
VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších 

předpisů  

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 1. dubna 

2019, s termínem dodání stanovisek do 23. dubna 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

 

Svaz průmyslu 

a dopravy České 

republiky 

 

Cílem předkládaného návrhu zákona je reagovat na nález Ústavního soudu sp. 
zn. Pl. ÚS 21/15 (dále jen „nález ÚS“), který s účinností od 1. října 2019 ruší 
podstatnou část stávající právní úpravy týkající se způsobu obsazování orgánů 
zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven (pozn. v § 10 odst. 3 zákona č. 
280/1992 Sb. upravujících obsazování správní rady byla u 10 členů volených z 
řad pojištěnců této zaměstnanecké pojišťovny zaměstnavateli a pojištěnci 
zaměstnanecké pojišťovny vypuštěna úprava „a to tím způsobem, že 5 členů je 
voleno z kandidátů předložených reprezentativními organizacemi 
zaměstnavatelů a 5 členů je voleno z kandidátů předložených reprezentativními 
odborovými organizacemi“. Obdobně v § 10 odst. 5 upravujícím obsazování 
dozorčí rady byla u  6 členů volených z řad pojištěnců této zaměstnanecké 
pojišťovny zaměstnavateli a pojištěnci zaměstnanecké pojišťovny vypuštěna 
úprava „a to tím způsobem, že 3 členové jsou voleni z kandidátů předložených 
reprezentativními organizacemi zaměstnavatelů a 3 členové jsou voleni z 
kandidátů předložených reprezentativními odborovými organizacemi.“ Zároveň 
byla zrušena vyhláška Ministerstva zdravotnictví upravující způsob volby a 
volební řád v návaznosti na zákonnou úpravu.  

 

Vzato na vědomí 

 

Ministerstvo zdravotnictví se ztotožňuje 

s argumentací připomínkového místa 

a také preferuje variantu 3. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo s vysvětlením 

souhlasí.  Současně však vnímá, 

že stávající legislativní návrh (varianta 

3) je dočasným řešením v reakci 

na nález Ústavního soudu, a 

že v okamžiku přípravy plánované 

koncepční revize právní regulace 

zdravotních pojišťoven bude znovu 

uvažována/blíže rozpracována 
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V závěrečné zprávě z hodnocení dopadů (RIA) k návrhu byly posuzovány 4 
varianty, přičemž předložený návrh počítá již s Variantou 3, tj. řešením 
založeným na výši odvodu pojistného na veřejné zdravotní pojištění, 
přičemž na volbě se podílejí osoby odvádějící pojistné. Aktivní volební právo 
se v této variantě přiznává všem osobám odvádějícím pojistné (tj. nikoliv pouze 
zaměstnavatelé, ale i osoby samostatně výdělečně činné či osoby bez 
zdanitelných příjmů, a to buď samostatně, nebo ve spojení s jinými osobami 
odvádějícími pojistné), pokud ve stanovené době odvedou alespoň minimální 
výši pojistného (zde 0,4 % z úhrnu všech částek sdělených správci přerozdělení 
za posledních 7 měsíců před vyhlášením voleb). Varianta vychází ze zastoupení 
jednotlivých zaměstnanců jejich zaměstnavatelem, který za ně odvádí jejich část 
pojistného a plní další povinnosti vyplývající z účasti v systému veřejného 
zdravotního pojištění. Uvedený model je zjednodušením Varianty 2. SP ČR 
primárně podporuje tuto variantu a tedy zvolené legislativní řešení, z níže 
uvedených důvodů. 

 

i tripartnitní varianta 1, kterou SP ČR 

koncepčně podporuje. 

Z pohledu zaměstnavatelů se jako výhodnější jeví Varianta 1, tj. tripartitní model 
založený na úlohách aktérů v systému veřejného zdravotního pojištění, 
který také do určité míry respektuje původní záměr tripartitního uspořádání 
orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Shodně jako dosud by byla 
1/3 obsazována zástupci státu jmenovanými vládou na návrh ministra 
zdravotnictví (resp. ministra financí a ministra práce a sociálních věcí) a 1/3 
navrhována a volena významnými zaměstnavateli z pojištěnců příslušné 
zaměstnanecké pojišťovny, kteří odvedou pojistné alespoň v minimální 
výši 0,5 % za posledních 7 měsíců před vyhlášením voleb.  1/3 by nově byla 
volena „spotřebiteli“ hrazené péče, tj. pojištěnci příslušné zdravotní pojišťovny, 
k nimž se řadí rovněž osoby samostatně výdělečně činné, osoby bez 
zdanitelných příjmů, státní pojištěnci i jednotliví zaměstnanci. SP ČR však 
považuje za zásadní slabinu této varianty velkou administrativní náročnost 
procesu volby oné 1/3 členů orgánů reprezentujících pojištěnce, která 
(alespoň jak je v důvodové zprávě k návrhu popsána) navíc nezaručuje 
dostatečnou reprezentativnost zvolených zástupců pojištěnců. Pokud by 
bylo nalezeno méně náročné a funkční řešení, měla by být podle názoru SP 

Vzato na vědomí 

 

Ministerstvo zdravotnictví se ztotožňuje 

s argumentací připomínkového místa 

a vzhledem k nutnosti co nejrychlejší 

přípravy co nejefektivnější varianty 

způsobu voleb do dotčených orgánů 

zaměstnaneckých zdravotních 

pojišťoven také preferuje variantu 3. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo s vysvětlením 

souhlasí.  Současně však vnímá, 

že stávající legislativní návrh (varianta 

3) je dočasným řešením v reakci 
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ČR tato varianta do budoucna dále uvažována, zejména představuje-li návrh 
podle vyjádření předkladatele v podstatě provizorní řešení vyvolané pouze 
nutností rychle reagovat na nález Ústavního soudu.  

Tyto připomínky jsou zásadní. 

 

na nález Ústavního soudu, a 

že v okamžiku přípravy plánované 

koncepční revize právní regulace 

zdravotních pojišťoven bude znovu 

uvažována/blíže rozpracována 

i tripartnitní varianta 1, kterou SP ČR 

koncepčně podporuje. 

 

Ministerstvo 

zahraničních věcí 

 
1. K části první, článku I.  

MZV požaduje vypuštění části první návrhu zákona.   
 
Odůvodnění: 
V případě schvalování návrhu zdravotně pojistného plánu vládou namísto 
Poslanecké sněmovny Parlamentu by byla vyloučena či podstatně omezena 
veřejná odborná diskuse k návrhu, k níž na parlamentní půdě dochází a 
která je nezbytnou zárukou jeho řádného vypracování. Tato připomínka je 
zásadní.  
 
 

Neakceptováno – ROZPOR 

Jak plyne z dosavadních zkušeností, 

které jsou podrobněji uvedeny ve 

zvláštní části důvodové zprávy, 

nedochází v PS PČR k žádné 

podrobnější diskusi (případně viz 

příslušné stenozáznamy z jednání PSP 

ČR nebo Výboru pro zdravotnictví). Ta 

se odehrává spíše v rámci zpracování 

materiálu a částečně meziresortního 

připomínkového řízení. Současný stav 

je zcela dysfunkční, kdy zdravotně 

pojistné plány jsou zpravidla 

schvalovány až ve druhé polovině 

kalendářního roku, na nějž jsou 

zpracovány. V mnoha případech poté 

došlo k situaci, kdy se jimi PSP ČR 

vůbec nezabývala. V důsledku tohoto 

stavu pak pojišťovny většinu 

předchozích let byly nuceny hospodařit 

v provizoriu. V tomto smyslu byla také 

doplněna Závěrečná zpráva 

z hodnocení dopadů regulace. 
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Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo s vysvětlením 

nesouhlasí. 

2. K části druhé, článku II., bodu 7 
MZV požaduje úpravu nově navrhovaného § 10a odst. 1 a 2 tak, aby bylo 
zachováno dosavadní tripartitní obsazování orgánů zdravotních pojišťoven, 
kdy třetinu správních a dozorčích rad pojišťoven obsazuje vláda, třetinu 
velcí zaměstnavatelé a třetinu odbory. Předložený návrh podle názoru MZV 
omezuje práva odborových organizací a řadových zaměstnanců. Tato 
připomínka je zásadní. 
 

Neakceptováno – ROZPOR 

Jak je uvedeno v návrhu, současný 

model, který je založen na nominaci 

kandidáta „reprezentativními 

odborovými organizacemi“ a 

„reprezentativními organizacemi 

zaměstnavatelů“ shledal Ústavní soud 

nekonformním s čl. 21 odst. 4 Listiny. 

Z toho důvodu přistoupil překladatel 

k návrhu právní úpravy, která vychází 

z podrobného hodnocení dopadů 

regulace RIA a je ve lhůtě stanovené 

Ústavním soudem relativně snadno 

aplikovatelná. Z připomínky neplyne, 

z čeho by měla plynout „práva 

odborových organizací“ obsazovat 

místa v orgánech zaměstnaneckých 

pojišťoven v rámci systému veřejného 

zdravotního pojištění. Odborové 

organizace samy o sobě v systému 

veřejného zdravotního pojištění 

nevystupují, neodvádějí pojistné, 
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nečerpají hrazené zdravotní služby 

a navíc zastupují pouze malou část 

pojištěnců. 

