento sortiment pomůcek mají ve své nabídce buď ve velmi 

omezeném rozsahu, většinou ho však nevydávají vůbec, a očními optikami, 

nově vyčleněnými do samostatného bodu 3., vydávajícími pouze pomůcky 

určené pojištěncům s lehčími vadami zraku (brýlové obruby, kontaktní čočky 

apod.). 

 

Osoby s těžšími vadami zraku, u kterých již není dostačující kompenzace 

zdravotního postižení prostřednictvím pomůcek vydávaných v očních optikách, 

tedy nevidomí a slabozrací, využívají služeb smluvních poskytovatelů, zejména 

specializovaných center pro osoby se zrakovým postižením Sjednocené 

organizace nevidomých a slabozrakých ČR, která jsou v současné době také ve 

smluvním vztahu se zdravotními pojišťovnami, slouží tedy i jako výdejny 

zdravotnických prostředků. Navrhovanou novelou zákona by pomůcky vydávané 

těmito subjekty hrazeny zdravotními pojišťovnami nebyly, což by pro pojištěnce, 

kteří často využívají služeb těchto center, znamenalo omezení či ztížení 

přístupnosti k těmto pomůckám. Specializovaná zařízení pomáhají a podporují 

osoby se zrakovým postižením nejen zajišťováním výdeje kompenzačních 

pomůcek, ale také poskytováním odborného poradenství. Vytvářejí tak přirozené 

komunitní centrum pro osoby se zrakovým postižním a jsou těmito osobami 

často navštěvovány. 

 

S účinností novely v navrhovaném znění by bylo nutné zajistit vznik nových 

distribučních kanálů a zdravotnické pomůcky pro nevidomé a slabozraké by 

musely být nově vydávány na základě navrhovaného znění pouze poskytovateli 

lékárenské péče či očními optikami. Ani jeden z uvedených subjektů však není 

schopen poskytovat odborné poradenství. 

 

Navrhujeme proto doplnit § 17 odst. 7 písm. a) bod 2 následovně: 
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2. jiným osobám, se kterými zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu o výdeji 

zdravotnických prostředků (dále jen „smluvní výdejci“) pouze individuálně 

zhotovované zdravotnické prostředky, zdravotnické prostředky ortopedicko 

protetické, zdravotnické prostředky pro přístrojovou lymfodrenáž, zdravotnické 

prostředky pro pacienty s poruchou mobility, zdravotnické prostředky pro 

pacienty s poruchou sluchu, zdravotnické prostředky pro nevidomé a 

slabozraké, zdravotnické prostředky respirační, inhalační a pro aplikaci 

enterální výživy a paruky podle přílohy č. 3 tohoto zákona a opravy a úpravy 

těchto zdravotnických prostředků. 

Připomínka k bodu č. 9  

 

Dle stávající úpravy Přílohy č. 3 má pojištěnec se zrakovým postižením nárok na 

plnou úhradu kompenzační pomůcky – bílé hole v počtu tří kusů za kalendářní 

rok. Cena nejčastěji používaného druhu tohoto zdravotnického prostředku 

(slepecká hůl orientační kombinovaná 4dílná aluminiová) činí 826 Kč. 

 

Nově navrhované znění Přílohy č. 3 stanoví nárok na slepeckou hůl pouze 

v počtu jeden kus za kalendářní rok s úhradou za hůl orientační a signalizační ve 

výši 500 Kč. 

 

Doba použitelnosti slepeckých holí je velice rychle zkracována nejen běžným 

opotřebením, ale zejména řadou faktorů, které nejsou pojištěnci schopni 

v průběhu jejího používání eliminovat. Vzhledem k využívání slepecké hole 

nejen v interiéru, ale zejména v exteriéru, dochází často k jejímu znehodnocení, 

ať již nárazem do překážky, zaklíněním či z důvodu nepozornosti třetích osob.  

 

Proto navrhujeme zvýšení finančního a množstevního limitu, dle kterého by 

pojištěnci měli nárok na 3 kusy slepecké hole za rok. Dále navrhujeme navýšení 

limitu úhrady u slepecké hole bílé opěrné na 500 Kč/kus, u slepecké hole bílé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno částečně. 

Tyto položky jsou upraveny na základě 

dohodnutého konsensu z jednotlivých 

pracovních jednání. 

Konsensus: 

bílé hole – opěrné 2ks/1 rok 174 Kč/1 

kus bez DPH 

bílé hole – signalizační a orientační 

2ks/1 rok 609 Kč/1 kus bez DPH 

lékařské mluvící teploměry – pro 

nevidomé 1ks/7let úhradový limit 1.739 

Kč/1 ks bez DPH 
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signalizační a orientační na 826Kč/kus a slepecké hole červenobílé na 

826Kč/kus. 

 

Novelou navrhované množstevní a finanční limity pro úhrady slepeckých holí by 

znamenaly neodůvodněnou finanční zátěž pro osoby se zrakovým postižením. 

Slepecká hůl je jednou ze základních kompenzačních pomůcek pro nevidomé a 

slabozraké pojištěnce a jedním z mála zdravotnických prostředků, který je 

možné vydávat osobám s tímto zdravotním postižením za finančního přispění 

zdravotní pojišťovny. 

 

Z výše uvedených důvodů navrhujeme i navýšení finančního limitu pro lékařské 

teploměry s hlasovým výstupem, a to na částku 2.500 Kč, neboť přibližně tolik 

v současné době činí finanční náklad na pořízení těchto teploměrů. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká lékařská 

komora 

    

  1) K § 39w odst. 1: 

 

     Navrhované ustanovení pozici zdravotních pojišťoven a posiluje pozici státu. 

Pokud budou chtít být zdravotní pojišťovny iniciativní, pak mají dle návrhu novely 

za účelem zajištění plné úhrady zdravotnických prostředků možnost pouze 

požádat zdravotnické zařízení o vypsání cenové soutěže, ale to je zároveň 

podmíněno tím, že takovou žádost musí podat pojišťovny zastupující min. 75 % 

pojištěnců a ještě k tomu potřebují souhlas MZ ČR. Tento proces se ČLK jeví 

příliš komplikovaný a obtížný, navrhujeme proto podmínky výrazně usnadnit a 

zmírnit. 

 

Akceptováno částečně. 

Kvórum 75 % bylo sníženo na 30 %. 

Cílem právní úpravy je snížení úhrady 

pouze tam, kde lze předpokládat 

výraznější úsporu prostředků 

zdravotního pojištění. Naplnění tohoto 

cíle je především v zájmu zdravotních 

pojišťoven, které tak mohou ušetřit 

finanční náklady. Z toho důvodu je 

provedení cenové soutěže vázáno 

na jejich návrh. 
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     2) K příloze č. 3 – kategorizace zdravotnických prostředků, kategorizační 

strom 01: 

 

     V kategorizačním stromu č. 01 ČLK navrhuje doplnit do preskripčního 

omezení odbornosti PRL (všeobecné praktické lékařství) a INT (vnitřní lékařství) 

u položky č. 01.04.01.02. 

 

Neakceptováno. Připomínkové místo 

na připomínce trvá. 

Tyto položky jsou upraveny na základě 

dohodnutého konsensu z jednotlivých 

pracovních jednání pracovní skupiny 

pro úhrady zdravotnických prostředků. 

 

     3) K příloze č. 3 – kategorizace zdravotnických prostředků, kategorizační 

strom 04: 

 

     V kategorizačním stromu č. 04 ČLK navrhuje doplnit do preskripčního 

omezení odbornosti PRL (všeobecné praktické lékařství) a INT (vnitřní lékařství) 

u následujících položek: 

 

a) 04.01.02.02 

b) 04.02.02.01 

c) 04.02.04.01 

d) 04.02.05.01 

e) 04.03.01.01 

f) 04.03.02.02 

g) 04.03.02.03 

h) 04.03.03.03 

i) 04.03.03.04 

j) 04.03.03.05 

k) 04.03.04.04 

l) 04.03.05.01 

m) 04.04.01.04 

n) 04.04.01.05 

o) 04.04.01.06 

Neakceptováno. Připomínkové místo 

na připomínce trvá. 

Tyto položky jsou upraveny na základě 

dohodnutého konsensu z jednotlivých 

pracovních jednání pracovní skupiny 

pro úhrady zdravotnických prostředků. 
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p) 04.04.02.07 

q) 04.04.02.08 

r) 04.04.04.01 

s) 04.04.05.01 

t) 04.04.06.01 

 

 

     Navrhovaná doplnění v připomínkách č. 2 a 3 se týkají poloměkkých a 

měkkých fixací a bandáží. Obě odbornosti totiž v praxi často ošetřují 

mimokloubní revmatické syndromy a PRL nadto i většinu úrazů měkkých tkání. 

Z toho důvodu je nezbytné, aby tyto odbornosti byly zároveň také oprávněny 

předepsat odpovídající zdravotnický prostředek.  

 

     4) K příloze č. 3 – kategorizace zdravotnických prostředků, kategorizační 

strom 04: 

 

V kategorizačním stromu č. 04 ČLK navrhuje doplnit do preskripčního omezení 

odbornost INT (vnitřní lékařství) u následujících položek: 

 

a) 04.07.03.01 

b) 04.07.03.02 

 

Neakceptováno.  Připomínkové 

místo na připomínce trvá. 

Tyto položky jsou upraveny na základě 

dohodnutého konsensu z jednotlivých 

pracovních jednání pracovní skupiny 

pro úhrady zdravotnických prostředků. 

 

     5) K příloze č. 3 – kategorizace zdravotnických prostředků, kategorizační 

strom 05: 

 

     V kategorizačním stromu č. 05 ČLK navrhuje doplnit do preskripčního 

omezení odbornost INT (vnitřní lékařství) u následujících položek: 

 

a) 05.02.01.01 

b) 05.02.01.03 

c) 05.02.01.04 

Neakceptováno.  Připomínkové 

místo na připomínce trvá. 

Tyto položky jsou upraveny na základě 

dohodnutého konsensu z jednotlivých 

pracovních jednání pracovní skupiny 

pro úhrady zdravotnických prostředků. 
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d) 05.02.02.01 

e) 05.02.03.01 

f) 05.03.01.01 (+ rovněž také odbornost PRL) 

g) 05.03.01.02 

h) 05.03.02.01 

i) 05.03.04.01 

j) 05.03.04.02 (+ rovněž také odbornost PRL) 

k) 05.03.04.03 

 

 

     Navrhovaná doplnění v připomínkách č. 4 a 5 se týkají léčby pacientů 

s diabetologickým onemocněním a s tím související potřebou preskripce 

zdravotnických prostředků. Cílem návrhu je umožnit poskytovatelům v oboru 

vnitřní lékařství (a v některých případech též praktickým lékařům) předepsat 

diabetikům např. glukometry, proužky do glukometru, inzulinová pera, 

jehly apod., neboť v praxi je řada internistů, kteří o pacienty s diabetem pečují. V 

současnosti má lékař internista v předepisování pomůcek pro diabetiky 

paradoxně ještě menší možnosti než praktický lékař. Dalším paradoxem je, že 

odbornost INT má oprávnění předepisovat celou škálu léčivých přípravků pro 

diabetiky, ale nemůže preskribovat zdravotnické prostředky pro jejich aplikaci 

(příklady viz výše). Z toho důvodu je nezbytné, aby zmíněné odbornosti byly 

zároveň také oprávněny předepsat odpovídající zdravotnický prostředek. 

 

Všechny uvedené připomínky považuje Česká lékařská komora za zásadní. 
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Česká lékárnická 

komora 

 

ČLnK nemá připomínky k samotným navrženým změnám návrhu novely, ale 

považuje za nutné využít novelizace zákona k doplnění ustanovení zavádějícího 

dispenzační taxu za výdej léčivých přípravků v lékárnách. 

Navržená změna  

V § 32 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 3, které znějí: 

(2) Za výdej léčivého přípravku na recept, hrazeného zcela nebo zčásti z 

veřejného zdravotního pojištění, bez ohledu na to, zda je v konkrétním 

případě skutečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění 

nebo zda si jej plně hradí pacient, náleží poskytovateli lékárenské péče 

dispenzační taxa za všechna na receptu předepsaná balení jednoho 

druhu léčivého přípravku. Výši dispenzační taxy stanoví Ministerstvo 

zdravotnictví prováděcím právním předpisem. 

(3) Dispenzační taxu za výdej léčivého přípravku, který si v plné výši 

hradí pacient, vybere poskytovatel lékárenské péče při výdeji. V případě, 

že léčivý přípravek je hrazen, i jen zčásti, zdravotní pojišťovnou, uhradí 

poskytovateli lékárenské péče dispenzační taxu příslušná zdravotní 

pojišťovna spolu s léčivým přípravkem podle § 17 odst. 7 písm. a) bod 1.  

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 4 až 7. 

V § 32 odst. 6 se za slova „nemajetkové povahy,“ vkládají slova „slevu 

z dispenzační taxy,“. 

Odůvodnění  

Nedávno schválená novela zákona o léčivech přinesla nový nástroj, jímž 

Ministerstvo zdravotnictví může zakázat export léčivých přípravků, u kterých 

bude hrozit jejich nedostatek pro pacienty v České republice. Příčina velkého 

zájmu o export léčivých přípravků z ČR tkví v nízkých cenách léčivých přípravků. 

Ty jsou regulovány cenou maximální určovanou ve správním řízení Státním 

ústavem pro kontrolu léčiv. Zjednodušeně řečeno má SÚKL za úkol cenu 

léčivých přípravků stanovovat tak, aby odpovídala nejnižším cenám v členských 

státech. Nízké ceny jsou nepochybně pozitivní pro pacienty i systém zdravotního 

pojištění. Nesou ale i svá negativa. Jedním je již zmiňovaný nedostatek léčivých 

přípravků kvůli zvýšenému exportu. Jiným pak podfinancování lékárenské péče. 

Proto byl již v rámci projednávání novely zákona o léčivech předložen 

 

Neakceptováno.  Připomínkové 

místo na připomínce trvá. 

Připomínka jde nad rámec navrhované 

úpravy. 

Úprava navrhovaná Českou lékárnickou 

komorou není realizovatelná, neboť 

úprava výše dispenzační taxy mající 

přímý vliv na nárok pojištěnce, jakož i 

na zdravotní pojišťovnu, by musela být 

stanovena zákonem, nikoli prováděcím 

právním předpisem. 

Navíc zákon o veřejném zdravotním 

pojištění nemůže stanovit povinnost 

hradit dispenzační taxu i v případech, 

kdy léčivý přípravek není hrazen z 

veřejného zdravotního pojištění. 
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Ministerstvo financí 

 

Připomínky zásadní  

 

K důvodové zprávě a RIA. Nesouhlasíme s dalším navyšováním počtu míst 

státních úředníků nad rámec stávajících limitů v personální a platové oblasti 

státního rozpočtu a požadujeme případný dopad krýt v rámci dosavadního 

omezení v kapitole Ministerstva zdravotnictví. Předně je třeba prioritu zabezpečit 

využitím neobsazených míst, kterých ústřední orgán za rok 2017 vykázal 171 

(cca 31 %) a SÚKL 64 (cca 12 %), celá rozpočtová kapitola pak v rozsahu 

přesahujícím 400 míst. To znamená, že je v možnostech kapitoly novou agendu 

pokrýt. Ostatní výdaje je třeba pokrýt v rámci výdajů stanovených rozpočtovými 

dokumenty pro kapitolu Ministerstva zdravotnictví bez požadavků na její 

dodatečné navýšení. Doporučujeme využít k pokrytí zabezpečení nové agendy 

mimorozpočtové zdroje SÚKL, které vykazovaly ke konci roku 2017 hodnotu 

přes 634 mil. Kč a mohou být podle § 112 zákona č. 378/ 2007 Sb., o léčivech, 

k tomuto účelu využity.  

 

 

Neakceptováno. ROZPOR. 

Předložený návrh zákona je nezbytné 

přijmout z důvodu dopadů nálezu 

Ústavního soudu Pl. ÚS 3/15, nejde 

tedy o samoúčelné zvyšování 

administrativní zátěže. 

Vznik nové agendy nutně přináší nové 

výdaje, které je třeba rozpočtově pokrýt. 

Řešení navrhované Ministerstvem 

financí vnímáme jako nesystémové, 

neboť ke vzniku nových služebních míst 

bude muset nutně dojít a danou agendu 

bude nutné financovat dlouhodobě, 

nikoli jen do doby vyčerpání prostředků 

uváděných Ministerstvem financí.  

Využití neobsazených míst rovněž 

nepřichází v úvahu, jsou určena na 

vykonávání jiných agend (tyto jsou 

v důsledku neobsazenosti vykonávány 

jen stěží, tzn. pracovníků tam je pro 

jejich řádný a plný výkon třeba a nelze 

je převádět na agendy jiné). 

Ministerstvo financí u dat týkajících 

se Státního ústavu pro kontrolu léčiv 

uvádí neobsazenost 64 míst (cca 

12 %). Tento údaj je sice správný, 

ale pouze statisticky. Reálně má Státní 

ústav pro kontrolu léčiv fyzicky 

neobsazených pouze 46 míst. Z těchto 
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46 míst je ze státního rozpočtu hrazeno 

pouze 12 míst. 

Rozdíl v počtech je dán tzv. přepočtem 

za rok, do kterého se započítává 

například dočasná neobsazenost 

způsobená nejen fluktuací, 

kdy z důvodu nutnosti dodržet 

požadavky plynoucí ze zákona o státní 

službě může nábor nového pracovníka 

trvat i 2 až 3 měsíce, ale kupř. také 

zkrácenými úvazky. 

Z fyzicky neobsazených míst se pak 

jedná o pozice, které jsou: 

- velmi odborné, na které se jen 

těžko hledají zaměstnanci (OKL, 

hodnotitelé REG, právníci), nebo 

- jsou připraveny na novou 

legislativu (etická komise, SAKL). 

V aktuálně připravované systemizaci 

pak Státní ústav pro kontrolu léčiv 

počítá s dalším nárůstem, a to o 22 

FTE, které bude hradit právě 

z prostředků, které jsou určeny 

na současné neobsazené pozice, 

čímž nenavýší finanční prostředky 

na platy ani z mimorozpočtových 

zdrojů. Tito zaměstnanci jsou převážně 

určeni na zpracování agendy, 

která na SÚKL dopadne v důsledku 

tzv. Brexitu. 

Tímto však vznikne riziko, že pokud 
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se podaří postupně obsazovat aktuálně 

neobsazené pozice, pak stávající 

prostředky na platy nebudou muset 

postačovat. 

 

K návrhu usnesení. Místo současného znění čl. II bod 1. žádáme uložit ministru 

zdravotnictví tento úkol: 

„zabezpečit implementaci návrhu zákona v rámci stávajících limitů v personální, 

platové a výdajové oblasti rozpočtové kapitoly Ministerstvo zdravotnictví.“ 

 

 

Neakceptováno. ROZPOR. 

Vznik nové agendy nutně přináší nové 

výdaje, které je třeba rozpočtově pokrýt, 

viz též vyjádření k předchozí 

připomínce. 

K § 39. V důvodové zprávě se uvádí, že cenovou soutěž organizuje Ústav na 

základě iniciativy zdravotních pojišťoven. Dále, že žádost o vypsání cenové 

soutěže může být podána, pokud reprezentuje alespoň ¾ všech pojištěnců. 

Domníváme se, že toto opatření je diskriminační, neboť se neobejde bez účasti 

VZP ČR. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny, které obhospodařují menší část 

trhu, disponují celkově menšími finančními prostředky, mohou mít jinou motivaci 

k vynakládání finančních prostředků a mohou mít větší zájem na vypsání 

cenové soutěže. Jsou dvě možnosti jak toho dosáhnout, buď snížit procentní 

část nutnou k účasti v cenové soutěži, nebo mít možnost podat žádost 

samostatně v rámci Svazu. V takovém případě se k návrhu Svazu vyjádří VZP 

ČR. Tento princip by fungoval i obráceně, to znamená, že k žádosti VZP ČR se 

prostřednictvím Svazu vyjádří zaměstnanecké pojišťovny. 

 

Akceptováno. 

Kvórum 75 % bylo sníženo na 30 %. 

Nadto podotýkáme cílem 

připomínkované právní úpravy je 

snížení úhrady pouze tam, kde lze 

předpokládat výraznější úsporu 

prostředků zdravotního pojištění. 

Individuální možnost snižování úhrady 

pro jednotlivé zdravotní pojišťovny je 

zajištěna prostřednictvím DNC. 

