
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2021 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví ze dne 
13. března 2020, s termínem dodání stanovisek do 20. března 2020. 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. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. K § 2 odst. 1: Doporučujeme vypustit slovo 
„nezbytné“, jelikož je jeho užití vzhledem ke znění 
zákonného zmocnění nadbytečné, a tudíž legislativní text 
zbytečně zatěžující. 

Akceptováno. 

2. K § 2 odst. 3, příloze č. 1 úvodní větě a bodu 1 
a příloze č. 2 bodům 1.3, 2.4, 3.4 a 4.4: Vzhledem k 
tomu, že příslušná legislativní zkratka není zavedena v 
návrhu ani v prováděném zákoně, není dostatečně přesné 
používat v citacích zákona o pojistném na veřejné 

Vysvětleno. 
Ve vyhláškách pro předchozí roky byla tato legislativní zkratka 
zavedena hned v rámci prvního výskytu, tj. v úvodní větě, 
nicméně na základě projednávání návrhu vyhlášky pro rok 
2020 v pracovních komisích Legislativní rady vlády byla 
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zdravotní pojištění toliko slova „zákona“. Doporučujeme 
proto chybějící zkratku doplnit, anebo citace náležitým 
způsobem zpřesnit. 

v rámci legislativně technických úprav vypuštěna 
pro nadbytečnost, neboť je z kontextu vyhlášky a zákona, 
který je jí prováděn, zřejmé, že se nemůže jednat o jiný 
než právě o prováděný zákon. 

3. K § 2 odst. 3: V zájmu zvýšení vstřícnosti vůči 
adresátům normy doporučujeme obecné časové 
formulace nahradit konkrétně vyjádřenými termíny, 
neboť považujeme za nedůvodnou zátěž, aby musel 
čtenář vyhlášky dohledávat lhůtu v prováděném zákoně 
nebo ji vypočítávat. Slova „ve lhůtě stanovené v § 20c 
zákona“ proto doporučujeme nahradit slovy „do  
31. července“ a slova „2 měsíce před uplynutím uvedené 
lhůty“ nahradit slovy „31. května“. 

Vysvětleno. 
Adresáti této právní normy, tj. zejména zdravotní pojišťovny, 
jsou s uvedenými termíny dlouhodobě seznámeni. 

4. K příloze č. 1: Podle § 1 mají být v této příloze 
stanoveny nejenom nastavitelné parametry 
přerozdělování jako takové, nýbrž i jejich hodnoty. Z 
toho důvodu doporučujeme v zájmu celistvého provedení 
zákonného zmocnění: 

(i) do nadpisu přílohy, její úvodní věty a bodu 2 
doplnit/vložit slova „a jejich hodnoty/hodnot“, 

(ii) vysvětlit, jakým způsobem je v návrhu stanovena 
hodnota parametru „farmaceuticko-nákladová 
skupina“ (viz bod 1), 

(iii) v bodu 3 nahradit slovo „Koeficient“ slovy 
„Hodnota koeficientu“, a 

(iv) v bodu 4 nahradit slovo „Hranice“ slovy 
„Hodnota hranice“. 

Částečně akceptováno, vysvětleno. 
Slovo „hodnoty“ bylo do přílohy vyhlášky doplněno 
s výjimkou bodů 1 a 2, které hovoří o seznamech 
farmaceuticko-nákladových skupin a jejich kombinacích. 
V těchto případech jsou hodnotou samotné seznamy, které jsou 
podle ustanovení § 20a odst. 2 písm. a) a b) samy o sobě 
bez dalšího nastavitelnými parametry. 

5. K příloze č. 1 úvodní větě: S ohledem na znění 
prováděného zákona doporučujeme nahradit slovo 
„přerozdělení“ slovem „přerozdělování“ (viz § 20b 
zákona č. 592/1992 Sb.).  