Varianta, v níž mohou svoji částí 

pojistného disponovat i zaměstnanci, 

nepřipadá za současného stavu 

v úvahu, neboť není realizovatelná bez 

dalších významných zásahů jak na 

straně zdravotních pojišťoven, tak na 

straně zaměstnavatelů, což je uvedeno 

ve variantě 2 RIA. Nelze předpokládat, 

že by bylo možné zajistit realizaci voleb 

již na jaře příštího roku. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo s vysvětlením 

nesouhlasí. 

 

Úřad pro ochranu 

osobních údajů 

 

Část H důvodové zprávy, Zhodnocení dopadů navrhované právní úpravy ve 

vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nedostatečná 

a je nezbytné ji dopracovat. Tato připomínka je zásadní. 

Navrhovatel v DPIA správně určil všechny změny v oblasti zpracováních 
údajů a provedl výčet sbíraných údajů a v textu zákona i určil lhůtu. Tato 
lhůta „nejméně 10 let“ pro uchování hlasovacích lístků není nikterak 
odůvodněná. Zároveň se DPIA nijak nevěnovalo otázce zabezpečení 
osobních údajů subjektů a nekvalifikovalo uzly předávání osobních údajů a 
rizika.  
Dále tvrzení, že je nutné postupovat zejména v souladu se zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je nepravdivé, jelikož tento zákon 
je ve značné míře technicky derogován ustanoveními GDPR, které oproti 

Akceptováno 

Zároveň byla upravena doba uchování 

protokolu o volbě. Ten se bude 

uchovávat po dobu funkčního období 

příslušného orgánu, do nějž se volby 

konaly. 

 

Vyjádření k vypořádání 

Úřad pro ochranu osobních údajů 

souhlasí s vypořádáním připomínky. 
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němu užívá aplikační přednost. Navíc již brzy bude derogován i fakticky 
zákonem o zpracování osobních údajů. 
 Při tvorbě DPIA se doporučuje postupovat podle návodu zveřejněného na 
stránkách ÚOOÚ: https://www.uoou.cz/navod-k-posouzeni-vlivu-na-ochranu-
osobnich-udaju-u-navrhu-pravnich-predpisu-dpia/ds-5344 

 

Unie 

zaměstnavatelských 

svazů ČR 

 
Obecné připomínky 

Úpravu, kterou navrhujeme v rámci konkrétních připomínek provést v zák. č. 
551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, by bylo 
vhodné provést obdobně i v zák. č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, 
podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. 

 
tato připomínka je doporučující 

Akceptováno 

 

 

Konkrétní připomínky 

 
§ 6 odst. 6 zák. č. 551/1991 Sb. navrhujeme na konci odstavce doplnit 
následující větu:   
 
„(6) Pojišťovna je povinna v návaznosti na termíny stanovené jiným zákonem pro 
předkládání návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu předložit 
Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí návrh zdravotně pojistného 
plánu na následující kalendářní rok, účetní závěrku, návrh výroční zprávy za 
minulý kalendářní rok včetně zprávy auditora a pro informaci také výhled. Návrh 
zdravotně pojistného plánu na následující kalendářní rok předloží 
Pojišťovna Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí do 31. 10. 
předešlého roku.“ 
Odůvodnění: 

Navržené stanovení data pro předání návrhu zdravotně pojistného plánu 
(ZPP) Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí vychází z praxe 
minulých let. Do roku 2014 zdravotní pojišťovny předávaly ZPP do 31. října, 
v letech 2015 až 2018 se termín posunul na 30. listopad a termín pro odevzdání 
ZPP pro rok 2019 se zkrátil na 30. září.  

Akceptováno 
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Nejistota v termínu odevzdání způsobuje problémy v procesu sestavení a 
schvalování ZPP. Schvalování ZPP v rámci orgánů VZP je poměrně složité, dle 
příslušných ustanovení zákona č. 551/1991 Sb., Dozorčí rada projednává návrh 
ZPP (§ 21), společné zasedání Správní rady a Dozorčí rady taktéž projednává 
návrh ZPP (§ 22) a nakonec Správní rada rozhoduje o schválení návrhu ZPP 
(§ 20 odst. 1 písm. b). Zasedání orgánů VZP probíhá vždy ke konci měsíce, 
takže materiál je nutné zaslat členům již začátkem měsíce tak, aby měli 
dostatečný čas na prostudování a projednání v jednotlivých komisích Správní 
rady.   

Do roku 2018 byla u VZP zažitá praxe, že projednání ZPP probíhá ve dvou 
kolech. Pokud se odevzdával ZPP na MZ a MF v listopadu, tak 1. verze byla 
Správní radě odevzdána v září, proběhlo připomínkování a konečná verze byla 
k projednání a schválení orgánům VZP odevzdána na listopadové zasedání. 
Dvoukolové projednání nebylo možné uskutečnit v případě ZPP pro rok 2019, 
protože termín byl příliš krátký. Dalším omezujícím faktorem je termín vydání 
prognózy makroekonomických ukazatelů MF, ze kterého se vychází při 
sestavení ZPP. Většinou se vychází z prognózy, vydané na konci července. 

Stanovení termínu odevzdání MZ a MF na konci října, a to i v návaznosti na 
zkrácení schvalovacího procesu návrhu ZPP pouze vládou ČR, umožní 
dostatek času na zpracování ZPP od vydání makroekonomické prognózy 
MF na konci července a dvoukolové projednání v orgánech VZP. 
 

tato připomínka je doporučující 
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§ 7 odst. 1 písm. b) zák. č. 551/1991 Sb. navrhujeme tyto úpravy: 
 
(1) Pojišťovna vytváří a spravuje tyto fondy: 

b) rezervní fond; minimální výše rezervního fondu činí 1,5 % průměrných 
ročních výdajů základního fondu zdravotního pojištění Pojišťovny za 
bezprostředně předcházející tři kalendářní roky. Rezervní fond se tvoří 
příděly z pojistného převodem části zůstatku základního fondu nebo 
ostatních fondů.  Rezervní fond používá Pojišťovna zejména ke krytí 
schodků základního fondu a ke krytí hrazených služeb v případech výskytu 
hromadných onemocnění a přírodních katastrof nebo Pojišťovnou 
nezaviněného významného poklesu výběru pojistného; výše rezervního 
fondu může v takovém případě klesnout v průběhu kalendářního roku pod 
minimální výši. Nejde-li o případ uvedený v předchozí větě, je Pojišťovna 
povinna udržovat rezervní fond ve stanovené minimální výši podle věty 
první, 
 

Odůvodnění: 

Do roku 2003 činila minimální výše rezervního fondu (RF) 3 % průměrných 
ročních výdajů základního fondu zdravotního pojištění Pojišťovny za 
bezprostředně předcházející tři kalendářní roky. Od roku 2004 byl limit snížen na 
1,5 % a zároveň byl ze zákona vypuštěn text „minimální výše“ z první věty § 7, 
odst. 1, písm. b. Důvodem snížení limitu RF byl celkový nedostatek finančních 
prostředků v té době. 

Ekonomická recese z roku 2008 ukázala, že alokace finančních rezerv 
v době ekonomické růstu je zásadní pro překonání finančních obtíží 
v prvním období po výpadku příjmů. Získá se tím čas na přijetí adekvátních 
opatření pro překonání krizového období. V roce 2008 měly zdravotní pojišťovny 
alokovány finanční prostředky zejména na zůstatku bankovního účtu 
v základním fondu, ale i v ostatních fondech. Během následujících dvou let byly 
tyto rezervy spotřebovány a musela být přijata příslušná opatření pro vyrovnání 
schodkové bilance, přičemž jedním z opatření bylo i použití RF. 

Navržená úprava tvorby a užití rezervního fondu upřesní dosavadní znění 
tak, že odstraní jakékoli pochybnosti a nejednoznačnost ohledně výše RF. 

Akceptováno částečně 

 

Až na změnu výčtu situací, při nichž 

bude možné rezervní fond využít, byla 

připomínka akceptována. 
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V současnosti věta první tohoto ustanovení stanovuje RF pevně ve výši 1,5 % 
z rozpočtové základny, věta třetí zároveň obsahuje termín „minimální výše“. 
Doplnění slova „minimální“ do věty první umožní bez pochyb navýšit RF na 
potřebnou výši, dle ekonomických možností zdravotní pojišťovny, zároveň bude 
zachována výše dle současné úpravy. Finanční rezervy zdravotní pojišťovny 
tak budou jednoznačně ukotveny v zákoně. 

