
V. 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně 

a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

MZD  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 

dělené účinnosti rozveďte 

1. 2021 

Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

Obecně: Cílem návrhu je především reakce na problémy v oblastech týkajících se nároku 

pojištěnců na úhradu zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, které 

Ministerstvo zdravotnictví identifikovalo ve své aplikační praxi. 

Oblast 1: 

Stávající právní úprava správního řízení (rozhodování zdravotních pojišťoven) o nároku 

pojištěnce na poskytnutí zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění v zákoně 

č. 48/1997 Sb. je nedostatečná; tento závěr plyne např. z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze 

dne 30. září 2013, č. j. 4 Ads 134/2012-50, kde mimo jiné uvedl, že rozhodnutí zdravotní 

pojišťovny (revizního lékaře) je rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., na které není možné 

aplikovat výluku ze soudního přezkumu podle ustanovení § 70 písm. d) s. ř. s. a správní soudy by 

měly mít pravomoc rozhodovat o zákonnosti a správnosti rozhodnutí, jehož obsahem je posouzení 

nároku pojištěnce vůči zdravotní pojišťovně.  

Cílem novelizace zákona č. 48/1997 Sb. je revize rozhodování podle zákona č. 48/1997 Sb. v jeho 

celku; ve smyslu výše uvedeného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu by mělo dojít k 

precizaci postupu revizních lékařů při rozhodování o nároku pojištěnce na úhradu zdravotních 

služeb včetně možnosti přezkumu takového rozhodnutí. 

Oblast 2: 

Cílem návrhu je uvést kategorizaci a úhradovou regulaci stomatologických výrobků a výkonů do 

souladu se současnými poznatky lékařské vědy a přizpůsobit výši částečných úhrad těchto 

výrobků a výkonů současným cenám. 

Pokud by nedošlo ke změně stávající právní úpravy, dojde tím k zakonzervování stavu, kdy 

kategorizace a úhradová regulace stomatologických výrobků neodpovídá současným 

medicínským poznatkům. Byly by také zachovány výše úhrad u částečně hrazených 
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stomatologických výrobků, které po 20 letech účinnosti právní úpravy již neodpovídají 

současným cenám těchto výrobků a oproti stavu v době přijetí zákona o veřejném zdravotním 

pojištění tak u řady výrobků došlo k navýšení reálné výše spoluúčasti pojištěnců. 

Oblast 3: 

Hlavním cílem návrhu zákona v oblasti léčivých přípravků je zjednodušení a zvýšení 

transparentnosti vstupu léčivých přípravků a PZLÚ do systému úhrad z veřejného zdravotního 

pojištění. To se týká především precizace procesu pro přiznání dočasné úhrady vysoce 

inovativních léčivých přípravků. Jeho výsledkem musí být takový právní rámec, který bude 

motivovat držitele registrace k podání žádosti o přiznání úhrady.  

Zvláštní pravidla je třeba nastavit i pro skupinu léčivých přípravků nazývanou jako „orphan 

drugs“. Jedná se o léčivé přípravky určené pro léčbu velmi vzácných onemocnění, u nichž lze 

předpokládat velmi malý počet léčených pacientů. Takové léčivé přípravky mají velmi omezené 

možnosti, jak standardní cestou vstoupit do systému veřejného zdravotního pojištění, neboť lze 

jen obtížně získat medicínská a farmakoekonomická data, na nichž by bylo možné osvědčit 

požadavky stanovené právními předpisy. Nicméně i pro skupinu „orphan drugs“ je žádoucí 

pravidla standardizovat, a to takovým způsobem, který umožní široké zapojení všech dotčených 

subjektů. U těchto léčivých přípravků je předpokládána relativně vysoká nákladovost a mimo 

nákladové efektivity, která bude mnohdy negativní, je nutné posuzovat i další, např. 

socioekonomické dopady takové léčby. 

Oblast 4: 

Další, rozsahem menší, cíle spočívají v: 

- sjednocení právní úpravy správního trestání (jednotná úprava přestupků v zákoně č. 48/1997 

Sb.) 

- pro úhradu IVF z prostředků veřejného zdravotního pojištění se navrhuje navýšení věku na 40 

let a 0 dní 

- v oblasti indikace domácí péče se po omezenou dobu (14 dní, v případě paliativní péče až 3 

měsíce) umožňuje rovněž indikace lékaři s dalšími odbornostmi (např. ambulantní specialisté), 

čímž dojde ke zlepšení dostupnosti této péče 

- před poskytnutím některých zdravotních služeb, s nimiž je spojen vznik imunodeficitu - je 

očkování možné nově poskytnout jako hrazené ještě před samotným výkonem 

- v oblasti rozhodování zdravotních pojišťoven ve věcech pojistného se 

a) precizují ustanovení týkající se vykonatelnosti výkazu nedoplatků (neobdrží-li zdravotní 

pojišťovna námitky nebo jsou-li námitky zamítnuty) 

b) ruší se duplicity vůči obecné úpravě ve správním řádu a soudním řádu správním 

c) stanoví se lhůta, do kdy zdravotní pojišťovna může z vlastního podnětu zrušit výkaz 

nedoplatků 
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d) zakládá se možnost zdravotní pojišťovny zřizovat zástavní právo vůči dlužníkům pojistného 

(obdoba úpravy u správy sociálního zabezpečení či finanční správy) 

- v zákonem vymezených případech se ukládá povinnost, aby si zdravotní pojišťovny při 

přechodu pojištěnce předávaly informace, které jsou nezbytné pro řádné provádění veřejného 

zdravotního pojištění 

- v úhradové regulaci léčivých přípravků dochází k dílčím změnám, které se týkají především 

posuzování dopadů do rozpočtu systému veřejného zdravotního pojištění a zároveň se upouští od 

tvorby nákladných farmakoekonomických analýz v případech, kdy významné dopady do rozpočtu 

nejsou očekávány 

- v úhradové regulaci zdravotnických prostředků dochází k úpravě některých položek, zejména 

v důsledku vyhodnocení aplikace relativně nové právní úpravy a doporučení přijatých Pracovní 

skupinou pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

Oblast 1: 

Minimálně dotčeny mohou být výdaje zdravotních pojišťoven z provozních fondů, a to s ohledem 

na potřebu zajištění činnosti revizní komise. Nutno ovšem podotknout, že odvolací procesy jsou 

v rámci zdravotních pojišťoven nastaveny již v současnosti, tedy případné navýšení bude činit 

pouze rozdíl mezi současnými a novými náklady na agendu odvolání. Podle předkladatele nelze 

ani vyloučit, že po usazení aplikační praxe budou náklady na tuto agendu nižší než v současnosti. 

V žádném případě ovšem nebude v závislosti na přijetí právní úpravy navyšován limit nákladů na 

provoz upravený v současné době tzv. fondovou vyhláškou pro zdravotní pojišťovny. 

Oblast 2: 

Předpokládají se náklady pro systém veřejného zdravotního pojištění asi 200 milionů Kč 

v prvním roce účinnosti, v dalších letech by se finanční dopady měly snižovat, přičemž dojde 

k přesunutí prostředků od pojištěnců, u kterých jde o odstranění estetických vad, k pojištěncům, u 

nichž je výrazný léčebný efekt. S výjimkou pojištěnců starších 22 let zařazených podle dosavadní 

právní úpravy v kategorii „b“, u nichž se navrhuje zrušení nároku na úhradu z veřejného 

zdravotního pojištění z důvodu, že se jedná o estetické vady, dochází k rozšíření nároků všech 

ostatních pojištěnců a zvýšení částečných úhrad zdravotních pojišťoven oproti účinné právní 

úpravě. 

Oblast 3: 

V této oblasti lze očekávat dopady v zásadě neutrální dopad na prostředky veřejného zdravotního 

pojištění. Lze předpokládat, že rozšířením standardní možnosti vstupu některých léčivých 

přípravků do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění může dojít ke zvýšení výdajů 

systému veřejného zdravotního pojištění. Na straně druhé obsahuje právní úprava takové 

korektivní nástroje, které racionalizují výdaje ve vztahu k povaze nově hrazených služeb pro 
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vážně nemocné pojištěnce. Předpokládá se, že umožnění dalších možností vstupu přípravků do 

systému úhrad, povede ve značné míře k přesunu prostředků v současné době vynakládaných 

prostřednictvím mimořádných mechanismů (tzv. § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění), 

čímž bude zachován neutrální dopad. Konkrétní hodnocení dopadů je proto nutné provést až ex 

post v rámci vyhodnocení aplikace právní regulace. 

Ve vztahu k zavedení náhrad výdajů za odborné úkony lze očekávat zvýšení příjmu SÚKL se 

odhaduje na 16,7 milionů Kč. Ve vztahu k navrhovanému snížení výše správních poplatků lze 

očekávat snížení příjmu ze 4,7 milionů Kč na 782 tisíc Kč (tj. minus 3,9 milionů Kč). Celkový 

rozdíl příjmu státu je pak odhadován na plus 12,7 milionů Kč. V návrhu novely je rovněž 

zakotvena možnost převést takto získané prostředky ze zvláštního účtu, který je součástí 

rezervního fondu této organizační složky státu, na příjmový účet státního rozpočtu ve výši 

stanovené vládou. 

Oblast 4: 

Výdaje zdravotních pojišťoven (základního fondu) na zdravotní služby budou navýšeny 

v důsledku zahrnutí očkování před provedením některých výkonů, u nichž hrozí vznik 

imunodeficitu( odhadem maximálně jednotky milionů Kč ročně) a navýšení věku pro úhradu in 

vitro fertilizace o jeden rok (cca 30 mil. Kč ročně). 

Náklady v oblasti úhradové regulace zdravotnických prostředků zdravotní pojišťovny odhadují na 

cca 116 milionů Kč. Řešení zároveň představuje zvýšenou dostupnost zdravotnických prostředků 

na poukaz pro pojištěnce, zvýšenou právní jistotu pojištěnců ohledně toho, na úhradu jakých 

zdravotnických prostředků a za jakých podmínek mají nárok a přizpůsobení přílohy č. 3 potřebám 

medicínské praxe a rozvoji medicíny. 

 

Agregované dopady za všechny oblasti uvedené výše na výdaje systému veřejného zdravotního 

pojištění lze odhadovat ve výši cca 350 mil. Kč v prvním roce účinnosti a nižších stovkách 

milionů v letech následujících. Tato částka je do značné míry závislá od vývoje situace na trhu a 

příchodu nových vysoce inovativních léčivých přípravků a „orphan drugs“, u nichž závisí rovněž 

na ceně léčivých přípravků tímto způsobem vstupujících do systému veřejného zdravotního 

pojištění v České republice. Vzhledem k tomu, že od 1. června 2020 dochází (samostatnou 

novelizací zákona č. 592/1992 Sb.) k významnému navýšení platby pojistného za tzv. „státní 

pojištěnce“ a k dalšímu navýšení dojde s účinností k 1. ledna 2021, měl by systém veřejného 

zdravotního pojištění navýšení nákladů absorbovat. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

      

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

Oblast 4: 

Vzhledem k úsporovému charakteru některých částí návrhu zákona je možno v některých 
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oblastech předpokládat určitý pokles finančních zisků osob podnikajících v oblasti obchodování 

s léčivy a potravinami pro zvláštní lékařské účely. Tyto osoby budou též hradit (nebo jinak 

zajišťovat) v určitém objemu klinické použití svých přípravků za účelem docílení stability fondu 

veřejného zdravotního pojištění a dostupnosti péče, a to v případě vysoce inovativních přípravků 

a přípravků pro vzácná onemocnění. Relevantní jsou též případné nové náklady 

soukromoprávních subjektů na placení pokut za nové přestupky dle ustanovení § 39q zákona 

č. 48/1997 Sb. V jiných oblastech realizace návrhu zákona, kde dochází ke změnám stávajících 

ochranných ekonomických mechanismů, lze však předpokládat vyšší finanční příjmy 

pro farmaceutické společnosti, protože do systému úhrad se bude dostávat více přípravků. 

Zvýšení počtu obchodovaných přípravků bude v návaznosti na zvýšenou poptávku z důvodu 

častějšího přiznávání úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Tyto osoby budou mít 

též vyšší jistotu ohledně aplikace některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 

 

3.5 Sociální dopady: Ano 

Oblast 1: 

Návrh zajišťuje vyšší transparentnost při poskytování zdravotních služeb, na něž mají pojištěnci 

v souladu s čl. 31 LZPS nárok z veřejného zdravotního pojištění, a zvyšuje tak jejich dostupnost. 

V současné době je revizními lékaři (zdravotními pojišťovnami) posuzováno cca 450 tisíc žádostí 

ročně, přičemž asi 1 % z nich je následně předmětem přezkumu v odvolacích řízeních. 

Oblast 2: 

Dochází k relokaci nákladů od pojištěnců v produktivním věku se středně a málo závažnými 

vadami, u nichž použití většiny ortodontických výrobků (rovnátka) má výrazně estetický 

charakter, k pojištěncům mladším (zejména dětem), u nichž rozšíření úhrad podpoří léčebný efekt 

terapie a zároveň sníží jejich spoluúčast, popřípadě jejich zákonných zástupců. 

Oblast 3: 

Zvyšuje se dostupnost zdravotnických prostředků pro pojištěnce, čímž je vhodněji naplňováno 

jejich (sociální) právo na úhradu ze zdravotního pojištění. 

Oblast 4: 

Velmi významně se v důsledku řádné aplikace navrhované právní úpravy rozšíří možnosti 

pojištěnců k zajištění potřebné zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. To se 

týká zejména léčivých přípravků na vzácná onemocnění a vysoce inovativních léčivých 

přípravků, jejichž finanční náročnost je zpravidla vysoce náročná a jen obtížně je lze financovat 

ze soukromých zdrojů. 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBR4CB60S)



6 
 

      

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  

       

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ano 

Na základě hodnocení materiálu podle Metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů 

pro materiály předkládané vládě ČR, lze konstatovat, že materiál má pozitivní dopad na rovnost 

žen a mužů, neboť zvyšuje dostupnost hrazených služeb pro pojištěnce, a to zejména z hlediska 

fyziologických porodů, při jejichž provádění ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče již nebude 

u porodní asistentky vyžadována indikace lékařem, ale také z hlediska rozšíření věkové hranice 

žen, které chtějí podstoupit umělé oplodnění formou IVF hrazené z veřejného zdravotního 

pojištění z 39 na 40 let.  

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

      

3.10 Korupční rizika: Ano 

Oblast 4: 

Vzhledem k tomu, že předmět právní regulace ovlivňuje objemy obchodovaných hrazených 

přípravků, jejich cenu a úhradu, tedy oblast s velkým objemem financí při obchodování v řadu 

miliard Kč ročně, nelze vyloučit existenci určitých korupčních snah o ovlivnění výsledků cenové 

a úhradové regulace. To platí i pro současnou situaci. Oproti stávajícímu stavu však nabízí návrh 

zákona novou možnost vést specifické řízení o úhradě přípravků pro vzácná onemocnění, kde se 

v prvním stupni mimo klasické pojetí dvoustupňového systému správního řízení uplatňuje 

zvláštní poradní orgán na úrovni odvolacího orgánu při hodnocení méně určitých kritérií (např. 

celospolečenský význam), a proto zde lze očekávat určité zvýšení korupčního potenciálu. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

 

 

 

 

 

Důvod předložení a cíle 

Název 
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 

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

další zákony (dále jen „návrh zákona“) 

S ohledem na to, že předkládaný návrh zákona řeší několik v zásadě samostatných 

problematik, zpracoval předkladatel hodnocení RIA pro každou z těchto částí zvlášť. 

Domníváme se, že takové členění přispěje větší přehlednosti textu a lepšímu pochopení 

jednotlivých záměrů. 

