
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu předkládání zdravotně pojistného plánu 

a výhledu 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví ze dne 

8. prosince 2017, s termínem dodání stanovisek do 3. ledna 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Úřad vlády České 

republiky 

Předkladatel splnil pouze 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. 

Předkladatel by měl v odůvodnění zhodnotit slučitelnost 

návrhu s právem EU. Proto je potřebné, aby 

v odůvodnění např. konstatoval, že „(N)ávrh 

neimplementuje právo Evropské unie a není s právem 

Evropské unie v rozporu.“. 

Nedostatek ve formálních náležitostech požadujeme 

odstranit. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

Textace § 1 odst. 1 návrhu vyhlášky může působit 

matoucím dojmem, když adresátovy normy nemusí být 

na první pohled zřejmé, zda se doba 2 kalendářních let 

vztahuje pouze na výhled zdravotně pojistného plánu, či 

také na zdravotně pojistný plán samotný. Doporučuji 

proto v uvedeném ustanovení slova „na nejméně 2 další 

Vysvětleno. 

Text § 1 odst. 1 upraven na základě připomínek NBÚ a MŠMT 

tak, že již neobsahuje specifikaci výhledu (ta je již obsažena 

v příslušných zákonech). 
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kalendářní roky“ nahradit slovy „,který se vyhotovuje 

nejméně na 2 další kalendářní roky“. 

Dále upozorňuji, že v návrhu § 4 odst. 1 vypadla spojka 

„a“. Doporučuji proto nahradit slova „údaje o tvorbě 

čerpání zdrojů“ slovy „údaje o tvorbě a čerpání zdrojů“. 

Akceptováno. 

Národní 

bezpečnostní úřad 

Návrh vyhlášky jde nad rámec zákonného zmocnění, 

protože v § 1 odst. 1 stanoví termín pro předložení 

zdravotně pojistného plánu a výhledu, přičemž termín 

pro předložení zdravotně pojistného plánu a výhledu je 

stanoven v jednotlivých zákonech o zdravotních 

pojišťovnách, a to v návaznosti na termíny stanovené 

jiným zákonem pro předkládání návrhu státního rozpočtu 

a státního závěrečného účtu. Zákonné zmocnění pro tuto 

vyhlášku je pouze na stanovení struktury informací 

zdravotně pojistného plánu a výhledu zdravotně 

pojistného plánu a stanovení způsobu jejich předkládání. 

Akceptováno. 

K nadpisu vyhlášky – s ohledem na skutečnost, že 

připomínkové řízení k návrhu vyhlášky končí dne 

3. ledna 2018, tak nelze předpokládat, že vyhláška bude 

vydána v roce 2017. 

Akceptováno. 

K § 3 odst. 5 – v paragrafu 1 odstavci 1 je zavedena pro 

zdravotní pojišťovny legislativní zkratka, kterou je nutno 

dále používat. Zda se jedná o fond reprodukce majetku 

nebo fond reprodukce investičního majetku stanoví 

jednotlivé zákony o zdravotních pojišťovnách. 

Vysvětleno. 

Materiál zachovává uvedenou legislativní zkratku všude tam, 

kde ji lze použít. V některých případech je však nutné 

specifikovat konkrétní zdravotní pojišťovnu nebo z důvodu 

rozdílné zákonné úpravy specifikovat zvlášť zaměstnanecké 

zdravotní pojišťovny a zvlášť Všeobecnou zdravotní 

pojišťovnu ČR. 

K § 4 – bylo by vhodné vyjádřit, že Vojenská zdravotní 

pojišťovna mimo údajů uvedených v paragrafu 3 dále 

uvede údaje uvedené v paragrafu 4. 

Akceptováno. 

V § 4 bylo vloženo slovo „dále“, aby bylo zřejmé, že se 

na zmíněnou zdravotní pojišťovnu plně vztahuje také § 3. 

Zvážit doplnění přechodného ustanovení, ve kterém 

vyjádřit, že zdravotní pojišťovny poprvé sestaví 

zdravotně pojistný plán podle této vyhlášky na rok 2019 

a výhled zdravotně pojistného plánu na roky 2020 

Vysvětleno. 