Další úprava se týká možnosti plnit RF i z jiných fondů, pokud to hospodaření 
těchto fondů umožní. Jedná se tedy o rozšiřující možnost, která je částečně 
zakotvena v prováděcí vyhlášce č. 418/2003 Sb., došlo by tedy k větší 
provázanosti zákona a prováděcí vyhlášky. 
K textu týkajícím se užití RF je do věty třetí vsunuto slovo „zejména“. Jedná se o 
rozšíření užití RF, kdy může nastat situace, že nedostatek finančních prostředků 
se neprojeví ve čtvrtletních výkazech zdravotní pojišťovny, ale pouze v určitých 
kritických dnech v průběhu měsíce. Toto vykrytí výkyvů v cash-flow z RF po 
předpokládanou dobu by taktéž podléhalo schválení Správní radou dle § 20 
odst. 1 písm. k). 

 
tato připomínka je doporučující  
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§ 10b odst. 1, písm. c) návrhu zákona č. 280/1992 Sb. 

Navrhujeme na konci textu před slovo „životopis“ doplnit slovo „profesní“. 
Dáváme ke zvážení i omezení jeho rozsahu a formy například „v rozsahu 
maximálně 1 normostrany“. Rovněž, s ohledem na velmi široký okruh 
potencionálních kandidátů, dáváme ke zvážení zavést požadavek na minimálně 
ukončené středoškolské vzdělání.     

Odůvodnění: Jde o novou úpravu, kdy kandidát nemusí mít jasnou představu 
jak   požadavek na doložení životopisu splnit. Vznikne tak nerovnováha mezi 
kandidáty v rozsahu poskytnutých informací, v krajním případě bude potřeba text 
i zpracovávat (bude například nečitelný - psaný rukou, na mnoha stranách, 
obsahovat řadu hloupostí, vulgarismů apod.).  

Pokud jde o odbornost a stupeň dosaženého vzdělání současných členů orgánů, 
nebylo potřeba tento požadavek upravovat. V nově nastalé situaci, po přijetí 
navržené úpravy, však mohou nastat problémy, kdy dojde ke zvolení 
nekompetentní osoby, která získá podporu volitelů. Není každopádně možné 
očekávat, že by bez splnění minimálního požadavku na vzdělání, mohli později 
zvolení členové vykonávat řádně svou funkci. 
 

tato připomínka je doporučující  

 

Neakceptováno 

Nedomníváme se, že je nezbytné 

stanovit další podrobnější požadavky 

na kandidáta, pakliže tyto požadavky 

nestanoví ani současná právní úprava. 

Je odpovědností osob volících členy 

orgánů, aby na základě poskytnutých 

informací řádně zhodnotily vhodnost 

kandidáta pro výkon funkce člena 

orgánu. 

Cílem předkladatele není stanovit zcela 

podrobnou úpravu, kdy rozsah a úprava 

životopisu bezpochyby je detailem, 

který by na úrovni zákona neměl být 

řešen.   
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§ 10b odst. 1 písm. d): 

Navrhujeme slovo „50“ vymazat a nahradit jej slovem „100“, nově tedy text bude 

znít:  

 „d) prokáže podporu alespoň 100 pojištěnců příslušné zaměstnanecké 

pojišťovny; podpora se prokazuje řádně vyplněným podpisovým archem 

doručeným zaměstnanecké pojišťovně společně s prohlášením podle písmene 

c), a“ 

Odůvodnění: V původním návrhu uvedených 50 pojištěnců se jeví jako 

nedostatečný a nedostatečně reprezentativní počet. Rovněž uvedený počet 100 

pojištěnců vnímáme jako nejnižší možný počet a spíše lze doporučit vyšší počet 

pojištěnců, kteří prokazují uchazeči příslušnou podporu. 

 
tato připomínka je doporučující  

 

Neakceptováno 

Navržená potřebná podpora určitého 

počtu pojištěnců nemá být faktickou 

překážkou ke kandidatuře, ale spíše 

potvrzením reálného zájmu pojištěnce 

se o místo člena orgánu ucházet tím, 

že vyvine alespoň minimální úsilí získat 

uvedený počet podpisů. Je nutno 

eliminovat případy, kdy se přihlásí 

„kdokoliv z ulice“ a kandidátka bude 

nepřehledná. Na straně druhé lze jen 

stěží očekávat, že pojištěnec bude 

složitě vyhledávat vysoký počet jiných 

pojištěnců příslušné pojišťovny, aby se 

vůbec do volby mohl přihlásit. 
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§ 10b odst. 5 návrhu zákona č. 280/1992 Sb. 

Navrhujeme upravit text následovně: 

Nesplňuje-li osoba podmínky pro kandidaturu podle odstavce 1 nebo nesplňuje-li 
přihláška k volbě členů orgánů zaměstnanecké pojišťovny náležitosti podle 
odstavce 4, zaměstnanecká pojišťovna bezodkladně vyzve k doplnění nebo 
úpravě příslušných náležitostí. a Nnejsou-li náležitosti doplněny nebo upraveny 
nejpozději poslední den lhůty pro podání přihlášky ke kandidatuře nebo přihlášky 
k volbě členů orgánů zaměstnanecké pojišťovny, považuje se přihláška za 
neplatnou. Zaměstnanecká pojišťovna vyrozumí kandidáta o neplatnosti 
podané přihlášky bezodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí 
lhůty pro podání přihlášky dle § 10a odst. 5. Spočívá-li nedostatek přihlášky 
k volbě v nesprávném výpočtu odvedeného pojistného, vypočte jej 
zaměstnanecká pojišťovna sama a o této skutečnosti informuje příslušnou osobu 
odvádějící pojistné nebo společného zástupce v případě spojení více osob 
odvádějících pojistné. 

Odůvodnění: Odstraňováním vad přihlášky by se mohla zdravotní pojišťovna 
dostat do prodlení a těžko řešitelných situací. Není stavena ani lhůta, dokdy je 
potřeba vyzývat k odstranění vad a co se stane, když zdravotní pojišťovna 
nesplní povinnost vyzvat k odstranění vad, či vyzve kandidáta příliš pozdě tak, 
že k odstranění vad již nedojde.  Doporučujeme proto ponechat břemeno 
správnosti přihlášky na kandidátovi a pouze ho vyrozumět o skutečnosti, že toto 
břemeno neunesl. 

tato připomínka je doporučující  

 

Akceptováno jinak 

Do návrhu byla doplněna nejzazší 

lhůta, kterou má zdravotní pojišťovna 

na vyrozumění kandidáta 

o nedostatcích v přihlášce.  Kandidátovi 

na člena orgánu ale musí být dána 

možnost opravit chyby v přihlášce, 

pakliže je tato přihláška podána 

v dostatečném předstihu před 

uplynutím lhůty pro podání. Pokud však 

sám podává přihlášku těsně před 

uplynutím lhůty, jdou případné 

nedostatky k jeho tíži a voleb se 

nemůže účastnit. 

 

§ 10c odst. 1, písm. a) návrhu zákona č. 280/1992 Sb. 

Obdobně jako u připomínky č. 1 navrhujeme doplnit požadavek na „profesní 
životopis“ 

Důvod: 

Viz odůvodnění k připomínce č. 1. 
tato připomínka je doporučující  

 

Neakceptováno 

 

Viz výše. 
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Ministerstvo 

spravedlnosti 

 

K bodu 7, § 10a až § 10c 

Doporučujeme v návrhu výslovně upravit přezkum voleb do orgánů 
zaměstnanecké pojišťovny. 
Spory při volbách do orgánů zaměstnanecké pojišťovny lze podřazovat pod 
spory týkající se vnitřních poměrů zaměstnaneckých pojišťoven jakožto 
právnických osob (byť veřejného práva). V obecné rovině se tak domníváme, že 
by měl být volen postup obdobný jako u sporů týkajících se vnitřních poměrů 
ostatních právnických osob, konkrétně obchodních korporací či družstev. 
S ohledem na skutečnost, že členy správní i dozorčí rady volí omezený okruh 
pojištěnců, nelze postupovat při sporech u voleb podle obecných ustanovení 
zákona  
o obchodních korporacích týkajících se neplatnosti rozhodnutí orgánu právnické 
osoby.  
Přezkum voleb do správní rady a dozorčí rady není v předloženém návrhu 
nikterak výslovně upraven. Případné spory, které by vyplynuly v souvislosti 
s volbami do těchto orgánů, by mohly způsobit v aplikační praxi problémy. Dle 
našeho názoru by měl být přezkum voleb do orgánů zaměstnanecké pojišťovny 
v předloženém návrhu výslovně upraven. V této souvislosti lze odkázat na 
novelu zákona o obchodních korporacích (Sněmovní tisk 207), ve kterém  
v § 448a odst. 9 řeší předkladatel obdobnou situaci, tedy jakými ustanoveními se 
spory o neplatnost volby člena dozorčí rady, kterého volí omezený okruh 
zaměstnanců, řídí a kdo je aktivně legitimován dovolávat se neplatnosti voleb 
tohoto člena. V této souvislosti je nutno upozornit, že i v případě sporů u voleb 
do orgánů zaměstnaneckých pojišťoven je nutné upravit okruh osob s aktivní 
legitimací pro dovolávání se neplatnosti voleb.  
 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 7, § 10b odst. 1 písm. a) a odst. 5 

Upozorňujeme, že předpoklady pro členství ve voleném orgánu jakékoli 
právnické osoby jsou již obsaženy v ustanovení § 152 a násl. občanského 
zákoníku. Z nich vyplývá požadavek plné svéprávnosti. Ten lze tedy 
v navrhované úpravě považovat za nadbytečný a doporučujeme jej tudíž 

Vysvětleno 

Předkladatel vychází z předpokladu, 

že požadavky stanovené občanským 

zákoníkem pro členství orgánu nemusí 

nutně splňovat osoba v době 
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vypustit.  
V návaznosti na to v navrhované úpravě doporučujeme přeformulovat také 
návětí ustanovení § 10b odst. 5 takto:  
„Nesplňuje-li osoba podmínky pro členství ve voleném orgánu právnické osoby 
podle občanského zákoníku, podmínky pro kandidaturu podle odstavce 1 […]“. 
 

kandidatury. Z toho důvodu máme 

za to, že je nutné uvést podmínku 

svéprávnosti i pro potřeby voleb 

do orgánů zaměstnaneckých 

pojišťoven. 