 

Moravskoslezský 

kraj 

 

Zásadní připomínky  

 

Návrh na rozšíření návrhu novely 

 

§ 17 odst. 8 věta první zní: „(8) Došlo-li k převodu všech majetkových práv 

vztahujících se k poskytování zdravotních služeb z poskytovatele, který požádal 

 

Neakceptováno. 

Připomínka jde nad rámec navrhované 

úpravy. 
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o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o 

zdravotních službách60), na jinou osobu, které bylo v návaznosti na to uděleno 

oprávnění k poskytování zdravotních služeb, nebo poskytuje-li jiná osoba 

zdravotní služby na základě osvědčení o splnění podmínek pro pokračování v 

poskytování zdravotních služeb po zemřelém poskytovateli podle zákona o 

zdravotních službách61) nebo následně jí uděleného oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb, uzavře zdravotní pojišťovna s touto osobou na její žádost 

smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb ve stejném rozsahu jako s 

původním poskytovatelem, a to do 180 dnů ode dne doručení žádosti zdravotní 

pojišťovně; smlouvu není zdravotní pojišťovna povinna uzavřít v případě, že 

původnímu poskytovateli smlouvu vypověděla.“ 

 

Navrhujeme vypustit slova „, který požádal o odnětí oprávnění k poskytování 

zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách60),“. 

 

Odůvodnění: 

V praxi se objevují případy, kdy poskytovatel zdravotních služeb hodlá převést 

svá majetková práva postupem podle § 23 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 

službách), ve znění pozdějších předpisů, avšak zároveň si chce ponechat 

oprávnění a v převáděném zdravotnickém zařízení nadále pracovat na nízký 

úvazek na své oprávnění, ale již bez uzavřených smluv s pojišťovnami.  

Zdravotní pojišťovny však striktně trvají na odejmutí oprávnění, aby byly splněny 

zákonné podmínky převodu podle § 17 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb., a nový 

poskytovatel se nemusel zúčastnit výběrového řízení. Toto vede k situaci, kterou 

již krajský úřad řešil, že poskytovatel, jež převádí svá majetková práva, sice 

požádá o odejmutí oprávnění v rámci převodu majetkových práv, v návaznosti 

na což je mu krajským úřadem vydáno rozhodnutí o odejmutí oprávnění, ale 

bezodkladně poté žádá krajský úřad o vydání nového oprávnění, obsahově 

totožného s tím odejmutým.  Bylo by tak vhodné legislativně zakotvit, aby bylo 

možno převést majetková práva spolu s právem na uzavření smluv bez 
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výběrového řízení na nového poskytovatele, aniž by bylo nutné striktně trvat na 

odejmutí oprávnění původního poskytovatele. 

 

 

Ministerstvo práce 

a sociálních věcí 

 

K bodu 9 – k příloze č. 3 a RIA 

Dle Shrnutí Závěrečné zprávy RIA předpokládá předkladatel v zásadě pozitivní 

sociální dopady návrhu, kdy uvádí, že na základě precizace kategorizace a limitů 

úhrady zdravotnických prostředků dojde k úspoře na výdajích pojištěnců v řádu 

několika stovek milionů korun, což má být způsobeno zejména tím, že se 

spoluúčastí 25 % bude hrazen menší počet zdravotnických prostředků.  MPSV 

nemá dostatečné informace o cenách jednotlivých zdravotnických prostředků, 

o aktuální reálné spoluúčasti pacientů nebo o faktickém obsahu některých 

současných položek (např. 165, skupina 14 kompenzační pomůcky pro 

nevidomé, 167, skupina 15 kompenzační pomůcky pro sluchově postižené). 

Přesto jsme toho názoru, že minimálně u některých skupin zdravotnických 

prostředků, uvedených podrobně v odrážkách na konci připomínky, jsou dopady 

na pojištěnce v zásadě negativní. To může mít dopady na resort práce a 

sociálních věcí, neboť lze důvodně předpokládat tlak na dávkové systémy, ať již 

v podobě zavedení nových nepojistných sociálních dávek či rozšíření okruhu 

produktů, na jejichž pořízení se přispívá v rámci příspěvku na zvláštní pomůcku. 

Návrh tedy potenciálně nese riziko zvýšení mandatorních výdajů státního 

rozpočtu, s čímž nelze zásadně souhlasit. Pojistné systémy nemohou fungovat 

na vrub nepojistných sociálních dávek. Je třeba podotknout, že níže uvedené 

položky se týkají nezanedbatelného počtu pojištěnců. Je tedy nezbytné přiznat 

tyto negativní dopady na určité skupiny pojištěnců, či lépe - odstranit je: 

 

 Dle návrhu již nemají být hrazeny baterie ke sluchadlu (položka 97, 

skupina 8) – dosud max. 4 ks za 5 let, 100 %, max. 80 Kč za 4 ks, čímž 

se pojištěncům zvýší náklady na užívání zdravotnického prostředku 

sluchadlo. Nemá být rovněž hrazen brýlový adaptér k závěsnému 

sluchadlu, tj. položka 98, skupina 8. Byť i v tomto případě jde o relativně 

 

Neakceptováno. 

Ze zdravotního pojištění se hradí 

zdravotnické prostředky, zatímco 

zvláštní pomůcky, na které přispívá 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

nejsou zdravotnickými prostředky. 

Definice zdravotnických prostředků 

přitom vyplývá z přímo použitelných 

nařízení Evropské unie, tedy se od ní 

nemůže Ministerstvo zdravotnictví 

odchýlit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. Vysvětleno. 

Baterie ke sluchadlu neobsahoval ani 

návrh kategorizačního stromu v roce 

2012. Na základě pracovních jednání 

k jednotlivým skupinám kategorizačního 

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



14 
 

malou částku (max. 1 ks za 5 let, 100 %, max. 90 Kč/kus).  

 

 

 

 

 

 

 

 Návrh taktéž omezuje úhrady v oblasti brýlových obrub, položky 103, 

104, skupiny 9. Dle návrhu mají být brýlové obruby (09.02.03.01.) 

hrazeny pouze u věkové skupiny do 14 let včetně, z toho do 5 let včetně 

3 ks/rok s finančním limitem 300 Kč/kus, od 6 do 14 let včetně 1 k/rok 

s finančním limitem 300 Kč/kus. Zrušení úhrady brýlové obruby (jistě, z 

pohledu mnohých v symbolické výši 150 Kč/rok/kus vzhledem k cenám 

brýlových obrub) bude mít negativní vliv na řadu osob/rodin a sníží 

přístup k zdravotnickému prostředku jako celku.  

 Omezení lze nalézt i v oblasti dalekohledových systémů (09.03.01), kde 

je navrhováno snížení finančního limitu o 2 000 Kč. Nemá být přispíváno 

také na sférické lupy (dnešní položka 121, skupina 9). Omezení lze 

spatřovat i v oblasti slepeckých holí (09.04.04), kdy dochází 

přinejmenším k snížení množstevního limitu.  

 Dochází ke zrušení položky 159, skupiny 13 – paruka. Lze mít za to, 

že paruka v souladu s § 15 odst. 11 je zdravotnickým prostředkem za 

účelem kompenzace zdravotní vady nebo postižení. V extrémním 

případě může být tento stav vnímán/označen jako nepřímá diskriminace, 

neboť významněji dopadá na ženy.  

Tato připomínka (vše výše uvedené k bodu 9) je zásadní.   

 

stromu, nebylo zástupci Pacientských 

organizací toto vyškrtnutí žádným 

způsobem rozporováno. Změna 

finančního limitu úhrady u jednotlivých 

následujících položek je taktéž 

výsledkem konsensu pracovních 

skupin. 

 

Neakceptováno. 

Z pracovních jednání k úhradovým 

skupinám vyplynulo, že úhrada 

zdravotnických prostředků, u nichž je 

výše úhrady nižší než 200 Kč za rok, je 

neefektivní vynakládání finančních 

prostředků z veřejného zdravotního 

pojištění, které mohou být použity 

na úhradu jiných potřebných 

zdravotnických prostředků. 

 

 

 

Neakceptováno. 

Paruka nevyhovuje definici 

zdravotnického prostředku podle 

zákona o ZP. I v celoevropském 

měřítku je tato skutečnost platná.  

  

 

Ministerstvo vnitra 

 

K čl. I bodu 6 – k § 39r: 

 

Vysvětleno. 
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 Požadujeme vyjasnit, zda je ohlašování podáním ve smyslu § 37 

správního řádu, nebo jiným úkonem správního orgánu podle části čtvrté 

správního řádu, resp. obecně jeho vztah ke správnímu řádu. I při postupu podle 

části čtvrté se přitom obdobně nebo přiměřeně použijí ustanovení části druhé a 

třetí (§ 154 správního řádu), a to včetně základních zásad činnosti správních 

orgánů.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Jde o podání podle § 37 správního 

řádu, ale nejde o žádost zahajující 

řízení podle § 45 správního řádu. 

V tomto kontextu byl návrh upraven, 

tj. zejména byly provázány náležitosti 

ohlášení s náležitostmi, jež pro podání 

obecně upravuje správní řád. Dále byla 

v tomto smyslu doplněna důvodová 

zpráva. 

 

 

K čl. I bodu 6 – k § 39s odst. 2: 

 Namísto slovního spojení „ústav zahájí řízení a vydá rozhodnutí, 

že zdravotnický prostředek do dané úhradové skupiny nebo skupiny 

zaměnitelných prostředků nenáleží“ požadujeme uvést, že ústav rozhodne o 

vyřazení zdravotnického prostředku z úhradové skupiny, popřípadě ze skupiny 

zaměnitelných prostředků. Podle našeho názoru se jedná  

o rozhodnutí o vyřazení zdravotnického prostředku z úhradové skupiny, 

popřípadě  

ze skupiny zaměnitelných prostředků, o kterém se hovoří v odstavci 4 (ústav 

dále rozhodne o vyřazení zdravotnického prostředku z úhradové skupiny, 

popřípadě ze skupiny zaměnitelných prostředků, jestliže…). Navíc je nadbytečné 

uvádět, že ústav zahájí řízení, bez tohoto procesního úkonu by nemohlo být 

vydáno rozhodnutí.   

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

Akceptováno. 

 

 

K čl. I bodu 6 – k § 39s odst. 3: 

 Není zřejmé, proč je rozhodnutí o zařazení zdravotnického prostředku 

do úhradové skupiny vázáno na zahájení řízení o vyřazení zdravotnického 

prostředku do 30 dnů od zveřejnění ohlášení nebo na zastavení řízení o 

vyřazení tohoto prostředku. Lhůta 30 dnů pro zahájení řízení navíc obecně plyne 

 

Vysvětleno. 

Lhůta 30 dnů je zde dána jako prostor 

pro uplatnění případných podnětů 

veřejnosti ke správnosti ohlášení. 

O správnosti samotného ohlášení se 
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z § 80 odst. 2 správního řádu.  

Dále není jasné, z jakého důvodu by mělo dojít k zastavení řízení a jakou 

procesní formou. Řízení o zařazení zdravotnického prostředku do úhradové 

skupiny je řízením z moci úřední, jež se obecně zastavuje usnesením, které se 

pouze poznamená do spisu, z důvodů stanovených v § 66 odst. 2 správního 

řádu. Rozhodnutí o zařazení zdravotnického prostředku do úhradové skupiny by 

dle našeho názoru mělo být vázáno spíše na to, že ústav pravomocně 

nerozhodne ve lhůtě pro vydání rozhodnutí podle § 71 správního řádu o vyřazení 

zdravotnického prostředku – k tomu srov. odstavec 5.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

nevydává správní rozhodnutí. K tomu 

dochází pouze v případě, že má Ústav 

důvodné pochybnosti, že zdravotnický 

prostředek s ohledem na své funkční 

vlastnosti nebo určený účel použití 

do úhradové skupiny, popřípadě 

do skupiny zaměnitelných prostředků, 

uvedené v ohlášení, nenáleží. V tomto 

kontextu byla doplněna důvodová 

zpráva. 

 

  

K čl. I bodu 6 – k § 39s odst. 5: 

 V souladu s předchozí připomínkou je nutno vyjasnit důvod a procesní 

formu zastavení řízení, popřípadě je nutno dané ustanovení upravit tak, že se 

bude vztahovat pouze na pravomocné rozhodnutí o vyřazení zdravotnického 

prostředku.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

Vysvětleno. 

Ústav zastaví řízení usnesením, pokud 

shledá, že ohlášení bylo provedeno 

věcně správně. 

 

K čl. I bodu 6 – k § 39s odst. 6 a § 39v odst. 5: 

 Stanovení vykonatelnosti rozhodnutí považujeme za poměrně 

komplikované a v rozporu s § 71 odst. 4 správního řádu, podle kterého je 

rozhodnutí vykonatelné nabytím právní moci nebo pozdějším dnem, který je v 

jeho výrokové části uveden. Požadujeme dané ustanovení přehodnotit, 

popřípadě vysvětlit důvody pro takový postup.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

Akceptováno. Vysvětleno. 

Návrh byl upraven, neboť v daném 

kontextu šlo o jiné právní účinky 

rozhodnutí, které bylo nutné v daných 

případech provázat s vydáváním 

seznamu Ústavu. Je totiž nezbytné, 

aby dotčené subjekty (výdejny 

zdravotnických prostředků, zdravotní 

pojišťovny, pojištěnci) byly včas 

a dostatečně informovány 

o podmínkách a výši úhrady 

konkrétního zdravotnického prostředku. 
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K čl. I bodu 6 – k § 39u odst. 2: 

 Podání žádosti by mělo být vázáno na pravomocné rozhodnutí ústavu 

o vytvoření skupin zaměnitelných prostředků a zařazení zdravotnických 

prostředků v souladu s § 39s odst. 5.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

Vysvětleno. 

Uvedená ustanovení spolu vzájemně 

nesouvisejí. 

 

K čl. I bodu 6 – k § 39u odst. 4: 

 Požadujeme vypustit nedůvodnou a nežádoucí odchylku od lhůt pro 

vydání rozhodnutí podle § 71 odst. 3 správního řádu.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

Vysvětleno. 

Daná lhůta je žádoucí, neboť uvedenou 

problematiku nelze z věcného hlediska 

posoudit ve standardní lhůtě podle 

správního řádu. V tomto kontextu byla 

upravena také důvodová zpráva. 

K čl. I bodu 6 – k § 39v: 

 Požadujeme vyjasnit, zda je dohoda o nejvyšší ceně veřejnoprávní 

smlouvou ve smyslu § 159 a násl. správního řádu. Je třeba vyjasnit vztah 

dotčené dohody obecně ke správnímu řádu.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

Vysvětleno. 

Jedná se o podklad pro rozhodnutí 

SÚKL. Zdravotní pojišťovna ve vztahu 

k dodavateli není v tomto případě 

ve vrchnostenském postavení.  V tomto 

kontextu byla upravena také důvodová 

zpráva. 

 

K čl. I bodu 6 – k § 39v odst. 3: 

 Ve větě první je nutno v souladu s připomínkou k § 39s odst. 2 slovní 

spojení „ústav zahájí řízení, ve kterém rozhodne“ nahradit slovy „ústav 

rozhodne“.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

Akceptováno. 

 

K čl. I bodu 6 – k § 39v odst. 8 a § 39y odst. 3: 

 V souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a 

řízení o nich (část třetí – řízení o přestupcích, hlava VII – Rozhodnutí o 

přestupku), požadujeme  

 

Akceptováno. 
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ze slovního spojení „rozhodnutí o spáchání přestupku“ vypustit slovo „spáchání“.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

K čl. I bodu 6 – k § 39w, § 39x a § 39y: 

 Z návrhu není zřejmé, zda je cenová soutěž řízením podle části druhé a 

třetí správního řádu, v níž se rozhoduje o právech a povinnostech dotčených 

osob (§ 9  

a § 67 odst. 1 správního řádu). Mohlo by se teoreticky jednat o zvláštní druh 

řízení  

o výběru žádosti podle § 146 správního řádu. V předmětných ustanoveních se 

hovoří o účastnících soutěže, o zastavení soutěže usnesením, proti kterému se 

nelze odvolat,  

o vydání rozhodnutí v soutěži. Vše tedy nasvědčuje tomu, že se jedná o formální 

správní řízení, na které se podpůrně použije část druhá a třetí správního řádu. 

Požadujeme vyjasnit charakter cenové soutěže a její vztah ke správnímu řádu. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

 

Vysvětleno. 

Ano, jedná se o řízení podle částí druhé 

a třetí správního řádu.  V tomto 

kontextu byla upravena také důvodová 

zpráva. 

 

K čl. I bodu 6 – k § 39z: 

 Ustanovení o přestupcích požadujeme systematicky zařadit do části 

osmé (pokuty  

a přirážky k pojistnému), konkrétně do stávajícího § 45a. Ustanovení 

o přestupcích by měla být v rámci zákona upravena jednotně a komplexně.  

 Výše pokuty do 20 mil. Kč je zcela neodůvodněná. Předkladatel by měl 

při určování výše pokuty zohlednit následující aspekty: 

a) druh a rozpětí správního trestu musí vždy odpovídat typové závažnosti 

přestupku, 

b) pokuty by neměly být nepřiměřeně vysoké a měly by odrážet nižší 

typovou závažnost přestupků oproti trestným činům,  

c) stanovení vysoké horní hranice sazby pokuty bez dalšího neznamená 

větší odstrašující účinek správního trestu; zakotvení takových pokut, 

které v praxi stejně nebudou s vysokou pravděpodobností ukládány, není 

efektivní (platí tradiční princip, že trest má působit nikoli svou přísností, 

 

Vysvětleno. 

Obdobné ustanovení již je v zákoně 

ukotveno pro oblast léčiv v části šesté 

zákona (§ 39q). Nutné změny by 

v tomto byly vysoce nad rámec úpravy 

úhrady zdravotních prostředků 

předepisovaných na poukaz. 

 

Výše pokuty se odvíjí mimo jiné 

od průměrného úhrnu úhrad v rámci 

jednotlivých úhradových skupin, z nichž 

lze dovozovat, na jak velkou skupinu 

pojištěnců by měl přestupek dopad. 

V tomto kontextu byla upravena také 
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ale svou neodvratitelností), 

d) příliš velké rozpětí sazby pokuty (zde do 20 milionů Kč) není přípustné, 

neboť ponechává nadměrný prostor pro správní uvážení, 

e) předkladatel by měl druh a rozpětí správního trestu rozlišit rovněž podle 

toho, zda jde o přestupky poruchové, anebo ohrožovací; za poruchové 

přestupky (spočívající například ve způsobení škody nebo vzniku 

bezdůvodného obohacení) by měl být zpravidla stanoven přísnější 

správní trest než za přestupky ohrožovací, týkají-li se srovnatelných 

právních povinností. 

Předkladatel se v důvodové zprávě zaměří na porovnání přestupků, pro 

které je v daném zákoně (popř. na daném úseku veřejné správy) zakotven stejný 

druh a rozpětí správního trestu. Např. vysvětlí, že určitý přestupek (nebo skupina 

přestupků) je postihován ve srovnání s jinými přestupky přísněji, protože 

způsobuje závažnější následek, má poruchový charakter, případně vykazuje jiný 

znak zvyšující jeho typovou závažnost.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

důvodová zpráva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důvodová zpráva byla v daném 

kontextu porovnání přestupků 

doplněna. 

 

Nad rámec – k části osmé zákona o veřejném zdravotním pojištění: 

 Další část připomínek se vztahuje k části osmé  (§ 44, § 45 a § 45a) 

zákona  

o veřejném zdravotním pojištění. 

 Podle § 44 za nesplnění oznamovací povinnosti podle § 10 může 

příslušná zdravotní pojišťovna uložit pojištěnci pokutu až do výše 10 000 Kč 

a zaměstnavateli až do výše  

200 000 Kč. Při nesplnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelem uloží pokutu 

pouze zaměstnavateli. Pokutu lze uložit do 2 let ode dne, kdy zdravotní 

pojišťovna zjistila nesplnění oznamovací povinnosti plátcem pojistného, nejdéle 

však do 5 let od doby, kdy oznamovací povinnost měla být splněna. Při 

opakovaném nesplnění oznamovací povinnosti může být uložena pokuta až do 

výše dvojnásobku uložené pokuty. Při opětovném nesplnění povinnosti podrobit 

 

Neakceptováno.  

S připomínkou se lze sice v obecné 

rovině ztotožnit, avšak daná úprava by 

byla značně rozsáhlá a vyžadovala by 

komplexní přepracování několika částí 

zákona. 