Předkladatel považuje za samozřejmé, že první návrh 

zdravotně pojistného plánu a výhledu budou zdravotní 

pojišťovny sestavovat v souladu s přijatou platnou a účinnou 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAWDEUWD7)



Stránka 3 (celkem 9) 

a 2021. právní úpravou. 

Ministerstvo 

školství, mládeže 

a tělovýchovy 

K materiálu, § 1 odst. 1: Upozorňujeme, že „výhled 

zdravotně pojistného plánu“ vytváří pouze 

zaměstnanecké pojišťovny, dle § 4 odst. 3 zákona 

č. 280/1992 Sb., avšak Všeobecná zdravotní pojišťovna 

České republiky vytváří pouze „výhled“, ve smyslu § 6 

odst. 1 zákona č. 551/1991 Sb. Vzhledem ke skutečnosti, 

že předkladatel zamýšlí do předmětného ustanovení 

zahrnout oba uvedené výhledy a také k tomu, že v obou 

prováděných předpisech je pro uvedené zavedena 

legislativní zkratka „výhled“ je dle našeho názoru možné 

tuto zkratku znovu nezavádět a pouze ji dále 

v navrhovaném předpise používat (viz čl. 44 odst. 1 

Legislativních pravidel vlády). S ohledem na uvedené 

doporučujeme tedy zvážit, zda slova „zdravotně 

pojistného plánu na nejméně 2 další kalendářní roky 

následující po roce, na který je sestaven zdravotně 

pojistný plán, (dále jen „výhled“)“ z předmětného 

ustanovení odstranit. 

Akceptováno. 

V předmětném ustanovení není dále také určeno, do 

jakého data mají zdravotní pojišťovny povinnost 

předložit návrh zdravotně pojistného plánu a výhled 

v elektronické podobě. Upozorňujeme, že datum 

30. listopadu by se dalo vztáhnout pouze k písemnému 

vyhotovení. Doporučujeme materiál doplnit ve smyslu 

uvedeném. 

Vysvětleno. 

Vzhledem k připomínce NBÚ byl materiál upraven tak, 

že již neobsahuje termíny pro předkládání návrhů zdravotně 

pojistných plánů a výhled, neboť tyto termíny vyplývají 

již z příslušných zákonů. 

K materiálu, poznámka pod čarou č. 1 až 4, 8 a 9: 

S ohledem na skutečnost, že ustanovení právních 

předpisů uváděných v předmětných poznámkách pod 

čarou byla dále novelizována, měla by být na konci textu 

těchto poznámek pod čarou doplněna slova „, ve znění 

pozdějších předpisů“. Doporučujeme materiál doplnit ve 

smyslu uvedeném. 

Akceptováno. 
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Ministerstvo 

financí 

K § 1 : Odstavec 2 – navrhované znění tohoto odstavce 

je nejasné a doporučujeme ho zkonkretizovat a doplnit 

i odůvodnění návrhu. Není jasné, z jakých platných 

právních předpisů by měl návrh zdravotně pojistného 

plánu a výhledu vycházet (navíc fakt, že návrh zdravotně 

pojistného plánu a výhledu bude respektovat právní 

přepisy, považujeme za samozřejmý, vyplývající 

z obecné závaznosti právních předpisů) a na základě 

jakých makroekonomických predikcí by měl být 

zpracován. 

Vysvětleno. 

Jedná se o obecnou právní úpravu, která je upřesňována 

na společných jednáních Ministerstva zdravotnictví 

a Ministerstva financí se zástupci zdravotních pojišťoven 

(zpravidla na speciálním jednání Ekonomické sekce Svazu 

zdravotních pojišťoven ČR, kam jsou přizváni i zástupci 

Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR). Přesnější definování 

právních norem v předložené legislativní úpravě by nebylo 

vhodné z důvodu novelizací souvisejících právních předpisů 

(především každoročně vydávané tzv. „úhradové vyhlášky“).   

K § 3 : Podle čl. 39 odst. 2 LPV by paragraf neměl 

obsahovat více jak 6 odstavců. Z tohoto důvodu by bylo 

vhodné znění tohoto paragrafu rozdělit na § 3 a na § 4 

(a následující ustanovení přečíslovat). Dále doporuču-

jeme v odstavci 4 namísto odkazu na „ jiný právní 

předpis“ použít normativní odkaz („právní předpis 

upravující …“), protože poznámka pod čarou nemá 

normativní charakter. V odstavci 10 je třeba namísto 

dikce „podle předchozích odstavců“ uvést odkaz na 

konkrétní ustanovení (zřejmě „podle odstavců 1 až 9“, 

resp. pokud dojde k rozdělení § 3 na dvě ustanovení, 

odpovídajícím způsobem upravit). 