Část I – Rozhodování zdravotních pojišťoven o nároku pojištěnce na poskytování 

zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění 

1.1 Definice problému 

Jak vyplývá z jeho § 1 odst. 1 písm. b), upravuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“), mimo jiné rozsah a podmínky, za 

nichž jsou na základě tohoto zákona ze zdravotního pojištění hrazeny zdravotní služby. 

K podmínkám, jež zákon č. 48/1997 Sb. klade pro poskytnutí hrazených služeb, patří 

v některých případech také předchozí souhlas revizního lékaře příslušné zdravotní 

pojišťovny.1  

Jak plyne z dat zdravotních pojišťoven, v roce 2017 bylo v rámci systému veřejného 

zdravotního pojištění posouzeno více než 470 tisíc žádostí o poskytnutí hrazených 

zdravotních služeb na základě výše uvedených ustanovení. Např. u Všeobecné zdravotní 

pojišťovny bylo v roce 2017 podáno celkem cca 276 tisíc žádostí, z nichž nebylo schváleno 

cca 16,5 tisíce žádostí. Do zamítavých rozhodnutí poté bylo podáno cca 1 250 odvolání. 

U ostatních zdravotních pojišťoven jsou agregována data za všechny uvedené oblasti obdobná 

s tím, že počet zamítnutých žádostí se pohybuje mezi 5 a 10 % a přibližně desetina z nich je 

poté napadena odvoláním.   

V důsledku vývoje judikatury je schválení nároku pojištěnce (úhrady z veřejného zdravotního 

pojištění) na poskytnutí zdravotních služeb (včetně zdravotnických prostředků nebo 

stomatologických výrobků) revizním lékařem, nutno označit za vrchnostenské rozhodnutí 

o právu fyzické osoby vyplývající pro ni z účasti v systému veřejného zdravotního pojištění. 

Tuto skutečnost výslovně konstatoval rovněž Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č. j. 

4 Ads 134/2012 – 50 ze dne 30. 9. 2013 (dále jen „rozsudek NSS“): „Nejvyšší správní soud 

v souladu se shora citovanou judikaturou dospívá k závěru, že napadené rozhodnutí žalované 

je rozhodnutím ve smyslu ustanovení § 65 odst. 1 s. ř. s., které není vyloučeno ze soudního 

přezkumu podle ustanovení § 70 písm. a) s. ř. s. Napadené rozhodnutí je individuálním 

právním aktem, neboť se týká konkrétního subjektu (stěžovatele) a konkrétní věci (otázky 

poskytnutí komplexní léčebně rehabilitační péče), který byl vydán orgánem veřejné moci z 

pozice jeho vrchnostenského postavení. Zdravotní pojišťovna totiž v případě rozhodování 

podle zákona o veřejném zdravotním pojištění ohledně poskytnutí komplexní léčebně 

                                                           
1 Příslušnou zdravotní pojišťovnou se rozumí zdravotní pojišťovna, u níž pojištěnec platí pojistné na veřejné 
zdravotní pojištění (§ 8 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb.) 
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rehabilitační péče zcela zjevně nevystupuje v rovném postavení s pojištěncem, předmětná 

právní úprava je veřejnoprávní a náleží do oblasti práva sociálního zabezpečení, přičemž 

žalovanou bylo rozhodováno o tom, jestli bude stěžovateli poskytnuto plnění ze sociálního 

zabezpečení v oblasti zdravotního pojištění nebo nikoli.“ 

Takový závěr stojí v kontrastu s praxí aplikovanou před výše zmíněným vývojem judikatury 

v této oblasti, kdy posuzování nároku na poskytnutí hrazených služeb bylo ze strany 

zdravotních pojišťoven považováno za řešení otázky medicínské2. Rozsudek NSS obsahuje 

rovněž komentář k možnému použití výjimky ze soudního přezkumu podle ustanovení § 70 

odst. 1 písm. d) s. ř. s.3: „Nejvyšší správní soud je s ohledem na výše uvedený závěr Ústavního 

soudu přesvědčen, že v případě rozhodování o poskytnutí komplexní léčebně rehabilitační 

péče není možné aplikovat soudní výluku podle ustanovení § 70 písm. d) s. ř. s., protože ačkoli 

se v daném případě jedná navýsost o otázku medicínskou (jak ostatně konstatuje i krajský 

soud), přímo se dotýká základních práv stěžovatele zaručených Listinou základních práv a 

svobod. Za toto právo garantované Listinou základních práv a svobod Nejvyšší správní soud 

považuje právo na zdravotní péči podle čl. 31 Listiny základních práv a svobod, neboť přímo 

napadeným rozhodnutím, na které nenavazuje jakýkoli jiný individuální právní akt žalované, 

bylo žalovanou rozhodováno o tom, zda-li bude žalobci poskytnuta komplexní léčebně 

rehabilitační péče a v jaké formě, tj. bylo rozhodováno o plnění ze zdravotního pojištění ve 

prospěch stěžovatele.“ 

 

V návaznosti na rozsudek NSS se přitom lze domnívat, že rozhodnutí revizního lékaře 

(zdravotní pojišťovny) je vrchnostenským úkonem, jímž je zasahováno do práv pojištěnce 

garantovaných mu Listinou základních práv a svobod.4 Ve spojení s ustanovením § 1 odst. 2 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) by 

se tento rozhodovací proces tedy měl stát předmětem správního řízení.5 To je ovšem v mnoha 

institutech bez stanovení odchylek pro potřeby rozhodování o nároku pojištěnce silně 

nepraktické, a často tak brání nebo minimálně znesnadňuje přístup pojištěnce k potřebným 

zdravotním službám. 

Současné postupy zdravotních pojišťoven (a ostatně i uvedená judikatura správních soudů) při 

rozhodování o nároku pojištěnce na úhradu zdravotních služeb z veřejného zdravotního 

                                                           
2 Je třeba zodpovědět na otázku, do jaké míry je revizní lékař vůbec oprávněn posuzovat medicínská kritéria, 
k čemuž je příslušný ošetřující lékař. Dle názoru předkladatele tomu tak ale být může, neboť nelze uhradit 
zdravotní službu, která by ani nebyla poskytnuta v souladu s právními předpisy nebo na náležité odborní úrovni. 
Pokud by o úhradu takto poskytnuté zdravotní služby bylo žádáno, muselo by být rozhodnutí negativní.  

3 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 

4 Odlišný názor vyslovil ve svém usnesení 3 Ads 166/2018 - 49 3. senát Nejvyššího správního soudu a 
věc postoupil k rozhodnutí rozšířenému senátu. Před vydáním rozhodnutí však pojištěnec, jehož se řízení týkalo 
zemřel a došlo proto k zastavení bez toho, aniž by bylo rozhodnuto. 

5 Tento názor naopak nesdílel 6. senát Nejvyššího správního soudu, který v rozsudku 6 Ads 58/2020 – 45 
konstatoval, že: „Zákon zde (v § 53 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb.) tedy výslovně vztahuje subsidiaritu správního 
řádu pouze na taxativně vymezený typ řízení podle ZVZP. Řízení o žádosti pojištěnce o úhradě podle § 16 ZVZP 
však mezi tato řízení nespadá.“ Dovodil tak, že na rozhodování revizních lékařů (zdravotních pojišťoven) se 
správní řád nepoužije. 
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pojištění nejsou jednotné a často se v různé míře odchylují od pravidel správního řízení 

obsažených ve správním řádu. Nutno podotknout, že tyto odchylky jsou mnohdy odůvodněné 

a jejich cílem je především vydání rychlého rozhodnutí, které je nezbytné pro naplnění nároku 

pojištěnce na poskytnutí hrazených zdravotních služeb.  

Některé zdravotní pojišťovny na základě rozsudku NSS přijaly opatření, kterými do svých 

interních postupů implementovaly alespoň základní pravidla obsažená ve správním řádu, a 

tím se pokusily zajistit procesní práva pojištěnce. Nutno podotknout, že se tak neděje ve všech 

případech, kdy je nárok podmíněn přivolením revizního lékaře, ale spíše v oblastech 

ekonomicky a mediálně nejvíce citlivých (typicky se jedná o nárok na výjimečnou úhradu 

léčivých přípravků podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb.). Je třeba konstatovat, že procesní 

postup zdravotních pojišťoven v této oblasti není unifikován, což může v praxi ohrozit rovný 

přístup pojištěnců ke zdravotní péči hrazené z veřejného zdravotního pojištění. 

Uvedené potvrzují data o počtu podaných a schválených/zamítnutých žádostí u jednotlivých 

situací, které zdravotní pojišťovny posuzují. Jako nejvíce problematické se jeví rozhodování 

právě v případech podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb., kdy jde zpravidla o finančně náročnou 

léčbu (např. léčivé přípravky na onkologická a jiná závažná onemocnění v řádech desítek až 

stovek tisíc Kč). Počet zamítnutých žádostí se u jednotlivých zdravotních pojišťoven 

pohybuje od jednotek případů (v přepočtu cca 0,5 %) až po téměř dvacet procent. Poměr 

přijatých/zamítnutých žádostí by přitom měl být relativně stejný, neboť nárok pojištěnce se 

v závislosti na příslušnosti ke zdravotní pojišťovně neliší. V ostatních oblastech není poté 

rozdíl tak markantní, přesto jsou odchylky v postupu a přístupu zdravotních pojišťoven 

i v tomto případě zřejmé (průměrně je zamítnuto 5-10 % žádostí). 

Ze stávající právní úpravy není rovněž zcela zřejmé, kdo by měl rozhodovat o podaných 

odvoláních (zejména) v případech, kdy by návrhu revizní lékař nevyhověl. V současné době 

využívá většina zdravotních pojišťoven neformální postupy, kdy samotné řízení a rozhodnutí 

revizního lékaře na návrh pojištěnce přezkoumá jejich zvláštní orgán. Tento způsob řešení 

vyplývá především z využití podpůrného ustanovení § 178 odst. 2 správního řádu, podle nějž 

mimo jiné se nadřízeným správním orgánem právnické nebo fyzické osoby pověřené výkonem 

veřejné správy rozumí orgán, který podle zvláštního zákona rozhoduje o odvolání; není-li 

takový orgán stanoven, je tímto orgánem orgán, který tyto osoby výkonem veřejné správy na 

základě zákona pověřil. Byť ze zákona č. 48/1997 Sb. nevyplývá přímo skutečnost, že 

příslušná zdravotní pojišťovna pověřuje revizní lékaře výkonem veřejné správy, lze se 

s ohledem na znění ustanovení § 42 tohoto zákona domnívat, že existuje-li odvolací orgán 

proti rozhodnutí revizního lékaře, měla by tímto orgánem být právě zdravotní pojišťovna, 

s níž je revizní lékař v pracovněprávním vztahu. Ani takový stav ovšem nelze z hlediska 

předkladatele považovat za zcela konformní s právní jistotou pojištěnce, který se domáhá 

svého práva na poskytnutí hrazených služeb. Uvedené podtrhuje recentní přístup některých 

prvoinstančních správních soudů, které v rozporu s dosavadní rozhodovací praxí začaly za 

odvolací orgán považovat Ministerstvo zdravotnictví. Přestože tento přístup odmítl v průběhu 

kompletace materiálu Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku 6 Ads 58/2020 – 43 ze dne 14. 

května 2020, považuje předkladatel za nezbytné upravit pravidla pro určení odvolacího 

orgánu jednotně napříč všemi zdravotními pojišťovnami. Máme za to, že jednotný nárok 

pojištěnce na úhradu zdravotních služeb ze zdravotního pojištění se musí uplatnit nikoliv 
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pouze v hmotněprávní oblasti, ale rovněž ve shodném procesním postavení bez ohledu na 

příslušnost ke zdravotní pojišťovně. 

V rámci tohoto hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) se jako žádoucí 

rovněž jeví přezkoumat samotný rozsah situací, v nichž zákon č. 48/1997 Sb. vyžaduje 

předchozí přivolení revizního lékaře. Obecně totiž platí, že vhodnou léčbu postupem lege 

artis pro pacienta (pojištence) vždy určuje příslušný poskytovatel zdravotních služeb, přičemž 

za aplikaci správného postupu odpovídá jak z hlediska veřejnoprávního (zákon č. 372/2011 

Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování), tak z hlediska 

soukromoprávního (viz § 2636 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Odhlédnout 

nelze ani od skutečnosti, že v případě, kdy bude pojištěnci indikována léčba v rozporu 

s právními předpisy, zdravotní pojišťovna takové zdravotní služby poskytovateli neuhradí. 

Vyvstává proto otázka, zda je relevantní, aby revizní lékař přezkoumával oprávněnost 

poskytnutí hrazených služeb z hlediska medicínského před samotným poskytnutím hrazených 

služeb, k čemuž v některých případech v současnosti bezpochyby dochází.  

Naproti tomu předchozí schválení revizním lékařem je žádoucí v případech, kdy zákon pro 

poskytnutí hrazených služeb výslovně předpokládá i jiné než pouze medicínské hodnocení. 

Tak tomu bude např. při posuzování časových podmínek pro poskytování lázeňské léčebně 

rehabilitační péče (viz příloha 5 zákona č. 48/1997 Sb.) nebo při posuzování podmínek pro 

přiznání nároku na úhradu některých zdravotnických prostředků (viz příloha 3 zákona 

č. 48/1997 Sb.). Rovněž je třeba zmínit situace, kdy má indikovaná hrazená služba 

významnější ekonomický dopad, či pokud existuje výraznější riziko jejího předepsání bez 

ohledu na skutečný zdravotní stav pacienta. 

V souvislosti s tím je poté třeba přezkoumat, zda institut revizního lékaře není v současné 

době již překonán. Osoba, která by přezkoumávala toliko splnění zákonných podmínek pro 

poskytnutí hrazených služeb a nikoliv podmínek medicínských, by poté již nemusela mít 

nutně lékařské vzdělání jako je tomu v současné době.6 Zde je na místě uvést, že jednotlivé 

zdravotní pojišťovny čelí výraznému nedostatku revizních lékařů, který nejsou schopny 

odstranit ani při nabídnutí nadstandardních platových podmínek. Např. u VZP ČR bylo v roce 

2017 v přepočtu na celé úvazky zaměstnáno 82 revizních lékařů. Počet žádostí podaných 

v tomto roce byl cca 270 tisíc, což činí při prostém přepočtu cca 3100 rozhodnutí na jednoho 

revizního lékaře. Byť je mnoho z těchto rozhodnutí vydáváno víceméně automaticky, je 

zřejmé, že v mnoha případech nemůže docházet k reálnému přezkoumání žádosti samotným 

revizním lékařem, což popírá samotný význam tohoto institutu. V některých odbornostech 

poté revizní lékaři zcela chybí a dochází tak k případům, kdy o nároku pojištěnce např. 

v oblasti ortopedie rozhoduje revizní lékař se specializací zubního lékařství. Takový stav i 

s ohledem na stále se zvyšující průměrný věk revizních lékařů (přibližně 60 let) není žádoucí.  