Z důvodu nutnosti přijmout 

navrhovaný zákon do konce tohoto 

roku, což je lhůta stanovená Ústavním 

soudem v nálezu Pl. ÚS 3/15, prosí 

Ministerstvo zdravotnictví, aby nebyla 

tato novela z časových důvodů 
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se preventivní prohlídce podle § 12 písm. e) nebo při porušení povinností podle 

§ 12 písm. i) až k), nebo byl-li pojištěnec předčasně propuštěn z lůžkové péče 

pro soustavné hrubé porušování vnitřního řádu poskytovatele lůžkové péče, 

může příslušná zdravotní pojišťovna uložit pojištěnci pokutu až do výše 500 Kč. 

Zdravotní pojišťovna může dále uložit pokutu až do výše 5000 Kč pojištěnci, 

který se při poskytování hrazených služeb prokázal jejím průkazem pojištěnce, 

přestože v té době jejím pojištěncem nebyl. Pokutu lze uložit  

do jednoho roku ode dne, kdy příslušná zdravotní pojišťovna zjistila porušení 

nebo nesplnění povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení nebo 

nesplnění povinnosti došlo. 

 Podle § 45 odst. 4 a 5 jsou zaměstnavatelé povinni příslušné zdravotní 

pojišťovně zasílat kopie záznamů o pracovních úrazech, a to najednou za 

uplynulý kalendářní měsíc, vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce. 

Při nesplnění této povinnosti může příslušná zdravotní pojišťovna uložit 

zaměstnavateli pokutu až do výše 100 000 Kč. Poskytovatelé, kteří jsou 

oprávněni k uznávání nemocí z povolání, jsou povinni zasílat příslušné zdravotní 

pojišťovně kopie hlášení nemocí z povolání. 

 Objektem správních deliktů (přestupků) je zájem na řádném fungování 

veřejné správy. Mezi typické povinnosti, jejichž porušení je znakem skutkové 

podstaty přestupku, tedy patří nesplnění oznamovací, ohlašovací, evidenční 

nebo registrační povinnosti, povinnosti předkládat (zasílat) určité dokumenty, 

povinnosti poskytovat údaje nebo obecněji povinnosti poskytovat součinnost 

například při výkonu kontroly apod.  

 Dle našeho názoru jsou proto právní povinnosti obsažené v § 44 a § 45 

odst. 4 a 5 svou povahou typickými hmotněprávními veřejnoprávními 

povinnostmi, jejichž porušení by mělo tvořit znak skutkové podstaty přestupku 

(dříve správního deliktu). Na tato protiprávní jednání se tedy vzhledem 

k přechodnému ustanovení v § 112 odst. 1 větě první zákona  

č. 250/2016 Sb. nově aplikuje zákon č. 250/2016 Sb. a podpůrně správní řád, 

neboť dnem  

1. 7. 2017 se z těchto správních deliktů staly přestupky (na tato jednání je nutno 

zatěžována změnami, 

které nesouvisejí s problematikou 

úhrad zdravotnických prostředků, tj. 

s připomínkami uplatňovanými nad 

rámec novely zákona. 

Jednak jejich samotným zpracováním 

by došlo k velkému zpoždění v rámci 

legislativního procesu dané novely a 

dále by mohlo dojít i ke komplikacím 

v dalších jeho fázích (byla by 

„otevřená“, a tedy předložená 

k posouzení i další ustanovení, průchod 

legislativním procesem by se tak mohl 

ztížit). 

Uvedená problematika bude řešena 

v další plánované novele zákona 

o veřejném zdravotním pojištění. 

S tímto řešením vyslovilo 

Ministerstvo vnitra souhlas. 
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použít též další přechodná ustanovení, zejména ve vztahu k lhůtám pro zahájení 

řízení nebo uložení pokuty, resp. lhůtám pro zánik odpovědnosti za správní 

delikt, podle § 112 odst. 2). Přechodné ustanovení totiž s účinností od 1. 7. 2017 

nahradilo pojmem přestupek ta protiprávní jednání, která byla ke dni 30. 6. 2017 

výslovně označena v zákoně jako správní delikt, ale též protiprávní jednání, 

která k tomuto datu odpovídala pojmu správní delikt z materiálního hlediska, 

ačkoli nebyla jako správní delikt v zákoně výslovně označena.  

 I přes tuto skutečnost však z hlediska právní jistoty a předvídatelnosti 

práva požadujeme porušení povinností uvedených v ustanoveních § 44 a § 45 

odst. 4 a 5 konstruovat jako znaky skutkových podstat přestupků (tedy výslovně 

je označit za přestupek) a zařadit je do stávajícího § 45a, v němž budou 

zařazeny též skutkové podstaty přestupků v nově navrhovaném § 39z.  

 Výše uvedené koresponduje s cílem reformy správního trestání, kdy 

zákon č. 250/2016 Sb. sjednotil právní úpravu odpovědnosti za přestupky podle 

dnes již zrušeného zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů, a za jiné správní delikty fyzických osob, právnických osob 

a podnikajících fyzických osob, do jednoho právního předpisu. Není tedy 

přípustné v zákonech vytvářet skutkové podstaty jiných správních deliktů, které 

obsahově odpovídají přestupkům, ale jsou vyňaty z režimu zákona  

č. 250/2016 Sb. (typicky tím, že nejsou za přestupek výslovně označeny). Na 

taková jednání by nebylo možno přímo aplikovat zákon č. 250/2016 Sb., což by 

bylo v rozporu s účelem reformy správního trestání a v rozporu s principem 

rovnosti (potřebou postupovat v obdobných případech obdobně). To nevylučuje 

v odůvodněných případech konstrukci skutkových podstat tzv. nepravých 

správních deliktů (správních disciplinárních deliktů, pořádkových pokut a tzv. 

platebních deliktů), které vykazují oproti přestupkům významná specifika a 

zákon č. 250/2016 Sb. (včetně jeho přechodných ustanovení) se na ně tedy 

nevztahuje. Takovým nepravým správním (tzv. platebním deliktem) je přirážka 

k pojistnému podle § 45 odst. 1 až 3 a odst. 6 tohoto zákona jako sankce 

za zvýšení nákladů za zdravotní služby v důsledku opakovaného výskytu 

pracovních úrazů nebo nemocí z povolání ze stejných příčin. 
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1 Závěr č. 61 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 8. 10. 2007.  
2 Závěr č. 157 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání 
ze dne 24. 11. 2017.   
3 Závěr č. 3 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 24. 6. 2005: Správní řád se v případě aplikace podle § 180 odst. 1 
správního řádu použije subsidiárně, a to i v případech, kdy zvláštní zákon použití správního řádu vylučuje. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Nad rámec – k § 53 a 53a zákona o veřejném zdravotním pojištění: 

 Ustanovení o rozhodování zdravotních pojišťoven (§ 53 a § 53a) 

požadujeme dát do souladu se správním řádem. Tato ustanovení nebyla dosud 

se správním řádem harmonizována (i nadále se v nich používá termín „obecné 

předpisy o správním řízení“ s odkazem na starý správní řád (zákon č. 71/1967 

Sb., o správním řízení (správní řád)). Tento stav způsobuje v praxi značné 

výkladové problémy. Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu došel k 

názoru, že při aplikaci § 53 a 53a je na místě užití § 180 správního řádu, neboť 

ani jedno z ustanovení o vyloučení „obecných předpisů  

o správním řízení“ nebylo po účinnosti správního řádu novelizováno – jde tedy 

o „dosavadní právní předpisy“ ve smyslu § 180 správního řádu.1 Výkladu § 53 

odst. 6 se věnoval  

i poměrně nový závěr poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a 

správnímu trestání2. Ustanovení § 180 správního řádu3 se dá přitom 

dle komentářové literatury chápat jako určité dočasné řešení nedostatků 

ve zvláštních zákonech do doby, než budou tyto předpisy harmonizovány s 

(novým) správním řádem.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

Neakceptováno.  

S připomínkou se lze sice v obecné 

rovině ztotožnit, avšak daná úprava by 

byla značně rozsáhlá. 

Z důvodu nutnosti přijmout navrhovaný 

zákon do konce tohoto roku, což je 

lhůta stanovená Ústavním soudem 

v nálezu Pl. ÚS 3/15, prosí Ministerstvo 

zdravotnictví, aby nebyla tato novela 

z časových důvodů zatěžována 

změnami, které nesouvisejí 

s problematikou úhrad 

zdravotnických prostředků, dále viz 

vypořádání k předchozí připomínce. 

Uvedená problematika bude řešena 

v další plánované novele zákona 

o veřejném zdravotním pojištění. 

S tímto řešením vyslovilo 

Ministerstvo vnitra souhlas. 

Nad rámec – k osobnímu rozsahu pojištění: 

 V souvislosti s předloženým návrhem novely zákona o veřejném 

zdravotním pojištění a s ohledem na přetrvávající problémy spojené s okruhem 

osob (tj. cizinců), na které se tento zákon vztahuje, požadujeme návrh zákona 

rozšířit o komplexní vymezení osobního rozsahu pojištěnců. Podle stávajícího § 

 

Neakceptováno.  

S připomínkou se lze sice v obecné 

rovině ztotožnit, avšak daná úprava by 

byla značně rozsáhlá a vyžadovala by 
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2 spadají pod zákon o veřejném zdravotním pojištění (jde-li  

o cizince) pouze ti, kteří mají na území České republiky povolen trvalý pobyt 

nebo ti, kteří jsou zaměstnanci zaměstnavatele se sídlem na území České 

republiky. U ostatních skupin cizinců, kteří jsou v současné době rovněž 

pojištěnci systému veřejného zdravotního pojištění, platí zásada založená na tzv. 

fikci určitých skutečností, a to buď na základě fikce trvalého pobytu, nebo fikce 

udělení tzv. dočasné ochrany. Právní předpisy z oblasti cizineckého práva tak 

stanoví, že pro účely úhrady zdravotních služeb se na tyto osoby hledí, jako by 

měly trvalý pobyt v České republice, popř. tak, jako by jim bylo uděleno 

oprávnění k pobytu na území České republiky za účelem dočasné ochrany. 

 Zákon o veřejném zdravotním pojištění by měl výslovně stanovit všechny 

kategorie osob, které jsou pojištěnci veřejného zdravotního pojištění (dosud jsou 

některé kategorie uvedeny v jiných právních předpisech). Požadovaná úprava by 

měla zajistit nápravu současného nepřehledného stavu v této oblasti. Se 

zřetelem k výše uvedenému žádáme, aby předložený návrh byl doplněn o právní 

úpravu, která byla již v únoru roku 2016 předložena vládě v rámci tehdy 

zpracovaného návrhu zákona, kterým se mění zákon  

č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 

některých zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění  

a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony. Návrh zákona byl zpracován na základě 

úkolů stanovených usnesením vlády č. 992 k Analýze zdravotního pojištění 

cizinců při jejich pobytu na území České republiky. Uvedený návrh zákona byl 

zpracován ve spolupráci Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví a 

Ministerstva financí a celkem 3krát zařazen do programu jednání vlády - vláda 

návrh zákona projednala, ale nepřijala k němu žádné usnesení (předmětná 

záležitost nebyla dosud dořešena). Ze zmíněného návrhu zákona předloženého 

v roce 2016 vládě by měla být, dle našeho názoru, do nyní zpracovaného návrhu 

novely zákona  

komplexní přepracování několika 

částí zákona. 

Dále by dotčená problematika 

vyžadovala dohodu s Ministerstvem 

financí na přípravě zákona 

o komerčním pojištění cizinců. 

Z důvodu nutnosti přijmout 

ministerstvem navrhovaný zákon 

do konce tohoto roku, což je lhůta 

stanovená Ústavním soudem v nálezu 

Pl. ÚS 3/15, prosí Ministerstvo 

zdravotnictví, aby nebyla tato novela 

z časových důvodů zatěžována 

změnami, které nesouvisejí 

s problematikou úhrad zdravotnických 

prostředků, dále viz vypořádání k první 

připomínce. 

Uvedená problematika bude řešena 

v součinnosti s Ministerstvem vnitra, 

Ministerstvem financí 

a Ministerstvem spravedlnosti, a to 

na základě materiálu, který vládě 

k projednání v této věci předloží 

Ministerstvo vnitra. S tímto řešením 

vyslovilo Ministerstvo vnitra 

souhlas. 
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o veřejném zdravotním pojištění doplněna úprava § 2 odst. 1, § 3, § 7 a 

doplněna informační povinnost Ministerstva vnitra sdělovat požadované údaje 

Ústřední pojišťovně Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Součástí 

návrhu by pak měla být i nezbytná úprava zákona o pobytu cizinců, zákona o 

azylu a zákona o dočasné ochraně cizinců, přičemž Ministerstvo vnitra je v této 

části připraveno spolupracovat. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

Českomoravská 

konfederace 

odborových svazů a 

Odborový svaz 

zdravotnictví a 

sociální péče ČR 

 

Obecně k návrhu 

1. Českomoravská konfederace odborových svazů (dále jen „ČMKOS“) a 

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR (dále jen „OSZSP ČR“) 

požaduje, aby v zákoně č. 48/1997 Sb. bylo výslovně deklarováno právo 

pojištěnce deklarující, že v každé úhradové skupině v rámci kategorizačního 

stromu obsaženého v příloze č. 3 ve všech kategoriích nejméně jeden 

zdravotnický prostředek podléhá plné úhradě ze zdravotního pojištění bez 

spoluúčasti pojištěnce. Tento požadavek považujeme za zásadní pro 

minimalizaci finanční zátěže pojištěnců odkázaných na zdravotnické prostředky 

a naplňující ústavní právo pojištěnce.  

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

 

2. ČMKOS a OSZSP ČR navrhuje, aby z textu zákona č. 48/1997 Sb. 

výslovně vyplývalo, že při uplatnění obou úhradových nástrojů (dohoda o 

nejvyšší ceně a cenová soutěž) nedojde ke zhoršení postavení pojištěnce a že 

jejich důsledkem je vždy snížení nebo alespoň zachování míry spoluúčasti 

pojištěnce na úhradě zdravotnických prostředků.  

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

 

 

 

 

Vysvětleno. ROZPOR. 

V drtivé většině úhradových skupin je 

limit pojat tak, aby byla zajištěna úhrada 

alespoň poloviny portfolia. Tam, kde je 

stanovena spoluúčast, je daná zejména 

tím, že se nejedná o čistě zdravotní 

efekt daného zdravotnického 

prostředku (například u inkontinence). 

 

 

 

 

Vysvětleno. ROZPOR. 

Ke zhoršení situace pojištěnce nedojde. 

Pojištěnec má dále garantovaný nárok 

na zdravotnický prostředek 

ve stanovené výši úhrady, která bude 

odpovídat uzavřené DNC nebo 

výsledku cenové soutěže. V dané 

skupině zaměnitelných zdravotnických 

prostředků bude každý zdravotnický 

prostředek způsobilý zajistit řešení 
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3. ČMKOS a OSZSP ČR požaduje zrušení spoluúčasti inkontinentních 

pacientů, a to zejména u inkontinence třetího stupně, v návrhu kategorizačního 

stromu. Uvedené se týká zejména skupiny obyvatel (seniorů a seniorek, 

zejména žen nad 75 let věku), která je ohrožena chudobou, a jakákoli další, byť i 

pro nezúčastněného člověka zanedbatelná, finanční zátěž by pro tyto osoby 

mohla přinášet fatální důsledky.  

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

 

 

 

 

 

4. ČMKOS a OSZSP ČR upozorňuje, že v základním Seznamu kategorií 

přílohy č. 3 jsou v 11. skupině uvedeny zdravotnické prostředky stomatologické; 

tato skupina v příloze č. 3 však upravena není, kategorizační strom obsahuje jen 

10 skupin, v 11. skupině jsou uvedeny „nekategorizované“ ZP. ČMKOS a 

OSZSP ČR požaduje uvedení textu přílohy č. 3 ve vzájemný soulad.  

Tuto připomínku považujeme za zásadní 

 

zdravotního stavu pojištěnce. 

 

 

Akceptováno částečně. ROZPOR. 

Na základě jednání Pracovní skupiny 

pro úhrady zdravotnických prostředků 

byl dohodnut konsensus, kdy v případě 

inkontinence III. stupně (mimovolní únik 

moči nad 200 ml v průběhu 24 hodin) + 

smíšená inkontinence je úhradový limit 

bez DPH v částce 1.478,00 Kč / měsíc 

za 2 % spoluúčasti od prvního ks. 

To znamená, že spoluúčast pacienta 

bude tvořit do 40 Kč měsíčně. 

 

Akceptováno. 

Zdravotnické prostředky stomatologické 

budou i nadále upraveny přílohou č. 4 

Ostatní skupiny kategorizačního stromu 

jsou upraveny nově. 

 

 

 

Ministerstvo 

životního prostředí 

 

Zásadní připomínky: 

1. Žádáme vyjasnit nesrovnalosti ve výši ročních nákladů. Zatímco v důvodové 

zprávě je uvedeno, že roční náklady jsou ve výši 23,2 mil. Kč (18,2 mil. Kč 

pro SÚKL + 5 mil. Kč pro MZd), v návrhu usnesení a v předkládací zprávě je 

uvedena částka 24 mil. Kč. V případě, že bychom sečetli částku 24 mil. Kč 

s jednorázovými náklady v celkové výši 7 mil. Kč, dostaneme souhrnnou 

 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva byla v kontextu 

připomínky zpřesněna.  
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částku ve výši 31 mil. Kč, a nikoliv 30 mil. Kč, o kterou se má rozpočtová 

kapitola MZd navýšit. 

   

 

Úřad vlády ČR – 

Odbor kompatibility Po stránce formální: 

Předkladatel splnil částečně formální náležitosti týkající se vykazování 

slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v 

platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o 

Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 

vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v platném znění. 

 

V návrhu postrádáme zevrubné zhodnocení souladu navrhované právní úpravy 

s primárním právem EU, zejména s čl. 34 Smlouvy o fungování Evropské unie 

(dále jen „SFEU“). V této souvislosti uvádíme, že navrhovaná úprava obsahuje 

řadu sporných prvků, jejíž soulad s právem EU by měl překladatel řádně 

posoudit. O významu čl. 34 SFEU pro stanovování úhrad z veřejného 

zdravotního pojištění pro určité produkty svědčí mj. i existence Transparenční 

směrnice (89/105/ES) na úrovní EU. Ta se týká příbuzných produktů - léčivých 

přípravků.  

 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Návrhu se dotýkají následující předpisy EU: 

 čl. 34 a násl. a čl. 56 a násl. SFEU, a 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 
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o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů, resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 

o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů). 

Připomínky a případné návrhy změn:  

K návrhu obecně: 

 

1. 

K úhradovým skupinám a k zákonné výši úhrady: 

 

Přestože judikatura Soudního dvora EU nestanoví, jak mají vypadat sociální a 

zdravotní systémy v jednotlivých členských státech, stanoví základní zásady, 

které by i v této oblasti měly být aplikovány. Judikatura Soudního dvora EU se 

tak dotýká i oblasti zařazování zdravotnických produktů do seznamů produktů 

hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Konkrétně v rozsudku 238/82 

Duphar BV se uvádí (srov. bod 22), že je sice v rámci seznamů léčivých 

přípravků možné určité přípravky vyloučit z úhrady z veřejného 

zdravotního pojištění, avšak pouze za podmínky, že tím nejsou 

znevýhodňovány určité přípravky jen na základě svého původu, a dále za 

podmínky, že vyloučení je založeno na objektivních a ověřitelných 

kritériích. Těmito kritérii je zejména porovnání s jinými levnějšími, ale 

stejně účinnými přípravky na trhu. Obdobné závěry byly uvedeny i v pozdější 

judikatuře Soudního dvora EU, které se pak vztahují zejména k Transparenční 

směrnici (srov. rozsudek C-229/00 Komise proti Finsku). 

 

Dále je nutné uvést, že ač se judikatura Soudního dvora EU týká převážně 

léčivých přípravků (léčiv), uvedené závěry vykládají obecný čl. 34 SFEU, který 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Smyslem jakékoli národní úhradové 

regulace zdravotnických prostředků 

není zabezpečit plnou či proporcionální 

úhradu všech prostředků dostupných 

na trhu, nýbrž zabezpečit finančně 

dostupnou zdravotní péči pro všechny 

skupiny pojištěnců. 

Máme za to, že současné nastavení 

úhradových limitů pro jednotlivé 

úhradové skupiny garantuje dostatečně 

širokou paletu plně hrazených 

zdravotnických prostředků na trhu. 