Částečně akceptováno. Vysvětleno. 

Ačkoli s připomínkou, že by paragraf v optimálním případě 

neměl obsahovat více jak 6 odstavců, souhlasíme, jsme toho 

názoru, že odstavec § 3 tvoří natolik stejnorodý celek, že jeho 

případné rozdělení do více paragrafů není vhodné. 

Použití normativního odkazu v odstavci 4 bylo akceptováno. 

Stejně tak bylo akceptováno nahrazení výrazu „podle 

předchozích odstavců“ odkazem na konkrétní ustanovení. 

K § 6 Na konci návětí je třeba vypustit dvojtečku. Totéž 

platí i pro § 7 odst. 2, § 8 odst. 1 a 3 a § 9. 
Akceptováno. 

K poznámkám pod čarou: V případech, kdy je citováno 

konkrétní ustanovení, měly by být uvedeny ty novely, 

kterými bylo toto ustanovení novelizováno a v jejichž 

znění je uvedené ustanovení nyní platné. Pokud se cituje 

několikrát novelizovaný právní předpis bez uvedení 

konkrétního ustanovení, je třeba uvést dodatek na konec 

textu „ve znění pozdějších předpisů“. 

Akceptováno. 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

K poznámce pod čarou č. 1 

S odkazem na čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 

(LPV) doporučujeme na konci věty tečku nahradit 

Akceptováno. 
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čárkou a doplnit slova „ve znění pozdějších předpisů.“ 

K poznámce pod čarou č. 6 

Doporučujeme citovat název právních předpisů Evropské 

unie v plném znění (včetně uvedení data jejich přijetí). 

Akceptováno. 

K poznámce pod čarou č. 9 

Doporučujeme uvést citaci ustanovení vyhlášky 

č. 418/2003 Sb. do souladu s čl. 70 a 72 LPV. 

Akceptováno. 

Svaz měst a obcí 

České republiky 

Svaz měst a obcí České republiky, v rámci 

mezirezortního připomínkového řízení k výše 

rubrikované vyhlášce, nesouhlasí s konstatováním, že 

přílohy nazvané Soustava smluvních poskytovatelů 

a Věková struktura pojištěnců mají být vypuštěny, 

a naopak navrhuje, aby tyto přílohy byly zachovány 

a jejich obsah byl dopracován tak, aby jejich vypovídací 

hodnota byla stoprocentní. 

Svaz měst a obcí České republiky rozumí důrazu gestory 

návrhu vyhlášky kladenému na makroekonomické 

predikce. Přesto považuje za potřebné, zejména 

v kontextu návrhu přílohové části vyhlášky, akcentovat 

určitou atrofii dat způsobilých dokumentovat „strukturu 

pojištěnců a presumovaný vývoj“ nebo „dostupnost 

zdravotní péče dle struktury hrazených služeb a plánu 

vývoje sítě smluvních poskytovatelů hrazených služeb“. 

 

Zásadní připomínka. 

Vysvětleno. 

Veškeré přílohy předkládané vyhlášky byly podrobeny analýze 

přínosnosti na základě dlouhých časových řad údajů 

předávaných zdravotními pojišťovnami v minulosti. V této 

souvislosti lze konstatovat, že přínosnost příloh Soustava 

smluvních poskytovatelů a Věková struktura pojištěnců v rámci 

návrhů zdravotně pojistných plánů byla dlouhodobě zcela 

zanedbatelná, a ani navrhované dopracování jejich obsahu by 

jejich vypovídací schopnost významně nezvýšilo. Z uvedeného 

důvodu bylo po diskuzi Ministerstva zdravotnictví, 

Ministerstva financí a zástupců zdravotních pojišťoven 

přistoupeno k jejich odstranění z budoucích návrhů zdravotně 

pojistných plánů.  