Přezkumu je třeba podrobit rovněž institut účastenství a zastoupení, které jsou v oblasti 

posuzování nároku poskytnutí zdravotních služeb jako hrazených z veřejného zdravotního 

                                                           
6 Zaměstnat revizního lékaře je v současné době pro pojišťovny velmi problematické. Výše odměn není zdaleka 
taková, jako je tomu přímo při poskytování zdravotních služeb a výkon tohoto povolání není pro mnohé lékaře 
ani dostatečně zajímavý 
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pojištění vnímány velmi specificky. Přestože je účastníkem řízení s ohledem na jeho nárok 

pojištěnec, zdravotní pojišťovna až na výjimky komunikuje s příslušným poskytovatelem 

zdravotních služeb (podává návrh, je mu doručováno včetně rozhodnutí). Zastoupení se 

přitom v naprosté většině případů presumuje bez existence písemného zmocnění a spíše 

sporadicky je vůbec pojištěnec výslovně informován, že jej při schvalování takové péče 

poskytovatel fakticky zastupuje. To se následně projevuje i ve sféře pojištěnce, který 

s rozhodnutím zdravotní pojišťovny (jako účastník, o jehož nároku se jedná) není vůbec 

seznámen a může tak být zkrácen na svých právech uplatnit řádný opravný prostředek. Je 

nasnadě otázka, jak by bylo postupováno v případě, kdy by pojištěnci v důsledku takového 

jednání vznikla škoda. Zde je třeba uvést, že praxe jednotlivých zdravotních pojišťoven není 

jednotná a některé z nich již poměrně racionálně minimálně negativní rozhodnutí doručují i 

pojištěnci, aby byla pokud možno co nejvíce chráněna jeho práva, zejména na uplatnění 

řádného opravného prostředku. 

Vzhledem k tomu, že v oblasti nároku pojištěnce je zásadní, aby bylo rozhodnutí vykonatelné 

co nejrychleji, není obecná právní úprava obsažená ve správním řádu žádoucí. I v případě 

kladného rozhodnutí by totiž mělo být vykonatelné až rozhodnutí, proti němuž se nelze 

odvolat, což vzhledem k nutné aplikaci § 83 správního řádu není v praxi realizováno. I z toho 

důvodu je nutné zakotvit zvláštní pravidla pro nabytí právní moci rozhodnutí o nároku 

pojištěnce a jeho vykonatelnosti, přičemž tato pravidla by měla navazovat na řešení 

problematiky účastenství a zastoupení (resp. celého postupu po podání návrhu na poskytnutí 

zdravotních služeb jako hrazených z veřejného zdravotního pojištění).  

Současná právní úprava je podle názoru předkladatele pro potřeby poskytování hrazených 

služeb z veřejného zdravotního pojištění nedostačující a kusá a při její doslovné aplikaci může 

docházet k závažným problémům. Z toho důvodu je nezbytné právní úpravu rozhodování 

revizních lékařů o poskytování hrazených služeb důsledně přezkoumat a řádně precizovat. 

1.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Právní úprava rozhodování revizních lékařů, jak je podrobně popsána v části 1.2 této RIA je 

z nejpodstatnější části obsažena v zákoně č. 48/1997 Sb. Konkrétně poté: 

- podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb. je předchozího souhlasu revizního lékaře třeba 

v případě úhrady zdravotních služeb jinak zdravotní pojišťovnou nehrazených, je-li 

poskytnutí takových zdravotních služeb jedinou možností z hlediska zdravotního stavu 

pojištěnce 

- podle § 25 zákona č. 48/1997 Sb. je při hospitalizaci pojištěnce staršího 6 let hrazenou 

službou pobyt jeho průvodce (je-li nutná jeho celodenní přítomnost) pouze po 

předchozím schválení revizního lékaře 

- podle § 32b může na základě odůvodnění předepisujícího lékaře schválit revizní lékař 

předepsání a úhradu léčivého přípravku obsahujícího léčebné konopí i v množství 

přesahujícím limit podle odstavce 1, vyžaduje-li to zdravotní stav pojištěnce, nejvýše 

však v množství odpovídajícím limitu stanovenému jiným právním předpisem 
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- podle § 33 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. je potvrzení revizního lékař třeba k úhradě 

léčebně rehabilitační péče, poskytované jako nezbytné součásti léčebného procesu, 

jejíž poskytnutí doporučil ošetřující lékař  

- podle § 33 odst. odst. 10 a 11 schválení revizního lékaře podléhá rovněž prodloužení 

stanovené délky základního léčebného pobytu nebo opakovaného léčebného pobytu 

poskytovaných jako komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče a prodloužení 

opakovaného léčebného pobytu poskytovaného jako příspěvková lázeňská léčebně 

rehabilitační péče na 21 dnů 

- podle § 34 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. potvrzuje revizní lékař za účelem úhrady 

zdravotní péči poskytovanou jako nezbytnou součást léčebného procesu na doporučení 

ošetřujícího lékaře dětem a mladistvým do 18 let v dětských odborných léčebnách a 

ozdravovnách   

- podle § 36 odst. 3 písm. a) v případech, kdy je to ekonomicky výhodnější (než 

přeprava prostřednictvím zdravotnické dopravní služby), je možné uhradit po 

předchozí indikaci ošetřujícího lékaře i nezbytnou leteckou dopravu po schválení 

revizním lékařem. 

Dále je předchozí rozhodnutí revizního lékaře vyžadováno tam, kde je jím podmíněna úhrada 

konkrétních zdravotních výkonů (§ 15 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb.), zdravotnických 

prostředků (§ 15 odst. 11 zákona č. 48/1997 Sb.) a stomatologických výrobků (§ 15 odst. 13 

zákona č. 48/1997 Sb.). Zmínit je nezbytné také úhradu léčivých přípravků v těch případech, 

kdy jim byla v řízení podle části šesté zákona č. 48/1997 Sb. stanovena jako podmínka úhrady 

schválení revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny. K té se vztahuje rovněž § 33 

vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném 

zdravotním pojištění, v platném znění. 

1.3 Identifikace dotčených subjektů 

Zdravotní pojišťovny 

Předkládaný návrh bude mít významný dopad na stávající rozhodovací praxi zdravotních 

pojišťoven v oblastech, v níž je jim svěřena pravomoc, a to zejména tehdy, kdy bude 

precizován postup při rozhodování zdravotních pojišťoven (revizních lékařů) při schvalování 

poskytování hrazené péče. Od zvoleného způsobu řešení se následně bude odvíjet konkrétní 

výše nákladů. 

Pojištěnci 

Zákonné zakotvení podmínek rozhodování revizních lékařů a případné zavedení možnosti 

přezkoumání jejich rozhodnutí se pozitivně projeví ve sféře pojištěnců. Mělo by dojít 

k posílení jejich postavení, zejména v otázce vymahatelnosti jejich nároků vyplývajících pro 

ně ze zákona. Zároveň by v intencích rozsudku NSS mělo dojít k zdůraznění možnosti 

pojištence domáhat se svého nároku, vyplývajícího pro něj ze znění zákona č. 48/1997 Sb., ve 

správním soudnictví, přičemž takové řešení koresponduje s požadavky obsaženými v čl. 36 

odst. 2 Listiny základních práv a svobod. 

Poskytovatelé zdravotních služeb 
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V současné době je to zpravidla poskytovatel zdravotních služeb, jehož prostřednictvím 

pojištěnec žádá o schválení nároku na úhradu z veřejného zdravotního pojištění. V důsledku 

zvoleného řešení tak budou poskytovatelé zdravotních služeb dotčeni minimálně co do 

rozsahu administrativní zátěže. 

1.4 Popis cílového stavu 

Cílový stav by měl umožnit pojištěncům bezproblémový přístup k té části hrazených služeb, 

jejichž poskytnutí závisí na rozhodnutí revizního lékaře zdravotní pojišťovny, a zároveň 

zajistit možnost přezkoumání takového rozhodnutí nadřízeným orgánem, případně přímo 

soudem. Nutné je reflektovat současný stav v této oblasti, kdy je v jednotlivých oblastech 

přezkumu bez dalšího schvalováno více než 90 % žádostí. Tato rozhodnutí jsou vydávána 

bezodkladně a umožňují pojištěnci bez většího prodlení čerpat schválené hrazené služby.   

1.5 Zhodnocení rizika 

V případě zachování současného právního stavu bude nadále prohlubována právní nejistota 

všech dotčených subjektů. U pojištěnců se s ohledem na rozdílný způsob vedení řízení 

u jednotlivých zdravotních pojišťoven může projevovat až nerovným přístupem k hrazené 

zdravotní péči. Přímá vazba na správní řád s požadavkem na dodržení veškerých procesních 

náležitostí bude významně ovlivňovat dobu do vydání pravomocného rozhodnutí. Takový 

postup může v konečném důsledku ohrožovat pojištěnce, který zpravidla bude potřebovat 

řešení svého nežádoucího zdravotního stavu co nejdříve.    

Zároveň se bude zvyšovat počet sporů v této oblasti, a to jak na úrovni správního řízení, tak 

v rámci soudního přezkumu správního. Tím bude docházet ke zvyšování administrativní 

zátěže a zvyšování nákladů na tuto činnost. 

2. Návrh variant řešení 

V následujících částech, které jsou předmětem hodnocení dopadů regulace, lze často pouze 

obtížně kvantifikovat ať již pozitivní či negativní dopady. Ty jsou zpravidla spíše věcné a 

projevují se ve sféře adresátů především hledisky kvalitativními (snazší dostupnost 

zdravotních služeb, snížení administrativní zátěže, posílení právní jistoty). Předkladatel se 

proto zaměřuje především na to, aby právní úprava byla aplikovatelná v praxi a rovněž, aby 

odpovídala požadavkům dotčených subjektů, které se k návrhu vyjádřily v rámci konzultací a 

následně v rámci vnitřního připomínkového řízení.  

2.1 Institut revizního lékaře 

Varianta nulová – výslovné zachování revizního lékaře jako osoby rozhodující o nároku 

pojištěnce 

Návrh této varianty nepředpokládá odklon od současného stavu, kdy ze zákona rozhoduje 

o naplnění podmínek pro poskytnutí hrazených služeb revizní lékař, který je 

v pracovněprávním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně (viz § 42 odst. 6 zákona 

č. 48/1997 Sb.). Za rozhodnutí revizního lékaře je následně plně odpovědná přímo zdravotní 

pojišťovna, jíž jsou přičitatelné i jeho právní následky. 
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Varianta 1 – výslovné zakotvení zdravotní pojišťovny jako orgánu rozhodujícího o nároku 

pojištěnce 

Navržená varianta předpokládá, že zákon výslovně uvede zdravotní pojišťovnu jako orgán 

příslušný k rozhodování o nároku pojištěnce v prvním stupni. Takový princip odpovídá 

příslušným ustanovením zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 551/1991 Sb.“) a zákona č. 280/1992 Sb., o 

resortních, oborových podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 280/1992 Sb.“), podle nichž je provádění veřejného zdravotního 

pojištění svěřeno právě zdravotním pojišťovnám. Zdravotní pojišťovny budou následně 

v řízení postupovat v souladu s pravidly určenými zákonem č. 48/1997 Sb. a správním řádem 

(viz dále), přičemž nic nebrání, aby jako oprávněná úřední osoba ve smyslu ustanovení § 15 

odst. 2 tohoto právního předpisu byl určen revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny. Bude-

li se přitom rozhodování týkat naplnění medicínských podmínek (zejména v případě § 16 

zákona č. 48/1997 Sb.), bude pochopitelně nezbytné, aby součástí podkladů pro vydání 

rozhodnutí byly např. odborné lékařské posudky, stanoviska odborných společností apod.   

2.2 Rozsah oblastí, v nichž je založena pravomoc zdravotní pojišťovny (revizního lékaře) 

rozhodovat o nároku na poskytnutí hrazených služeb 

Varianta nulová – zachování přezkoumávaných oblastí v současném rozsahu 

Tato varianta nepředpokládá žádnou změnu současného stavu. Zdravotní pojišťovny budou 

rozhodovat ve všech případech, jak jsou uvedeny v části 1.2 této RIA. Zde je třeba uvést, že 

ze současného stavu přibližně 470 tisíc schvalovaných případů může dojít k mírnému snížení 

tohoto počtu v důsledku nabytí účinnosti zákona č. 282/2018 Sb., kterým došlo k zásadní 

revizi přílohy č. 3 zákona č. 48/1997 Sb., která stanoví pravidla pro poskytování hrazených 

zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz včetně podmínky předchozího 

schválení revizním lékařem. Tuto skutečnost však bude možné ověřit až po vyhodnocení 

aplikace této právní úpravy, k níž došlo na konci roku 2019. 

Varianta 1 – částečná změna rozsahu přezkoumávaných oblastí 

Varianta 1 předpokládá revizi jednotlivých oblastí, v nichž je pro poskytnutí hrazených služeb 

požadován předchozí souhlas příslušné zdravotní pojišťovny. Změna rozsahu je potom dána 

povahou jednotlivých zdravotních služeb, u nichž je předchozí souhlas vyžadován. Na 

základě konzultací s dotčenými subjekty a dosavadní aplikační praxe představuje tato varianta 

následující rozsah schvalování podle zákona č. 48/1997 Sb.: 

- v případě ustanovení § 16 zůstávají podmínky i rozsah shodné jako v současném znění 

zákona č. 48/1997 Sb. – lze předpokládat, že v důsledku změny příslušných 

ustanovení upravujících úhradovou regulaci léčivých přípravků dojde nicméně 

k poklesu počtu řízení v oblasti § 16u pobytu průvodce pojištěnce staršího 6 let (§ 25) 

nebylo v rámci prováděných konzultací možné nalézt takové řešení, které by lépe 

reflektovalo současnou praxi a zároveň umožňovalo neschvalovat v některých 

případech i pobyt průvodce pojištěnce staršího 6 let - za takové situace se předkladatel 

rozhodl zachovat současnou praxi, která nečiní vážnější potíže 

-   
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- lůžková léčebně rehabilitační péče bude schvalována zdravotní pojišťovnou pouze 

v případech  

a) pobytů u poskytovatelů lázeňské péče s výjimkou přímých překladů od 

poskytovatelů akutní lůžkové péče a při prvním stupni naléhavosti7 a  

b) pobytů v odborných léčebných ústavech a ozdravovnách s výjimkou přímých 

překladů od poskytovatelů akutní lůžkové péče, 

c) prodloužení nebo opakování lázeňského léčebně rehabilitačního pobytu    

- u pobytů v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách bude s výjimkou přímého 

překladu z hospitalizace do odborné léčebny dále vyžadován souhlas zdravotní 

pojišťovny 

- v mimořádných případech letecké dopravy podle § 36 odst. 3 bude nadále souhlas 

zdravotní pojišťovny vyžadován   

- k žádné změně v posuzování nedojde ani u vybraných zdravotních výkonů podle 

přílohy č. 1 – nadále u nich bude vyžadován souhlas zdravotní pojišťovny 

- v případě zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz (příloha č. 3) bude 

případná změna navržena až po vyhodnocení aplikace změn, k nimž v roce 2019 dojde 

na základě zákona č. 282/2018 Sb. 

- u léčivých přípravků, u nichž byl jako podmínka úhrady stanoven souhlas revizního 

lékaře, nepředpokládá tato varianta výraznější změny – ty by musely být realizovány 

v rámci revize stanovených podmínek úhrady nebo paušálně přímo zákonem (takový 

postup nepovažuje předkladatel za jakkoliv žádoucí) 

- u vybraných stomatologických výrobků bude rozsah schvalování dán novým zněním 

přílohy č. 4 

Varianta 2 – paušální zrušení schvalovacího procesu zdravotními pojišťovnami        

Varianta předpokládá, že žádná ze zdravotních služeb včetně poskytování léčivých přípravků 

či zdravotnických prostředků nebude pro futuro předmětem předchozího posuzování 

zdravotní pojišťovnou a bude tak plně na poskytovateli zdravotních služeb, aby naplnění 

podmínek pro jejich poskytnutí posoudil.   

 

2.3 Účastník řízení (osoba podávající žádost) a posouzení podmínek nároku 

V oblasti rozhodování o nároku pojištěnce na úhradu zdravotních služeb existuje v institutech 

účastenství a zejména zastoupení poměrně specifická aplikační praxe, která ovšem 

koresponduje s rolí jednotlivých aktérů. Navržené varianty řešení mají tedy za cíl především 

tuto praxi institucionalizovat, aby bylo již z textu právního předpisu zřejmé, jak mají 

pojištěnci, poskytovatelé zdravotních služeb a zdravotní pojišťovny postupovat. 