V případě, že by se jednalo o skutečně 

významnou odlišnost, je to důvod pro 

to, aby vznikla nová úhradová skupina 

(„produkty vysoké míry blízkosti“), popř. 

aby byl zařazen mezi nekategorizované 

zdravotnické prostředky. 
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se týká volného pohybu zboží a jeho překážek. Výše uvedené závěry 

z judikatury je proto žádoucí použít i na zdravotnické prostředky, které upravuje 

předložený návrh zákona.  

 

V této souvislosti máme za to, že skutečnost, že přílohou č. 3 stanovená výše 

úhrady je vždy stejná pro všechny zdravotnické prostředky zařazené do 

příslušné úhradové skupiny (přičemž nelze zpravidla tvrdit, že prostředky jedné 

úhradové skupiny jsou zaměnitelné), je z hlediska výše uvedených závěrů 

judikatury problematická. Není totiž upravena možnost dalšího zvýšení nebo 

naopak snížení této úhrady v případě konkrétního zdravotnického prostředku 

s ohledem na objektivní rozdíly mezi zdravotnickými prostředky spadajícími do 

stejné úhradové skupiny.  

Obdobně vnímáme jako pochybnou úpravu, kterou jsou pro celou úhradovou 

skupinu stanoveny stejné podmínky úhrady bez jakékoli možnosti úpravy 

s ohledem na objektivní důvody.  

Dále vnímáme jako problém, že úhrada stanovená v příloze č. 3 není 

transparentní v tom smyslu, že by dotčeným osobám bylo jasné, proč (tj. s 

ohledem na jaká objektivní a ověřitelná kritéria) je stanovena právě v takové 

výši. Stanovená výše úhrady a stanovené podmínky mohou podle okolností 

smazávat výhody, které určitý zdravotnický prostředek má vůči prostředkům 

jiným, a tím může bránit obchodu uvnitř EU a vytvářet tak překážku volného 

pohybu zboží. Požadujeme zevrubně vysvětlit, proč má předkladatel za to, že 

tyto prvky zaváděného systému jsou v souladu s právem EU. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

2.  

K § 39v odst. 3, § 39x a § 39y - rozšiřování „působnosti“ rozhodnutí ex lege: 

 

Návrh ve výše uvedených ustanoveních obsahuje několik problematických 

právních konstrukcí. Zaprvé není podle našeho názoru vhodné, aby se ex lege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Rozhodnutí se vztahuje k jednotlivým 

úhradovým skupinám. Na zdravotnické 

prostředky se vztahuje až tehdy, pokud 

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



29 
 

rozšiřovala „působnost“ vydaného rozhodnutí nad rámec zdravotnických 

prostředků, kterých se rozhodnutí týká. 

 

V této souvislosti vnímáme jako problematickou úpravu, ze které vyplývá, že 

v případě vydání rozhodnutí o dočasném snížení úhrady (vydaného na základě 

dohody o nejvyšší ceně) se má místo zákonné výše úhrady uvedené v příloze č. 

3 uplatnit výše úhrady stanovená uvedeným rozhodnutím. Záměrem 

předkladatele navíc zřejmě bylo, aby se odchylka od zákonné výše v příloze č. 3 

vztahovala nejen na zdravotnické prostředky ohlášené ke dni vydání rozhodnutí 

v rámci dotčené skupiny zaměnitelných prostředků, ale i na zdravotnické 

prostředky, které teprve budou ohlášeny v rámci dotčené skupiny zaměnitelných 

prostředků po vydání výše uvedeného rozhodnutí. Je nutné uvést i to, že o 

takovém rozhodnutí o dočasném snížení úhrady, které se bude odchylovat od 

zákona, ani dodavatel jiných zdravotnických prostředků nebude vědět. Obdobně 

vidíme jako problematickou i konstrukci, kdy se v případě vydání rozhodnutí o 

přijetí aukční hodnoty (rozhodnutí vydaného na základě cenové soutěže) má 

s ohledem na toto rozhodnutí místo zákonné výše úhrady uvedené v příloze č. 3 

uplatnit výše úhrady vypočtená na základě přijaté aukční hodnoty, přičemž tato 

odchylka od zákonné výše se má ex lege vztahovat na všechny zdravotnické 

prostředky, které jsou nebo v době platnosti budou ohlášeny v rámci dotčené 

skupiny zaměnitelných prostředků.  

V této souvislosti máme rovněž za to, že není vhodná ani konstrukce, kdy má 

platnost rozhodnutí o dočasném snížení úhrady zaniknout nebo se prodloužit, 

aniž by se o tom vydávalo rozhodnutí (v závislosti na tom, zda bude, nebo 

nebude prodloužena platnost dohody o nejvyšší ceně). 

  

Zadruhé není podle našeho názoru vhodné, aby úprava stanovovala ex lege 

navrácení se k zákonné výši úhrady (rozhodne-li Ústav o spáchání přestupku 

spočívajícím v porušení závazku podle dohody o nejvyšší ceně resp. závazku, 

který vyplynul z vítězství v cenové soutěži), aniž by se rozhodnutí o dočasně 

snížení úhrady resp. rozhodnutí o přijaté aukční hodnotě rušilo. 

jsou v dané úhradové skupině 

zařazeny. 

Ohlašovatelé se o výsledcích 

rozhodnutí SÚKL dozvědí, a to 

z příslušných vydávaných seznamů. 

Návrh bude dále doplněn o proces 

zrušení příslušných správních 

rozhodnutí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh bude doplněn o zrušení 

dotčených rozhodnutí ex lege. 
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K čl. I, bodům 3 a 6 (§ 15 odst. 13 a § 39u): 

 

Zaprvé není jasné, jakou právní povahu má (a v jakém právním režimu bude 

přijímáno) „rozhodnutí o vytvoření nebo změně skupiny zaměnitelných 

prostředků“ podle nově navrhovaného § 15 odst. 13 písm. d). Toto rozhodnutí 

má účinky i mimo okruh zdravotnických prostředků, kterých se týká rozhodnutí o 

zařazení nebo změně zařazení zdravotnických prostředků do skupin 

zaměnitelných prostředků (které je přijímáno v návaznosti na prvně uvedené 

rozhodnutí). Zejména se musí v souladu s vytvořenými skupinami zaměnitelných 

prostředků ohlašovat nový zdravotnický prostředek. Požadujeme proto vysvětlit 

povahu rozhodnutí o vytvoření nebo změně skupiny zaměnitelných prostředků 

příp. přizpůsobit navrhovanou právní úpravu jeho povaze. 

  

Zadruhé, úpravu obsaženou v § 39u vnímáme jako nedostatečnou. Přes 

označení paragrafu - „Vytvoření skupiny zaměnitelných prostředků“ – se 

v podstatě zabývá pouze podáváním žádosti o vytvoření a změnu skupin 

zaměnitelných prostředků a o zařazení zdravotnických prostředků do nich ze 

strany zdravotních pojišťoven, dále náležitostmi této žádosti, lhůtou pro 

rozhodnutí a okruhem účastníků řízení o této žádosti. Postrádáme však úpravu, 

která by stanovila, jakými způsoby může Ústav o žádosti (ve které je navrženo 

členění úhradové skupiny a zařazení zdravotnických prostředků ohlášených 

v příslušné úhradové skupině) rozhodnout, a dále postrádáme právní mantinely 

(zákonná kritéria) v rámci kterých se rozhodnutí Ústavu musí pohybovat (je 

žádoucí blíže vymezit koncept “zásadní zaměnitelnosti“ – co to znamená). Nadto 

§ 39u zcela opomíjí rozhodování o vytvoření nebo změně skupin zdravotnických 

prostředků z vlastní iniciativy Ústavu. 

 

  

K čl. I, bodu 6 (§ 39r odst. 5 písm. k) a odst.7, § 39s odst. 4 písm. b)): 

 

Vysvětleno. 

Jde o běžné rozhodnutí podle 

správního řádu.   

Nastavit úhrady zdravotnických 

prostředků jiným způsobem, například 

opatřením obecné povahy, by 

představovalo neúměrnou 

administrativní zátěž bez větších 

přínosů pro chod systému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno jinak. 

Návrh bude upraven. Do dané skupiny 
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Nemožnost zařazení zdravotnického prostředku do skupiny „nekategorizované 

zdravotnické prostředky“, neposkytly-li s úhradou zdravotnického prostředku 

souhlas zdravotní pojišťovny zastupující alespoň 75% všech pojištěnců, 

nepovažujeme za vyloučení z úhrad ze zdravotního pojištění, které by se 

zakládalo na objektivních a ověřitelných kritériích, jak je uvedeno v obecné 

připomínce č. 1. Obdobně to platí pro vyřazení z důvodu odvolání souhlasu ze 

strany zdravotních pojišťoven. Taková úprava představuje omezení volného 

pohybu zboží (je způsobilá skutečně nebo potenciálně bránit obchodu uvnitř 

Evropské unie). Požadujeme uvést do souladu s právem EU. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

K čl. I, bodu 6 (§ 39s): 

 

Ve shora uvedeném ustanovení postrádáme úpravu, která by bránila 

ohlašovatelům opakovaně podávat stejné ohlášení, i když už předtím bylo 

vydáno rozhodnutí, že uvedený zdravotnický prostředek do příslušné skupiny 

(skupin) nenáleží.  

 

K čl. I, bodu 6 (§ 39v): 

 

Úprava obsažená ve shora uvedeném ustanovení neřeší, co se má stát, pokud 

za doby platnosti rozhodnutí o dočasném snížení úhrady doručí některá ze 

zdravotních pojišťoven Ústavu další dohodu o nejvyšší ceně, přičemž se bude 

jednat o zdravotnický prostředek z příslušné skupiny zaměnitelných prostředku a 

bude obsahovat závazek dodávek v rozsahu podle § 39v odst. 3. Uzavírání 

takových dohod totiž není po dobu platnosti shora uvedeného rozhodnutí 

vyloučeno. Požadujeme vysvětlit nebo upravit návrh. 

 

Závěr: 

se budou zdravotnické prostředky 

zařazovat po splnění objektivních 

kritérií. Tato kritéria budou do návrhu 

doplněna. Půjde zejména o klinicko-

ekonomické hodnocení. Nadto o těchto 

návrzích nebudou rozhodovat zdravotní 

pojišťovny, ale Ministerstvo 

zdravotnictví. 

 

 

 

Neakceptováno. 

Domníváme se, že v daném případě se 

nejedná o nutnou úpravu. Pakliže dojde 

k objektivním změnám, je pochopitelně 

možné ohlásit zařazení zdravotnického 

prostředku i do stejné skupiny. 

 

 

Vysvětleno. 

Domníváme se, že tuto situaci 

dostatečně řeší odstavec 5 zmíněného 

ustanovení. 
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Po zapracování výše uvedených připomínek bude možné návrh 

hodnotit jako slučitelný s právem EU.  

Formální nedostatky je nutné napravit.   

 

 

Svaz průmyslu 

a dopravy České 

republiky 

 

Svaz průmyslu a dopravy České republiky po prostudování 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, ke stanovisku předloženému dne 10. 4. 2018,  
1. uplatňuje požadavek, aby přílohou č. 3 zákona (novelizační bod č. 9) byl 
kategorizační strom zdravotnických prostředků uvedený v příloze tohoto 
stanoviska, který vznikl jako kompromisní řešení jednotlivých skupin 
kategorizačního stromu, které vzešlo z pracovních jednání zainteresovaných 
stran s Ministerstvem zdravotnictví, konaných dne 19. 3., 21. 3., 26. 3., 28. 3. a 
3. 4. 2018. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
2.  K položce 05.02.02.01 – diagnostické proužky pro stanovení glukózy z krve 
V uvedené položce byl tento nejnovější návrh kategorizačního stromu přepočítán 
na částky bez DPH. 
Na jednání na MZd pro odbornost diabetologie byla sjednána částka za 1 
proužek na testování glukózy z krve ve skupině 05.02.02.01 ve výši 6,- Kč (slovy 
šestkorunčeských) s DPH. Nyní je v tabulce hodnota 5,-Kč (slovy 
pětkorunčeských) bez DPH, což rozhodně neodpovídá, neboť DPH pro 
zdravotnické prostředky pro diabetiky je 15 %. 
a) Požadujeme tedy, aby byl změněn úhradový limit u skupiny 05.02.02.01 na 

5,22 Kč bez DPH, resp. 6,- Kč vč. DPH! 

Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unie 

zaměstnavatelských 

svazů ČR 

 

Obecné připomínky 

1. V obecné rovině považujeme za nutné se zamyslet především nad tím, zda 

navrhovaný systém tvorby skupin v zásadě zaměnitelných zdravotnických 

 

Částečně akceptováno. Vysvětleno. 

Část dotčených otázek byla v důvodové 

zprávě akcentována. 
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prostředků uvnitř zákonem vymezených skupin úhradových lze stále ještě 

považovat za pouhou konkretizaci podmínek obsažených v § 13 odst. 1 zákona 

č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Po bližším zkoumání nelze než 

přisvědčit tomu, že nárok pojištěnců zřejmě zmíněnou úpravou přímo narušen 

není, ovšem přehlednosti úpravy jistě neprospívá, když v rámci zaměnitelných 

zdravotnických prostředků nebude pojištěnci ze zákona patrné, které to jsou. 

 

 

 

 

 

 

Je otázkou, zda ve chvíli, kdy bude umožněno správním rozhodnutím členit dále 

úhradové skupiny na základě zaměnitelnosti – v rámci kterého musí být nutně 

správním orgánem posuzován i vliv zaměnitelných zdravotnických prostředků na 

účinnost, efektivnost léčby, s tím, že by integrální součástí tohoto procesu měly 

být i ohledy na případnou finanční stabilitu systému, není narušena tenká 

hranice mezi výhradou zákona podle čl. 31 Listiny a současně se zmocněním 

podle čl. 79 odst. 3 Ústavy a zájmem na aplikaci normy v reálném čase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel zdůrazňuje, že pro 

přehlednost návrh zakotvuje pravidelné 

vydávání a zveřejňování seznamu 

hrazených zdravotnických prostředků. 

Všichni pojištěnci tak mají zákonem 

garantovanou transparentní možnost se 

seznámit se všemi hrazenými 

zdravotnickými prostředky, což lze 

považovat za významný posun oproti 

současnému stavu. 

Při členění na skupiny vzájemně 

zaměnitelných prostředků zkoumá 

Ústav především funkční vlastnosti a 

shodnost způsobu použití v rámci 

jednotlivých skupin, nikoliv účinnost či 

efektivnost konkrétního zdravotnického 

prostředku. Ta by měla být případně 

zkoumána již při zařazování do 

příslušné skupiny. Nadto by 

zdravotnický prostředek, který nemá 

potřebnou kvalitu, neměl ošetřující lékař 

pacientovi ani předepsat. Není zároveň 

zřejmé, proč by měly být zkoumány 

dopady na finanční stabilitu systému při 

členění na skupiny vzájemně 

zaměnitelných zdravotnických 

prostředků s výjimkou toho, zda 

rozčlenění dokáže přinést alespoň 

částečnou úsporu prostředků. Dle 

názoru předkladatele není navržená 
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Rozhodnutím správního orgánu navíc může v některých případech dojít 

k narušení volné soutěže mezi výrobci zdravotnických prostředků, jistě nikoliv 

záměrné, ani časté, přesto možné. Je jistě myslitelné, že na základě rozhodnutí 

ústavu dojde i k situacím, kdy uvnitř úhradové skupiny o  počtu „N“ 

zdravotnických prostředků, bude vytvořena skupina zaměnitelných prostředků o 

počtu „N-1“ –zbyde tedy jediný zdravotnický prostředek z rozhodnutí správního 

orgánu nezaměnitelný – tudíž výjimečný jak z pohledu výrobce, poskytovatelů 

zdravotní péče, ale i pojištěnců a zdravotních pojišťoven. Je jen stěží 

odhadnutelné, jak by se v takovém případě chovaly zúčastněné strany a jaký by 

mělo takové rozhodnutí vliv. 

V obecné rovině se lze jistě také domnívat, že dva nástroje, které mají ve své 

moci zdravotní pojišťovny směrem k proaktivní cenotvorbě – tedy uzavírání 

dohod o nejvyšší ceně a cenových soutěží je odrazem jejich odpovědnosti za 

finanční stabilitu a udržitelnost systému veřejného zdravotního pojištění. Je zde 

tedy nasnadě se vypořádat i s tím, zda jsou tyto nástroje, právě v závislosti na 

vytváření podskupin zdravotnických prostředků v zákonem vymezených 

mantinelech dostatečné. Nabízí se otázka, zda je správní řízení o vytvoření 

skupiny v zásadě zaměnitelných zdravotnických prostředků forma, která svou 

pochopitelnou zdlouhavostí, počtem účastníků a náchylností i k účelovému 

protahování řízení vhodným postupem. Smluvní politika je velice dynamickou 

oblastí, zájmy smluvních stran se v čase pochopitelně mění, a pakliže přijmeme 

postup, kdy se nejprve vytvoří vůbec podmínky pro uzavření smlouvy pomocí 

správního řízení s v zásadě neovlivnitelnou délkou trvání, zůstává otázkou, zda 

se vůbec k uzavření takových dohod v čase dostaneme, protože smluvní strany 

mohou mít pocit, že se v mezidobí natolik změnily podmínky, že od nich již 

uzavření smluvního vztahu nelze požadovat. Stejnou vadou trpí i aspekt svázání 

právní úprava nikterak v rozporu s čl. 

31 Listiny ani s dalším ústavními 

normami. 

 

 

Ano, k takové situaci dojít může. 

V takovém případě ovšem nadále platí 

limitace obsažená v příloze č. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Primárním cílem je zajištění nároku 

pojištěnce, nejen zajištění finanční 

stability systému veřejného zdravotního 

pojištění. Teze uvedené v tomto 

odstavci by bylo možné přijmout tehdy, 

pokud by limitace úhrady byla 

prováděna výhradně prostřednictvím 

úhradových nástrojů, nicméně k udržení 

stability slouží již samotné určení limitu 

úhrady pro úhradovou skupinu na 

úrovni zákona. Oba připomínkovým 

místem zmiňované nástroje jsou poté 

v dispozici zdravotních pojišťoven, 

přičemž délka jednotlivých řízení by 

měla být alespoň částečně 

usměrňována stanovenými lhůtami pro 
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cenových soutěží přesnou výší úspory, která má být na jejich základě docílena, 

či jejich navázání na nekonkretizovaný souhlas ministerstva nenarušuje již tak 

významným stupněm možnosti udržení stability a finanční udržitelnosti v oblasti 

poukazových zdravotnických prostředků do té míry, že by jí měly nést jiné 

subjekty. 

Tyto úvahy jistě nemohou vést k odmítnutí navržené úpravy, ale předkladatel by 

se s nimi měl vypořádat podrobněji. 

tato připomínka je zásadní  

2. K Začlenění nových inovativních prostředků do systému úhrad.  

Navrhované zákonné znění pracuje s tzv. kategorizovanými zdravotnickými 

prostředky (takovými, které jsou začleněny v kategorizačním stromu) a 

s nekategorizovanými zdravotnickými prostředky (zdravotnické prostředky 

nezahrnuté do kategorizačního stromu), které pro svoji úhradu v pojistném 

systému vyžadují mimo jiné souhlas pojišťoven, analýzu dopadu na finanční 

prostředky zdravotního pojištění atd. V důvodové zprávě k předkládanému 

zákonu se k § 39 písm. r)uvádí: „Předmětné ustanovení také umožňuje přiznat 

úhradu i takovému zdravotnickému prostředku, který nelze zařadit do žádné 

úhradové skupiny kategorizačního stromu. Pro tento mimořádný případ však 

bude třeba souhlasu kvalifikované většiny zdravotních pojišťoven, přičemž 

úhrada bude činit 75 % z konečné ceny.“Předmětné ustanovení umožňuje 

v případě splnění zákonných podmínek sice začlenění nových zdravotnických 

prostředků do úhrad, ale pouze za předpokladu blíže nespecifikovaného a 

zákonem neupraveného souhlasu pojišťoven, a to jen jako zdravotnický 

prostředek nekategorizovaný a s 75% úhradou. Je potřeba zmínit, že 

v důvodové zprávě se u těchto typů výrobků uvádí, že by se mělo jednat o 

mimořádný případ. Předmětný návrh zákona nereflektuje inovace na 

zdravotnickém trhu a zároveň s tím i způsob, jak budou vytvářeny nové 

úhradové skupiny tak, aby i inovativní zdravotnické prostředky měly možnost být 

hrazeny ze 100%. Zpracovateli této připomínky se jeví jako nesystémové, aby 

umožnění začlení nových zdravotnických prostředků, bylo definováno jako 

„mimořádný případ“ a případná úhrada zdravotnických prostředků mimo 

vydání rozhodnutí. 
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současnou kategorizaci (kategorizované, nekategorizované zdravotnické 

prostředky) probíhala ze strany pacientů prostřednictvím § 16 zákona 

předmětného zákona. Díky nemožnosti přístupu pacientů k případné 100% 

úhradě zdravotnického prostředku dojde k diskriminaci těch pacientů, kteří 

budou odkázáni na inovativní prostředky, ale s minimální šancí na jejich 100% 

úhradu.  