Ministerstvo vnitra Upozorňujeme, že v předpise je alternativně užíván 

pojem „zdravotně pojistný plán“ a „návrh zdravotně 

pojistného plánu“. Doporučujeme používanou 

terminologii sjednotit. 

Akceptováno. 

K § 1 odst. 2: 

Považujeme navržené ustanovení za nadbytečnou 

proklamaci, neboť pojišťovny jsou vždy povinny 

přizpůsobit své pojistné plány a výhledy aktuálně platné 

Vysvětleno. 

Uvedené odkazy na právní předpisy a makroekonomické 

predikce vychází z praktických zkušeností s opakovanými 

požadavky zdravotních pojišťoven o jejich explicitní zakotvení 
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právní úpravě a není tedy třeba tuto povinnost stanovovat 

prováděcím právním předpisem. 

do pravidel, podle kterých zdravotně pojistné plány 

zpracovávají (v minulosti do metodiky pro zpracování 

zdravotně pojistných plánů).  

K úvodní větě: 

S ohledem na čl. 64 odst. 1 a 65 odst. 2 Legislativních 

pravidel vlády navrhujeme doplnit všechny relevantní 

novely citovaného zmocňovacího ustanovení zákona  

č. 551/1991 Sb. 

Vysvětleno. 

Vzhledem k tomu, že novelou č. 24/2017 Sb. bylo vloženo 

nové znění celého zmocňovacího ustanovení a jiné pozdější 

novely dotčeného ustanovení nebyly přijaty, ponechává 

předkladatel v úvodní větě pouze výše uvedenou novelu. 

K § 1 odst. 1: 

Dle čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády se 

legislativní zkratka zavede za slovním spojením, které 

nahrazuje. Doporučujeme proto slova „(dále jen 

„výhled“)“ přesunout za slova „a výhledu zdravotně 

pojistného plánu“. 

Vysvětleno. 

Text § 1 odst. 1 upraven na základě připomínek NBÚ a MŠMT 

tak, že již neobsahuje specifikaci výhledu (ta je již obsažena 

v příslušných zákonech). 

Doporučujeme poznámku pod čarou č. 8 upravit dle čl. 

47 odst. 4 Legislativních pravidel vlády, tedy uvést 

právní předpisy na samostatných řádcích a oddělit je 

tečkou. 

Akceptováno. 

S ohledem na čl. 74 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 

navrhujeme v poznámce pod čarou č. 9 text „odst. 4 

písm. b) a odst. 4 písm. d)“ nahradit textem „b) a d)“. 

Akceptováno. 

Unie 

zaměstnavatelských 

svazů České 

republiky 

K příloze č. 2 návrhu vyhlášky – 

Navrhujeme doplnit přílohu č. 2 návrhu vyhlášky. 

V tabulce v příloze č. 2 nejsou uvedeny všechny odkazy 

na fondové tabulky v případě externích příjmů a výdajů. 

 

Odůvodnění: 

Jedná se neúplnou provázanost tabulek. 

 

Zásadní připomínka. 

Akceptováno jinak. 

Příloha č. 2 byla na základě vzájemné dohody 

spolupředkladatelů a zdravotních pojišťoven z návrhu 

pro nadbytečnost vypuštěna. 

K příloze č. 4 návrhu vyhlášky – 

Navrhujeme členění řádku A. III. 1.15. ostatní závazky 

upravit dle struktury rozpočtu VZP ČR.  

Návrh VZP ČR na členění řádku A. III. 1.15: 

Částečně akceptováno. 

Návrh byl upraven na základě dohody mezi VZP ČR 

a Ministerstvem zdravotnictví. 
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- Propagace 

- Spotřeba energie 

- Údržba budov 

- Nájmy 

- Zabezpečení 

- Náklady na IT 

- Materiálové položky a inventář 

- Služby 

- Ostatní provozní náklady 

 

Odůvodnění: 

Členění, které používá VZP ČR pro řízení rozpočtu, 

považujeme za vhodnější. U některých položek v návrhu 

vyhlášky se z hlediska objemu rozpočtu jedná 

o marginální částky (např. u řádku 1.15.8 daně). 

 

Zásadní připomínka. 

K příloze č. 5 návrhu vyhlášky – 

Navrhujeme členění řádku A. III. 1 Pořízení dlouhodobé 

hmotného a nehmotného majetku upravit dle struktury 

rozpočtu VZP ČR.  