Akceptováno. 
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6. K příloze č. 1 bodu 2: Jsme toho názoru, že 
dikce návětí zmocňovacích ustanovení uvedených v § 
21f zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve 
znění zákona č. 145/2017 Sb., nepřipouští na straně 
předkladatele možnost nestanovit náležitosti podle 
písmen a) až d). Požadujeme proto, aby předkladatel 
vysvětlil oprávněnost zvoleného postupu, případně daný 
parametr a jeho hodnotu stanovil, resp. daný bod 
z návrhu vypustil. Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno. 
Je plně v kompetenci Ministerstva zdravotnictví stanovit 
nastavitelné parametry a jejich hodnoty. Do této kompetence 
spadá také to, jakým způsobem tyto parametry stanoví. Ačkoli 
by čistě z formálně právního hlediska bylo možné bod 2 
z návrhu vyhlášky vypustit, aniž by se změnil význam, bylo by 
pro adresáty právní normy matoucí, že o nastavitelném 
parametru, který zákon umožňuje stanovit, vyhláška vůbec 
nehovoří, a proto se předkladatel rozhodl výslovně uvést, 
že tento parametr prozatím stanoven není. 
Ekvivalentně lze říci, že nastavitelný parametr přerozdělování 
„seznam kombinací věkové skupiny s farmaceuticko-
nákladovou skupinou a dvou farmaceuticko-nákladových 
skupin navzájem“ se stanoví jako prázdný seznam, což by ve 
světle uplatňované připomínky mohlo být vnímáno jako 
formálně nejčistší způsob řešení respektující dikci zákonného 
zmocnění, ovšem stanovit takto ve vyhlášce prázdnou tabulku 
(prázdný seznam) by mohlo na adresáty působit ještě více 
matoucím dojmem, než kdyby bylo dotčené ustanovení 
z návrhu vypuštěno, a proto bylo předkladatelem přistoupeno 
k výše popsanému řešení. 

7. K příloze č. 1 bodu 4: Doporučujeme na konci 
textu bodu doplnit např. slova „obvyklých denních 
terapeutických dávek léčivých přípravků“, aby bylo 
zřejmé, co hodnota ve výši 181 vyjadřuje. 

 

Vysvětleno. 
Jak je uvedeno v příslušné části odůvodnění a v ustanovení 
§20a prováděného zákona, měrnou jednotkou této hodnoty je 
obvyklá denní terapeutická dávka, nicméně daná věta hovoří 
pouze o stanovení hodnoty jako takové, proto dané vyjádření 
považuje předkladatel za dostatečné. 

8. K příloze č. 2: Doporučujeme všechny výskyty 
odkazů na jednotlivé body přílohy upřesnit 
vložením/doplněním slov „této přílohy“. 

Akceptováno. 

9. K příloze č. 2 bodu 1: Vzhledem ke znění § 2 
odst. 1 písm. a) doporučujeme bod pojmenovat „Údaje o 

Akceptováno. 
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anonymizaci pojištěnce“, tento postup je ostatně 
analogicky použit u bodů 2 až 4. Legislativní zkratka 
„anonymizační tabulka“ je pak následně zavedena v 
bodu 1.1. 

10. K příloze č. 2 bodům 2.2 a 5.3: Doporučujeme v 
zájmu jednoznačnosti vložit před slova „zdravotní 
pojišťovny“ slovo „dané“. 

 

Vysvětleno. 
Předkladatel zvažoval využití legislativní zkratky zavedené 
v prováděném zákoně, tj. „příslušná zdravotní pojišťovna“. 
Následně by se však úprava stala vysoce nepřehlednou, 
neboť takovou zkratku by bylo nezbytné použít ve všech 
výskytech, čímž by nebylo dosaženo připomínkou chtěného 
zpřesnění pouze v bodech 2.2 a 5.3. Vzhledem k tomu, 
že se v dotčených bodech jedná vždy o údaje subjektu, který je 
vypisuje (nemůže se jednat o údaje nikoho jiného), preferuje 
předkladatel pro jednoduchost a srozumitelnost právní úpravy 
ponechat v rámci všech výskytů v rámci přílohy č. 2 pouze 
příslušné formy slov „zdravotní pojišťovna“. 

Ministerstvo vnitra K § 3 – k účinnosti: 
 Předkladatel navrhuje stanovit účinnost odchylně 
od pravidla vyjádřeného v § 3 zákona č. 309/1999 Sb., o 
Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění 
pozdějších předpisů, které zavazuje tvůrce právních 
předpisů k tomu, aby právní předpisy nabývaly obecně 
účinnosti k 1. lednu nebo k 1. červenci kalendářního 
roku. Pouze  
ve výjimečných případech lze, vyžaduje-li to naléhavý 
obecný zájem, stanovit den nabytí účinnosti jiným 
způsobem. V takovém případě je nezbytné tento postup 
dostatečně odůvodnit, což předkladatel neučinil. 
Navrhujeme tedy odůvodnění návrhu v tomto smyslu 
přepracovat. 

Akceptováno. 
Zvláštní část odůvodnění byla doplněna, a to jak o vysvětlení 
toho, v čem spočívá obecný zájem v tomto případě, tak také 
o zmínku zmocňovacího ustanovení, které stanoví povinnost 
vydat vyhlášku vždy do 30. dubna spolu s vysvětlením, 
proč nešlo vydat vyhlášku s účinností již k 1. lednu 2020. 

V Praze 30. dubna 2020 

Vypracoval: Mgr. Petr Peiger Podpis: 
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