V některých případech může docházet k situacím, kdy předepsaný (resp. 

vydaný) zdravotnický prostředek nebude neodpovídat míře a závažnosti 

zdravotního stavu pojištěnce, ale bude použit ten zdravotnický prostředek, jenž 

je zahrnut do úhradového stromu a nikoliv ten, který by v dané míře odpovídal 

závažnosti zdravotního stavu pojištěnce. Takový to přístup může být shledán 

jako rozporný s článkem 31 Listiny základních práv a svobod.  

Je potřeba upozornit, že na trh zdravotnických prostředků vstupují nová 

technická řešení (kvalitnější, či zcela odlišná), a zákon není prakticky možné 

měnit dostatečně rychle, už vzhledem k délce legislativního procesu. Oproti 

tomu nové úhradové skupiny by měly být vytvářeny v rámci dynamického 

procesu, pro který by zákon měl stanovit rámec, a to např. vytvořením skupiny 

(poradního orgánu) na ministerstvu složené např. ze zástupců Ústavu, 

odborných společností, pojišťoven, pacientských organizací, průmyslu, 

Ministerstva zdravotnictví,  která bude pravidelně vyhodnocovat situaci na trhu 

tak, aby následně legislativně mohlo být akceptováno vytvoření nových 

úhradových skupin. 

V případě, že nedojde k reflektování výše uvedených připomínek, máme za to, 

že se zcela uzavře trh zdravotnických prostředků vůči inovacím, případně 

pojištěnci odkázání na inovativní zdravotnické prostředky budou znevýhodněni 

spoluúčastí na úhradě zdravotnického prostředku oproti pojištěncům, jejichž 

zdravotnické prostředky budou hrazeny ze 100%. Je pravdou, že inovativní 

prostředky jsou mnohdy dražší než stávající, ale je potřeba vzít v úvahu, že 

léčebný proces je s nimi mnohdy kratší a následně i levnější.  

tato připomínka je zásadní  

4. Důvodová zpráva:„Je nutné dosáhnout přijatelné úrovně transparentnosti, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno jinak. Vysvětleno. 

Návrh byl upraven. Do dotčené 

kategorie budou zařazovány 

zdravotnické prostředky na základě 

souhlasu Ministerstva zdravotnictví, 

který bude tento souhlas udělovat 

po posouzení objektivních kritérií. 

V rámci Ministerstva zdravotnictví bude 
v tomto procesu zapojena také 
Pacientská rada nebo Pracovní skupina 
pro úhrady zdravotnických prostředků. 
V těchto intencích byla upravena také 
důvodová zpráva. 
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zapojení všech stran a zavedení opravných prostředků u procesů, kdy je 

rozhodováno o právech a povinnostech dotčených osob. Při zohlednění 

předchozích neúspěšných legislativních pokusů o nápravu je nutné zajistit 

aplikovatelnost nové právní úpravy ve smyslu reálné proveditelnosti dané 

agendy při zachování přiměřené administrativní zátěže, a to jak pro 

administrující instituci, tak pro regulované subjekty.“ 

Připomínka: nejasná role zdravotních pojišťoven. V případě jednoznačné 

definice nároku klienta ze zákona pozbývá role revizního lékaře a jeho 

posouzení nároku před realizací výdeje jakýkoliv význam a bude se jednat 

pouze o pouhou formalitu (pokud má klient jednoznačně nárok, jaké jiné 

stanovisko by měl RL vydat než souhlasné) a zjevnou administrativní zátěž z 

formálních důvodů pro plátce. 

tato připomínka je zásadní 

5. §42 a ochrana osobních údajů – zdravotnická dokumentace pro potřeby 

kontroly 

Připomínka: V souvislosti se zpřísňující se ochranou osobních údajů by se zákon 

48/1997 Sb. měl vyjádřit k předávání chráněných údajů nutných k posouzení 

revizním lékařem nebo odborným pracovníkem (ve smyslu §42 zákona 48/1997 

Sb.) směrem do zdravotních pojišťoven. Část poskytovatelů, pod tlakem 

právních výkladů, začíná váhat s předáváním zdravotních údajů do pojišťovny. 

tato připomínka je zásadní 

6. Upravení jasně definovanou zákonnou oporu pro případnou korekci finančně 

nákladnějšího zdravotnického prostředku ze strany revizního lékaře na 

zdravotnický prostředek za zdravotnický prostředek plně vyhovující, ale finančně 

méně náročný. Například: Revizní lékař schvaluje individuálně zhotovované 

zdravotnické prostředky v provedení nejméně ekonomicky náročném, v 

závislosti na míře a závažnosti onemocnění. 

tato připomínka je zásadní 

 

Konkrétní připomínky 

Vysvětleno. 
Úlohou revizního lékaře je kontrola 
splnění zákonných podmínek úhrady 
(zejména indikačních omezení). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Máme za to, že danou problematiku 

z hlediska zdravotních pojišťoven 

dostatečně ošetřuje příslušný změnový 

zákon k GDPR (viz sněmovní tisk č. 

139). 

 

 

Vysvětleno. 

Změna předepisování zdravotnických 

prostředků nespadá do kompetence 

revizního lékaře. 

 

 

 

Neakceptováno. 
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1. K § 11 odst. 1 - navrhujeme zrušit celé znění 

Odůvodnění: 

Návětí ustanovení nedefinuje, že by mělo jít o úhradu zdravotnických prostředků 

předepisovaných na poukaz. Vzhledem k tomu, že tak zákonodárce činí ve 

všech dalších níže navrhovaných ustanovení, výklad bude směřovat k tomu, že 

se jedná o úpravu způsobu hrazení zvlášť účtovaného materiálu (dále jen 

„ZUM“), nikoli pouze zdravotnických prostředků na poukaz. Problematika ZUM je 

však velmi složitá a nelze jí vypořádat takto jednoduše, kdy se do zákona 

zakotví možnost úhrady ZUM, což při takto širokém vymezení v praktické rovině 

představuje úhradu kompletně všech zdravotnických prostředků splňující definici 

ZUM, avšak zároveň bez jakýchkoli mantinelů. Důrazně se proto ohrazuje proti 

včlenění takového ustanovení do zákona. 

tato připomínka je zcela zásadní 

2. §15 odst. (11) doporučujeme vypustit 

Odůvodnění: 

Odstavec jednak duplikuje definici zdravotnického prostředku dle § 2 zákona 

268/2014 Sb. a současně nedefinuje podmínky úhrady. Definice obsahuje 

širokou škálu zdravotnických prostředků, které jsou v současné době hrazeny 

různými systémy a ne vždy se hradí přímo zdravotnický prostředek (např. 

součást výkonu (např. PMAT aodpis), ZUM). Při nedefinování typu hrazených 

zdravotnických prostředků a způsobu jejich úhrady by vyvolal nejistotu a 

požadavek úhrady např. přístrojových zdravotnických prostředků. 

tato připomínka je zásadní 

3. K § 15 odst. 12 – doplnit definici pojmu „poukaz“, např. formou odkazu na 

příslušné ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. 

§ 15 odst. 13 písm. b), c) - vyškrtnout „a skupiny zaměnitelných prostředků“ 

§ 15 odst. 13 písm. d) - vyškrtnout celé písmeno, písm. e), f), g) nyní písm. d), 

e), f). 

Odůvodnění: 

Novelizovaný zákon s pojmem poukaz nepracuje, proto by bylo dobré pro 

Ustanovení se vůbec netýká „úhrady 

zdravotnických prostředků“, ale jde o 

„výdej“ předepsaných zdrav. prostředků 

a léčivých přípravků. Definici „výdeje“ a 

úpravu „podmínek výdeje“ stanoví 

zákon č. 268/2014 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Jedná se o upřesnění nároku 

pojištěnce, tj. pojištěnec má nárok na 

léčbu pomocí dotčených zdravotnických 

prostředků, pokud tyto splňují účel 

uvedený v dotčeném ustanovení. 

 

 

 

 

Neakceptováno.  

Pojem je v právním řádu definován – 

odkaz je nenormativní 

Neakceptováno.  

Pro vypuštění textu ani písmen není 

připojeno žádné odůvodnění.  
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jasnost nespoléhat na interpretační pravidlo, že se stejné pojmy mají vykládat 

stejně, ale odkázat na normu, která pojem zná a definuje. 

viz níže 

tato připomínka je zásadní 

4. K § 17 odst. 7 písm. a) bod 1 zní: 

„1. poskytovatelům lékárenské péče léčivé přípravky, a to i tehdy, nemá-li s 

poskytovatelem lékárenské péče dosud uzavřenu smlouvu podle odstavce 1, 

zdravotnické prostředky a pomůcky, má-li s poskytovatelem lékárenské péče 

uzavřenou smlouvu o výdeji zdravotnických prostředků a pomůcek;“ 

Odůvodnění: 

Navrhujeme zakotvení povinnosti poskytovatelům lékárenské péče realizujícím 

výdej zdravotnických prostředků uzavřít smlouvu o výdeji zdravotnických 

prostředků. 

Vazba úhrady zdravotnických prostředků na základě poukazu poskytovatelům 

lékárenské péče realizujícím výdej zdravotnických prostředků na uzavřenou 

smlouvu o výdeji je odůvodněna požadavkem na stanovení rovného přístupu ke 

všem subjektům, které zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích 

(dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) definuje jako výdejce. Ustanovení § 5 písm. g) 

zákona č. 268/2014 Sb., definuje výdejce jako osobu provozující lékárnu, 

výdejnu zdravotnických prostředků nebo oční optiku, popř. jinou osobu, se 

kterou zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu o výdeji podle zákona upravujícího 

veřejné zdravotní pojištění, tzv. smluvního výdejce. V případě prvních tří 

kategorií výdejců, tj. lékárny, výdejny a optiky, (které považujeme za 

poskytovatele lékárenské péče v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. i) 

zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování) bod 1 předmětného ustanovení přikazuje realizaci úhrady zdravotní 

pojišťovně na základě smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, která 

se řídí rámcovou smlouvou jako výsledku dohadovacího řízení, aniž by taková 

smlouva musela být platně uzavřena ke dni vyúčtování úhrady, pouze 

předpokládá, že k jejímu uzavření dojde. Zákon zároveň neřeší, dokdy se tak má 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. 

Nevidíme důvod pro odlišnou úpravu 

pro výdej léčivých přípravků a výdej 

zdravotnických prostředků v lékárnách 

(tj. u poskytovatelů zdravotních služeb). 

Smluvní výdejci nejsou poskytovatelé 

zdravotních služeb, nemusí mít tedy 

žádné oprávnění k jejich poskytování 

podle zákona č. 372/2011 Sb., takže 

v nastavení různých podmínek pro 

„poskytovatele zdravotních služeb“ a 

osoby, které nejsou poskytovateli 

zdravotních služeb, nespatřujeme 

žádnou nerovnost. 
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stát. Čtvrté kategorii, tzv. smluvnímu výdejci, je uzavření smlouvy – smlouvy o 

výdeji zdravotnických prostředků naopak imanentní. Na základě této legislativní 

úpravy budou tedy vedle sebe existovat skupiny výdejců, kterým zdravotní 

pojišťovna uhradí zdravotnické prostředky, aniž by takový výdejci byli smluvně 

vázáni a naopak skupiny výdejců, kteří budou smluvně vázáni vždy. Takovým 

postupem jsou nastaveny nerovné podmínky pro smluvní subjekty zdravotních 

pojišťoven, které by v případě zakotvení povinnosti uzavřít smlouvy o výdeji, byly 

sjednoceny soukromoprávní úpravou práv a povinností výdejců daných 

výdejovými smlouvami. 

Zároveň podotýkáme, že zakotvením povinnosti uzavřít smlouvu o výdeji 

lékárnám, výdejnám či optikám není stírán smysl existence zvláštní kategorie 

tzv. smluvních výdejců, neboť jejich specifičnost je dána mj. zejména zákonným 

výčtem okruhu zdravotnických prostředků, které mohou vydávat a možností 

vydávat zdravotnické prostředky bez registrace příslušným krajským úřadem. 

Jejich rozdílné postavení by se však zcela zásadně nemělo odvozovat od jejich 

povinnosti či v opačném případě ochoty uzavřít smlouvu se zdravotní 

pojišťovnou za účelem realizace úhrad za výdej zdravotnických prostředků. 

tato připomínka je zásadní 

5. V§ 17 odst. 7 písm. a) bod 2 se doplňuje o slova „podle přílohy č. 3 tohoto 

zákona“ 

tato připomínka je zásadní 

6. K § 17 odst. 7 písm. a) bod 3 se doplňuje o slova „má-li s poskytovatelem  

lékárenské péče uzavřenou smlouvu o výdeji zdravotnických prostředků“ 

Odůvodnění: 

viz bod 2 

tato připomínka je zásadní 

7. V§ 32 odst. 3se za slova „který je s ním v zásadě zaměnitelný“ vkládají slova 

„a to i bez souhlasu pojištěnce“ 

Odůvodnění: 

Navrhujeme vyjasnit znění záměny zdravotnických prostředků u „cirkulace“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

Neakceptováno. 

Viz výše. 

 

 

 

Vysvětleno. 

Uvedené vyplývá již z navrhovaného 

znění. 
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Z našeho pohledu není dostatečně jasné, zda zakotvení možnosti záměny v 

písm. b) zmiňovaného ustanovení je či není podmíněno souhlasem pojištěnce, 

kdy se otevírá prostor pro debaty, zda navrhovaná úprava je či není v rozporu s 

ustanovením § 52 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, kde je 

souhlas pojištěnce se záměnou zdravotnického prostředku výslovně požadován. 

tato připomínka je zásadní 

8. § 32 odst. 3 písm. b - doporučujeme na základě obecné dohody o možnost 

dobrovolné dohody mezi pacientem a zdravotní pojišťovnou o akceptaci vyššího 

doplatku než 2 000 Kč a dodefinovat cirkulovatelné zdravotnický prostředek. 

Odůvodnění: 

Zavedení možnosti vypůjčení zdravotnických prostředků zdravotní pojišťovnou 

pojištěnci i v případě vyššího doplatku, než 2 000 Kč a to na základě 

oboustranné akceptace (z pohledu pacienta vyšší doplatek a z pohledu 

zdravotní pojišťovny náklady na opravu). Současně je potřeba dodefinovat, že 

vypůjčený zdravotnický prostředek je nový nebo repasovaný. 

tato připomínka je zásadní 

9. K § 39r odst. 1 zní: 

„(1) Není-li dále stanoveno jinak, hradí se zdravotnické prostředky předepsané 

na poukaz zařazené podle svých funkčních vlastností a určeného účelu použití 

do úhradových skupin zdravotnických prostředků obsažených v příloze 3 tohoto 

zákona (dále jen „úhradová skupina“) v souladu s indikačním omezením. V 

případě, že příloha č. 3 tohoto zákona nevymezuje indikační omezení, jsou 

 zdravotnické prostředky předepsané na poukaz hrazené maximálně v rozsahu 

indikací uvedených v návodu na použití předloženém v rámci řízení o zařazení 

do úhradové skupiny.“  

Odůvodnění: 

Navrhujeme, aby povinnost hradit zdravotnický prostředek a pomůcku byla 

striktně vázána na vymezení indikačního omezení. Pokud se bude odvíjet od 

návodu použití, mělo by být v případě každé změny návodu k použití mající za 

následek rozšíření indikačních omezení proběhnout nové řízení o zařazení nebo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno jinak. 

Tam, kde nebudou stanovena indikační 

omezení, bude se vycházet z určeného 

účelu použití zdravotnického prostředku 

obsaženého v jeho návodu k použití. 
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změně zařazení zdravotnického prostředku nebo pomůcky do příslušné 

úhradové skupiny. 

Pokud nebude povinnost k úhradě zdravotnického prostředku vázána na 

vymezení indikačního omezení, bude požadována úhrada zdravotnických 

prostředků a pomůcek nad rámec návodu k použití. Zároveň je žádoucí, aby bylo 

zamezeno volnému rozšiřování indikačních omezení již zařazených 

zdravotnických prostředků a pomůcek pouhou změnou návodu k použití. V 

takovém případě by měla vzniknout povinnost ohlašovateli ohlásit zařazení nebo 

změnu zařazení zdravotnického prostředku nebo pomůcky do úhradové skupiny 

tak, aby mohlo proběhnout řízení, v rámci kterého bude posouzena správnost 

zařazení do určité úhradové skupiny. 

Návazné změny propadají i do dalších ustanovení –na příklad do odstavce 2 § 

39r. 

tato připomínka je zásadní 

10. K § 39r odst. 2  -      zakotvit možnost, aby ohlášení mohla podat i 

zdravotní pojišťovna 

- v případě omezení pověření na pouze jednu osobu není jasné, 

jaký by byl osud pověření v případě ukončení zastoupení, 

zániku či smrti pověřené osoby – bylo by možné pověřit jinou 

osobu, další?  

Odůvodnění: 

Navrhujeme, aby v případě zdravotnických prostředků, které by měly být 

zařazeny do úhradové skupiny nekategorizovaných zdravotnických prostředků, 

bylo zákonem zakotveno právo podat ohlášení i pro zdravotní pojišťovny. 

Zatímco je pro skupinu nekategorizovaných zdravotnických prostředků počítáno 

s úhradou ve výši 75 %, úhrada stejných zdravotnických prostředků povolováním 

přes § 16 zákona č. 48/1997 Sb. by probíhala ve výši 100 % ceny výrobce. Pro 

výrobce je pak výhodnější o zařazení do této úhradové skupiny vůbec nežádat. 

V takovém případě by mělo být umožněno zdravotním pojišťovnám ohlášení 

zařazení zdravotnického prostředku provést, neboť opačný přístup by znamenal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Navržený postup omezuje zásadním 

způsobem vlastnická práva výrobce či 

distributora zdravotnického prostředku. 

Nelze jej nutit k zařazení do 

kategorizačního stromu. Zdravotní 

pojišťovny jsou v rámci legislativního 

procesu oprávněny navrhovat takové 

změny úhradových skupin, aby bylo 

docíleno toho, že zdravotnický 

prostředek bude muset být do některé z 

nich za účelem úhrady zařazen. 
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zcela zásadní a neodůvodnitelné neekonomické vynakládání prostředků z 

veřejného zdravotního pojištění, neboť zákon zároveň nedává odpověď na to, 

jakým způsobem by tato situace byla řešitelná. 

tato připomínka je zásadní 

 

 

 

 

11. K § 39r odst. 5 písm. k) - zavedení úhradové skupiny „Nekategorizovaných 

zdravotnických prostředků“. 

Odůvodnění: 

Upozorňujeme, že je zcela klíčové, aby docházelo ke kontinuálnímu 

„vyprazdňování“ skupiny nekategorizovaných zdravotnických prostředků 

s automatickou úhradou ve výši 75%. Zařazení zdravotnických prostředku do 

této skupiny by mělo být pouze dočasné a mělo by řešit stanovení výše úhrady 

75% pouze pro případ momentálního stavu neexistence příslušné úhradové 

skupiny. Jestliže je počítáno s mechanismem tvorby úhradových skupin pouze 

cestou legislativních změn, je zřejmé, že jde o nástroj velmi nepružný. Pokud 

nebudou včas a účelně vytvářeny nové úhradové skupiny se stanovenými 

podmínkami úhrady a její limitace, budou zdravotní pojišťovny zřejmě nuceny 

odvolávat původně vyslovený souhlas se zařazením zdravotnického prostředku 

do této skupiny, přičemž při zachování řízení dle ustanovení § 39s odst. 4 písm. 

b) zákona také nebude požadované změny dosaženo efektivně, neboť změna 

bude limitována rychlostí vedeného řízení ústavem, popř. odvolacím orgánem. 

tato připomínka je zásadní 

12. K § 39r odst. 8 - se doplňuje písmeno f), které zní:  

„f) kopii závěrečné zprávy z klinického hodnocení nebo z hodnocení funkční 

způsobilosti“ 

Odůvodnění: 

Navrhujeme doplnit ustanovení o povinnost ohlašovatele doložit závěrečnou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. 