                                                           
7 Na základě připomínek dotčených subjektů nebude souhlas vyžadován pouze v případě přímého překladu 
z lůžka léčebně rehabilitační péče, nikoliv ve všech případech tzv. 1. stupně naléhavosti. 
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S tím zároveň souvisí potřeba speciálně upravit průběh posuzování naplnění podmínek nároku 

pojištěnce, kdy standardní vedení správního řízení se při množství podaných žádostí a jejich 

naprosto většinovému schvalování nejeví jako žádoucí. 

Varianta nulová – zachování současného stavu a postup dle správního řádu 

Nepředpokládá se žádná změna současného stavu. Pakliže bude za pojištěnce při obstarávání 

souhlasu s poskytnutím hrazených služeb vystupovat poskytovatel, bude takové zastoupení 

nadále zpravidla dovozováno spíše z faktického jednání jednotlivých aktérů. Nebude tedy 

zřejmý rozsah takového zastoupení a ani případná odpovědnost z takového vztahu 

vyplývající. 

Ve všech případech bude zároveň zdravotní pojišťovna nucena postupovat dle obecné právní 

úpravy obsažené ve správním řádu. Po podání žádosti tedy následují zahájení řízení, 

provedení dokazování a případné další úkony v řízení, správní rozhodnutí. 

Varianta 1 – odchýlení od procesního postupu podle správního řádu v případech, kdy 

zdravotní pojišťovna plně vyhoví podanému návrhu na poskytnutí hrazených služeb 

Návrh bude zdravotní pojišťovně zasílat k tomu příslušný poskytovatel zdravotních služeb. 

Jedná se pouze o zakotvení současné aplikační praxe, kdy s ohledem na nastavení vzájemných 

komunikačních kanálů, je mnohem rychlejší, pokud je žádost zdravotní pojišťovně doručena 

přímo poskytovatelem zdravotních služeb. Vzhledem k tomu, že se jedná o nárok pojištěnce a 

nelze vyloučit jeho požadavek na podání žádosti bez ohledu na stanovisko ošetřujícího lékaře, 

zákon zároveň výslovně stanoví, že žádost může podat i přímo pojištěnec. Zároveň se 

vyjasňuje procesní postavení zainteresovaných stran, kdy účastníkem řízení je výslovně pouze 

pojištěnec, o jehož subjektivním právu se v řízení rozhoduje. Poskytovatel může pojištěnce 

zastupovat na základě plné moci. Pokud ke zplnomocnění nedojde, vyplývá mu pouze 

výslovná povinnost poskytnout v řízení zdravotní pojišťovně součinnost v případě, že 

pojištěnci poskytuje zdravotní péči. 

Co se týká posuzování naplnění podmínek nároku pojištěnce na úrovni zdravotní pojišťovny, 

vychází varianta opět ze současné aplikační praxe, kdy je po podání formulářového návrhu 

více než 90 % žádostí bez dalšího schváleno. Pokud tedy bude z podané žádosti zřejmé, že jí 

lze vyhovět a pojištěnci potřebné zdravotní služby poskytnout jako hrazené, nebude zdravotní 

pojišťovna zahajovat správní řízení (s čímž se váží další povinnosti, které by proces 

nedůvodně protahovaly) a vydá bez dalšího svolení, na jehož základě bude okamžitě možné 

poskytnout požadované hrazené zdravotní služby.  

Pouze tehdy, kdy návrhu nebude možno vyhovět (zejména nebude obsahovat veškeré 

podstatné informace o tom, zda je možné léčbu jako hrazenou schválit – např. kontraindikace 

v případě lázeňské péče), zahájí zdravotní pojišťovna řízení o žádosti, přičemž za okamžik 

zahájení řízení se v takovém případě považuje doručení žádosti zdravotní pojišťovně. V něm 

se již bude postupovat podle procesních pravidel obsažených ve správním řádu, přičemž 

účastníkem řízení bude výlučně pojištěnec, o jehož subjektivním právu (nároku na poskytnutí 

hrazených služeb) se řízení vede.  

2.4 Odvolací orgán 
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Varianta nulová 

Při zachování současného stavu bude funkci odvolacího orgánu plnit samotná zdravotní 

pojišťovna.. V souvislosti s bodem 28 rozsudku 6 Ads 58/2020 – 43 ze dne 14. května 2020 

předkladatel podotýká, že není vyloučena ani varianta, kdy zdravotní pojišťovna odvolací 

orgán neurčí. V takovém případě je rozhodnutí zdravotní pojišťovny přímo přezkoumatelné 

soudem ve správním soudnictví.  

Varianta 1 – Ministerstvo zdravotnictví – financování ze státního rozpočtu 

Varianta 1 předpokládá, že funkci odvolacího orgánu proti prvostupňovému rozhodnutí 

zdravotní pojišťovny bude plnit Ministerstvo zdravotnictví. V tomto případě se předpokládá, 

že rozhodování o nároku pojištěnce ve druhém stupni je zcela mimo systém veřejného 

zdravotního pojištění a financování této činnosti (zejména personální a materiální zajištění) je 

realizováno z prostředků státního rozpočtu. Je třeba uvést, že předkladatel nezvažuje 

vytvoření nového samostatného úřadu financovaného z prostředků státního rozpočtu, neboť 

takové řešení by nutně bylo nákladnější než svěření této pravomoci přímo Ministerstvu 

zdravotnictví. 

Varianta 2 – jiný samostatný orgán financovaný z prostředků veřejného zdravotního pojištění 

Funkci odvolacího orgánu podle této varianty plní jiný samostatný orgán, který je ale 

vytvořen v rámci systému veřejného zdravotního pojištění a je rovněž z prostředků tohoto 

systému plně financován. V úvahu přichází zejména Kancelář zdravotního pojištění, která plní 

některé funkce vyplývající z právních předpisů Evropské unie8. Nutno uvést, že v českém 

právním řádu není dosud výslovně institucionalizována a právní základ pro její činnost 

v oblasti rozhodování o nároku pojištěnce by tak pro ni bylo nutné vytvořit. 

Varianta 3 – revizní komise jako kolegiální orgán zdravotní pojišťovny 

Poslední navržené řešení předpokládá vytvoření zvláštní komise zaměřené na přezkum 

prvostupňového rozhodnutí zdravotní pojišťovny. Tato komise bude kolegiálním orgánem 

příslušné zdravotní pojišťovny ve smyslu ustanovení § 134 správního řádu. Složena bude 

z pěti členů, přičemž nejvíce dva budou moci být zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny. 

Zároveň jeden ze členů bude jmenován ministrem zdravotnictví, což by mělo zajišťovat 

sjednocování postupů v řízeních jednotlivých zdravotních pojišťoven. Jednotlivé případy 

bude v rámci komise přidělovat členům její předseda. Členové budou odpovídat za zpracování 

podkladů k podaným odvoláním a o rozhodnutí bude hlasováno většinou členů revizní 

komise.  

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant řešení 

3.1 Institut revizního lékaře 

                                                           
8 Např. je styčným orgánem České republiky pro oblast zdravotního pojištění a poskytování péče na základě 
zmocnění dle čl. 1, odst. 2b) nařízení EP a Rady č. 987/09. Tuto roli vykonává ve vztahu ke státům EU, EHP a 
Švýcarsku. Dále je vnitrostátním kontaktním místem pro přeshraniční zdravotní služby, poskytované za přímou 
úhradu ve smyslu §14 zákona č. 48/1997 Sb. a Směrnice EP a Rady č. 24/2011 o uplatňování práv pacientů v 
přeshraniční zdravotní péči. 
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V rámci hodnocení této oblasti je hodnocena zejména schopnost zdravotní pojišťovny zajistit 

věcně správné a odůvodněné rozhodnutí o nároku pojištěnce na poskytnutí hrazených služeb 

(3 body), právní opodstatnění zachování institutu revizního lékaře (1 bod) a vyjádření 

dotčených subjektů v rámci konzultací (1 bod). 

Varianta nulová 

Negativním dopadem je samotné zachování současného nedostatečného stavu a 

pravděpodobné prohlubování problému, kdy o nároku pojištěnce musí rozhodovat revizní 

lékař, jichž je ovšem významný nedostatek. Takový přístup má nutně vliv na kvalitu 

rozhodování, neboť není zajištěno řádné přezkoumání žádosti pojištěnce a výsledek „řízení“ 

je spíše jen administrativním úkonem. Výsledek řízení by se přitom měl opírat o řádné 

zhodnocení všech podkladů, které má zdravotní pojišťovna k dispozici. Je přitom nerozhodné, 

zda tyto podklady podle zákona ověřuje osoba s lékařským vzděláním (byť to 

v komplikovaných případech bude žádoucí) či osoba se vzděláním jiným. V tomto kritériu 

nezískává varianta nulová žádný bod. 

Rozhodnutí revizního lékaře je přičitatelné zdravotní pojišťovně, jejímž je zaměstnancem (viz 

§ 42 odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb.), a zachování současné zákonné dikce nemá žádné 

opodstatnění. Tím spíše, kdy ani skutečnost, že rozhoduje třeba i revizní lékař odpovídající 

odbornosti, jej nezbavuje povinnosti řádně provést dokazování v souladu s podmínkami 

stanovenými správním řádem. Ani v tomto kritériu nelze této variantě přidělit bodové 

ohodnocení. 

Institut revizního lékaře by měl být podle dotčených subjektů zachován pro oblast kontroly 

poskytovatelů zdravotních služeb a jimi vykázané zdravotní péče. Pro účely rozhodování 

o nároku pojištěnce na poskytnutí zdravotních služeb jako hrazených z veřejného zdravotního 

pojištění ovšem není žádoucí výslovně koncipovat revizního lékaře jako osobu oprávněnou 

k vydání rozhodnutí. Varianta nezískává žádný bod. 

Varianta 1 

Bude-li rozhodovací pravomoc v řízení o nároku pojištěnce přisouzena přímo zdravotní 

pojišťovně, zajistí takové řešení větší flexibilitu v této oblasti. Jednotlivé žádosti budou moci 

výslovně jako oprávněné úřední osoby posuzovat a schvalovat i jiní zaměstnanci zdravotní 

pojišťovny než revizní lékaři podle § 42 zákona č. 48/1997 Sb. I tyto osoby budou povinny 

provést řízení řádně v souladu se zákonnými podmínkami, tedy zejména podepřít rozhodnutí 

dostatečnými podklady pro jeho vydání (zejména v případě zamítnutí žádosti). Lze 

předpokládat, že takový krok ve spojení s dalšími řešenými oblastmi umožní zrychlit 

dostupnost hrazených služeb. Zároveň není nijak vyloučeno, aby se stávající revizní lékaři na 

rozhodování dále podíleli – očekáváme, že u složitějších případů bude zdravotní pojišťovna 

preferovat, aby jako oprávněná úřední osoba vystupoval lékař příslušné specializace, který má 

lepší povědomí o doporučených medicínských postupech. V tomto kritériu se variantě 1 

přiděluje 1 bod. 

Výslovné zakotvení zdravotní pojišťovny jako orgánu veřejné správy, který o nároku 

pojištěnce rozhoduje, koresponduje s jejím postavením v systému veřejného zdravotního 

pojištění. Je to právě zdravotní pojišťovna, která provádí veřejné zdravotní pojištění, tedy by 
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měla i zdravotní pojišťovna rozhodovat o naplnění podmínek stanovených pro úhradu 

zdravotních služeb právními předpisy. Tomuto řešení se přiděluje 1 bod. 

Tato varianta je preferována zejména ze strany zdravotních pojišťoven, ostatní dotčené 

subjekty se vyjádřily tak, jak je uvedeno u varianty nulové, resp. nechaly řešení na vůli 

předkladatele. Variantě 1 se na základě provedených konzultací přiděluje 1 bod. 

Shrnutí vyhodnocení: V oblasti rozhodování o nároku pojištěnce se navrhuje, aby zákon 

č. 48/1997 Sb. výslovně uvedl, že příslušným orgánem k vydání rozhodnutí v prvním stupni 

je zdravotní pojišťovna.  

3. 2 Rozsah oblastí, v nichž je založena pravomoc zdravotní pojišťovny (revizního lékaře) 

rozhodovat o nároku na poskytnutí hrazených služeb 

V této oblasti je třeba hodnotit celkovou opodstatněnost předchozího přezkoumávání nároku 

na poskytnutí hrazených zdravotních služeb, zejména z hlediska administrativní zátěže 

jednotlivých aktérů, ekonomické dopady na poskytovatele zdravotních služeb a systém 

veřejného zdravotního pojištění i dosavadní praxi.  

Varianta nulová - zachování přezkoumávaných oblastí v současném rozsahu 

Zachování současného stavu povede k udržení administrativní náročnosti na současné úrovni, 

ale to pouze v případě, kdy nedojde ke změně v dalších oblastech rozhodování o nároku 

pojištěnce, které jsou předmětem této RIA. Jednoznačným podřazením řízení správnímu řádu 

(se speciální právní úpravou některých institutů v zákoně č. 48/1997 Sb.) může naopak dojít 

ke zvýšení administrativní náročnosti, zejména na straně zdravotních pojišťoven. Mírný 

pokles žádostí lze očekávat v oblasti zdravotnických prostředků, nicméně ten je dán změnou 

pravidel v této oblasti vyplývající ze zákona č. 282/2018 Sb.  

Z hlediska ekonomického nedojde k navýšení nákladů poskytovatelů zdravotních služeb ani 

zdravotních pojišťoven a varianta nulová je tak z tohoto hlediska neutrální. Jak plyne 

z provedených konzultací, nejeví se v některých případech předchozí schvalování jako 

důvodné ani ze strany zdravotních pojišťoven. Tato varianta tedy zachovává nežádoucí stav, 

kdy je byrokratický postup vyžadován v případech, kdy k tomu není důvod.  

V rámci provedených konzultací se většina dotčených subjektů přikláněla k řešení, které by 

dosavadní praxi racionalizovalo, tedy ke snížení počtu případů, kdy je poskytnutí zdravotních 

služeb jako hrazených podmíněno předchozím schválením revizním lékařem.  

Varianta 1- částečná změna rozsahu přezkoumávaných oblastí 

Varianta předpokládá snížení počtu případů, které budou podléhat předchozímu 

vrchnostenskému přivolení zdravotní pojišťovnou. Nejvýznamněji se to projeví v případě 

léčebně rehabilitační péče, kde nově nebudou podléhat předchozímu schválení překlady 

z lůžek akutní péče. Dle dostupných dat se v rámci systému veřejného zdravotního pojištění 

bude jednat řádově o tisíce žádostí. Další, avšak nikoliv již tak podstatné snížení lze očekávat 

v ostatních oblastech lůžkové rehabilitační péče (dětské léčebné ústavy a ozdravovny). Mělo 

by tak dojít k mírnému snížení administrativní zátěže, zejména na straně zdravotních 

pojišťoven, které nebudou v těchto věcech nadále rozhodovat. K částečnému snížení 

administrativní zátěže dojde rovněž ve sféře poskytovatelů zdravotních služeb, kteří 
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lázeňskou péči indikují. Ve vymezených případech nebudou nově nuceni jednat se zdravotní 

pojišťovnou, nicméně nadále budou odpovědní za předepsání lázeňské péče a vyplnění 

poukazu, na jehož základě bude pojištěnci poskytnuta. 