Návrh VZP ČR na členění řádku A. III. 1: 

- Stavební investice, nemovitosti 

- Informační technologie 

- Jiné 

 

Odůvodnění: 

Členění, které používá VZP ČR pro řízení rozpočtu, 

považujeme za vhodnější. 

 

Zásadní připomínka. 

Částečně akceptováno. 

Návrh byl upraven na základě dohody mezi VZP ČR 

a Ministerstvem zdravotnictví. 

 

K přílohám č. 12, 13 návrhu vyhlášky – 

Tabulka „Náklady na zdravotní služby dle jednotlivých 

segmentů“ byla rozšířena o nové pohledy: 

Neakceptováno. 

Samostatné vykazování nákladů na léčivé přípravky 

poskytované na specializovaných pracovištích a hrazené 
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- Domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu 

– zařazeno do segmentu domácí péče. 

- Z celkových nákladů na centrová léčiva se mají 

samostatně sledovat i léčivé přípravky hrazené na 

základě § 16 zákona č. 48/1997 Sb. – zařazeno do 

segmentů ambulantních specialistů a do nemocnic 

u řádků 1.7.1.1, resp. u řádku 2.1.5.1.  

Proč se tyto náklady budou samostatně sledovat a jakou 

to bude mít vypovídací schopnost pro řízení?  - 

Navrhujeme neuvádět v tabulce řádky s vyčleněním 

nákladů dle § 16. 

V letošním roce byl VZP ČR spuštěn pilotní projekt 

„Domácí umělá plicní ventilace“ pod odborností 928. 

V současné době se náklady na tento projekt účtují do 

segmentu domácí péče. Podle návrhu vyhlášky jsou do 

segmentu domácí péče zařazeny náklady na 

vyjmenované odbornosti, ale odbornost 928 v seznamu 

není. 

 

Odůvodnění: 

Jedná se o otázku účelnosti rozšíření tabulky 

o navrhované řádky; u domácí péče pak o neúplnost ve 

výčtu odborností.   

 

Zásadní připomínka. 

na základě § 16 zákona č. 48/1997 Sb. umožní Ministerstvu 

zdravotnictví kvantifikovat narůstající případy, kdy lékaři 

center žádají o povolení úhrady léčiv jinak nehrazených 

(bez stanovení úhrady a mnohdy i bez registrace) revizním 

lékařem s odkazem na § 16 zákona č. 48/1997 Sb. 

 

K údajně neúplnému výčtu odborností v segmentu domácí péče 

uvádíme, že nelze odkazovat na odbornosti, které se nenachází 

v seznamu zdravotních výkonů. 

 

Odkazy na přílohy č. x. by měly být odkazy na tabulku 

č. x. přílohy. 

 

Zásadní připomínka. 

Vysvětleno. 

Materiál byl upraven jinak (tabulky přejmenovány na přílohy) 

ještě před rozesláním do meziresortního připomínkového 

řízení. 

Tabulka ZuK – Nesouhlasí poznámky. 

 

Zásadní připomínka. 

Vysvětleno. 

Materiál byl upraven (odstraněny odkazy na poznámky č. 4 

a 5) ještě před rozesláním do meziresortního připomínkového 

řízení. 

Tabulka ZFZP – Nesedí odkaz B. III. 7. Vysvětleno. 
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Zásadní připomínka. 

Připomínka se nejspíše týkala tabulky (resp. přílohy) Členění 

celkových příjmů a výdajů včetně propočtu jejich celkového 

salda (ř. B I 6 v materiálu rozesílaném v rámci vnitřního 

připomínkového řízení) – avšak materiál byl upraven (odkaz 

změněn na B III 8) ještě před rozesláním do meziresortního 

připomínkového řízení. 

Tabulka RF – A. II. 4 změnit převod na předpis ze ZF. 

 

Zásadní připomínka. 

Vysvětleno. 

Připomínka se nejspíše týkala řádku A II 1 – avšak materiál byl 

upraven (převod změněn na předpis přídělu) ještě 

před rozesláním do meziresortního připomínkového řízení. 

V Praze 26. června 2018 

Vypracoval: Mgr. Petr Peiger Podpis: 
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