Jiná cesta než průběžné novelizace 

zákona, v jejichž rámci budou vytvářeny 

nové úhradové skupiny zdravotnických 

prostředků zahrnutých dosud 

v úhradové skupině „nekategorizované“ 

nepřichází v úvahu. 

Máme za to, že úhrada stanovená pro 

nové „nekategorizované“ zdravotnické 

prostředky ve výši 75 % se nebude 

zásadním způsobem  lišit od současné 

právní úpravy, podle které se 

zdravotnické prostředky neuvedené 

v příloze č. 3 hradily  ve výši 75 % ceny 

nejméně ekonomicky náročného 

zdravotnického prostředku 

 

 

Akceptováno jinak. 

Ustanovení bylo doplněno s tím, že 

 uvedené kopie závěrečných zpráv se 

nebudou muset předkládat, byly-li již 

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



44 
 

zprávu klinického hodnocení nebo hodnocení funkční způsobilosti. 

Zdravotnický prostředek musí být vhodný pro použití při poskytování zdravotní 

péče, přičemž vhodnost zdravotnického prostředku pro určený účel použití je 

ověřována jeho klinickým hodnocením. Klinickým hodnocením zdravotnického 

prostředku se rozumí proces, jehož účelem je kritické vyhodnocení klinických 

údajů a prokázání jeho bezpečnosti a účinnosti hodnoceného zdravotnického 

prostředku při dodržení určeného účelu stanoveného výrobcem v běžných 

podmínkách jeho využití. 

tato připomínka je zásadní 

13. K § 39s odst. 2 - navrhujeme prodloužit prekluzivní lhůtu 30 dnů na lhůtu 90 

dnů. 

Naopak zkrátit lhůtu na promítnutí rozhodnutí dle § 39s odst. 2 do platného 

seznamu zdravotnických prostředků. 

Zároveň nevidíme důvod pro postup, kdy se závěry rozhodnutí řízení podle § 

39s odst. 2 do platného seznamu promítají teprve od prvního dne druhého 

kalendářního měsíce následujícího po uplynutí lhůty nebo zastavení řízení. K 

uplynutí lhůty reálně dochází vždy nejpozději 10. dnem kalendářního měsíce, 

kdy existuje ještě poměrně dostatečný časový prostor pro změny seznamu a 

odložení o další měsíc není odůvodněno. 

Odůvodnění:  

Lhůta 30 dnů stanovená na posouzení všech ohlášených zdravotnických 

prostředků, sepsání podnětu pro případné zahájení řízení podle § 39s odst. 2 a 

zahájení příslušného řízení, je nereálná a musí být prodloužena. 

tato připomínka je zásadní 

14. V § 39s odst. 4 se slova „a současně ohlašovatel nepotvrdil přítomnost 

zdravotnického prostředku na trhu“ zrušují 

Odůvodnění:  

Z normativního textu zcela nevyplývá, k jakému období se kumulativní podmínka 

prokázání dostupnosti na trhu váže – buď by tedy bylo dobré text přeformulovat 

tak, že by se tato povinnost týkala období příslušných 12 měsíců a nikoliv 

Ústavu předloženy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno částečně. 

Lhůta prodloužena na 45 dnů. Lhůty 

budou dále prodlouženy v rámci 

přechodného ustanovení. 

Cílem je, aby byli adresáti seznámeni 

s ohlašovanými zdravotnickými 

prostředky dostatečným předstihem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Potvrzení přítomnosti zdravotnického 

prostředku na trhu se bude vztahovat 

k období 12 měsíců předcházejících 

žádosti Ústavu. 
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možnosti ex post, po zahájení řízení dokázat, že někdy – tedy i právě v průběhu 

řízení byl prostředek dostupný. Zároveň není zcela zřejmé, jak bude ústav 

postupovat – vyžádá si toto potvrzení po ohlašovateli, v jaké lhůtě a co 

v případě, kdy jej ohlašovatel nedodá – kumulace podmínek způsobí, že 

vyřazeno být moct nebude? 

tato připomínka je zásadní 

16. K § 39t odst. 1 doplnit další písmeno „j) nejvyšší cenu, za kterou je 

zdravotnický prostředek dodáván na trh na území České republiky“ 

Odůvodnění: 

V případě, že bude zdravotnický prostředek vypůjčován zdravotní pojišťovnou 

dle §32 odst. 3 písm. b (v případě že ZP bude teprve zajišťován) je tato 

informace podstatná pro posouzení doplatku z pohledu stanoveného limitu. 

tato připomínka je zásadní 

17. K § 39u 

Navrhujeme vypuštění celého ustanovení v souvislosti (v prvé řadě) s přijetím 

závěru nečlenit na skupiny vzájemně zaměnitelných zdravotnických prostředků, 

popř. přijetím závěru, že členění by mělo být prováděno autoritativně v rámci 

legislativního procesu úpravy kategorizačního stromu (popř. cestou vydání 

vyhlášky), nikoli na základě vedeného správního řízení. Pokud by však nebyly 

činěny legislativní změny dostatečně pružně, ani tato varianta se neukazuje jako 

schůdná.  

Alternativně navrhujeme zkrátit lhůtu pro vydání rozhodnutí z 90 dnů na 30 dnů. 

Zároveň doporučujeme umožnit zahrnout do skupin v zásadě zaměnitelných 

prostředků i prostředky, z úhradové skupiny nekategorizovaných ZP – čímž by 

mohlo alespoň částečně docházet k jejímu žádoucímu vyprazdňování. 

Odůvodnění: 

Trh zdravotnických prostředků je velmi dynamický. Nabídka na uzavření DNC o 

určité výši nemusí být po několika měsících či letech vedení řízení o vytvoření 

skupiny zaměnitelných zdravotnických prostředků vůbec relevantní. Pokud by 

zákonodárce ponechal zachovanou myšlenku na vytváření skupin zaměnitelných 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. Vysvětleno. 

Nejvyšší cenou je ohlášená cena 

výrobce. Tuto cenu bude Ústav 

v dotčeném seznamu zveřejňovat také. 

 

 

 

Vysvětleno. 

Jedná se o vysoce náročné řízení, lhůtu 

nelze zkrátit. 

Nekategorizované ZP nelze zařadit do 

úhradové skupiny. Takový ZP by byl 

SÚKL vyřazen. 

Úprava zveřejňování dohod o nejvyšší 

ceně, jakožto také smluv se smluvními 

výdejci, byla do návrhu doplněna. 
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zdravotnických prostředků, nezbývá pojišťovnám jiný postup, než okamžité 

zahájení řízení dle § 39u napříč celým kategorizačním stromem, neboť teprve po 

uplynutí několika let vedení těchto řízení se bude moci uvažovat o snižování 

nákladů na výdaje z veřejného zdravotního pojištění cestou uzavírání dohod či 

realizací cenových soutěží. 

Zároveň se jeví jako problematickým způsob rozhodování ústavu, které podle 

obecných pravidel správního řízení nemůže jít nad návrh žádosti. Tudíž pokud 

dojde k nevyhovění žádosti či pouze k částečnému vyhovění žádosti, je velmi 

pravděpodobné, že k žádoucímu vymezení skupin bude docházet po 

několikaletém vedení různých řízení. 

Odůvodnění zkrácení zákonné lhůty pro rozhodnutí v řízení dle § 39u 

spatřujeme zejména v tom, že těžiště odvedené práce leží na zdravotních 

pojišťovnách a 90denní lhůta pro rozhodnutí na základě zpracovaných podkladů 

ústavem není odůvodnitelná. 

Dohoda o nejvyšší ceně je svojí podstatou soukromoprávním ujednáním mezi 

zdravotní pojišťovnou a ohlašovatelem. Ohlašovatel se v takové dohodě 

zavazuje obstarat alespoň jednu třetinu trhu zdravotnických prostředků, které 

jsou funkčně zaměnitelné se zdravotnickým prostředkem, na který se dohoda 

vztahuje. Je-li nejvyšší cena dle uzavřené dohody nižší než úhrada, pak SÚKL 

do 90 dnů rozhodne o snížení úhrady pro celou skupinu zaměnitelných 

zdravotnických prostředků, a to na úroveň dohodnuté nejvyšší ceny. Právě 

v tomto mechanismu spatřujeme porušení práva občanů České republiky na 

poskytování bezplatné zdravotní péče a zdravotních pomůcek.  

Podstatné je, že dohoda o nejvyšší ceně se může týkat pouze 1/3 příslušného 

trhu. Zdravotnické prostředky na poukaz jsou různé, může se tedy jednat 

například o trh stomických pomůcek, glukometrů, zdravotních plen, holí apod. I 

pokud bude distributor, který uzavřel dohodu o nejvyšší ceně, skutečně 

zásobovat jednu třetinu trhu příslušnými zdravotnickými pomůckami, znamená 

to, že 2/3 trhu mohou být obsluhovány jinými distributory s vyšší cenou. Při 

snížení úhrady na úroveň ceny z dohody o nejvyšší ceně by to pak znamenalo 
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doplatek na zdravotnickou pomůcku pro 2/3 daného trhu zdravotnických 

pomůcek. Nelze přitom čekat, že na snížení úhrady v návaznosti uzavření 

dohody o nejvyšší ceně by ostatní distributoři vždy reagovali snížením ceny 

příslušné zdravotní pomůcky.  

Nelze ani vyloučit, že by povinnost zaplatit doplatek na zdravotnický prostředek 

vznikla na celém trhu dané zdravotnické pomůcky. Pacienti by byli povinni hradit 

doplatky na celém trhu příslušných zdravotnických pomůcek v případě, že by 

ohlašovatel uzavřel dohodu o nejvyšší ceně, ale svůj závazek zásobit alespoň 

1/3 trhu by neplnil. To může nastat zejména v případě, kdy ohlašovatel doposud 

na českém trhu nepůsobí, nemá silné distribuční kanály a nemá ani zkušenosti.  

Garancí dodávek na aspoň 1/3 trhu příslušných zdravotnických pomůcek nejsou 

ani vysoké pokuty za porušení povinnosti dodávat zdravotnické prostředky. 

Ohlašovatel, který chce uzavřít dohodu o nejvyšší ceně, může za tímto účelem 

založit nové s.r.o., u kterého mu principálně může být téměř lhostejné, zda je mu 

uložena vysoká pokuta či nikoli. Pokud mu bude uložena vysoká pokuta, staré 

s. r.o. přestane aktivně využívat a založí nové s.r.o. Tíživé pokutě je tedy 

jednoduché se vyhnout.  

Dle nálezu Ústavního soudu ze dne 30.5.2017, Pl. ÚS 3/15, je základní právo na 

bezplatnou zdravotní péči a zdravotní pomůcky zachováno tehdy, „je-li občanům 

zaručeno bezplatné poskytnutí zdravotní péče a zdravotních pomůcek 

potřebných ke zlepšení nebo zachování jejich zdravotního stavu nebo zmírnění 

utrpení, a to formou takového ošetření a léčby, jež odpovídají objektivně 

zjištěným potřebám a požadavkům náležité úrovně a lékařské techniky“. 

Vzhledem k výše uvedenému je nepochybné, že při uzavírání dohod o nejvyšší 

ceně pro jednu třetinu trhu by k naplnění podstaty základního práva na 

bezplatnou zdravotní péči a zdravotní pomůcky nedošlo, protože přinejmenším 

na 2/3 trhu by pacienty prakticky jistě museli na zdravotnické prostředky, které 

potřebují, doplácet.  

Pro uzavření dohody o nejvyšší ceně mezi zdravotní pojišťovnou a 
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ohlašovatelem nejsou stanoveny žádné podmínky, tj. na uzavření dohody o 

nejvyšší ceně ohlašovatel nemá právní nárok. Zda pojišťovna dohodu o nejvyšší 

ceně uzavře, závisí plně na uvážení zdravotní pojišťovny.  

Dohodou o nejvyšší ceně se zdravotní pojišťovna ani ohlašovatel nezavazují ke 

konkrétnímu finančnímu plnění - podstatou této dohody je stanovení úhrady 

konkrétního zdravotnického prostředku a závazek ohlašovatele dodávat tento 

zdravotnický prostředek aspoň pro třetinu trhu v České republice. Odběrateli 

nasmlouvaných zdravotnických prostředků jsou však zpravidla lékárny nebo 

výdejny zdravotnických prostředků, které za tyto zdravotnické prostředky 

ohlašovateli platí sjednanou kupní cenu. Vzhledem k těmto skutečnostem není 

zřejmé, zda je nezbytné dohodu o nejvyšší ceně zveřejňovat v registru smluv 

České republiky.  

Ve skutečnosti, že pro uzavření dohody o nejvyšší ceně nejsou stanoveny žádné 

podmínky a že tato dohoda patrně nemusí být zveřejněna v registru smluv 

České republiky, vidíme značný korupční potenciál. 

  tato připomínka je zcela zásadní 

19. K § 39v odst. 7 - navrhujeme, aby namísto zákonné úpravy, kdy by se ex 

lege neuplatňovali regulační omezení podle úhradové vyhlášky, resp. 

úhradových dodatků, bylo využilo spíše institutu pozitivních listů. 

Odůvodnění: 

Vzniká oprávněná obava vycházející z praktických zkušeností s nárůstem 

preskripce, že by velmi pravděpodobně v důsledku uvolnění regulačních 

omezení došlo k nadměrné, neodůvodněné preskripci daného zdravotnického 

prostředku. Případnější se jeví postup, kdy poskytovatel zdravotních služeb 

bude informován o nejlevnější variantě zdravotnického prostředku po uzavření 

DNC a následně smlouvy o zařazení na pozitivní list. Funkce pozitivních listů by 

měla spočívat v zajištění dostupnosti informací o cenách a úhradách 

zdravotnických prostředků prostřednictvím databáze nebo přímo přílohy č. 3 

zákona, díky které se preskribujícím lékařům poskytnou informace, které je 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Aby měly pozitivní listy motivační smysl, 

musí být spojeny s tím, že ZP v nich 

uvedeny musejí být vždy spojeny 

s neuplatňováním regulačních omezení, 

popř. s jiným druhem bonifikace. Návrh 

toto pouze ex lege předjímá. 
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zorientují ohledně ekonomické výhodnosti zdravotnických prostředků vhodných 

pro dané pojištěnce. Úhradové vyhlášky mají mj. také tu funkci, že jsou 

poskytovatelé zdravotních služeb motivováni k zachování určitého objemu 

předepisovaných zdravotnických prostředků a jsou sankcionováni za překročení 

daného limitu. Pokud by však k racionálnímu využití prostředků omezených 

limitem obdrželi příslušnou informaci o nejlevnější variantě v daném skupině 

zdravotnických prostředků, je to motivující pro preskripci daného zdravotnického 

prostředku, což je přínosem pro výrobce, který se zdravotní pojišťovnou uzavře 

DNC, neboť dochází k růstu jeho market sharu. 

Informace o uzavření smlouvy o pozitivním listu, čímž se zdravotnický 

prostředek stane nejlevnější variantou, popř. druhou nejlevnější variantou, by 

mohla být poskytovatelům zdravotních služeb poskytována prostřednictvím 

seznamu, který by u konkrétních zdravotnických prostředků obsahoval předem 

určený specifický příznak, obdobně jako u cirkulovaných zdravotnických 

prostředků. 

  tato připomínka je zásadní 

20. K § 39W odst. 2 písm. c) zní: „závazek zdravotních pojišťoven, které 

požádaly o vypsání soutěže podpořit prostřednictvím své smluvní politiky 

předepisování zdravotnických prostředků výherců,“ 

§ 39W odst. 2 písm. d) se zrušuje 

Odůvodnění: 

Navrhujeme vyjasnit, že závazek o podpoře prostřednictvím smluvní politiky se 

týká pouze ZP, které požádaly o vypsání soutěže. 

Navrhujeme zrušit nutnost ex ante souhlasu ministerstva zdravotnictví. Jednak 

není popsán postup, jakým by byl tento souhlas, ani kým vyžadován, co by 

žádost měla obsahovat a co by gestor v takové žádosti posuzoval. 

Navíc, pokud se v případě vypsání soutěže má jednat o nástroj, kterým 

zdravotní pojišťovny mají naplnit svou roli strážců finanční stability systému 

veřejného zdravotního pojištění, není možné jej navázat na takto neurčité 

posouzení a souhlas subjektu jiného. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. Akceptováno jinak. 

Institut cenové soutěže je konstruován 

tak, aby zvýšil efektivitu vynakládání 

veřejných prostředků napříč systémem 

veřejného zdravotního pojištění. Daný 

závazek se tedy nemůže týkat pouze 

těch zdravotních pojišťoven, 

které o vypsání cenové soutěže 

požádaly, ale všech. 

V ustanovení budou doplněna kritéria 

pro vydání souhlasu Ministerstva 

zdravotnictví – kalkulace úspor 

a veřejný zájem. 
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tato připomínka je zásadní 

21. V § 39x odst. 5se číslo 10 nahrazuje číslem 5. 

Odůvodnění: 

Pakliže je iniciace vypsání soutěže vázáná na odhad úspor ve výši 10%, je zde 

již od počátku dán předpoklad, že není reálné žádat přesné hodnoty úspory, 

které bude dosaženo. Vázat platnost soutěže na přesnou sumu užitou 

v odhadovaném dopadu tak nepovažujeme za zcela vhodné. Takto zvolené 

automatické řešení zastavení soutěže dopadne i tam, kde původní předpoklad, 

doložený sice kalkulací dopadů byl nepřesný pouze v minimální míře (na příklad 

snížení ve výši 9%), proto navrhujeme „koridor“ ve kterém k automatickému 

zastavení nedojde – regulující původní odhady, které bez ohledu na jejich 

odbornou přípravu nemusí být zcela přesné ve výši. 

tato připomínka je zásadní 

22. K § 39y odst. 2 - navrhujeme, aby namísto zákonné úpravy, kdy by se ex 

lege neuplatňovali regulační omezení podle úhradové vyhlášky, resp. 

úhradových dodatků, bylo využilo spíše institutu pozitivních listů. 

Odůvodnění: 

Obdobná argumentace jako k § 39v odst. 7. 

tato připomínka je zásadní 

 

23. K novelizačnímu bodu 9 (příloha č. 3) 

Obsahem přílohy je kategorizační strom zdravotnických prostředků včetně 

podmínek úhrady (indikační a preskripční omezení, kvalitativní podmínky, 

množstevní limity, základní limit úhrady). 

Zásadně nesouhlasíme, aby byl předmětem schvalovacího procesu, který 

legislativně zakotví novou právní úpravu úhradové regulace zdravotnických 

prostředků hrazených na poukaz, kategorizační strom, který byl předložen k 

připomínkám jako součást tohoto materiálu. Náš nesouhlas se týká všech řádků 

uvedeného návrhu kategorizačního stromu. 

Předpokládáme, že součástí předkládaného návrhu na změnu zákona bude 

Akceptováno jinak. 

Bylo změněno na úsporu 5 %, nejméně 

však 5 mil. Kč ročně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Aby měly pozitivní listy motivační smysl, 

musí být spojeny s tím, že ZP v nich 

uvedeny musejí být vždy spojeny 

s neuplatňováním regulačních omezení, 

popř. s jiným druhem bonifikace. Návrh 

toto pouze ex lege předjímá. 

Vysvětleno. 

Kategorizační strom byl přepracován 

podle výsledků jednání zástupců 

odborných společností, zdravotních 

pojišťoven a pacientů k jednotlivým 

kategorizačním skupinám. 
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kategorizační strom, který vzniká jako konsenzus všech zúčastněných stran 

v rámci Pracovní skupiny pro kategorizaci a úhradovou regulaci při MZ ČR 

v roce 2018. Požadavek koresponduje s veřejně deklarovanou dohodou všech 

zúčastněných stran. Rovněž předpokládáme, že do výsledné podoby 

kategorizačního stromu již nebude jakkoli zasahováno dalšími subjekty s cílem 

prosazení zájmů, které by vedly k preferenci úzkých skupin pacientů. 

tato připomínka je zásadní 

24. Příloha č. 3 – na první straně dodefinovat časové termíny, zda se jedná o 

kalendářní nebo plovoucí časovou jednotku 

Odůvodnění: 

V rámci zkušeností panuje nejasný výklad časových termínů v rámci nároku 

pojištěnce. 

tato připomínka je zásadní 

25. Příloha č. 3 –v části „Individuální ZP“ zrušit maximální doplatek pacienta 

nebo jej zvýšit na maximální limit na 15 tis. Kč pro část protéz se stanoveným 

limitem  

Odůvodnění: 

V rámci kontextu celého jednání, nemožnosti dohody na maximálních úhrad za 

jednotlivé položky a obecnou specifikaci je zde velký prostor pro „variabilitu“ 

úhrady s malou možností korekce ze strany revizního lékaře. 

tato připomínka je zásadní 

26. Vložit změnu Zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích § 47 

odst. 1: 

„Vystavování poukazu 

Poukaz lze vystavit v listinné i elektronické podobě.“. 