K bodu 7, § 10c odst. 7 písm. g) 

Požadujeme osvědčení o jednání volební komise notářem zakotvit do 
samostatného odstavce, neboť nejde o náležitost zápisu o průběhu jednání 
volební komise.  
Navrhovaný odstavec doporučujeme rovněž formulovat tak, aby lépe odpovídal 
typu úkonu a příslušné terminologii používané notářským řádem, např. takto: 
„Průběh zasedání volební komise a výsledky voleb musí být osvědčeny 
notářským zápisem.“. 
 
Tato připomínka je zásadní 
 

Akceptováno 

 

Vyjádření k vypořádání 

 

Připomínkové místo s vypořádáním 

připomínky souhlasí. 

K psaní termínů „správní rada“ a „dozorčí rada“ 

Doporučujeme v zájmu jednotnosti v celém textu návrhu psát tyto termíny 
s velkým počátečním písmenem, tedy „Správní rada“ a „Dozorčí rada“, jak je 
tomu i v platném znění právního předpisu. V předloženém návrhu jsou 
nesourodě používány varianty s malým  
i velkým počátečním písmenem, což je nedůvodné a působí zmatečně. 
 

Akceptováno 

 

Ministerstvo 

zemědělství 

 

Obsahem návrhu jsou mj. podrobná pravidla pro volby do orgánů 

zaměstnaneckých pojišťoven. V současné době tato pravidla upravuje vyhláška 

č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do 

správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších 

zdravotních pojišťoven, ve znění vyhlášky č. 87/2008 Sb. Domníváme, že tato 

vyhláška by měla být zákonem zrušena, a to i z toho důvodu, že § 10 odst. 3 a 5 

již nebudou obsahovat zákonné zmocnění k jejímu vydání. 

Vysvětleno 

Uvedená vyhláška byla zrušena již 

samotným nálezem Ústavního soudu 

uplynutím dne 30. září 2019. 
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Ministerstvo 

průmyslu 

a obchodu 

 

K důvodové zprávě obecné části: 

1. k novele zákona č. 551/1991 Sb.: ačkoli již z nadpisu předloženého návrhu 

zákona a dále z jeho části první jasně vyplývá, že se návrh týká i novely zákona 

č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, ve znění pozdějších 

předpisů, předkladatel tuto novelu neuvádí ani v obecné části důvodové zprávy, 

ani neprovedl zhodnocení dopadů regulace. Jedná se při tom o zcela zásadní 

změnu v dosavadním způsobu schvalování pojistného plánu, kdy místo 

stávajícího způsobu schvalování pojistného plánu PSP ČR se navrhuje jeho 

schvalování pouze vládou. Obecnou část důvodové zprávy je proto třeba v tomto 

smyslu doplnit. 

2. k novele zákona č. 280/1992Sb.: platí stejná připomínka jako ad 1, neboť 

změna ve způsobu schvalování pojistných plánů zaměstnaneckých pojišťoven je 

navržena i v tomto zákoně a text obecné části důvodové zprávy i zpráva ze 

zhodnocení dopadů regulace (RIA) se vztahuje pouze k obsazování správních 

a dozorčích rad zaměstnaneckých pojišťoven ve vazbě na výše uvedený nález 

Ústavního soudu a nově navrženým způsobem schvalování pojistných plánů 

pouze vládou místo stávajícího schvalování PSP ČR se vůbec nezabývá. Návrh 

je třeba v tomto smyslu doplnit. 

 

Akceptováno 

 

Jihomoravský kraj 

  

V rámci připomínkového řízení Jihomoravský kraj podporuje řešení označené 

jako Varianta 3 návrhu jako řešení nejblíže reflektující závěry nálezu ÚS 

a potřebu je praktickým způsobem realizovat.  

  

Vzato na vědomí 

 

Ministerstvo zdravotnictví se ztotožňuje 

s argumentací připomínkového místa 

a také preferuje variantu 3. 

 

Ministerstvo financí 

 

Doporučující připomínka: k čl. II, bod 1 

1. V rámci zachování jednotné terminologie doporučujeme v textu § 4 odst. 2 

písm. i) nahradit slovo "správní" slovem Správní". 

Akceptováno 
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Doporučující připomínka: k čl. II, bod 3 – nový odstavec 4 

2. V uvedeném odstavci doporučujeme, aby byly „účetní doklady“ nahrazeny 

termínem např. „veškerých dokumentů“. 

Celý odstavec by pak mohl znít: „„(4) Dozorčí rada zaměstnanecké 

pojišťovny dohlíží na dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů a její 

celkové hospodaření. Za tím účelem jsou její členové oprávněni nahlížet do 

veškerých dokumentů všech organizačních složek zaměstnanecké 

pojišťovny a Správní rady a zjišťovat stav a způsob hospodaření 

zaměstnanecké pojišťovny“. 

Uvedená úprava je nutná z důvodu specifikace „účetních dokladů“ v zákoně 

o účetnictví s tím, že v souvislosti se Správní radou lze jen těžko hovořit o 

jejích „účetních dokladech“. Proto navrhujeme ke zvážení obecnější 

formulaci. 

Totožná úprava by měla být vzhledem k otevření zákona č. 551/1991 Sb., o 

VZP ČR rovněž i zde provedena.  

Akceptováno 

Doporučující připomínka: k čl. II, bod 4 – nový odstavec 5 

3. Nemyslíme si, že je nutné návrh zdravotně pojistného plánu, účetní závěrku 

a návrh výroční zprávy projednávat na společném jednání Správní rady a 

Dozorčí rady ZP.  

Považujeme za lepší nechat volbu, zda je zasedání DR a SR společné, na 

konkrétní zdravotní pojišťovně, jak je tomu dnes.  

Akceptováno 

Doporučující připomínka: k čl. II, bod 7 – § 10b 

4. Navrhujeme zvážit ustanovení, aby podpisové archy jednotlivých kandidátů a 

správnost obsažených údajů v nich podléhala namátkové kontrole, jako je 

tomu např.   u volby Prezidenta ČR, aby byla zajištěna jejich věrohodnost.   

Vysvětleno 

Předkladatel má za to, že není nutné 

takový postup výslovně v zákoně 

uvádět. Pakliže bude některý z podpisů 

zpochybněn jako neplatný (např. 

prohlášením příslušného pojištěnce), 

nemělo by se k takovému podpisu 

přihlížet a byla-li by na něm závislá 

platnost přihlášky, bylo by nutné 
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obstarat dodatečné podpisy. 

 

Doporučující připomínka: k „Platné znění s vyznačením navrhovaných 

změn a doplněn“ - § 10 odst. 7 

5.  Na konci odstavce je třeba upravit spojení na „která byla zrušena s likvidací 

podle §6 odst. 7“ (nesprávně je uvedeno podle § 6 odst. 6).  

O likvidaci zaměstnanecké zdravotní pojišťovny hovoří § 6 odst. 7 zákona č. 

280/1992 Sb..  

Akceptováno 

 

Ministerstvo vnitra 

 

Doporučující připomínky: 

 

K čl. II bodu 5 – k § 10 odst. 8 zákona č. 280/1992 Sb.: 

 Dáváme na zvážení, zda je vhodné umožnit odvolat člena orgánu 

zaměstnanecké pojišťovny před uplynutím funkčního období pouze ve vztahu 

k členům voleným vládou. Domníváme se, že tato možnost by měla být dána i 

osobám odvádějícím pojistné vůči jejich zástupcům v orgánu zaměstnanecké 

pojišťovny. 

Neakceptováno 

Za účelem takového postupu by bylo 

nezbytné zakotvit poměrně složitý 

proces. Vzhledem k tomu, že se v čase 

mění struktura osob odvádějících 

pojistné, nutně by byl obdobný jako při 

samotné volbě. To se přitom nejeví jako 

účelné, neboť ani za dosavadního 

uspořádání, kdy je aktivním volebním 

právem nadáno pouze několik málo 

významných zaměstnavatelů, 

nedochází z jejich strany k potřebě 

odvolávání členů. 