Výběr oblastí, kde lze od předchozího přezkoumávání upustit, plyne i z ekonomických 

dopadů, které by měly být zcela zanedbatelné, resp. by v důsledku snížení administrativní 

náročnosti, mohly být pozitivní. Nelze předpokládat, že v důsledku upuštění od schvalování 

hrazené péče ve vybraných případech, dojde k nadužívání této péče, neboť z dosavadní praxe 

plyne, že u nich prakticky nedochází k zamítání podaných žádostí. Nadto lze i poté vyvozovat 

odpovědnost vůči poskytovateli zdravotních služeb v případě nesprávně předepsaných 

zdravotních služeb na základě smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb. Pouze 

v těchto výjimečných případech může teoreticky docházet k dopadům v ekonomické sféře 

poskytovatelů zdravotních služeb, ale to pouze v důsledku porušení jejich právních 

povinností.   

Varianta 2 – paušální zrušení schvalovacího procesu zdravotními pojišťovnami 

Tato varianta značně usnadňuje administrativní zátěž v první fázi, tedy před samotným 

poskytnutím hrazených služeb. Poskytovatel zdravotních služeb není nucen administrovat 

řízení se zdravotní pojišťovnou a sám posoudí naplnění podmínek pro úhradu příslušné léčby. 

Na straně druhé se s vysokou pravděpodobností zvýší administrativní zátěž ve fázi 

vykazování a úhrady zdravotních služeb, kdy může často docházet ke sporům o to, zda 

zvolený léčebný postup naplňuje stanovené zákonné podmínky a má být uhrazen. 

S výše uvedeným souvisí i potenciální ekonomické dopady, kdy zejména u nákladné léčby 

může docházet v případě následného odmítnutí úhrady k vážnému propadu příjmů 

poskytovatelů zdravotních služeb. V tomto ohledu tedy není absolutní zrušení rozhodovacího 

procesu před poskytnutím hrazených služeb zcela žádoucí. Je třeba uvést, že tuto skutečnost 

potvrzují i případy sporů mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb u 

péče, která není předchozím schválením podmíněna. 

Shrnutí vyhodnocení: V této oblasti nevychází při volbě nejvhodnější varianty předkladatel 

z bodového hodnocení, ale z faktického stavu, který při aplikaci jednotlivých variant nastane. 

Navrhované řešení odpovídající variantě 1 je výsledkem diskuse s dotčenými subjekty a dle 

názoru předkladatele v této oblasti nejlépe odpovídá faktickému stavu i potřebám systému 

veřejného zdravotního pojištění.   

 

3.3 Účastník řízení (osoba podávající žádost) a posouzení podmínek nároku 

V rámci této oblasti je rozhodující dopad do sféry pojištěnce a poskytovatele zdravotních 

služeb. Je především účelné, aby o nároku pojištěnce na úhradu zdravotních služeb 

z veřejného zdravotního pojištění (a tím na jejich faktické poskytnutí) bylo řízení vedeno co 

nejrychleji. Zároveň je žádoucí, aby poskytovatel zdravotních služeb nebyl nad únosnou míru 

zatížen administrací celého procesu. Z toho důvodu se v této části hodnotí rychlost řízení, 

administrativní zátěž dotčených subjektů a stanovisko dotčených subjektů. 

Varianta nulová – zachování současného stavu 
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Z hlediska sledovaných cílů (rychlost řízení a přiměřená míra administrativní zátěže) 

nepřináší tato varianta žádnou změnu od současného stavu. Zdravotní pojišťovna by tedy 

v řízení měla jednat primárně s pojištěncem a s poskytovatelem zdravotních služeb pouze 

v případě, že jí bude doloženo zplnomocnění. Takový přístup může zásadním způsobem 

zvyšovat průtahy v řízení a tím i dostupnost potřebné péče pro pojištěnce. To platí rovněž pro 

využití obecných pravidel správního řízení, kdy se jejich využití pro potřeby schvalování 

hrazených zdravotních služeb jeví jako značně nepraktické. Tato varianta tak nezvyšuje 

rychlost dostupnosti hrazené zdravotní péče, nesnižuje administrativní náročnost procesu, ani 

není preferována dotčenými subjekty. 

Varianta 1 – odchýlení od procesního postupu podle správního řádu v případech, kdy 

zdravotní pojišťovna plně vyhoví podanému návrhu na poskytnutí hrazených služeb 

Toto řešení přizpůsobuje právní stav současné praxi.  Zásadní přínosy jsou především 

kvalitativního charakteru, kdy 

1) Vyjasňuje se procesní postavení zainteresovaných subjektů – pouze pojištěnec je 

účastníkem řízením, naproti tomu poskytovatel zdravotních služeb pouze předává 

pojištěncovu žádost o schválení zdravotní pojišťovně. 

2) Najisto se uvádí, že zasláním žádosti pojišťovně nevzniká poskytovateli zákonné 

zastoupení v řízení. Je pouze povinen poskytnout potřebnou součinnost za účelem vedení 

řízení, pakliže se jedná o nárok pojištěnce, který je jeho pacientem. 

3) Dochází k formálnímu zrychlení celého procesu. Vydání souhlasu se umožňuje bez 

předchozího řízení prakticky okamžitě. Za tím účelem je navrženo, aby požadované hrazené 

zdravotní služby bylo možné poskytnout dnem vydání souhlasu. To se bude týkat více než 

90 % případů rozhodování o nároku pojištěnce – pozitivní dopad lze v tomto ohledu očekávat 

u desítek až tisíc pojištěnců ročně.    

4) Na straně druhé, v případě nevydání souhlasu se zvyšuje transparentnost procesu a právní 

jistota pojištěnců. Není-li možné souhlas vydat, výslovně se celý proces subsumuje pod řízení 

o žádosti podle správního řádu. 

 

. 

Shrnutí vyhodnocení: V této oblasti se na základě výše uvedeného vyhodnocení a po 

provedení konzultací s dotčenými subjekty předkladatel přiklání k řešení, kterým bude 

zakotven zvláštní postup, kdy je řízení zahájeno až v případě, kdy návrhu na poskytnutí 

zdravotních služeb jako hrazených nelze vyhovět okamžitě na základě informací podaných 

v návrhu.   

 

3.4 Odvolací orgán 

Při řešení koncepce odvolacího orgánu vycházel předkladatel zejména z realizovatelnosti 

jednotlivých řešení v praxi. V tomto ohledu je třeba především vycházet z předpokládaného 

počtu v budoucnu podaných odvolání, kdy v současnosti je opravným prostředkem např. 
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u VZP ČR ročně napadeno cca 1 200 rozhodnutí (data z roku 2017). U zbylých zdravotních 

pojišťoven se jedná celkem o cca 1 000 rozhodnutí ročně. Nutno tedy zvažovat zatížení 

příslušných orgánů v rámci jednotlivých variant a jejich schopnost s potřebnou rychlostí o 

podaných odvoláních rozhodnout (toto kritérium je hodnoceno 0 – 3 body). Zároveň je nutné 

zajistit nezávislost rozhodování a shodný postup napříč systémem veřejného zdravotního 

pojištění bez ohledu na příslušnost pojištěnce ke zdravotní pojišťovně (toto kritérium je 

hodnoceno rovněž 0 – 3 body).  

Varianta nulová 

Vzhledem k tomu, že z předchozí části této RIA vyplynulo, že zdravotní pojišťovna bude 

rozhodovat již v prvním stupni, nelze se domnívat, že lze zachovat v této oblasti současný 

stav. To by nutně vedlo k tomu, že o podaném odvolání by rozhodoval v zásadě shodný orgán 

jako v prvním stupni. Bez stanovení bližších pravidel (jako např. u rozkladové komise) nelze 

takové řešení považovat za přijatelné. Zároveň se jako nežádoucí jeví připustit možnost, aby 

zdravotní pojišťovna odvolací orgán neurčila a přímé nápravy vadného rozhodnutí by se 

pojištěnec musel domáhat cestou správní žaloby. Vzhledem k počtu vydávaných a 

napadených rozhodnutí v této oblasti by se značně snížila faktická vymahatelnost nároku 

pojištěnce (řízení by byla neúměrně dlouhá), což o s ohledem na povahu zdravotní péče 

považuje předkladatel za zcela nepřijatelné.  

Varianta 1 – Ministerstvo zdravotnictví – financování ze státního rozpočtu 

Při předpokládaném počtu odvolání je jen stěží představitelné, že by tuto agendu mohlo 

realizovat Ministerstvo zdravotnictví. V žádném případě by tomu tak nemohlo být ve 

stávajícím personálním složení, kdy je zjevný nedostatek, jak co do počtu odpovědných 

pracovníků, tak do jejich odbornosti. Vzhledem k tomu, že předmětem řízení je poskytnutí 

hrazených služeb, je skutečně nezbytné, aby rozhodnutí bylo vydáváno bez zbytečného 

odkladu. Nutným předpokladem by tak bylo výrazné personální posílení Ministerstva 

zdravotnictví, a to především odborníky s vysokoškolským právním vzděláním. Odhadem by 

se mělo jednat o alespoň 30 osob včetně zaměstnanců zpracovávajících související 

administrativu. Vzhledem k tomu, že již v současnosti se nedaří Ministerstvu zdravotnictví 

obsazovat uvolněná místa, nelze předpokládat, že by bylo možné realizovat takto masivní 

personální doplnění. S ním by pochopitelně byly spojeny výrazné mzdové náklady na tuto 

agendu (odhadem 17 mil. Kč ročně) hrazené z prostředků státního rozpočtu. Ani to ovšem 

nezaručuje dostatečnou efektivitu takového procesu. Toto kritérium tedy nelze ohodnotit 

žádným bodem. 

Naopak velmi dobře tato varianta naplňuje kritérium nezávislosti a jednotného přístupu napříč 

systémem. Rozhodování by bylo zcela nezávislé na vlivu zdravotních pojišťoven i finančních 

prostředcích systému veřejného zdravotního pojištění. Lze tedy očekávat, že postupem času 

by v důsledku rozhodovací praxe mělo dojít i ke snížení počtu podaných odvolaní. V tomto 

kritériu se tedy této variantě přidělují 3 body.        

Varianta 2 – jiný samostatný orgán financovaný z prostředků veřejného zdravotního pojištění 

V tomto případě je nezbytné vůbec zákonem příslušný orgán konstruovat. Přestože je možné 

využít již existující Kancelář zdravotního pojištění, tu dosud nelze plnohodnotným způsobem 
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považovat za orgán veřejné správy – je pouze spolkem zdravotních pojišťoven, který 

vykonává některé činnosti plynoucí z unijní legislativy sociálního zabezpečení. Z hlediska 

efektivity je toto řešení obdobné jako v případě předchozí varianty, kdy bude opět nezbytné 

doplnit odpovídajícím způsobem personálně nově vzniklý orgán. Na straně druhé nemusí dojít 

k navýšení výdajů veřejného zdravotního pojištění na zajištění této agendy. Finanční 

prostředky, které jsou v současné době u jednotlivých zdravotních pojišťoven alokovány na 

činnosti související s agendou odvolání, mohou být příjmem nového orgánu. Garanci 

dostatečné efektivity řízení a jeho rychlosti ovšem nedává ani tato varianta a přiděluje se jí 

v tomto kritériu 1 bod. 

Z hlediska nezávislosti rozhodování je třeba přihlédnout k tomu, že se bude jednat o orgán 

financovaný prostředky zdravotního pojištění. Pakliže se bude jednat o Kancelář zdravotního 

pojištění, která je spolkem založeným zdravotními pojišťovnami, lze se domnívat, že i zde 

mohou uplatňovat svůj vliv na případné rozhodnutí v odvolacím řízení a nelze tedy na rozdíl 

od varianty 1 hovořit o absolutní rozhodovací nezávislosti. Na straně druhé zde bude existovat 

jeden odvolací orgán, který bude schopen sjednocovat rozhodovací praxi napříč zdravotními 

pojišťovnami, takže by mělo docházet k eliminaci případů, kdy shodné medicínské případy 

budou rozhodnuty jinak. V tomto kritériu tedy varianta 2 získává 2 body.  

Varianta 3 – revizní komise jako kolegiální orgán zdravotní pojišťovny 

Z hlediska efektivity se jedná o vhodné řešení především z toho důvodu, že zdravotní 

pojišťovny disponují již v současné době širokým pomocným aparátem, který je schopen 

zajišťovat administrativu související s rozhodováním o nároku pojištěnce. Přestože bude 

pochopitelně vždy záležet na personálním složení komise a odborné erudici jejich členů 

k vydání rozhodnutí, lze předpokládat, že rozhodnutí v odvolacích řízeních budou při této 

variantě vydávána rychleji než podle předchozích variant. Zároveň se zdravotním 

pojišťovnám poskytuje možnost přizpůsobit počet revizních komisí počtu odvolání, jimiž se 

budou zabývat. Lze předpokládat, že zdravotní pojišťovny budou členy revizních komisí za 

jejich činnost odměňovat, přičemž podle výše odměny může dojít k mírnému navýšení 

nákladů prostředků provozního fondu, které ovšem bude bez problémů pokryto jeho 

současným rozsahem. V tomto kritériu se variantě 3 přidělují 3 body. 

Z hlediska nezávislosti je pochopitelně problematické, pokud rozhoduje ve 2. stupni zvláštní 

orgán zdravotní pojišťovny. V případě revizní komise by tento nedostatek mělo alespoň 

částečně odstranit složení komise, kdy většina členů nesmí být zaměstnanci příslušné 

zdravotní pojišťovny. Za účelem sjednocování rozhodovací praxe je poté povinně jedním 

členem zástupce jmenovaný ministrem zdravotnictví. V tomto kritériu se variantě 3 přiděluje 

1 bod. 

Shrnutí vyhodnocení: V oblasti určení odvolacího orgánu je možná realizace prostřednictvím 

všech tří variant. U varianty 1 hrozí nicméně riziko, že i přes vynaložení značných prostředků 

státního rozpočtu, bude toto řešení neefektivní, neboť se nepodaří dostatečně personálně 

Ministerstvo zdravotnictví posílit. Obdobně tomu je i u varianty 2, byť zde nebude příslušný 

orgán vázán pravidly pro výkon státní služby. Z hodnocení tak jako nejefektivnější vychází 

varianta 3, byť je problematická z hlediska nezávislosti rozhodování. Na straně druhé, 
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případné nedostatky budou ve výjimečných případech odstranitelné v rámci rozhodovací 

praxe správního soudnictví.  

 

4. Zvolení vybraného řešení 

Předkladatel při volbě nejvhodnějšího řešení mimo skutečností uvedených v předchozí části 

RIA vycházel z provedených konzultací (viz část 7) a snažil se přizpůsobit konečný návrh 

potřebám praxe v oblasti veřejného zdravotního pojištění. Z toho důvodu je důraz kladen na 

rychlost a efektivnost rozhodování a zlepšení postavení pojištěnce v řízeních o jeho nároku. 

Lze shrnout, že orgánem příslušným k rozhodování v prvním stupni bude zdravotní 

pojišťovna, přičemž o případném odvolání bude rozhodovat revizní komise této zdravotní 

pojišťovny jako její zvláštní nezávislý orgán. Počet situací, které budou podmíněny 

přivolením zdravotní pojišťovny, se celkově (byť nijak zásadně) sníží, přičemž další redukce 

budou zvažovány v závislosti na vyhodnocování rozhodovací praxe. Procesní postup bude 

plynout z obsahu návrhu na poskytnutí zdravotních služeb jako hrazených, kdy v případě, že 

bude tento návrh obsahovat veškeré podstatné informace, nebude zahájeno řízení, ale 

zdravotní pojišťovna vydá souhlas, který bude okamžitě vykonatelný. Až v případě 

nemožnosti vydání souhlasu, bude zahájeno řízení, které se bude řídit postupem obsaženým 

ve správním řádu. Jeho účastníkem bude pojištěnec a výsledkem standardní rozhodnutí s tou 

výjimkou, že v případě plného vyhovění žádosti proti němu nebudou přípustné opravné 

prostředky.  