Odůvodnění: 

V rámci elektronizace zdravotnictví je výhodné, spolu s upřesněním úhrad 

zdravotnických prostředků, umožnit i elektronickou podobu poukazu. 

tato připomínka je zásadní 

27. Vložit změnu Vyhlášky č. 62/2015 Sb., §7, odst. 2 písm. a) i b): 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Jedná se o plovoucí časovou jednotku, 

tedy není nutné dané termíny blíže 

specifikovat. 

 

 

 

Akceptováno jinak. 

Úhradové limity protéz horních a 

dolních končetin vychází ze závěrů 

jednání pracovní skupiny. 

 

 

 

 

Neakceptováno.    

Připomínka jde nad rámec navrhované 

úpravy. 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Vyhlášku nelze měnit zákonem. Pokud 
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„…přední straně poukazu nebo elektronicky …“ 

Odůvodnění: 

V rámci elektronizace zdravotnictví je výhodné, spolu s upřesněním úhrad 

zdravotnických prostředků, umožnit i elektronickou podobu poukazu. 

tato připomínka je zásadní 

bude provedena změna zákona č. 

268/2014 S b., bude třeba současně 

novelizovat vyhlášku č. 62/2015 Sb. 

Národní rada osob 

se zdravotním 

postižením ČR 

1. Za bod 3 se vkládá nový bod 4, který zní: 
„4. V § 16 odst. 1 se za slovo „jedinou“ vkládají slova „nebo prokazatelně 
nejúčinnější“. 
 
Dosavadní body 4 až 10 se označují jako body 5 až 11. 
 
Odůvodnění 
Platná právní úprava § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů umožňuje výjimku úhrady jinak nehrazeného léku, a to 
pouze v případě, že se jedná o jedinou možnost léčby. Tuto podmínku nesplňuje 
řada pacientů, přestože jiná léčba je pro ně příliš zatěžující, velmi málo účinná, 
nebo léčení značně prodlužující. Proto navrhujeme řešit problém většiny těchto 
pacientů tím, že rozšiřujeme podmínku jediné možnosti léčby na prokazatelně 
nejúčinnější možnost léčby. Tito pacienti tak budou moci požádat o mimořádnou 
úhradu léčby i v případě, kdy jejich dosavadní léčba je neúčinná, nebo je pro ně 
zbytečně příliš zatěžující, či dobu jejich léčení značně prodlužující a jejich léčba 
bude uhrazena. Tzn., že nedojde k okamžitému zamítnutí úhrady jejich léčení 
revizním lékařem zdravotní pojišťovny. 
 
2. K nově označenému bodu 7 – § 32a odst. 1 
V § 32a odst. 1 písm. b) se za slovo „zaměnitelný“ vkládají slova „, to neplatí, 
vyznačí-li předepisující lékař na poukazu slovo „nezaměňovat“. 
 
Odůvodnění 
Zákonem je nutno stanovit možnost úhrady z veřejného zdravotního pojištění a 
zapůjčení pojištěnci takového zdravotnického prostředku, který je sice zařazen 
do skupiny zaměnitelných zdravotnických prostředků, ovšem s ohledem na 
některé drobné modifikace takového prostředku, které nejlepším možným 

 

Neakceptováno.  Připomínkové 

místo na připomínce trvá. 

Navrhované doplnění je zcela neurčité, 

není zřejmé kdo, jak a na základě čeho 

by měl prokazovat, že jde o nejúčinnější 

možnost léčby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno.  Připomínkové místo 

na připomínce trvá. 

Navržené znění by zcela zdestruovalo 

institut cirkulace, neboť zdravotní 

pojišťovna by musela mít nakoupeny 

všechny zdravotnické prostředky pro 

případ, že by lékař vyznačil na poukazu 

„nezaměňovat“. 
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způsobem kompenzují zdravotní postižení či přidružené zdravotní problémy 
pojištěnce, je nutné jej nezaměňovat s jiným zdravotnickým prostředkem ze 
stejné skupiny. Přesto, že se jedná o zaměnitelné zdravotnické prostředky, 
nejsou výjimečné situace, kdy, s ohledem na určitá drobná specifika 
zdravotnického prostředku, neumí jiný než předepsaný zdravotnický prostředek 
stejně kvalitně zdravotní stav pojištěnce kompenzovat. V tom je zásadní 
odlišnost zdravotnických prostředků oproti léčivům. Z uvedeného důvodu je 
důležité, aby ve výjimečných případech bylo umožněno předepisujícímu lékaři 
rozhodnout o nezaměnitelnosti jím předepsaného zdravotnického prostředku, 
přesto, že je zařazený do skupiny zaměnitelných zdravotnických prostředků. 
 
3. K nově označenému bodu 7 – § 32a odst. 4 
V § 32a odst. 4 se slovo „stejnou“ zrušuje a za slovo „poskytnut“ se vkládají 
slova „, sníženou o její část určenou dobou již využité části směrné užitné doby 
předcházejícími pojištěnci, dle množstevního limitu stanoveného přílohou č. 3“. 
 
Odůvodnění 
Navrhované znění odstavce 4 je značně nespravedlivé k pojištěncům, kteří 
v rámci cirkulace obdrží do užívání již dříve používaný ZP. Přesto by měli, podle 
návrhu, uhradit pojišťovně stejný doplatek ceny, jako první pojištěnec, který 
obdržel zcela nový ZP. Zvláště absurdní by tato zásada byla při poskytnutí 
takového ZP, kde je již jeho směrná užitná doba, stanovená v množstevním 
limitu stanoveném přílohou č. 3, někde v již využitých jeho třech čtvrtinách, nebo 
dokonce před koncem. Navrhované opatření rozhodně není koncipováno ve 
prospěch pojištěnců a naopak je značně znevýhodňuje. Je však značně 
motivační pro samotnou pojišťovnu, která bude mít snahu ZP co nejvíce 
cirkulovat, aby se jí vrátila co nejvyšší část nákladů, které na zakoupení ZP 
vynaložila. Bude mít tedy snahu v daleko vyšší míře než nyní nutit pojištěnce do 
užívání již několikrát před tím použitého ZP. A to i v takových případech, kdy je, 
s ohledem na způsob jeho využívání konkrétním pojištěncem, využití 
cirkulovaného ZP zcela nevhodné. Jde např. o celodenní, intenzívní využívání 
ZP pojištěncem, který se bez něho vůbec neobejde. Takový způsob využívání 
ZP však může být pro tyto pojištěnce dokonce i zdraví nebezpečné. 
 
4. K nově označenému bodu 8 – § 39r odst. 5 písm. k) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno jinak. 

Druhý a každý další majitel 

cirkulovaného zdravotnického 

prostředku nebude doplácet nic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 
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V § 39r odst. 5 písm. k) se slova „zdravotními pojišťovnami zastupujícími 
alespoň 75 % všech pojištěnců“ nahrazují slovy „Ministerstvem zdravotnictví, 
obsahující současně maximální množstevní limit zdravotnického prostředku 
dodávaného na trh na území České republiky“. 
 
Odůvodnění 
Právní úprava navrhovaného opatření o souhlasu s úhradou ohlašovaného 
zdravotnického prostředku zařazovaného do úhradové skupiny 
„nekategorizované zdravotnické prostředky“, vyjádřeném zdravotními 
pojišťovnami zastupujícími alespoň 75% všech pojištěnců, je řešením naprosto 
nefunkčním a proto nepřípustným. Je zcela jisté, že souhlas pojišťoven 
zastupujících takto vysoké procento pojištěnců, nemůže být nikdy ohlašovatelem 
dohodnut a zajištěn. Z tohoto důvodu by navrhované opatření zcela zamezilo 
vstupu inovativních, vysoce specifických a takových zdravotnických prostředků, 
u nichž nemají ohlašovatelé v dané chvíli zájem o výrazný vstup na trh v ČR. 
Takové zdravotnické prostředky, přestože jsou třeba registrované a běžně 
distribuované v zemích EU by pak pojištěnec v ČR vůbec neměl, ani ve 
výjimečných případech, k dispozici. 
 
Pokud má ministerstvo obavy, že by tímto způsobem mohli ohlašovatelé 
obcházet řádné zařazování svých zdravotnických prostředků do příslušných 
úhradových skupin kategorizačního stromu, tak toto riziko je eliminováno tím, že 
Ministerstvo zdravotnictví ve svém schválení zatřídění zmíněných prostředků do 
skupiny nekategorizovaných zdravotnických prostředků současně stanoví pro 
ohlašovatele závazný limit zdravotnických prostředků celkově dodaných na trh 
v ČR v tomto režimu. Při plánovaném překročení tohoto limitu pak musí již 
ohlašovatel svůj zdravotnický prostředek zatřídit řádným způsobem do některé 
úhradové skupiny zaměnitelných zdravotnických prostředků, či nechat vzniknout 
nové úhradové skupině. 
 
NRZP ČR považuje za zcela nepřípustné udělovat zdravotním pojišťovnám tak 
zásadní pravomoci, jakými je souhlas se vstupem nových zdravotnických 
prostředků na trh v ČR a souhlas s jejich zatříděním do jakékoliv úhradové 
skupiny. Tato pravomoc v žádném případě nenáleží zdravotním pojišťovnám. O 
takto zásadních věcech, ovlivňujících zákonný nárok na přístup pojištěnců ke 
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zdravotnickým prostředkům v ČR, musí vždy rozhodnout státní orgán, který je 
zdravotním pojišťovnám nadřazen a tím je Ministerstvo zdravotnictví ČR. 
 
5. K nově označenému bodu 8 – § 39r odst. 7 
V § 39r odst. 7 se slova „udělují a odvolávají zdravotní pojišťovny společně“ 
nahrazují slovy „uděluje a odvolává Ministerstvo zdravotnictví“. 
 
Odůvodnění 
Viz odůvodnění k bodu 4. 
 
6. K nově označenému bodu 8 – § 39s odst. 2 
V § 39s odst. 2 se za slovo „zahájí“ vkládají slova „z moci úřední, nebo 
z podnětu dalších subjektů, kterých se zatřídění bezprostředně dotýká, nebo 
v budoucnu může dotknout, nebo organizací zastupujících zájmy pacientů,“. 
 
Odůvodnění 
NRZP ČR považuje za důležité, aby se na procesu zařazování zdravotnických 
prostředků do příslušných úhradových skupin kategorizačního stromu a jejich 
vyřazování bezprostředně účastnili i zástupci pacientů, pacientských organizací 
a lékařských odborných společností. NRZP ČR si je jista tím, že SÚKL není 
schopen samostatně zhodnotit funkční vlastnosti zdravotnických prostředků 
nebo účel jejich použití, stejně jako je tomu u léčiv. Zde je tedy nutno zákonem 
zakotvit zcela nezastupitelnou roli pacientů, pacientských organizací 
a odborných lékařských společností v procesu zatřídění a rušení zatřídění 
konkrétních zdravotnických prostředků. Tyto subjekty se musí stát ze zákona 
účastníky řízení! Hodnocení zdravotnických prostředků totiž vždy musí být 
komplexní a musí vycházet také z praktických zkušeností zmíněných subjektů, 
získaných jejich používáním. Z tohoto pohledu nikdy nemůže být kvalita 
rozhodování SÚKLu, která je odvozena pouze z dodané dokumentace 
a deklarovaných vlastností, které předkládá distributor, srovnatelná 
s hodnocením uživatelům založeným na jejich praktických zkušenostech 
vzniklých používáním zdravotnických prostředků. NRZP ČR proto zásadně trvá 
na povinné účasti zmíněných subjektů v procesu zařazování ZP do 
úhradových skupin a vyřazování konkrétních ZP, stejně tak jako na 
hodnocení jejich kvality! Je zcela nepřípustné, aby o zdravotnických 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno.  Připomínkové místo 

na připomínce trvá. 

Dané ustanovení se týká vyřazování 

zdravotnických prostředků. V tomto 

ohledu může příslušný podnět podat 

každý. Zařazování zdravotnických 

prostředků neprobíhá v rámci řízení. 

Řízení se zahajuje až tehdy, pokud 

vzniknou důvodné pochybnosti o 

zařazení. Tento podnět může dát 

kdokoli. 
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prostředcích rozhodoval výhradně SÚKL, eventuálně zdravotní pojišťovny bez 
účasti samotných uživatelů těchto prostředků. 
 
7. K nově označenému bodu 8 – § 39s odst. 4 písm. b) 
V § 39s odst. 4 písm. b) se slova „zdravotní pojišťovny odvolají“ nahrazují slovy 
„Ministerstvo zdravotnictví odvolá“. 
 
Odůvodnění 
Viz odůvodnění k bodu 4. 
 
8. K nově označenému bodu 8 – § 39s odst. 4 doplněné písm. d) 
V § 39s odst. 4 se za na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 
písmeno d), které zní: 
„d) zdravotnický prostředek nesplňuje kvalitativní, či užitné vlastnosti, 
deklarované při registraci, na základě kterých byl zařazen do úhradové 
skupiny.“. 
 
Odůvodnění 
NRZP ČR považuje za naprosto nezbytné a velmi důležité, aby SÚKL mohl, 
vedle již uvedených důvodů pro vyřazení zdravotnických prostředků z úhradové 
skupiny, vyřadit konkrétní zdravotnický prostředek také tehdy, když nesplňuje 
kvalitativní či užitné vlastnosti deklarované ohlašovatelem při zatřídění, na 
základě kterých byl zařazen do úhradové skupiny. V tomto procesu mají 
samozřejmě nezastupitelnou úlohu samotní pacienti, pacientské organizace a 
odborné lékařské společnosti. Tyto subjekty zároveň musí být účastníky řízení 
a musí mít možnost hodnotit a zaujmout své stanovisko k uvedeným, 
kvalitativním předpokladům a vlastnostem konkrétního zdravotnického 
prostředku. Zahájení procesu o vyřazení takového zdravotnického prostředku 
musí být tedy umožněno současně i na podnět zmíněných praktických uživatelů 
zdravotnických prostředků. Navrhovaná změna zároveň upevňuje povinnou 
účast zmíněných subjektů v procesu zařazování a vyřazování zdravotnických 
prostředků. 
 
9. K nově označenému bodu 8 – § 39s odst. 7 
V § 39s odst. 7 se za slovo „ohlašovatel“ vkládají slova „, zástupci dotčených 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

Částečně akceptováno. Vysvětleno. 

Máme za to, že tento případ již návrh 

zákona pokrývá, nicméně do návrhu 

byly doplněny důvody pro vyřazení 

spočívající v tom, že zdravotnický 

prostředek podléhá notifikaci a jeho 

notifikace byla zrušena, popř. byl 

zdravotnickému prostředku pozastaven 

certifikát notifikované osoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno.  Připomínkové místo 

na připomínce trvá. 
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4) Viz např.: http://domaci.eurozpravy.cz/duchody/218723-chudoba-v-cesku-ohrozena-je-vic-nez-ctvrtina-seniorek-pelikan-slibuje-napravu/. 

pacientských organizací, odborné lékařské společnosti“. 
 
Odůvodnění 
Viz odůvodnění k bodům 6 a 8. 
 
 
 
 
 
 
10. K nově označenému bodu 11 – příloha č. 3 

a) úhradová skupina 02 – ZP pro inkontinentní pacienty 
Požadujeme odstranění procentní spoluúčasti pacientů při úhradě ceny 
ZP pro inkontinenční pacienty od prvního kusu z návrhu 
kategorizačního stromu (účinného od 1. 1. 2019) u inkontinence, a to 
zejména u inkontinence třetího stupně. 
 
Odůvodnění 
Přestože v předkládaném návrhu nejsou definovány hodnoty 
deklarované na jednání mezi ministerstvem, průmyslem, pacientskými 
organizacemi, je nezbytné zmínit, že jakákoliv spoluúčast (bez ohledu 
na její výši, zda 5% či 2%) bude neúměrnou finanční zátěží 
pro pojištěnce, kteří jsou touto diagnózou postižení nejvíce. Zároveň 
bychom upozornili, že de lege lata není spoluúčast pacientů nastavena. 
 
Níže odkazujeme např. na odbornou literaturu ROZTOČIL, A. a 
kol. Moderní gynekologie. Praha: Grada Publishing, 2011. kde je např. 
znázorněn graf „Prevalence inkontinence v % v závislosti na pohlaví a 
věku“, a je z něj patrné, že nejvíce inkontinencí postiženou skupinou 
jsou ženy ve věkovém rozmezí 75 a výše. Tato skupina patří zároveň i 
mezi skupiny obyvatel nejvíce postižených chudobou4). Druhou 
nejpostiženější skupinou jsou muži ve vysokém seniorském věku a lidé 
postižení jakoukoliv formou mozkové dysfunkce, ať už způsobené 

Dané ustanovení se týká vyřazování 

zdravotnických prostředků. V tomto 

ohledu může příslušný podnět podat 

každý. Zařazování zdravotnických 

prostředků neprobíhá v rámci řízení. 

Řízení se zahajuje až tehdy, pokud 

vzniknou důvodné pochybnosti o 

zařazení. Tento podnět může dát 

kdokoli. 

 

Akceptováno částečně.  

Připomínkové místo na připomínce 

trvá. 

Na základě jednání PS pro úhrady 

zdravotnických prostředků byl dohodnut 

konsensus, kdy v případě inkontinence 

III. stupně (mimovolní únik moči nad 

200 ml v průběhu 24 hodin) + smíšená 

inkontinence je úhradový limit bez DPH 

v částce 1.478,00 Kč / měsíc za 2 % 

spoluúčasti od prvního ks. 

To znamená, že spoluúčast pacienta 

bude tvořit do 40 Kč měsíčně. 
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úrazem, akutním onemocněním, či vrozenou vadou. Vzhledem k tomu, 
že v současné době neexistuje v zákoně „ochranný limit na výši 
doplatků uhrazených za zdravotnické prostředky“, by jakákoliv částka 
mohla být neúměrně zatěžující a finančně doslova devastující pro tuto 
sociální skupinu pacientů. Navrhované opatření se pak výrazně dotkne 
zejména klientů pobytových sociálních služeb (domovy pro seniory, 
domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním 
postižením), kteří mají velmi limitovaný příjem definovaný zákonem 
č. 108/2006 Sb. na úroveň 15% starobního důchodu, ze kterého musí 
hradit např. i nemalé doplatky na léky, z nichž zdaleka ne všechny jsou 
ošetřeny ochranným finančním limitem. 
 
S ohledem na výše uvedené upozorňujeme, že je v ČR i 160 tis. osob 
s demencí. Tyto osoby převážně trpí těžkou formou úniku moči a jsou 
odkázány na pomoc rodiny, a to jak fyzickou tak i finanční, nebo jsou 
umístěni ve specializovaných centrech. Pečující osoby u nich vždy 
musejí využívat i jiné, nemalé finanční zdroje, než je příspěvek na péči 
na zajištění péče a případná jejich nová finanční participace 
na každodenní inkontinentní pomůcce může mít pro ně natolik zásadně 
zatěžující dopad, že nebudou již objektivně schopny všechny finanční 
potřeby v péči o tyto osoby pokrýt. Je zřejmé, že ač na první pohled 
marginální částka, která by mohla „chtít regulovat nadpotřeby“ pacientů, 
může být pro určitou skupinu obyvatel nadmíru zatěžující. 
 
Je nutné zdůraznit a vždy mít při stanovování těchto opatření na paměti, 
že inkontinenční pomůcky využívají v drtivé většině osoby s tím úplně 
nejtěžším postižením, z nichž prakticky absolutně mizivá část má 
jakýkoliv jiný příjem, než důchod. Nejsou absolutně jakékoliv výdělečné 
činnosti schopny. Ve většině případů jsou zcela nemajetní. Značná část 
z nich má navíc bohužel i velmi disharmonické rodinné vazby, a proto 
nelze ani spoléhat na jakoukoliv úhradu doplatků jejich rodinou. 
 
