
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví ze dne 
8. března 2019, s termínem dodání stanovisek do 15. března 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Úřad vlády České 
republiky, odbor 

kompatibility 
 

V části odůvodnění návrhu, zabývající se zhodnocením 
slučitelnosti s právem EU, je nutné vypustit zmínku 
o směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES 
ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů.  
Tato byla zrušena nařízením 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), které je použitelné již od 1. května 2018. 

Akceptováno. 
 
Příslušná část odůvodnění byla aktualizována. 

Unie 
zaměstnavatelských 

svazů ČR 

1. K příloze č. 2 vyhlášky - body 1.2 Časové období a 
rozsah dat; 2.2 Časové období a  4.2. Časové období 
Odůvodnění:  
Uvedená časová období jsou v návrhu vyhlášky 
stanovena od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2018. Údaje 
za rok 2017 již byly předávány minulý rok (viz vyhláška 
č. 71/2018 Sb., o nastavitelných parametrech 
přerozdělování finančních prostředků veřejného 
zdravotního pojištění pro rok 2019, kde bylo v 
odpovídajících částech přílohy uvedeno období od 1. 

Vysvětleno. 
Důvodem popsaného postupu dvojího sběru dat je skutečnost, 
že data o pojištěncích předaná za rok 2017 loni se nemusejí 
automaticky navázat na data za rok 2018 předaná letos, a to 
v případě, že by správce zvláštního účtu zpracoval příslušné 
anonymní identifikátory jiným způsobem. Právní úprava 
správci zvláštního účtu povinnost zajistit návaznost dat 
prostřednictvím dotčených identifikátorů neukládá. 
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ledna 2016 do 31. prosince 2017). Je časové období 
(včetně roku 2017) v těchto částech návrhu vyhlášky 
uvedeno správně?   
2. K příloze č. 2 vyhlášky, bod 4.4. Struktura tabulky 
spotřeby  - odkaz na zákon o léčivech navrhujeme 
upřesnit o číslo zákona 378/2007 Sb. 

Vysvětleno. 
Považujeme za vhodnější odkazovat v rámci návrhu vyhlášky 
na právní předpisy jednotně. Z tohoto důvodu navrhujeme 
ponechat odkaz na zákon o léčivech ve stejném formátu, jako 
se v ustanovení § 2 odst. 3 odkazuje na zákon o pojistném 
na veřejné zdravotní pojištění. 

Ministerstvo 
financí 

1. Z uvozovací věty vypustit slova „(dále jen „zákon“): Akceptováno. 
2. V § 2 odst. 3 vložit za slovo „zákona“ o pojistném na 

veřejné zdravotní pojištění (dále jen „zákon“)1)“. 
Poznámku pod čarou uvést v tomto znění: 
„1) Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné 
zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.“.  

Akceptováno částečně. 
Návrh byl akceptován, pouze nepovažujeme za nutné 
doplňovat poznámku pod čarou, neboť by pouze odkazovala 
na zákon, k jehož provedení je vyhláška vydávána. 

3. V § 2 odst. 3 vložit za slovo „uplynutím“ slovo 
„uvedené“ a slova „podle věty první“ vypustit. Jsme 
názoru, že pro bezprostřední návaznost věty první a 
druhé v daném odstavci není třeba počítání vět. 

Akceptováno. 

V Praze 27. dubna 2019 

Vypracoval: Mgr. Petr Peiger Podpis: 
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