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Zvolená varianta bude realizována v rámci rozhodovací praxe jednotlivých zdravotních 

pojišťoven s tím, že koordinační a sjednocující funkci by mělo zajišťovat Ministerstvo 

zdravotnictví prostřednictvím svých zástupců v revizních komisích. Rozhodnutí budou 

zároveň přezkoumatelná v systému správního soudnictví.  

6. Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti bude průběžně provádět Ministerstvo zdravotnictví, přičemž se zaměří 

zejména na rozsah celé agendy a její případné zefektivnění v rámci následných novelizací 

zákona č. 48/1997 Sb. Vzhledem k tomu, že cílem návrhu je především zvýšení 

transparentnosti řízení, sjednocení rozhodovací praxe napříč zdravotními pojišťovnami a 

zrychlení celého procesního postupu, zaměří se v rámci přezkumu předkladatel zejména na: 

a) zjišťování doby řízení do doby vydání pravomocného rozhodnutí, případně poskytnutí 

hrazené léčby 

b) počet a důvody odchylných rozhodnutí zdravotních pojišťoven v obdobných případech 

c) porovnání nákladů na tuto agendu včetně nákladů na léčbu schvalovanou zdravotní 

pojišťovnou v porovnání s dosavadním stavem a 

d) počet řízení vedených v případech nároku pojištěnce ve správním soudnictví. 

Přezkum by měl s ohledem na dostatek validních dat proběhnout nejdříve 3 roky po nabytí 

účinnosti právní úpravy a nejpozději do 5 let po nabytí účinnosti. 
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7. Konzultace a zdroje dat 

Návrh vychází z konzultací, které Ministerstvo zdravotnictví provedlo v období od listopadu 

2018 do února 2019. Účastnili se jich zástupci zdravotních pojišťoven, dotčených segmentů 

poskytovatelů zdravotních služeb (praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, akutní lůžková 

péče), Česká lékařská komora, Pacientská rada jako zástupce všech pacientských organizací, 

Kancelář veřejného ochránce práv, Ministerstvo financí a Ministerstvo vnitra. Data poskytly 

především zdravotní pojišťovny, doplňková vyjádření poté všechny další oslovené dotčené 

subjekty.  

 

 

 

 

 

 

Část II – Úhradová regulace v oblasti stomatologie a ortodoncie 

1.1 Definice problému 

Zákon č. 48/1997 Sb. od svého přijetí v roce 1997 upravuje v příloze č. 4 úhrady 

ortodontických a protetických stomatologických výrobků, tedy ortodontických aparátů a 

zubních náhrad. V roce 2011 došlo k minimální dílčí novelizaci této přílohy, která spočívala 

v novém nadefinování dentálních slitin pro zhotovování stomatologických výrobků 

v základním provedení. V ostatních parametrech se však po celou dobu od svého vzniku 

příloha č. 4 nezměnila, a to jak pokud jde o kategorizaci ortodontických a protetických 

stomatologických výrobků, tak pokud jde o výši úhrad u částečně hrazených ortodontických a 

protetických stomatologických výrobků, u nichž jsou úhrady v platném znění přílohy č. 4 

stanoveny pevnou částkou.  

Ministerstvo zdravotnictví nedisponuje statistickými údaji ohledně současných cen částečně 

hrazených stomatologických výrobků, přičemž tyto údaje nemají k dispozici ani Česká 

stomatologická komora či zdravotní pojišťovny. Tyto ceny se navíc mohou mezi jednotlivými 

poskytovateli významně lišit, jelikož jde o ceny regulované tzv. věcně usměrněnou cenou, do 

níž lze započítat oprávněné náklady a přiměřený zisk, přičemž výše oprávněných nákladů se 

mezi poskytovateli mohou i významně lišit.  

Na vývoj cen částečně hrazených stomatologických výrobků tak lze usuzovat pouze nepřímo. 

Celková míra spotřebitelské inflace od roku 1998 do roku 2018 činila podle údajů Českého 

statistického úřadu cca 70,7 procenta. Průměrná hrubá měsíční mzda pak v roce 1998 činila 

11.801,- Kč, zatímco v roce 2019 činila 34.125,- Kč. Přestože inflace v oblasti 

stomatologických výrobků nemusí celkové míře spotřebitelské inflace odpovídat (může 

ovšem být jak nižší, tak i vyšší), je nutné přihlédnout ke skutečnosti, že výroba 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBR4CB60S)



26 
 

stomatologických výrobků je významně individualizovanou záležitostí a klíčovým výrobním 

faktorem a zásadní nákladovou položkou je tak práce specializovaných pracovníků. Růst 

průměrných hrubých mezd v ČR přitom za období od přijetí účinného znění přílohy č. 4 

zákona činil cca 3,5 násobek. Proto lze předpokládat, že od přijetí zákona o veřejném 

zdravotním pojištění patrně došlo k významnému navýšení cen částečně hrazených 

stomatologických výrobků způsobeným jak navšováním celkové cenové hladiny v ČR, tak 

navyšováním nákladů na jejich výrobu, a tím vzrostly i výše doplatků pojištěnců u částečně 

hrazených ortodontických a protetických stomatologických výrobků. 

Příloha č. 4 pak také v oblasti protetických stomatologických výrobků neodpovídá 

současnému stavu medicíny v oboru zubní lékařství, kdy jsou jako hrazené výrobky 

stanoveny technologie a postupy, které se již dnes buď vůbec nepoužívají, nebo které podle 

stávajících poznatků nepředstavují léčbu na náležité odborné úrovni. 

1.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Kategorizaci a úhradovou regulaci ortodontických a protetických stomatologických výrobků 

stanoví příloha č. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění, v níž od příjetí tohoto zákona 

v roce 1997 došlo pouze k jedné dílčí změně v definici dentálních slitin pro zhotovování 

stomatologických výrobků v základním provedení, zatímco v ostatních parametrech se tato 

příloha od svého přijetí nezměnila. 

1.3 Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými subjekty jsou poskytovatelé zdravotních služeb v oboru zubní lékařství a 

ortodoncie, zubní technici vyhotovující stomatologické výrobky, zdravotní pojišťovny a 

pojištěnci. 

1.4 Popis cílového stavu 

Cílem návrhu je uvést kategorizaci a úhradovou regulaci stomatologických výrobků do 

souladu se současnými poznatky lékařské vědy a zvýšit částečné úhrady těchto výrobků za 

účelem snížení doplatků pojištěnců. 

1.5 Zhodnocení rizika 

Pokud by nedošlo ke změně stávající právní úpravy, dojde tím k pokračování stavu, kdy 

kategorizace a úhradová regulace stomatologických výrobků neodpovídá současným 

medicínským poznatkům. Byly by také zachovány výše úhrad u částečně hrazených 

stomatologických výrobků, které po 20 letech účinnosti právní úpravy již neodpovídají 

současným cenám těchto výrobků a oproti stavu v době přijetí zákona o veřejném zdravotním 

pojištění tak u řady výrobků došlo k navýšení spoluúčasti pojištěnců. 

2. Návrh variant řešení 

Nulová varianta – nedojde k přijetí nové úpravy příloh č. 1 a 4 zákona o veřejném 

zdravotním pojištění. 
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Varianta 1a – návrh na úpravu přílohy č. 1 zákona v oblasti ortodoncie, kde budou nově 

upraveny ortodontické výkony týkající se léčby fixními ortodontickými aparáty jako výkony 

hrazené jen za určitých podmínek, a přílohy č. 4 zákona, pokud jde o stanovení kategorií 

pojištěnců a kategorizaci a úhradovou regulaci ortodontických výrobků v oblasti snímacích 

ortodontických aparátů. Návrh byl předložen Českou stomatologickou komorou a 

vytvořen v součinnosti se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Svazem zdravotních 

pojišťoven, Českou ortodontickou společností a Komorou zubních techniků, a 

představuje tedy odborné doporučení, jak problematiku řešit. 

U kategorie „a“ pojištěnců (pojištěnci s nejzávažnějšími vadami) v důsledku návrhu dochází 

k rozšíření jejich nároku, a to tím, že tito pojištěnci budou mít vedle veškeré doposud plně 

hrazené ortodontické léčby plně hrazenou i léčbu fixními ortodontickými aparáty a to nově 

včetně těchto aparátů (fixní ortodontické aparáty nebyly doposud hrazeny ani pro kategorii 

„a“, byly hrazeny pouze zdravotní výkony v rámci této léčby). 

U kategorie „b“ pojištěnců (pojištěnci se středně závažnými vadami) dochází ke zúžení jejich 

nároku na léčbu v souvislosti s věkem. Nárok na úhradu léčby a ortodontických aparátů bude 

oproti účinnému znění omezen věkem pojištěnce na maximálně 22 let věku. Zároveň dochází 

k navýšení výše částečných úhrad ortodontických aparátů a tím ke snížení doplatků 

pojištěnců. 

U kategorie „c“ pojištěnců (podle stávající právní úpravy pojištěnci do 18 let věku, podle 

návrhu nově do 22 let věku) dochází k rozšíření jejich nároku ve dvou rovinách, a to za prvé 

prodloužením věkového limitu pro jejich léčbu z 18 na 22 let věku a za druhé zvýšením 

částečných úhrad u částečně hrazených ortodontických výrobků.Obecně platí, že ortodontická 

léčba je efektivní především v dětském věku, tedy do dosažení 18 let. Čím dříve je léčba 

zahájena, tím spíše lze dosáhnout skutečného léčebného efektu. Ortodontická intervence, 

zahájená po dosažení 18 let věku (s výjimkou pojištěnců s nejtěžšími vadami – kategorie „a“, 

kde se navrhuje plná úhrada bez ohledu na věk), má estetický, nikoliv terapeutický účel. 

Přesto se navrhuje posunutí věkové hranice až na 22 let. Tato hranice reflektuje věk, kdy 

dochází k ukončení vývoje čelistí (např. Fudalej, Kokich, et al - AJODO 2007). Hranice 22 let 

je odůvodněna i dalšími faktory. Poskytuje dostatek času pro hrazenou léčbu i u těch pacientů, 

u nichž by diagnóza byla stanovena krátce před dosažením 18 let věku (přitom ortodontická 

diagnóza je v naprosté většině případů určitelná dávno před dosažením 18 let věku). Navíc 

poskytuje možnost hrazené léčby i těm pacientům, kteří se pro ni rozhodnou krátce po 

dosažení zletilosti, protože v dětském věku např. pro postoj rodičů k této léčbě neměli přístup. 

Hranice 22 let je zároveň dostatečně motivující k tomu, aby pojištěnci neodkládali 

ortodontickou léčbu a zahájili ji co nejdříve, neboť ortodontická léčba zahájená v dětském 

věku je efektivní a může přinést skutečné zlepšení zdravotního stavu, nikoliv pouhý estetický 

efekt, který je akcentován v dospělosti. 

Vyloučení ortodontických výkonů a výrobků pro dospělé nad 22 let z úhrad veřejného 

zdravotního pojištění přinese úsporu prostředků  ve výši cca 60 milionů korun ročně. Tyto 

prostředky budou použity na krytí nákladů na péči pro pojištěnce do 22 let, zejména 

v kategorii „a“ (pojištěnci s nejzávažnějšími vadami), a také na zvýšení částečných úhrad 
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zdravotních pojišťoven u všech částečně hrazených ortodontických výrobků pro pojištěnce 

v kategoriích „b“ a „c“. 

Varianta 1b – návrh na úpravu přílohy č. 4 zákona, pokud jde o kategorizaci a 

úhradovou regulaci protetických stomatologických výrobků, předložený Českou 

stomatologickou komorou a vytvořený v součinnosti se Všeobecnou zdravotní 

pojišťovnou, Svazem zdravotních pojišťoven, Českou ortodontickou společností a 

Komorou zubních techniků. Návrh tak představuje odborné doporučení, jak 

problematiku řešit. 

Dochází k přizpůsobení úhradové kategorizace protetických stomatologických výrobků 

současnému stavu medicínské vědy a technologií, aby zákonem byly jako hrazené stanoveny 

ty protetické stomatologické výrobky, které se v současnosti používají a jejichž používání 

odpovídá požadavku náležité odborné úrovně zdravotních služeb. 

Návrh je koncipován tak, aby pro všechny pojištěnce nabízel alespoň jednu plně hrazenou 

variantu protetického řešení jejich zdravotního stavu. 

U většiny protetických stomatologických výrobků dochází k prodloužení lhůty, po jejímž 

uplynutí má pojištěnec nárok na úhradu dalšího výrobku ze stejného medicínského důvodu 

(v rámci léčby stejné vady). Tato změna vychází z vyšší kvality a delší životnosti současných 

protetických stomatologických výrobků a neprojeví se na dostupnosti hrazených služeb pro 

pojištěnce. 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Nulová varianta – náklady této varianty spočívají v zachování kategorizace a úhradové 

regulace ortodontických a protetických stomatologických výrobků, která neodpovídá 

současným poznatkům lékařské vědy a medicínským technologiím. Náklady této varianty též 

představuje zachování vysokých doplatků pojištěnců u částečně hrazených ortodontických a 

protetických stomatologických výrobků, jelikož reálná výše doplatků se od přijetí platného 

znění přílohy č. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění v roce 1997 významně zvýšila 

v důsledku toho, že částečná úhrada zdravotních pojišťoven je stanovena pevnou částkou, 

zatímco ceny stomatologických výrobků v mnoha případech rostly, někdy i významně. 

Varianta 1a – náklady této varianty představují především finanční dopady do systému 

veřejného zdravotního pojištění, pro pojištěnce z kategorie „b“ starší 22 let pak náklad 

představuje skutečnost, že ortodontická léčba jejich estetických vad nově nebude od 22 let 

věku hrazena zdravotními pojišťovnami; přínosem je přizpůsobení kategorizace 

ortodontických výkonů a výrobků současným poznatkům lékařské vědy a ortodontickým 

technologiím a zvýšení dostupnosti léčby pro ty pojištěnce, pro které má léčba medicínské 

přínosy (pojištěnci s nejvážnějšími vadami a pojištěnci do 22 let věku) tím, že se těmto 

pojištěncům rozšiřuje nárok na hrazené služby (pojištěnci s nejtěžšími vadami budou nově mít 

plně hrazené snímací i fixní ortodontické aparáty a bude u nich veškerá léčba plně hrazena 

v každém věku, zvyšuje se horní limit pro úhradu léčby u dětí z 18 let na 22 let věku) a 
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zvyšují se úhrady zdravotních pojišťoven u částečně hrazených ortodontických aparátů pro 

pojištěnce v kategorii „b“ a „c“. 

Varianta 1b – náklady této varianty představují především finanční dopady do systému 

veřejného zdravotního pojištění, přínosem je přizpůsobení kategorizace protetických 

stomatologických výrobků současným poznatkům lékařské vědy a stomatologickým 

technologiím; přínosem je též prodloužení lhůty, po jejímž uplynutí má pojištěnec nárok na 

úhradu dalšího protetického stomatologického výrobku ze stejného medicínského důvodu (v 

rámci léčby stejné vady). 

3.2 Náklady 

Nulová varianta – viz bod 3.1. 

Varianta 1a + varianta 1b – souhrná výše dodatečných finančních nákladů pro systém 

veřejného zdravotního pojištění za obě varianty byla Českou stomatologickou komorou ve 

spolupráci se zdravotními pojišťovnami a dalšími subjekty spolupracujícími na návrhu 

vyčíslena na 200 milionů Kč v prvním roce účinnosti návrhu. Díky prodloužení lhůty, po 

jejímž uplynutí má pojištěnec nárok na úhradu dalšího protetického stomatologického 

výrobku ze stejného medicínského důvodu (v rámci léčby stejné vady), se předpokládá, že 

nárůst nákladů se v dalších letech zpomalí či dokonce otočí a v dlouhodobém časovém 

horizontu by tak finanční dopad variant 1a a 1b do systému veřejného zdravotního pojištění 

měl být nízký nebo neutrální.  