 

K čl. II bodu 7 – § 10a odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb.: 

Doporučujeme část textu definující, kdo se pro účely voleb do orgánů 

zaměstnanecké pojišťovny rozumí osobou odvádějící pojistné, vyjmout do 

samostatného odstavce, který bude následovat po odstavci 2, a to vzhledem k 

tomu, že definice je platná i pro dozorčí radu. 

 

Akceptováno 

K čl. II bodu 7 – § 10a odst. 2 písm. a) zákona č. 280/1992 Sb.: Vysvětleno 
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Z navržené dikce není zřejmé (ani důvodová zpráva v tomto ohledu 

dostatečné vodítko nepřináší), zda každý z vyjmenovaných ministrů má právo 

jmenovat do dozorčí rady svého zástupce, resp. zda se má jednat o společného 

kandidáta. 

 

Jedná se o stávající ustanovení zákona 

č. 280/1992 Sb., které není nikterak 

měněno a v praxi nečiní jeho výklad 

žádné problémy. Každý ministr 

navrhuje jednoho člena dozorčí rady. 

 

 

K čl. II bodu 7 – § 10b odst. 2 zákona č. 280/1992 Sb.: 

 Doporučujeme vypustit z podpisového archu údaj o rodném čísle 

s ohledem na postupné upouštění od jeho užívání coby identifikátoru. Dle 

našeho názoru lze pro daný účel identifikovat osobu i jiným způsobem. 

 

Akceptováno 

Rodné číslo je ekvivalentem čísla 

pojištěnce příslušné zdravotní 

pojišťovny. Bez jeho uvedení by nebylo 

možné určit, zda je osoba, která 

kandidáta podpořila, skutečně 

pojištěncem příslušné zaměstnanecké 

pojišťovny. Z toho důvodu nově 

navrhujeme uvést v textu „číslo 

pojištěnce“. 

 

K čl. II bodu 7 – § 10b odst. 5 zákona č. 280/1992 Sb.: 

 Prostřednictvím věty druhé se umožňuje odstranit vady v osobě 

kandidáta nebo přihlášky, nicméně pouze do dne, který je posledním dnem lhůty 

pro podání přihlášky ke kandidatuře. Tato výhoda je tak odepřena subjektům, 

které podají přihlášku poslední den lhůty. Dáváme na zvážení, zda není účelné 

lhůtu pro odstranění nedostatků přiměřeně prodloužit, aby všechny subjekty 

podávající přihlášku měly zajištěny stejné možnosti. 

 

Vysvětleno 

Předkladatel předpokládá, že každý 

kandidát by měl věnovat přípravě a 

zpracování přihlášky takovou 

pozornost, aby byla bezvadná. Pakliže 

ji však odevzdá dříve, než lhůta uplyne, 

neměla by mu být upřena možnost ji 

dodatečně upravit, pokud to stihne ve 

lhůtě pro její podání. Není žádoucí další 

prodlužování lhůty, neboť již stávající 

návrh předpokládá poměrně zdlouhavý 
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volební proces. 

K čl. II bodu 7 – § 10c odst. 2 zákona č. 280/1992 Sb.: 

 Doporučujeme doplnit lhůtu pro zaslání předmětných podkladů osobám, 

které podaly přihlášku k volbě členů orgánů zaměstnanecké pojišťovny. 

 

Akceptováno 

 

Ustanovení bylo doplněno o lhůtu 

pro zaslání dotčených podkladů, a to 

ve stejné délce jako v odstavci 1, tj. 15 

dnů od uplynutí lhůty pro podání 

přihlášek. 

K členění návrhu: 

 Doporučujeme nadpisy částí nepsat tučným písmem, srov. čl. 25 odst. 2 

písm. a) Legislativních pravidel vlády. 

 

Akceptováno 

K čl. II bodu 1 – k § 4 odst. 2 písm. i) zákona č. 280/1992 Sb.: 

 Navrhujeme odstranit nadbytečnou čárku před slovem „musí“. Obdobně 

jako v písmenu h) navrhujeme čárku před slovy „tato osoba“ nahradit 

středníkem. 

 

Akceptováno 

K čl. II bodu 7 – k § 10a odst. 4 písm. e) zákona č. 280/1992 Sb.: 

 Domníváme se, že před spojkou „a“ by měla být vložena čárka oddělující 

větu vloženou. 

 

Akceptováno 

K čl. II bodu 7 – § 10c odst. 4 zákona č. 280/1992 Sb.: 

 Navrhujeme číslovky vyjádřit slovně. 

 

Akceptováno 

K čl. II bodu 7 – k § 10c odst. 9 zákona č. 280/1992 Sb.: 

 Výraz „1 vyhotovení“ navrhujeme v celém odstavci nahradit slovy „jedno 

vyhotovení“. 

 

Akceptováno 

 

Českomoravská 

Předložený návrh novely zákona č. 551/1991 Sb. a zákona č. 280/1992 

Sb. reagující na Nález Ústavního soudu ČR Pl. ÚS 21/15, který ruší uplynutím 

Neakceptováno – ROZPOR 

V prvé řadě je nutné poukázat na rozdíl 
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konfederace 

odborových svazů 

dne 30. září 2019 způsob volby členů správních a dozorčích rad 

zaměstnaneckých pojišťoven, projednala dne 23. dubna 2019 Legislativní rada 

ČMKOS. ČMKOS k tomuto návrhu zasílá tyto zásadní připomínky:  

Z Nálezu Ústavního soudu je podle ČMKOS patrné, že je třeba, aby nová 

úprava odstranila problémy, které vedly Ústavní soud ke zrušení dosavadní 

zákonné úpravy této problematiky a s ní související vyhlášky Ministerstva 

zdravotnictví – současně však není nutné měnit principy ustavování orgánů 

zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, které ve svém nálezu Ústavní soud 

ČR za protiústavní neoznačil.  

To se týká zejména návrhem novely rušené úpravy  obsažené v § 10 

odst. 3 a odst. 5 písm. b) zákona o zaměstnaneckých pojišťovnách, podle které 

„právo volit do orgánů zaměstnanecké pojišťovny náleží zaměstnavatelům a 

pojištěncům zaměstnanecké pojišťovny.“  Přitom důvodová zpráva k návrhu 

novely správně připomíná, že „Na straně aktivního volebního práva spatřuje 

Ústavní soud ve stávající právní úpravě nedostatek toliko v tom, že na rozdíl od 

zákonného určení volebního práva pro zaměstnavatele a pojištěnce, omezuje 

vyhláška č. 579/2006 Sb. toto právo pouze na zaměstnavatele.“  

ČMKOS zásadně nesouhlasí s navrhovaným řešením, podle kterého 

předkladatel návrhu ustupuje v otázce aktivního volebního práva od současné 

právní úpravy založené na modelu volebního práva pro zaměstnavatele a 

pojištěnce (který Ústavní soud nezpochybnil) a navrhuje umožnit podílet se na 

rozhodování o složení orgánu zdravotní pojišťovny jen „osobám odvádějícím 

pojistné na veřejné zdravotní pojištění“, za které vedle zaměstnavatelů nově 

považuje již jen osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných 

příjmů (u nichž očekává účast spíše jako součást většího sdružení osob 

odvádějících pojistné). 

 

 

mezi pojištěncem, jakožto osobou, 

která je účastna systému veřejného 

zdravotního pojištění, a zaměstnancem, 

který pouze odvádí stanovenou část 

pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění prostřednictvím svého 

zaměstnavatele. Stávající právní 

úprava hovoří o právu zaměstnavatelů 

a pojištěnců (nikoliv zaměstnanců) volit 

členy orgánů zdravotních pojišťoven, 

přičemž oprávněná kritika Ústavního 

soudu směřovala k tomu, že pojištěnci 

nejsou na volbě vůbec nijak zastoupeni. 

Pakliže by tedy mělo být zachováno 

současné rozdělení, jak uvádí ČMKOS, 

nutně by to znamenalo, že v první 

třetině by volili členy orgánu 

zaměstnavatelé a ve druhé třetině 

pojištěnci, tedy všechny osoby 

pojištěné u příslušné zaměstnanecké 

pojišťovny – u nich by tomu tak ovšem 

muselo být ve všeobecných volbách, 

nikoliv prostřednictvím odborových 

organizací, neboť ty nemají s pojištěnci 

nic společného. Toto řešení je ostatně 

podrobně popsáno v rámci RIA jako 

varianta 1, kdy její zásadní překážkou 

je obtížná realizovatelnost, kdy ji nelze 

realizovat tak, aby bylo řádně zajištěno 

fungování zaměstnaneckých 
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Předkladatel aktivního volebního práva zbavuje, podle názoru ČMKOS 

v rozporu s ústavními zásadami rovného zacházení a zákazu diskriminace, 

druhou nejvýznamnější skupinu osob povinných hradit pojistné na 

zdravotní pojištění, zaměstnance. Přitom objem pojistného odvedeného 

osobami samostatně výdělečně činnými a osobami bez zdanitelných příjmů, jimž 

toto právo nově přiznává, je neporovnatelně nižší! Skutečnost, že zaměstnanci 

hrazené pojistné odvádí zaměstnavatel, zaměstnance nemůže diskriminovat 

v otázce jejich vlivu na složení orgánů zaměstnaneckých pojišťoven – jde o jejich 

pojistné, které představuje významný podíl na financování veřejného 

zdravotního pojištění, podíl, jemuž musí odpovídat i spravedlivý a přiměřený 

podíl na ustavování orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven!  