Z výše uvedených důvodů apelujeme na Vládu ČR prostřednictvím 
Ministerstva zdravotnictví, aby nevystavovala ekonomicky i sociálně 
nejohroženější skupinu obyvatel ČR dalšímu a novému ekonomickému 
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zatížení a nesnižovala tak kvalitu jejich života. 
 

b) úhradová skupina 07 – ZP pro pacienty s poruchou mobility 
vozíky včetně příslušenství 
V této skupině nejsou promítnuty změny vzešlé z jednání dne 
28. 3. 2018, kdy se řešily jednotlivé položky, ani zde nejsou promítnuty 
změny vzešlé z jednání dne 3. 4. 2018, kdy se řešila cirkulace ZP. 
Předpokládáme, že se tak stalo s časových důvodů. Trváme na 
úpravách na základě uvedených jednání včetně souběhu EIV s MIV 
ve stanovených případech (el. vozíky exteriérové, variabilní a el. vozíky 
exteriérové, variabilní s anatomických sedem). 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná změna týkající se souběhu EIV a MIV reaguje na 
skutečnost, že některá postižení nelze plně kompenzovat jedním 
zdravotnickým prostředkem (EIV), a je nutné a žádoucí, aby zde 
současně vznikl nárok na kompenzací druhým zdravotnickým 
prostředkem (MIV). Jedná se o případy, kdy je třeba u některých osob 
se zdravotním postižením udržet zbytkový svalový potenciál a 
mobilizovat jejich funkční rezervy. Dále je nutné u těchto osob někdy 
během dne střídat způsob sezení s ohledem na potřebu udržet u nich 
zdravou posturu jejich sedu a zamezit tak dalším zdravotním 
komplikacím, spojeným s jejich celodenním sezením. Současně stejné 
osoby nejsou schopny samostatného, či bezpečného pohybu pouze 
na mechanickém vozíku při pohybu v exteriéru, těžkém terénu, či na 
delší vzdálenosti. Zde se bez využití EIV absolutně neobejdou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Akceptováno částečně.  

Připomínkové místo na připomínce 

trvá. 

07.01.02.03 elektrické vozíky - 

převážně exteriérové, variabilní – 

v textu indikačního omezení je 

uvedeno: funkční pohybový deficit nelze 

řešit pomocí elektrického invalidního 

vozíku z předchozích úhradových 

skupin, možnost předepsat současně s 

mechanickým invalidním vozíkem do 

finančního limitu 14.000 Kč / 7 let 

včetně příslušenství při indikaci udržení 

zbytkového svalového potenciálu a 

mobilizaci funkčních rezerv 

 

07.01.02.04 elektrické vozíky - 

převážně exteriérové, variabilní s 

anatomickým sedem -  funkční 

pohybový deficit nelze řešit pomocí 

elektrického invalidního vozíku z 

předchozích úhradových skupin, 

možnost předepsat současně s 

mechanickým invalidním vozíkem do 

finančního limitu 14.000 Kč / 7 let 

včetně příslušenství při indikaci udržení 

zbytkového svalového potenciálu a 

mobilizaci funkčních rezerv. 
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prostředky pro zvýšení soběstačnosti při vlastní hygieně 
Trváme na vrácení těchto prostředků (konkrétně sprchových křesel a 
sedaček) do kategorizačního stromu. 
 
Odůvodnění: 
Sprchová křesla a sedačky sprchové (do vany a na vanu) mají 
nezastupitelné místo v zajištění hygieny o všechny osoby s poruchou 
mobility. Bez těchto ZP nejsou tyto osoby absolutně schopny provádět 
svou každodenní hygienu. A to ani za rozhodující pomoci druhé osoby. 
A to především proto, že jejich mobilita je značně, rozhodujícím 
způsobem snížena, nebo se jedná o osoby zcela imobilní. Zmíněné ZP 
zajišťují ve značně rizikovém (mokrém) prostředí jejich bezpečnou 
možnost hygieny. Pojízdná sprchová křesla pak mají zcela 
nezastupitelné místo v péči o velkou část osob využívajících ke svému 
pohybu vozík. Nevyužitím těchto ZP velmi strmě stoupá riziko těžkých 
úrazů imobilních osob při jejich hygieně, nebo dokonce velmi často jim 
jejich absence hygienu, i za rozhodující pomoci druhé osoby, zcela 
fyzicky znemožňuje. V této souvislosti je důležité mít na paměti, že cena 
těchto ZP není sice výrazně vysoká, přesto má však nesrovnatelně 
vyšší ekonomický přínos pro zdravotní pojišťovny spočívající v prevenci 
těžkých úrazů a zdravotních komplikací u imobilních, či dokonce i u 
pečujících osob, způsobených prováděním jejich hygieny v pro ně 
absolutně nevhodném prostředí. Pro úplnost je třeba dodat, že u 
samotných osob s poruchou mobility, z nichž převážná část je 
v seniorském věku, či dokonce i s mentálním postižením, jde o další 
náklad, který nejsou schopny si samy ze svých velmi omezených 
prostředků hradit. Jde v drtivé většině o osoby neschopné získat 
jakýkoliv další příjem a tudíž o ekonomicky nejslabší skupinu občanů. 
Není ani v silách rodiny, či pečujících osob zajistit tyto ZP ze svých 
omezených prostředků. Náklady na úhradu těchto ZP nejsou pro 
zdravotní pojišťovny vysoké, neboť se příliš neobnovují. 
 
polohovací lůžka – elektrická, s hrazdou a hrazdičkou, pojízdná 
Trváme na úpravě indikačního omezení, která vzešla z jednání dne 28. 
3. 2018 a není promítnuta patrně z časových důvodů. Jedná se o 

Neakceptováno. Připomínkové místo 

na připomínce trvá. 

Prostředky pro zvýšení soběstačnosti 

při vlastní hygieně (sprchová křesla a 

sedačky) nevyhovují primárně definici 

zdravotnického prostředku. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o kategorizační 

strom pro ZP na poukaz, nelze do této 

skupiny začlenit i jiné pomůcky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno jinak. 

dlouhodobé až trvalé stavy s těžkými 
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odstranění textu na konci, který se týkal pečující osoby: „která je 
prokazatelně neschopná obsluhy mechanického polohování z důvodu 
poruch funkcí neuromuskuloskeletálních a funkcí vztahujících se k 
pohybu u této pečující osoby“. 
 
Odůvodnění: 
Jedná se o preventivní opatření chránící zdraví jak samotné osoby 
s poruchou mobility, tak i osob pečujících o ni. Toto opatření je pro 
zdravotní pojišťovny vysoce ekonomicky rentabilní. 
 
antidekubitní ZP 
Trváme na doplnění indikačního omezení, že klasifikace dle Nortonové 
je pouze ekvivalentem, a tudíž lze použít i jinou klasifikaci. Tato úprava 
vzešla z jednání dne 28. 3. 2018. Také není promítnuto patrně 
z časových důvodů. 
 
rehabilitační přístroje s elektrickým pohonem pro pohybovou 
léčbu dolních či horních končetin případně kombinace obojího 
Na základě jednání dne 28. 3. 2018 byl zrušen rehabilitační přístroj. 
Trváme na ponechání rehab. přístroje v kateg. stromu. 
 
Odůvodnění 
Na jednání 28. 3. 2018 bylo argumentováno, že tyto přístroje jsou 
součástí rehab. výkonu, pacienti mohou chodit na cvičení nebo za nimi 
může přijít fyzioterapeut. Tyto argumenty jsou naprosto scestné a 
svědčí o naprosté neznalosti praktického využití těchto přístrojů 
v domácím prostředí. Zmíněné přístroje jsou určeny ke každodenní 
rehabilitaci nejtíže postižených osob. Jde o vozíčkáře, či dokonce 
o osoby, které jsou nuceny po převážnou část dne pouze ležet. 
Frekvence jejich cvičení na tomto přístroji je jedenkrát za den, nebo 
dokonce i vícekrát v jednom dni. A to včetně víkendů, svátků a dnů 
pracovního volna. Taková frekvence cvičení je u nich nezbytná 
z důvodu předcházení svalovým kontrakturám, eliminaci úporných 
spasmů končetin a trupu, kterými mnoho z těchto osob trpí a které 
neumí současná medicína řešit jiným způsobem (odmyslíme-li si 

obtížemi v mobilitě na lůžku - změna 

základní pozice těla vleže a vsedě a 

přemisťování - přesun vleže a vsedě, k 

zajištění dlouhodobé péče v domácím 

prostředí, pacient schopen bezpečně 

ovládat ovládací jednotku a sám se 

polohovat anebo je toho schopna 

pečující osoba 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

Neakceptováno.  Připomínkové 

místo na připomínce trvá. 

Neakceptace tohoto požadavku je na 

základě jednání pracovní skupiny ze 

dne 28. 3. 2018. 
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nákladné nepřetržité dávkování léků pomocí baclofenové pumpy, jejichž 
užívání má ovšem nepříjemné vedlejší účinky, zanechávající zdravotní 
následky), vylepšení peristaltiky střev a vyměšování, posilování 
zbytkové svalové síly na rukou, někdy i nohou, posilování plicní 
kapacity, předcházení vzniku dekubitů na sedací partii, předcházení 
otoků končetin atd. Cvičení pomocí tohoto přístroje, v leže, má mnohem 
lepší účinky, než značně nepravidelné a jen občasné cvičení pomocí 
fyzioterapeuta, většinou pouze po dobu 45 minut. 
 
V této souvislosti je nutné zdůraznit ekonomickou stránku argumentace 
rehabilitace pomocí „chození cvičit“, či „docházení fyzioterapeuta za 
pacientem“. Podle současných podmínek má pacient nárok ze 
zdravotního pojištění na úhradu velmi omezené série rehabilitačních 
cvičení v jednom roce. Každé cvičení nepřesáhne 1 hodinu. Takové 
cvičení však u zmíněných osob nepostačuje ani k prevenci svalových 
kontraktur končetin a trupu. O prevenci spasticity a dalších, velmi 
závažných komplikacích nemůže být v této souvislosti ani řeči. Při 
takovémto způsobu cvičení však musí pacient vynaložit finanční 
náklady na dopravu, úhradu asistence pro svou osobu minimálně 
v rozsahu 3 hodin a více na každou jednu hodinu své rehabilitace. 
Cvičení pomocí návštěv u fyzioterapeuta se tak pro pacienta stává 
velmi nákladnou záležitostí, kterou velké množství z nich není schopno 
uhradit. Úhrada samotného cvičení pojištěncem bez úhrad pojišťovny, 
v součtu s vedlejšími, uvedenými náklady, činí při častém a pravidelném 
cvičení takřka pro všechny tyto osoby rehabilitaci nemožnou. Docházení 
fyzioterapeuta do domácnosti je možné pouze v některých místech a 
pouze v rozsahu z pojištění hrazené krátké série za rok. Úhrada 
takových pravidelných návštěv bez úhrad pojišťovny je rovněž značně 
nákladná a vždy je nad ekonomické možnosti těchto osob. 
 
Z uvedených argumentů je naprosto jasně zřejmé, že ambulantní 
rehabilitační cvičení těchto osob není ani efektivitou, ani četností 
srovnatelné s každodenním, domácím cvičením na rehabilitačním 
přístroji, u něhož pacientovi vznikají pouze náklady na spotřebovanou 
elektřinu. V neposlední řadě je nutné zdůraznit, že náklady pojišťovny 
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na rehabilitaci pomocí fyzioterapeuta a celého zdravotnického zařízení 
jsou rovněž značně vysoké a po velmi krátké době se určitě vyrovnají 
pořizovací ceně rehabilitačního přístroje. Proto rehabilitace pomocí 
zmíněného přístroje je pro veřejné zdravotní pojištění mnohem 
efektivnější variantou. 
 

c) úhradová skupina 08 – ZP pro pacienty s poruchou sluchu 
V této skupině nejsou promítnuty změny vzešlé z jednání dne 
26. 3. 2018. Předpokládáme, že se tak stalo s časových důvodů. 
Trváme na všech změnách vzešlých z tohoto jednání. 
 

d) úhradová skupina – Úpravy a opravy 
Na základě jednání dne 28. 3. 2018, kdy se řešily jednotlivé položky, a 
jednání dne 3. 4. 2018, kdy se řešila cirkulace ZP, byl zamítnut nárok na 
opravy vozíků ve vlastnictví pojištěnce. Trváme na zahrnutí nároku na 
opravy vozíků ve vlastnictví pojištěnce po dobu směrné užitné doby do 
této úhradové skupiny, a to např. formou nějakého budgetu určeného 
na kalendářní rok. 
 
Odůvodnění 
Na jednání 3. 4. 2018 bylo mj. argumentováno, že návrh je 
nesystémový, nelze vyzvednout jednu skupinu nad ostatní skupiny, 
které si také musí hradit opravy, např. sluchově a zrakově postižení. 
Pokud jde o srovnávání cen oprav mezi jednotlivými skupinami 
zdravotně postižených, pak jde o nepochopení problematiky. Jiné jsou 
potřeby oprav a jejich ceny u ZP osob se sluchovým postižením, jiné 
u zrakově postižených osob a jiné u vozíků. Ceny oprav např. aktivních 
vozíků při závažné závadě se pohybují ve vysokých částkách, u 
elektrických vozíků při příslušenství nehrazeném z veřejného 
zdravotního pojištění ještě v mnohem vyšších. Navíc – pokud jde o tu 
„systémovost“, tak jak dříve, tak i nyní se počítá s úhradou oprav u ZP 
ve vlastnictví pojištěnců. Dříve měli „amputáři“ vždy své ceny oprav 
100% hrazené a ZP (protézy) byly v jejich vlastnictví, nikoliv zapůjčené 
pojišťovnou. Stejné řešení je navrhováno i nyní. Hradit opravy ve 
vlastnictví pojištěnců je plánováno nyní i u jiných ZP. Ze strany 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

Neakceptováno.  Připomínkové 

místo na připomínce trvá. 

Neakceptace tohoto požadavku je na 

základě jednání pracovní skupiny ze 

dne 28. 3. 2018 a 3. 4. 2018. Bylo 

vysvětleno. 
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zástupců pojišťovny jde tedy pouze o účelové tvrzení. V případě, že by 
opravy z pojištění hrazených vozíků, které přejdou do vlastnictví 
pojištěnců, nyní již nebyly hrazeny, šlo by o výrazné zhoršení podmínek 
pro tyto pojištěnce, oproti dřívějšku. Na opravy totiž, na rozdíl 
od doplatku na pořizovací cenu vozíku, nelze získat dar od nadace. Tito 
vozíčkáři by se tak dostávali do neřešitelných situací, neboť ze svých 
prostředků by nebyli schopni tyto opravy sami hradit. V tomto směru 
tedy jde o jasnou diskriminaci této skupiny pojištěnců! V neposlední 
řadě je třeba zdůraznit, že návrh opětovně nikterak neřeší příp. 
majetkový poddíl pojištěnce na pořízení vozíku při jeho výrazném 
doplatku ceny. Opět je tedy v rozporu s platným občanským zákoníkem, 
který je zákonem vyšší právní síly, než zák. č. 48/1997 Sb. 

 

 

Česká 

stomatologická 

komora 

 
Česká stomatologická komora předkládá k návrhu zákona, kterým se mění 
zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zásadní připomínku. 
Tato připomínka spočívá v tom, že návrh žádným způsobem neupravuje obsah 
přílohy č. 4 (stomatologické výrobky), přestože stávající úprava je dlouhodobě 
nevyhovující.  
 
Česká stomatologická komora v příloze přikládá návrh nové úpravy 
stomatologických výrobků a jejich oprav a úprav. Návrh je výsledkem dohody 
mezi zubními lékaři a zdravotními pojišťovnami. 
 
Česká stomatologická komora považuje za nutné, aby připojený návrh byl 
projednán na osobním jednání. 
 
  
 

 

Neakceptováno. 

 

Návrh na změnu přílohy č. 4 upravující 

pravidla pro úhradu stomatologických 

výrobků z veřejného zdravotního 

pojištění není možné v předložené 

podobě akceptovat, a to zejména z 

následujících důvodů. 

 

1) Předložený návrh je v rozporu s 

požadavkem jednoznačného určení 

nároku pojištěnce na úhradu 

zdravotních služeb ze zdravotního 

pojištění přímo zákonem (viz čl. 31 

Listiny). Zejména v případech, kdy se 

navrhuje zakotvit částečnou úhradu ze 

zdravotního pojištění, je nezbytné, aby 

byla přesně definována výše úhrady a s 
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ní spojená spoluúčast. Lze zvažovat 

např. obdobu současného sytému, kdy 

je v zákoně dána limitace výše úhrady 

ze zdravotního pojištění, nebo 

stanovení procentuální spoluúčasti ze 

skutečné ceny, která by byla vykázána 

zdravotní pojišťovně, kdyby byl 

stomatologický výrobek plně hrazen. 

 

2) V návrhu přílohy jsou některé dílčí 

nedostatky:  

a) Sloupec vlastnictví není v návrhu 

nutné uvádět. V případě zdravotnických 

prostředků je tento sloupec uveden 

pouze pro potřeby cirkulace 

zdravotnických prostředků (zdravotní 

pojišťovna nebo pojištěnec). 

b) U sloupce množstevní limit není 

zcela zřejmé, co se rozumí životností. 

Pokud se jedná o limitaci nároku 

pojištěnce, je třeba uvést konzistentně 

se zbytkem zákona č. 48/1997 Sb., 

např. 1x za 8 let pro 1 zub. Zde ovšem 

upozorňujeme, že je nezbytné zajistit 

pojištěnci nárok na bezplatnou opravu, 

pokud ve stanovené době dojde k 

výskytu vady na stomatologickém 

výrobku. 

 

3) Zásadním problémem je absentující 

odůvodnění návrhu. Upozorňujeme, že 
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s ohledem na skutečnost, že se jedná o 

vládní návrh zákona, je pro všechny 

oblasti, které upravuje, nezbytné 

dodržet jak požadavky Legislativních 

pravidel vlády, tak pravidel hodnocení 

dopadů regulace. Jeho obsahem proto 

musí být minimálně podrobné 

definování současného stavu a s ním 

souvisejícího problému, zvažované 

varianty řešení a odůvodnění výběru 

zvolené varianty řešení (obdobně jako 

je tomu v návrhu upravujícím oblast 

zdravotnických prostředků předloženém 

do MPŘ). Dále je nezbytné podrobně 

rozvést předpokládané dopady na 

dotčené subjekty a skupiny obyvatel 

(systém veřejného zdravotního 

pojištění, předpokládaná spoluúčast 

pojištěnců).  

 

4) Byť to částečně z návrhu vyplývá, 

není ve většině případů zřejmé, jakým 

způsobem byly do předloženého návrhu 

sloučeny (či vyjmuty) položky obsažené 

ve stávajícím znění přílohy č. 4. Postup 

proto musí být v návrhu dostatečně 

srozumitelně odůvodněn, aby bylo 

možné zjistit, k jakým případným 

faktickým změnám oproti současnému 

stavu dochází. 
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5) Připomínka jde nad rámec 

předloženého návrhu na úpravu 

úhradové regulace zdravotnických 

prostředků, která musí nabýt účinnosti 

1. 1. 2019. K zapracování materiálu je 

proto nutné předložit takový návrh, 

který bude zcela bezvadný a neohrozí 

další průběh legislativního procesu a 

neohrozí nabytí účinnosti klíčové části 

týkající se úhrad zdravotnických 

prostředků. 

 

Ministerstvo zdravotnictví nikterak 

nezpochybňuje potřebu úpravy přílohy 

č. 4 zákona č. 48/1997 Sb., kterou 

považuje za dlouhodobě nevyhovující. 

Z naší strany, jakožto předkladatele, 

ovšem není možné akceptovat návrh, 

který obsahuje zásadní nedostatky 

uvedené výše, nehledě na to, že tento 

návrh byl Ministerstvu zdravotnictví 

poprvé představen až po uplynutí lhůty 

pro podání připomínek v rámci 

meziresortního připomínkového řízení. 

Zároveň předložený návrh nijak 

nekoresponduje s dříve předloženými 

materiály na úpravu přílohy č. 4, ani s 

návrhem, který byl v rámci vnitřního 

připomínkového řízení řešen jako 

součást přílohy č. 3. 
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V Praze 13. června 2018 

Vypracoval: Mgr. Petr Peiger Podpis: 
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