Zároveň v důsledku varianty 1a dochází k přesunu cca 60 milionů Kč ročně od pojištěnců se 

středně těžkými vadami starších 22 let, u nichž se jedná o pouze estetický efekt léčby, 

k pojištěncům s nejzávažnějšími vadami a pojištěncům do 22 let, u nichž má léčba významné 

medicínské přínosy. 

3.3 Přínosy 

Nulová varianta – přínosem je pouze absence nutnosti zpracovávat novou právní úpravu. 

Varianta 1a – přínosem je přesunutí cca 60 milionů K ročně ze systému veřejného 

zdravotního pojištění od pojištěnců, u kterých se jedná o v zásadě estetické vady, 

k pojištěncům, u nichž léčba má skutečný medicínský přínos (pojištěnci s nejzávažnějšími 

vadami, pojištěnci do 22 let věku). Přínosem je též rozšíření nároku na hrazené služby pro 

pojištěnce v kategoriích „a“ (nárok na úhradu snímacích i fixních aparátů a veškeré léčby) a 

„c“ (nárok na úhrady léčby do 22 let) a z hlediska pojištěnců též zvýšení částečné úhrady 

zdravotních pojišťoven u částečně hrazených ortodontických stomatologických výrobků 

v kategoriích „b“ a „c“ (kategorie „a“ má všechny ortodontické stomatologické výrobky 

hrazené plně). 

Varianta 1b – přínosem je přizpůsobení kategorizace protetických stomatologických výrobků 

současným poznatkům lékařské vědy a stomatologickým technologiím a prodloužení lhůty, 

po jejímž uplynutí má pojištěnec nárok na úhradu dalšího protetického stomatologického 
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výrobku ze stejného medicínského důvodu (v rámci léčby stejné vady), čímž dojde k úspoře 

nákladů pro systém veřejného zdravotního pojištění. 

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Nulovou variantu (0a, 0b) považujeme za nevyhovující, jelikož konzervuje současný stav, 

kdy kategorizace a úhradová regulace stomatologických výrobků neodpovídá současným 

poznatkům lékařské vědy a kdy se výše částečných úhrad u stomatologických výrobků 

neměnily po dobu 20 let a došlo tak ke zvýšení spoluúčasti pojištěnců. 

Varianta 1a – v součtu s variantou 1b se předpokládají náklady pro systém veřejného 

zdravotního pojištění asi 200 milionů Kč v prvním roce účinnosti, v dalších letech by se 

finanční dopady měly snižovat, přičemž dojde k přesunutí cca 60 milionů Kč ročně od 

pojištěnců, u kterých jde o odstranění estetických vad, k pojištěncům, u nichž je výrazný 

léčebný efekt. S výjimkou pojištěnců starších 22 let zařazených podle dosavadní právní 

úpravy v kategorii „b“, u nichž se navrhuje zrušení nároku na úhradu z veřejného zdravotního 

pojištění z důvodu, že se jedná o estetické vady, dochází k rozšíření nároků všech ostatních 

pojištěnců a zvýšení částečných úhrad zdravotních pojišťoven oproti účinné právní úpravě. 

Varianta 1b – v součtu s variantou 1a se předpokládají náklady pro systém veřejného 

zdravotního pojištění asi 200 milionů Kč v prvním roce účinnosti, v dalších letech by se 

dopady měly snižovat. V důsledku realizace varianty dojde k přizpůsobení kategorizace a 

úhradové regulace protetických stomatologických výrobků současným poznatkům medicínské 

vědy a stomatologickým technologiím. 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

K realizaci doporučujeme varianty 1a a 1b, které představují odborné doporučení k řešení 

dané problematiky, přináší nejvýznamnější medicínské benefity pro pojištěnce, přičemž 

jejich finanční náklady pro systém veřejného zdravotního pojištění jsou přiměřené 

jejich přínosům pro pojištěnce. 

Nulovou variantu považujeme na základě provedeného vyhodnocení nákladů a přínosů za 

nevhodnou. 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná pouze o parametrické změny kategorizace výrobků a 

výše a podmínek úhrad v ortodontické a protetické stomatologické péči, ale nemění se způsob 

administrativního vypořádání těchto úhrad, nepovažuje předkladatel za nutné v návrhu řešit 

implementaci a vynucování navrhovaných změn. K implementaci a vynucování nové právní 

úpravy jsou plně využitelné stávající postupy. 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti regulace bude prováděn průběžně orgány a institucemi činnými v oblasti 

veřejného zdravotního pojištění (zdravotní pojišťovny, Ministerstvo zdravotnictví, Ústav 

zdravotnických informací a statistiky). Především bude vyhodnocováno, jak se nová právní 
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úprava v praxi projeví na poptávce pojištěnců po hrazené ortodontické a protetické 

stomatologické péči, na doplatcích pojištěnců, výdajích zdravotních pojišťoven a dostupnosti 

zdravotní péče. 

7.  Konzultace a zdroje dat 

Hodnocený návrh zákona vychází z odborného návrhu předloženého Českou stomatologickou 

komorou, vytvořeného v součinnosti se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Svazem 

zdravotních pojišťoven, Českou ortodontickou společností a Komorou zubních techniků. 

Návrh byl v přípravné fázi předložen k vyjádření i Pacientské radě působící při Ministerstvu 

zdravotnictví, která k němu nevyslovila žádné připomínky. 

 

 

 

 

 

 

Část III – Úhradová regulace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely 

(PZLÚ) sloužícím jako moderní terapie 

1.1 Definice problému 

V současné době je otázka stanovení, změn či rušení maximálních cen výrobce a výší 

a podmínek úhrady léčivých přípravků a PZLÚ legislativně řešena v zákoně č. 48/1997 Sb., 

zejména pak v jeho části šesté. Současné pojetí této regulace se v zákoně č. 48/1997 Sb. i přes 

určité novelizace vyskytuje již od roku 2008, přičemž k poslední rozsáhlejší novelizaci v této 

oblasti došlo v roce 2011. 

Pro řadu léčivých přípravků či PZLÚ, které jsou určeny k terapii vzácných onemocnění, 

nedává současný systém regulace dostatečný prostor pro rychlý vstup do úhrad z prostředků 

veřejného zdravotního pojištění. Tzv. vysoce inovativní léčivé přípravky (VILP), které 

nemohou vstoupit do systému veřejného zdravotního pojištění standardní cestou (stanovením 

úhrady SÚKLem), mohou být zařazeny prostřednictvím postupu podle § 39d zákona č. 

48/1997 Sb. V případě VILP se jedné o léčivý přípravek, u nějž nelze prokázat nákladovou 

efektivitu, ať již z důvodu, že nákladově efektivní není, nebo z důvodu, že zatím nebyla 

zajištěna potřebná data. V takovém případě je možné stanovit dočasnou úhradu na dobu 24 

měsíců s možností prodloužení o dalších 12 měsíců. Současný systém nicméně není v mnoha 

případech využíván. To může být způsobeno jednak neochotou držitele registrace 

prostřednictvím tohoto režimu do systému veřejného zdravotního pojištění vstupovat, ale 

rovněž faktickými překážkami. U mnoha léčivých přípravků nebude totiž možné kvůli 

malému počtu pacientů, pro něž je určen (tzv. „orphan drugs“), možné ani zajistit potřebná 
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data ke vstupu do systému veřejného zdravotního pojištění nebo alespoň jako dočasně 

hrazený podle § 39d zákona č. 48/1997 Sb.  

Stávající právní úprava v této oblasti poté nese další dílčí negativa, zmínit lze např. to, že 

pacientům rozléčeným léčivým přípravkem v režimu dočasné úhrady není po jeho ukončení 

garantováno doléčení, na němž by se nemuseli dále osobně finančně podílet. Vzhledem 

k finanční náročnosti těchto léčivých přípravků, to v mnoha případech znamená faktickou 

nedostupnost takového léčivého přípravku pro pacienta. Celá regulace je v současnosti jak 

pojištěnci, tak některými držiteli registrace obcházena mechanismem výjimečné úhrady na 

základě rozhodnutí zdravotní pojišťovny podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb. Účelem tohoto 

institutu ovšem nemůže být nahrazování standardních úhradových mechanismů, tedy vstupu 

léčivých přípravků do systému veřejného zdravotního pojištění. V mnoha případech poté ani 

nebude splněna (nebo bude minimálně sporná) podmínka jediné možnosti z hlediska 

zdravotního stavu pojištěnce. Zde je třeba uvést, že počet žádostí i celkový objem uhrazené 

péče podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb. mezi lety 2013 a 2018 vzrostl až trojnásobně, přičemž 

drtivá většina těchto nákladů je tvořena právě na léčivé přípravky stojící mimo standardní 

úhradový režim (úhrada v běžném řízení vedeném SÚKLem nebo stanovená podle § 39d 

zákona č. 48/1997 Sb.). 

1.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Obecně platí, že potřeba hradit přípravky z prostředků veřejného zdravotního pojištění 

a regulovat tuto oblast zákony vychází ze znění článku 31 Listiny základních práv a svobod, 

podle kterého platí, že „Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě 

veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, 

které stanoví zákon.“.  

Cenová regulace u přípravků alespoň částečně hrazených z prostředků veřejného zdravotního 

pojištění je pak naplňováním veřejného zájmu spočívajícím v udržení vyváženého postavení 

prodávajícího a kupujícího u zboží zcela nebo zčásti dotovaného z prostředků státního 

rozpočtu nebo z jiných veřejných rozpočtů podle ustanovení § 1 odst. 6 písm. d) zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách. 

Obecně jsou pro regulaci cen a úhrad přípravků v současné době relevantní následující právní 

předpisy: 

a) zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

o vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

veřejném zdravotním pojištění 

o vyhláška č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin, ve znění pozdějších 

předpisů 

o vyhláška č. 385/2007 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek určených 

k podpůrné nebo doplňkové léčbě, ve znění pozdějších předpisů 

b) zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
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o vyhláška č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 

znění pozdějších předpisů 

c) zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění 

pozdějších předpisů 

d) zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

e) zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších 

předpisů 

f) 1/2019/FAR-1 Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví o regulaci cen léčivých 

přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely 

g) 1/19-FAR Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví seznam ATC 

skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální 

ceny 

h) 89/105/EHS Směrnice Rady ze dne 21. 12. 1988, o průhlednosti opatření upravujících 

tvorbu cen u humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti 

vnitrostátních systémů zdravotního pojištění 

Zákon č. 48/1997 Sb. je rozhodujícím zákonem v oblasti vynakládání prostředků veřejného 

zdravotního pojištění. V zásadní míře vymezuje právní rámec pro oblast regulace výší 

a podmínek úhrad přípravků a tam kde to jiné předpisy umožňují, tak i pro oblast cenové 

regulace přípravků. Základním principem tohoto zákona v oblasti regulaci cen a úhrad 

přípravků je dosahování a udržování veřejného zájmu na zajištění kvality a dostupnosti 

hrazených služeb, fungování systému zdravotnictví a jeho stability v rámci finančních 

možností systému veřejného zdravotního pojištění. 

Návrh zákona v této oblasti se dotýká především ustanovení § 15 odst. 5 a násl. a § 39a a násl. 

zákona č. 48/1997 Sb. 

1.3 Identifikace dotčených subjektů 

Prospěch i neprospěch mohou z důvodu realizace návrhu získat pojištěnci (pacienti), jedná se 

přitom o dopad přímý. Návrh upravuje oblast regulace cen a úhrad přípravků, a pokud bude 

z důvodu návrhu zvýšen objem určitých hrazených přípravků, či bude docházet v menší míře 

ke snižování úhrad již hrazených přípravků, budou z toho profitovat pojištěnci, kteří tyto 

přípravky používají a z důvodu zlepšení finanční dostupnosti těchto přípravků. Neprospěch 

pro pojištěnce může nastat v situaci, kdy případně nebude nový systém generovat dostatečné 

úspory z prostředků veřejného zdravotního pojištění a tím pádem nebude možno finanční 

prostředky z těchto úspor relokovat pro jiné oblasti hrazené péče. Podle databáze DataKO 

jako dotčený subjekt v oblasti pacientský práv připadá v úvahu Svaz pacientů České 

republiky, z.s., Unie Roska - Česká MS společnost, Parent Project, Národní rada zdravotně 

postižených ČR, Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách, o.s., apod. 

Podobně tomu může být i v případě dalších pacientských organizací, které sdružují pacienty, 

jejichž onemocnění je terapeuticky ovlivnitelné přípravky – seznam dalších pacientských 

organizací je veřejně dostupný z například z adresy 

https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=databaze-organizaci. V případě 

pacientských organizací se však většinou jedná o dopad nepřímý, protože navrhovaná právní 
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úprava nezakládá žádná práva a povinnosti pro tyto subjekty. Pacientské organizace nicméně 

budou moci nově zasedat v poradním orgánu Ministerstva zdravotnictví pro úhradu přípravků 

pro vzácná onemocnění – příklad přímého dopadu.  

Prospěch i neprospěch mohou z důvodu realizace návrhu získat i osoby obchodující 

s přípravky anebo také osoby, jejichž podnikatelská činnost je s obchodováním přípravků 

jinak úzce spjata (např. poradenské společnosti, specializované advokátní kanceláře). Jestliže 

dojde ve vztahu k přijetí návrhu ke zvýšení objemu obchodovaných přípravků, lze důvodně 

předpokládat i vyšší zisky u těchto osob. Naopak rizikem pro tyto osoby může být případná 

nižší disponibilita uspořenými veřejnými prostředky, a proto se teoreticky na některé oblasti 

hrazené zdravotní péče nemusí dostávat takový dostatek veřejných finančních prostředků, 

který je potřeba k dostatečnému obchodování přípravků na českém trhu. V úvahu pak 

připadají zejména osoby uvádějící přípravky na český trh, distributoři, lékárny, společnosti 

usnadňující vstup na trh a podobně. Databáze DataKO neuvádí k těmto osobám žádný 

záznam. Tyto osoby se nicméně často sdružují v různých spolcích, mezi které patří například 

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, České asociace farmaceutických firem, 

Asociace výrobců klinické výživy, Asociace velkodistributorů léčiv, Česká farmaceutická 

společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Česká farmakoekonomická společnost, 

Česká lékárnická komora, Asociace provozovatelů lékárenských sítí. 

Prospěch i neprospěch mohou z důvodu realizace návrhu zaznamenat i zdravotní pojišťovny. 

Některé části návrhu mají za cíl zvýšit úsporový potenciál systému (např. snížení finančních 

limitů pro zahájení zkrácené revize), v takovém případě budou moci zdravotní pojišťovny 

relokovat uspořené finance na jiné oblasti hrazené péče. Z důvodu předpokládaného vyššího 

obratu některých přípravků však může naopak docházet ze zvýšeným nákladům zdravotních 

pojišťoven, což může fakticky omezit rozsah reálně hrazené péče. Podle databáze DataKO 

zde připadá v úvahu jako dotčený subjekt Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. Dále připadají 

v úvahu všechny zaměstnanecké zdravotní pojišťovny, které v otázkách regulace cen a úhrad 

prostředků obvykle vystupují společně prostřednictvím organizace Svaz zdravotních 

pojišťoven ČR. Pro oblast zdravotního pojištění připadá v úvahu jako dotčený subjekt též 

Kancelář zdravotního pojištění, v jeho případě se však na rozdíl od zdravotních pojišťoven 

jedná o dopad nepřímý. 