Tento přístup předkladatele je v příkrém rozporu se závěry 

Ústavního soudu. Ten nekritizoval skutečnost, že vliv na složení orgánů 

zaměstnaneckých pojišťoven mají zaměstnanci, popřípadě odborové 

organizace, jako jejich zástupci, nýbrž že tento vliv nemají podle jeho názoru jiní 

pojištěnci, zejména OSVČ. Předkladatel zvolil jako řešení opačný extrém, 

když zajišťuje vliv na složení orgánů zaměstnaneckých pojišťoven, byť 

velmi problematickým způsobem, osobám samostatně výdělečně činným a 

zbavuje tohoto vlivu zaměstnance! To je nepřijatelné a tuto skupinu 

pojištěnců je třeba do navrhovaného zákona začlenit! 

Pro úplnost je třeba dodat, že i Ústavní soud sám se v této otázce 

dopustil omylu, protože zcela opomenul skutečnost, že řada OSVČ je dnes 

členy zaměstnavatelských organizací sdružených v SP ČR i KZPS, a že OSVČ 

jsou v nemalé míře rovněž členy odborových organizací sdružených v ČMKOS i 

ASO (jde převážně o OSVČ, které jsou v tzv. závislém postavení, které se svojí 

povahou blíží postavení zaměstnance), tj. že i současný systém v jisté míře 

pojišťoven.  

 

 

Předkladatel nezpochybňuje výrazný 

vliv platby pojistného, která je odváděna 

za zaměstnance, a v materiálu na tuto 

skutečnost výslovně upozorňuje (viz 

varianta č. 2 RIA). Předkladatel rovněž 

uvádí, že takové řešení je vysoce 

spravedlivé z pohledu účasti 

jednotlivých plátců pojistného. Jak 

ovšem plyne z vyhodnocení 

jednotlivých variant, není takové řešení 

aplikovatelné ve lhůtě, která je potřebná 

pro řádnou realizaci voleb v některých 

zaměstnaneckých pojišťovnách, kdy 

volby musí proběhnout již v první 

polovině příštího roku. Předkladatel se 

tedy nijak nezříká potřeby upravit 

systém voleb do orgánů 

zaměstnaneckých pojišťoven jiným 

způsobem tak, aby zohledňoval lépe 

postavení jednotlivých účastníků 

v rámci systému veřejného zdravotního 

pojištění. Tato úprava bude předmětem 

připravovaného věcného záměru 

nového zákona o zdravotních 

pojišťovnách, který ještě v tomto 

volebním období plánuje Ministerstvo 

zdravotnictví předložit.  
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vliv OSVČ na složení orgánů zaměstnaneckých pojišťoven zajišťuje. 

Zdůrazňujeme, že odborové organizace a organizace zaměstnavatelů 

jsou nejen přirozeným zástupcem zaměstnanců a zaměstnavatelů, a to i 

v otázce jejich postavení jako pojištěnců, popřípadě plátců pojistného, ale že toto 

jejich postavení je zakotveno v čl. 27 odst. 1 Listiny základních práv a 

svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky, a v § 320 

zákoníku práce, podle jehož odstavce 1 se „návrhy zákonů a návrhy ostatních 

právních předpisů týkajících se důležitých zájmů pracujících, zejména 

hospodářských, výrobních, pracovních, mzdových, kulturních a sociálních 

podmínek, projednávají s příslušnými odborovými organizacemi a příslušnými 

organizacemi zaměstnavatelů“ a podle odstavce 2 „ústřední správní úřady, které 

vydávají prováděcí pracovněprávní předpisy, činí tak po jejich projednání s 

příslušnou odborovou organizací a s příslušnou organizací zaměstnavatelů“.  

Ani v tak zásadních otázkách, o kterých citované ustanovení zákoníku 

práce hovoří, které zahrnují i oblast veřejného zdravotního pojištění ve 

všech jeho aspektech nejedná stát přímo s jednotlivými zaměstnavateli či 

zaměstnanci, nýbrž s jejich zástupci, odborovými organizacemi a 

organizacemi zaměstnavatelů - proto je tato skutečnost reflektována i 

současnou právní úpravou. Tuto skutečnost by měla respektovat i nově 

navrhovaná úprava ustavování správních a dozorčích rad 

zaměstnaneckých pojišťoven. 

Současně je třeba upozornit, že zákoník práce v § 320a zmiňuje i 

odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, které považuje za 

reprezentativní na celostátní úrovni, tj. na úrovni, která se týká i ustavování 

správních a dozorčích rad zaměstnaneckých pojišťoven. Podle tohoto 

ustanovení hradí stát na základě dohody v Radě hospodářské a sociální 

dohody příspěvek odborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelů na 

podporu vzájemných jednání na celostátní nebo krajské úrovni, která se týkají 

důležitých zájmů pracujících, zejména hospodářských, výrobních, pracovních, 

 

 

Předkladatel pro řešení, které je v rámci 

připomínky navrženo v závěru 

(pojištěnci při volbě zastoupeni 

prostřednictvím organizací 

zaměstnavatelů a odborových 

organizací sdružených v RHSD) nevidí 

žádný věcný důvod, kdy v zásadě 

všechna řešení navržená v rámci RIA 

zajišťují reprezentativnější složení osob 

disponujících aktivním volebním 

právem. Zároveň je nutno poukázat na 

to, že např. ve Vojenské zdravotní 

pojišťovně by takový postup patrně 

znamenal, že by nebyla zastoupena 

skutečně výrazná část pojištěnců, 

neboť osobám, které jsou u ní povinně 

pojištěni, není dovoleno sdružovat se 

v odborových organizacích. 

Navržené řešení za zcela standardních 

podmínek umožňuje jednotlivým 

odborovým organizacím, které fungují u 

významných zaměstnavatelů 

odvádějících u jednotlivých 

zaměstnaneckých pojišťoven 

významnou část pojistného, v rámci 

vlastního kolektivního vyjednávání 

ovlivňovat podporu pro konkrétní 

pojištěnce z jejich strany. Takový 

postup považuje překladatel za 
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mzdových a sociálních podmínek. 

Závěr:   Z uvedeného plyne, že navrhovaná úprava měla by zakotvit 

aktivní i pasivní volební právo zaměstnanců, jako jedné z klíčových skupin 

pojištěnců hradících pojistné na veřejné zdravotní pojištění a zachovat i 

možnost jejich zastoupení při výkonu tohoto práva odborovými 

organizacemi. S ohledem na závěry Ústavního soudu by měla nahradit 

pojem reprezentativních organizací zaměstnavatelů a odborových 

organizací, který shledal Ústavní soud neurčitým s ohledem na skutečnost, že 

dnes platná právní úprava neobsahuje žádná kritéria ani vodítka, na jejichž 

základě by bylo možné určit, o které z mnoha existujících odborových organizací 

či organizací zaměstnavatelů se jedná, odkazem na organizace 

zaměstnavatelů a odborové organizace zastoupené v Radě hospodářské a 

sociální dohody ČR Jejich reprezentativnost je potvrzena uznáním ze strany 

vlády za partnera pro jednání, o všech otázkách uvedených v § 320 zákoníku 

práce, včetně zdravotnictví a těmto organizacím přiznat aktivní volební právo). 

Organizace seskupení pojištěnců v podobě většího sdružení osob 

odvádějících pojistné by pak mohla v nové právní úpravě zůstat jako 

možnost participace na ustavování orgánů zaměstnaneckých pojišťoven pro 

pojištěnce (OSVČ i zaměstnance), kteří by nevyužili svého práva stát se 

členy organizace zaměstnanců nebo odborové organizace zastoupené 

v RHSD ČR. 

Takto nastavený komplexní systém by poskytl možnost vlivu na 

ustavování orgánů zaměstnaneckých pojišťoven všem skupinám 

pojištěnců a měl by proto úspěšně odolat i případnému dalšímu testu 

ústavnosti. Systém v podobě, jakou přináší navrhovaná právní úprava, v 

testu ústavnosti podle našeho přesvědčení obstát nemůže.  

Všechny uvedené připomínky považujeme za zásadní. 

významně racionálnější a zohledňující 

skutečný vliv významných odborových 

organizací v rámci jednotlivých 

pojišťoven, než „centrální“ jmenování 

ze strany části odborů sdružených 

v RHSD. 

 

Jak plyne z návrhu, právo kandidovat 

do orgánu zaměstnanecké pojišťovny 

má každý pojištěnec, tedy včetně 

zaměstnanců. Aktivní volební právo 

zaměstnanců je vzhledem k nutnosti 

rychlého přijetí právní úpravy omezeno 

na vliv jednotlivých odborových 

organizací (případně zaměstnanců) 

působících u zaměstnavatelů 

odvádějících pojistné na jejich 

rozhodování ohledně volby. Na 

takovém řešení nespatřuje předkladatel 

nic protiústavního, ostatně 

zaměstnanec je prostřednictvím svého 

zaměstnavatele zastoupen v mnoha 

dalších úkonech v rámci systému 

veřejného zdravotního pojištění (viz 

např. § 10 zákona č. 48/1997 Sb.). 

Z výše uvedených důvodů nelze 

návrh ČMKOS akceptovat. 
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Vyjádření k vypořádání 

S ohledem na znění ustanovení § 320 

zákoníku práce Českomoravská 

konfederace odborových svazů sdělila, 

že jde v případě navrhovaného řešení 

o narušení vztahu mezi státem 

a odborovými organizacemi ve vztahu 

k obhajobě oprávněných zájmů 

zaměstnanců. Z toho důvodu 

Českomoravská konfederace 

odborových svazů trvá na svých 

připomínkách. 

 

Zlínský kraj 

 
Zásadní připomínka: 

K RIA var. 3: Zásadně nesouhlasíme s předloženou variantou. 
Odůvodnění: Důvodem vzniku novely je nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/15, 
jehož cílem bylo odstranit nerovnosti v aktivním a pasivním volebnímu právu ve 
vztahu k orgánům zaměstnaneckých pojišťoven zavedených zákonem č. 
280/1992 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou č. 579/2009 Sb. 
Předloženou novelizací ve formě var. 3 dle RIA však k nápravě kritizovaného 
stavu nedochází, neboť dle navrhovaného znění ust. § 10a zákona č. 280/1992 
Sb. jsou pasivním volebním právem nadány osoby odvádějící pojistné (nikoli 
plátci pojistného), tedy zaměstnavatelé, OSVČ  
a osoby bez zdanitelných příjmů. Právo volit tedy nemají sami zaměstnanci, kteří 
se podílejí na platbě pojistného ve výši 1/3. Zaměstnavatelé sice odvádí 2/3 
pojistného za své zaměstnance, není však rovným přístupem k volbám, aby k 
zaplacené 1/3 pojistného nebylo vázáno právo volit a přitom ke 2/3 zaplaceného 
pojistného toto právo vázáno bylo. 
V kontextu uvedeného je ve světle daného nálezu Ústavního soudu varianta č. 2 
uvedená v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA), ústavně 
konformním řešením, neboť tímto způsobem je dána možnost podílet se na 

Vysvětleno 

 

Předkladatel nezpochybňuje výrazný 

vliv platby pojistného, která je odváděna 

za zaměstnance, a v materiálu na tuto 

skutečnost výslovně upozorňuje (viz 

varianta č. 2 RIA). Předkladatel rovněž 

uvádí, že takové řešení je vysoce 

spravedlivé z pohledu účasti 

jednotlivých plátců pojistného. Jak 

ovšem plyne z vyhodnocení 

jednotlivých variant, není takové řešení 

aplikovatelné ve lhůtě, která je potřebná 

pro řádnou realizaci voleb v některých 

zaměstnaneckých pojišťovnách, kdy 

volby musí proběhnout již v první 
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volbě členů orgánů pojišťovny pro všechny plátce pojistného. 
 

polovině příštího roku. Předkladatel se 

tedy nijak nezříká potřeby upravit 

systém voleb do orgánů 

zaměstnaneckých pojišťoven jiným 

způsobem tak, aby zohledňoval lépe 

postavení jednotlivých účastníků 

v rámci systému veřejného zdravotního 

pojištění. Tato úprava bude předmětem 

připravovaného věcného záměru 

nového zákona o zdravotních 

pojišťovnách, který ještě v tomto 

volebním období plánuje Ministerstvo 

zdravotnictví předložit. 

 

Jak plyne z návrhu, právo kandidovat 

do orgánu zaměstnanecké pojišťovny 

má každý pojištěnec, tedy včetně 

zaměstnanců. Aktivní volební právo 

zaměstnanců je vzhledem k nutnosti 

rychlého přijetí právní úpravy omezeno 

na vliv jednotlivých odborových 

organizací (případně zaměstnanců) 

působících u zaměstnavatelů 

odvádějících pojistné na jejich 

rozhodování ohledně volby. Na 

takovém řešení nespatřuje předkladatel 

nic protiústavního, ostatně 

zaměstnanec je prostřednictvím svého 

zaměstnavatele zastoupen v mnoha 

dalších úkonech v rámci systému 

veřejného zdravotního pojištění (viz 
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např. § 10 zákona č. 48/1997 Sb.). 

 

Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo má za to, že jimi 

navrhovaná varianta je blíže smyslu 

a účelu ústavního nálezu, nicméně 

změnilo svou připomínku 

na doporučující. 

 

K materiálu (návrh zákona) § 10 odst. 8: Navrhujeme z ustanovení 
vypustit poslední větu. 

Odůvodnění:   
Ust. § 10 odst. 15 písm. b) navrhovaného znění zákona stanoví, že výkon funkce 
člena orgánu zaměstnanecké pojišťovny končí odvoláním.  
Ust. § 10 odst. 8 posl. věta uvádí: „Člena orgánu jmenovaného vládou lze 
z funkce odvolat i před uplynutím funkčního období.“  
Spojením uvedených ustanovení je výsledek, že odvolatelný je pouze člen 
orgánu, který byl do funkce ustaven vládou. Člen orgánu, jenž byl do této funkce 
zvolen, je neodvolatelný. Tato skutečnost staví do nerovného postavení 
jednotlivé členy orgánů, kdy členové vzešlí z voleb mohou cítit jakousi 
beztrestnost a jistotu své funkce bez nutnosti se komukoliv zodpovídat, tudíž bez 
obav ze svého případného odvolání. 
Navrhujeme tedy úpravu ust. § 10 odst. 8 tak, že bude odstraněna výše uvedená 
poslední věta. Odvolatelnost členů orgánů bude plynout již ze samotného ust. § 
10 odst. 15 písm. b) zákona.  
Ruku v ruce s touto úpravou pak musí jít i doplnění způsobu odvolání zvoleného 
člena, např. na návrh 50 pojištěnců příslušné zaměstnanecké pojišťovny, kdy o 
tomto návrhu budou moci hlasovat všechny subjekty obdařené pasivním 
volebním právem dle tohoto zákona. 
 

Vysvětleno 

Za účelem takového postupu by bylo 

nezbytné zakotvit poměrně složitý 

proces. Vzhledem k tomu, že se v čase 

mění struktura osob odvádějících 

pojistné, nutně by byl obdobný jako při 

samotné volbě. To se přitom nejeví jako 

účelné, neboť ani za dosavadního 

uspořádání, kdy je aktivním volebním 

právem nadáno pouze několik málo 

významných zaměstnavatelů, 

nedochází z jejich strany k potřebě 

odvolávání členů. 

Způsob odvolávání navržený Zlínským 

krajem přitom považujeme za zcela 

nevhodný. Není možné, aby člena 

orgánu odvolávala jiná skupina 

(pojištěnci) než ta, která jej do funkce 

zvolila (osoby odvádějící pojistné). 
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Vyjádření k vypořádání 

Připomínkové místo změnilo svou 

připomínku na doporučující. 

 

Úřad vlády ČR – 

Odbor kompatibility 

 

K ČÁSTI PRVNÍ, čl. II, bodu 7. (§ 10b odst. 2) 

 

Upozorňujeme, že ne všichni pojištěnci mají uděleno rodné číslo. Je proto nutné 

výše uvedené ustanovení doplnit o alternativní údaj (např. datum narození) pro 

případ pojištěnce, kterému nebylo rodné číslo uděleno. 

Akceptováno 

Rodné číslo bylo nahrazeno číslem 

pojištěnce. 

 

Úřad vlády – 

vedoucí úřadu vlády 

 

§ 10 b písm. d) vypustit celé písmeno 

(d) prokáže podporu alespoň 50 pojištěnců příslušné zaměstnanecké pojišťovny; 
podpora se prokazuje řádně vyplněným podpisovým archem doručeným 
zaměstnanecké pojišťovně společně s prohlášením podle písmene c). 

Zdůvodnění: Toto písmeno pouze formalizuje podporu 50 pojištěnců příslušné 

pojišťovny, přičemž těchto 50 pojištěnců nemůže mít dostatečný přehled o dění v 

pojišťovně. 

Vysvětleno 

Navržená potřebná podpora určitého 

počtu pojištěnců nemá být faktickou 

překážkou ke kandidatuře, ale spíše 

potvrzením reálného zájmu pojištěnce 

se o místo člena orgánu ucházet. Je 

nutno eliminovat případy, kdy se 

přihlásí „kdokoliv z ulice“ a kandidátka 

bude nepřehledná.  

´ 

Česká lékařská 

komora 

 
1) K čl. I. – změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 
 
     ČLK nesouhlasí s tím, aby návrh zdravotně pojistného plánu nově 
schvalovala vláda namísto Poslanecké sněmovny Parlamentu. Podle čl. 41 odst. 
1 Listiny základních práv a svobod mohou být nároky pacienta na bezplatnou 
zdravotní péči omezeny pouze zákonem, nikoliv právním aktem (nařízením) 
vlády. Jde o princip, na který již několikrát poukázal ve svých nálezech i Ústavní 
soud ČR.  
 
     V souladu s touto zásadou je tedy plně na místě, aby zdravotně pojistný plán 
VZP (nepochybně s právem na hrazenou péči související) nadále schvalovala 
PSP, tedy orgán na legislativní úrovni zákona, a nikoliv nově vláda, čili orgán na 

 

Neakceptováno 

Nárok pojištěnce v žádném případě 

nevyplývá ze zdravotně pojistného 

plánu, ale pouze přímo ze zákona, jak 

plyne z čl. 31 Listiny. Zdravotně 

pojistným plánem v žádném případě 

nelze omezovat právo pojištěnce na 

hrazenou péči. Zdravotně pojistný plán 

je toliko dokumentem, který formuluje 

hospodaření a smluvní politiku 
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legislativní úrovni nařízení. Proto ČLK žádá o ponechání znění § 6 odst. 11 
v současné podobě. 
 

zdravotní pojišťovny na příslušný 

kalendářní rok. Zdravotně pojistný plán 

není právním předpisem, ale pouze 

nelegislativním dokumentem, jehož 

přijetí nemusí být teoreticky vůbec 

podmíněno přivolením jakéhokoliv 

orgánu – tím spíše by neměl být 

podmiňován přivolením orgánu, který 

reprezentuje moc zákonodárnou. 

 

Jak plyne z dosavadních zkušeností, 

které jsou podrobněji uvedeny ve 

zvláštní části důvodové zprávy, 

nedochází v PS PČR k žádné 

podrobnější diskusi (případně viz 

příslušné stenozáznamy z jednání PSP 

ČR nebo Výboru pro zdravotnictví). Ta 

se odehrává spíše v rámci zpracování 

materiálu a částečně meziresortního 

připomínkového řízení. Současný stav 

je zcela dysfunkční, kdy zdravotně 

pojistné plány jsou zpravidla 

schvalovány až ve druhé polovině 

kalendářního roku, na nějž jsou 

zpracovány. V mnoha případech poté 

došlo k situaci, kdy se jimi PSP ČR 

vůbec nezabývala.  V důsledku tohoto 

stavu pak pojišťovny většinu 

předchozích let byly nuceny hospodařit 

v provizoriu.  Z uvedených důvodů 

nelze připomínku akceptovat. 
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Vyjádření k vypořádání 

ČLK s výsledkem vypořádání svých 

připomínek nesouhlasí. 

2) K čl. II. – změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších 
zdravotních pojišťovnách 
 
     ČLK nesouhlasí s nově navrhovaným systémem obsazování orgánů 
(správních rad a dozorčích rad) zdravotních pojišťoven. 
 
     V současné době třetinu správních a dozorčích rad pojišťoven obsazuje 
vláda, třetinu velcí zaměstnavatelé a třetinu odbory. Nově bude třetinu 
obsazovat vláda a dvě třetiny největší zaměstnavatelé v zemi. Tím by byly 
z volitelů správních a dozorčích rad rád vyřazeny odbory, ale také zaměstnanci. 
  
     Z příjmu zaměstnanců se hradí pojistné ve výši 13,5 %, z toho 4,5 % hradí 
zaměstnanec a 9 % pak zaměstnavatel. V návrhu novely zákona se však celých 
13,5 % v podstatě přisuzuje zaměstnavateli. Volit budou pouze ti, kdo odvedli 
dané zdravotní pojišťovně měsíčně alespoň 0,4 % vybraného pojistného. Dosud 
to bylo 0,5 % pojistného. Dosud to byli jen ti největší zaměstnavatelé a 
korporace, nyní jich tedy přibude. 
  
     Tvrzení, že do voleb členů orgánů mohou nově zasáhnout i OSVČ 
(živnostníci), jak uvádí mj. důvodová zpráva k návrhu novely zákona, je 
nesmyslné. Musely by jich být společně tisíce, aby dosáhli na uvedený limit. 
Ve skutečnosti tím pádem návrh novely zákona ruší účast odborů nebo 
zaměstnanců na řízení zdravotních pojišťoven a dvě třetiny jak jejich správní 
rady, tak i dozorčí rady, chce předat do rukou velkých zaměstnavatelů. 
 
     Nejde v žádném případě o zanedbatelný problém, jestliže přes šestici 
v současné době existujících zdravotních pojišťoven, na kterou se působnost 
daného zákona vztahuje, proudí 40 % finančních prostředků vybraných na 
veřejné zdravotní pojištění, což rozhodně není málo. 

Neakceptováno 

Předkladatel nezpochybňuje výrazný 

vliv platby pojistného, která je odváděna 

za zaměstnance, a v materiálu na tuto 

skutečnost výslovně upozorňuje (viz 

varianta 2 RIA). Předkladatel rovněž 

uvádí, že takové řešení je vysoce 

spravedlivé z pohledu účasti 

jednotlivých plátců pojistného. Jak 

ovšem plyne z vyhodnocení 

jednotlivých variant, není takové řešení 

aplikovatelné ve lhůtě, která je potřebná 

pro řádnou realizaci voleb v některých 

zaměstnaneckých pojišťovnách, kdy 

volby musí proběhnout již v první 

polovině příštího roku. Předkladatel se 

tedy nijak nezříká potřeby upravit 

systém voleb do orgánů 

zaměstnaneckých pojišťoven jiným 

způsobem tak, aby zohledňoval lépe 

postavení jednotlivých účastníků 

v rámci systému veřejného zdravotního 

pojištění. Tato úprava bude předmětem 

připravovaného věcného záměru 

nového zákona o zdravotních 
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     Ze všech uvedených důvodů ČLK žádá o zachování dosavadního tripartitního 
modelu obsazování orgánů pojišťoven. Alternativně lze také navrhnout 
sjednocení právní úpravy v této oblasti se systémem obsaženým v § 20 odst. 2 a 
§ 21 odst. 3 zákona č. 551/1991 Sb., o VZP ČR, v platném znění, podle kterého 
menší část (1/3) členů orgánu jmenuje vláda a větší část (2/3) volí Poslanecká 
sněmovna Parlamentu dle poměrného zastoupení politických stran v PSP. 
 

pojišťovnách, který ještě v tomto 

volebním období plánuje Ministerstvo 

zdravotnictví předložit.  

 

Navržené řešení navíc za zcela 

standardních podmínek umožňuje 

jednotlivým odborovým organizacím, 

které fungují u významných 

zaměstnavatelů odvádějících u 

jednotlivých zaměstnaneckých 

pojišťoven významnou část pojistného, 

v rámci vlastního kolektivního 

vyjednávání ovlivňovat podporu pro 

konkrétní pojištěnce z jejich strany.  

K alternativnímu návrhu na zakotvení 

shodného způsobu obsazování orgánů 

zaměstnaneckých pojišťoven je poté 

třeba odkázat na část 1.5 RIA, z níž 

jednoznačně plyne, proč je takový 

způsob řešení pro zaměstnanecké 

pojišťovny krajně nevhodný. 

 

Vyjádření k vypořádání 

ČLK s výsledkem vypořádání svých 

připomínek nesouhlasí. 

 

Nejvyšší kontrolní 

úřad 

 

K části druhé bodu 3. - § 10 odst. 4  

 

Ve druhé větě slova „Za tím účelem jsou její členové oprávněni nahlížet do 

Akceptováno jinak 

Na základě připomínky Ministerstva 

financí se slova „účetních dokladů“ 

nahrazují slovy „veškerých dokumentů“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBC29WN2Z)



31 
 

V Praze 20. června 2019 

Vypracoval: Mgr. Petr Peiger Podpis: 

 

 

účetních dokladů všech organizačních složek zaměstnanecké pojišťovny a 

Správní rady a zjišťovat stav a způsob hospodaření zaměstnanecké pojišťovny.“ 

doporučujeme nahradit slovy „Za tím účelem jsou její členové oprávněni nahlížet 

do účetnictví zaměstnanecké pojišťovny a zjišťovat stav a způsob 

hospodaření zaměstnanecké pojišťovny.“.  

 

 

 

 

 

K části druhé bodu 7. - § 10b odst. 3  

 

Slova „Přihlášku k volbě členů orgánů zaměstnanecké pojišťovny může podat 

osoba odvádějící pojistné, která nemá ke dni vyhlášení voleb nedoplatek na 

pojistném nebo penále...“ doporučujeme nahradit slovy „Přihlášku k volbě členů 

orgánů zaměstnanecké pojišťovny může podat osoba odvádějící pojistné, která 

nemá ke dni vyhlášení voleb nedoplatek na pojistném, penále nebo pokutách 

...“. 

Akceptováno 
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