Mezi dotčené subjekty mohou patřit i lékaři indikující přípravky a odborné lékařské spolky, 

které indikující lékaře sdružují. Důležitým faktorem při indikování konkrétních přípravků 

z rukou lékaře totiž často hraje cena a výše a podmínky úhrady přípravku – jedná se tedy o 

dopad přímý. Dalším příkladem přímého dopadu je nová možnost účasti odborných 

lékařských kapacit v poradním orgánu Ministerstva zdravotnictví pro úhradu přípravků pro 

vzácná onemocnění. Podle databáze DataKO zde jako dotčené subjekty přichází v úvahu 

pouze Česká gynekologická a porodnická společnost (ČGPS). Dále se však může jednat 

například o Českou lékařskou komoru, spolky a společnosti v rámci České lékařské 

společnosti J. E. Purkyně, aj. U této skupiny dotčených subjektů se nepodařilo identifikovat, 

zda je návrh vůči nim ve prospěch či neprospěch. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBR4CB60S)



35 
 

Mezi dotčené subjekty dále patří Ministerstvo zdravotnictví, které do oblasti regulace cen a 

úhrad v několika oblastech zasahuje svou činností – dopad je přímý. Nebylo identifikováno, 

zda je návrh vůči Ministerstvu zdravotnictví ve prospěch či neprospěch. 

Mezi dotčené subjekty dále patří Státní ústav pro kontrolu léčiv, protože i tento správní orgán 

do oblasti regulace cen a úhrad významně zasahuje svojí činností – dopad je přímý. Nebylo 

identifikováno, zda je návrh vůči Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv ve prospěch či 

neprospěch. 

Mezi dotčené subjekty dále patří celní úřad. Celní úřad bude nově vybírat pokuty za přestupky 

dle § 39q zákona č. 48/1997 Sb. – jedná se o dopad přímý. Nebylo identifikováno, zda je 

návrh ve prospěch či neprospěch celního úřadu. 

Mezi dotčené subjekty dále náleží Ústav zdravotnických informací a statistiky České 

republiky, Český statistický úřad, orgány sociálního zabezpečení, a to ve vztahu 

k poskytování vyžádaných informací dle ustanovení § 39da odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. – 

jedná se o dopad přímý. Nebylo identifikováno, zda je návrh vůči těmto institucím ve 

prospěch či neprospěch. 

Při odhadování dotčených subjektů byla využita databáze DataKO, dále veřejné informace 

o subjektech na internetu a konečně též zápisy z jednání Pracovní skupiny pro revizi systému 

cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, která působila na 

Ministerstvu zdravotnictví v roce 2018. 

1.4 Popis cílového stavu 

Hlavním cílem návrhu zákona v této oblasti je zjednodušení a zvýšení transparentnosti vstupu 

léčivých přípravků a PZLÚ do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění. To se týká 

především precizace procesu pro přiznání dočasné úhrady vysoce inovativních léčivých 

přípravků. Jeho výsledkem musí být takový právní rámec, který bude motivovat držitele 

registrace k podání žádosti o přiznání úhrady.  

Zvláštní pravidla je třeba nastavit i pro skupinu léčivých přípravků nazývanou jako „orphan 

drugs“. Jedná se o léčivé přípravky určené pro léčbu velmi vzácných onemocnění, u nichž lze 

předpokládat velmi malý počet léčených pacientů. Takové léčivé přípravky mají velmi 

omezené možnosti, jak standardní cestou vstoupit do systému veřejného zdravotního 

pojištění, neboť lze jen obtížně získat medicínská a farmakoekonomická data, na nichž by 

bylo možné osvědčit požadavky stanovené právními předpisy. Nicméně i pro skupinu „orphan 

drugs“ je žádoucí pravidla standardizovat, a to takovým způsobem, který umožní široké 

zapojení všech dotčených subjektů. U těchto léčivých přípravků je předpokládána relativně 

vysoká nákladovost a mimo nákladové efektivity, která bude mnohdy negativní, je nutné 

posuzovat i další, např. socioekonomické dopady takové léčby. 

1.5 Zhodnocení rizik 

Konkrétní dílčí rizika (ve věcných i právních oblastech) spojená s neřešením problémů jsou 

popsána v rámci popisu důsledků jednotlivých problémů (viz část 1.1 Definice problému).  
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2. Návrh variant řešení 

Vzhledem k tomu, že mnohé úpravy obsažené v návrhu zákona jsou spíše dílčí a nemají 

zásadní dopady do sféry adresátů právní normy, jsou přínosy a náklady uvedeny pouze 

v obecné části důvodové zprávy a stručně shrnuty v přehledu dopadů. Podrobnější hodnocení 

dopadů včetně variant řešení předkladatel zpracoval pouze pro část týkající se vstupu vysoce 

inovativních léčivých přípravků do režimu dočasné úhrady a rozhodování o vstupu léčiv pro 

vzácná onemocnění do systému veřejného zdravotního pojištění. 

a) Vysoce inovativní léčivé přípravky 

Varianta nulová – zachování současného stavu 

Tato varianta nepočítá s žádnou změnou současného stavu, tzn. § 39d zůstane v nezměněné 

podobě. Nepředpokládá se tak vymezení definice vysoce inovativního léčivého přípravku na 

úrovni zákon, ale jeho ponechání ve vyhlášce č. 376/2011 Sb. Ta bude nadále ve stejném 

znění obsahovat i náležitosti (viz její § 40), které je třeba splnit, aby bylo možné léčivý 

přípravek označit za vysoce inovativní. Ke změně nedojde ani v rámci ustanovení týkajících 

se přezkumu dopadů do systému veřejného zdravotního pojištění, zvyšování potenciálu jeho 

úspor a možnosti následného vstupu VILP do systému běžných úhrad. Doplněna nebudou ani 

ustanovení týkající se kontinuity bezplatného poskytování VILP po uplynutí lhůty trvání 

dočasné úhrady. Zachován zůstane rovněž princip, podle kterého se dočasná úhrada přiznává 

na dobu 24 měsíců s možností prodloužení o další rok. 

Varianta 1 – stanovení podrobných pravidel pro vstup VILP do režimu dočasné úhrady 

Podle navržené varianty, která byla diskutována v rámci provedených konzultací s dotčenými 

subjekty včetně zástupců pacientských organizací, dojde k následujícím změnám ustanovení 

§ 39d zákona č. 48/1997 Sb.: 

- definice vysoce inovativního léčivého přípravku je obsažena přímo v zákoně a dochází 

k částečnému rozvolnění kritérií pro přiznání takového statusu oproti současnému stavu 

(podle vyhlášky č. 376/2011 Sb.) 

- lhůta pro přiznání dočasné úhrady se prodlužuje z 24 měsíců a možného prodloužení o 

dalších 12 měsíců na 3 roky a možné prodloužení o další 2 roky 

- dále se zakotvují pravidla pro poskytování údajů o účinnosti léčivého přípravku, účelnosti 

terapeutické intervence nebo výsledcích léčby ze strany specializovaného pracoviště přímo 

v zákoně – dosud obsaženo parciálně ve vyhlášce č. 376/2011 Sb., ale např. specializované 

pracoviště nemá nárok ani na úhradu účelně vynaložených nákladů 

- zákonem se definují pravidla postupu sdílení rizik v případech, kdy náklady systému 

veřejného pojištění na úhradu příslušného VILP po dobu platnosti přesáhnou výši uvedenou 

v analýze dopadů (podklad pro rozhodnutí SÚKL) 

- stanoví se povinnost držitele registrace po uplynutí platnosti (nebo zrušení) dočasné úhrady 

příslušného VILP zajistit úhradu nákladů na léčivý přípravek pro konkrétního pojištěnce 
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- doplňují se další podrobnosti pro specifické případy (např. léčivý přípravek je již schválen 

pro léčbu v jiné indikaci, na trh vstoupí léčivý přípravek s obdobným klinickým využitím)    

b) Úhrada léčivých přípravků pro vzácná onemocnění 

Varianta nulová - zachování současného stavu 

Tato varianta nepředpokládá žádné změny dosavadní právní úpravy. Úhrada léčivých 

přípravků pro vzácná onemocnění nebude speciálně zákonem č. 48/1997 Sb. upravena. 

Potenciální úhrada těchto léčivých přípravků se bude realizovat pouze prostřednictvím § 16 

zákona č. 48/1997 Sb. Pojištěnec tak bude nucen prokázat, že se jedná o výjimečný případ a 

léčba prostřednictvím „oprhan drug“ je jedinou možností z hlediska jeho zdravotního stavu. 

Varianta 1 – stanovení podrobných pravidel pro úhradu „orphan drugs“ z veřejného 

zdravotního pojištění 

V rámci této varianty se navrhuje stanovení podrobnějších pravidel pro zajištění úhrady 

léčivých přípravků pro vzácná onemocnění z veřejného zdravotního pojištění. Navržená 

varianta je výsledkem provedení konzultací se stakeholdery a zástupci pacientů. Obsahem 

návrhu je zejména následující: 

- náležitosti podání žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku určeného 

k léčbě vzácných onemocnění (podává držitel registrace nebo zdravotní pojišťovna, součástí 

např. vyhodnocení dopadů dosavadní léčby, odhad dopadů do systému veřejného zdravotního 

pojištění, odhadovaná spotřeba a počet pacientů) 

- zakotvení účastenství v řízení pro odborné společnosti a pacientské organizace sdružující 

pacienty, jejichž léčba může být rozhodnutím ovlivněna 

- rozsah posuzovaných skutečností – nejsou rozhodující pouze data o nákladové efektivitě, ale 

celkový společenský zájem na léčbě daného onemocnění (socioekonomické dopady, dopady 

do rozpočtu atd.) 

- zakotvení zvláštního postupu pro vydání závazného stanoviska Ministerstvem zdravotnictví 

– poradní orgán složený rovnou měrou ze zástupců zdravotních pojišťoven, odborných 

společností a pacientské veřejnosti (veřejné projednání návrhu, stanovisko MZ do 30 dnů od 

postoupení ze strany SÚKL) 

- zakotvení povinnosti držitele registrace uhradit zdravotním pojišťovnám náklady na úhradu 

léčivého přípravku přesahující náklady uvedené v analýze dopadů do rozpočtu (obdobně jako 

v případě VILP) 

- stanovení pravidel pro přezkum maximální ceny a výše a podmínek úhrady příslušného 

léčivého přípravku pro vzácná onemocnění  

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů    

a) Vysoce inovativní léčivé přípravky 
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V rámci hodnocení nákladů a přínosů se předkladatel zaměřil zejména na zajištění cílů, které 

si vytýčil. Posuzovány jsou tedy primárně následující skutečnosti: 

a) ochota držitelů registrace vstoupit do systému dočasné úhrady podle § 39d zákona č. 

48/1997 Sb. a s tím spojené rozšíření hrazené léčby pro pojištěnce (3 body) 

b) udržitelnost systému veřejného zdravotního pojištění (3 body) 

c) zajištění dostupnosti a doléčení pacientů i po uplynutí lhůty pro přiznání dočasné úhrady 

(3 body) 

d) konzultace provedené s dotčenými subjekty (1 bod) 

Varianta nulová – zachování současného stavu 

Vzhledem k tomu, že tato varianta nemění dosavadní praxi, lze její náklady i přínosy 

identifkovat obecně jako neutrální, neboť nebudou stanovena žádná konkrétnější pravidla 

zajišťující udržitelnost systému veřejného zdravotního pojištění. Ke konkrétním hodnoceným 

cílům lze poté uvést následující skutečnosti. 

Ochota držitelů registrace vstoupit do režimu dočasné úhrady bude zachována na stávající 

úrovni. Nadále se pro identifikaci VILP použijí pravidla poměrně přísná pravidla obsažená ve 

vyhlášce č. 376/2011 Sb. Tím pádem nedojde ani k rozšíření hrazené léčby pro pojištěnce, 

jelikož vstup do dočasných úhrad nebude nijak rozšířen. V tomto kritériu se variantě 0 

přiděluje 1 bod. 

Udržitelnost systému veřejného zdravotního pojištění z důvodu vstupu VILP bude zachována 

v dosavadní míře. Nadále zůstanou zachována pravidla obsažená ve vyhlášce č. 376/2011 Sb., 

která jako fakultativní kritérium umožňuje uzavření smlouvy o sdílení rizik mezi zdravotní 

pojišťovnou a držitelem registrace (včetně náležitostí takového ujednání). V tomto kritériu se 

proto přiděluje této variantě 1 bod. 

Zajištění dostupnosti léčby a doléčení pacientů po ukončení či zrušení režimu dočasné úhrady 

zůstane nadále faktickou proklamací, kterou podle stávajícího znění § 39d odst. 3 držitel 

registrace činí při podání žádosti. Nedojde tedy k jednoznačnému vymahatelnému stanovení 

takové povinnosti pro držitele registrace a právní jistota pojištěnců (pacientů) stran nároku na 

doléčení nebude prohloubena. V tomto kritériu se variantě nulové nepřiděluje žádný bod. 

Tato varianta nebyla v rámci provedených konzultací nijak podpořena odbornou veřejností. 

V tomto kritériu se variantě nepřiděluje žádný bod. 

Varianta 1 – stanovení podrobných pravidel pro vstup VILP do režimu dočasné úhrady 

Varianta 1 je výsledkem podrobného projednání s dotčenými subjekty a z hlediska nákladů a 

přínosů ve vztahu ke stanoveným cílům přináší následující. 

Lze očekávat větší ochotu držitelů registrace ke vstupu do systému dočasné úhrady. V prvé 

řadě dochází k prodloužení garance jejího trvání ze 2 let na 3 roky a zároveň i k prodloužení 

doby navazující dočasné úhrady (nově 2 roky). Takový postup dává jednak větší prostor pro 
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získání potřebných dat pro vstup do standardního úhradového systému a za další garantuje 

držiteli registrace delší období pro úhradu léčby takto registrovaným VILP. Pro pojištěnce to 

rovněž znamená delší garanci úhrady v režimu dočasné úhrady, čímž se v mnoha případech 

vyhnou rovněž nutnosti žádat o mimořádnou úhradu podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb. 

K rozšíření rozsahu hrazené péče může potenciálně dojít rovněž nastavením vhodnějších 

kritérií pro určení VILP přímo v zákoně. Tato kritéria se výslovně váží ke zdravotnímu stavu 

pojištěnce a odhadovaným efektům léčby, kdy dopady do rozpočtu nemají vliv na označení 

léčivého přípravku jako vysoce inovativního. V tomto kritériu získává tato varianta 3 body. 

Za účelem zajištění udržitelnosti systému veřejného zdravotního pojištění se podle této 

varianty upravují pravidla pro uzavírání smluv pro kompenzaci nákladů, pokud by reálné 

náklady překročily ty, které byly uvedeny v analýze dopadů jako podkladu pro rozhodnutí 

SÚKL. Obsahem takového ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem 

zdravotních služeb je zejména způsob kompenzace nákladů, které zdravotním pojišťovnám 

vzniknou při překročení očekávaných nákladů. Takové ujednání je držitel registrace před 

přiznáním dočasné úhrady povinen uzavřít s každou zdravotní pojišťovnou (pokud tato o 

uzavření požádá). S ohledem na zakotvení tohoto nového postupu, který má potenciál zajistit 

udržitelnost systému veřejného zdravotního pojištění, se této variantě přidělují 3 body. 

Podle této varianty má pojištěnec jednoznačné zákonné právo na doléčení léčivým 

přípravkem i po uplynutí lhůty přiznání dočasné úhrady. Toto právo se realizuje 

prostřednictvím povinnosti držitele registrace bezplatně zajistit užívání VILP konkrétnímu 

pojištěnci nebo dohodou se zdravotní pojišťovnou, v níž bude určen způsob kompenzace 

nákladů, které jí s pokračováním v léčbě pojištěnce vzniknou. Neplnění této povinnosti poté 

podléhá sankci až do výše 1 milionu korun podle § 39q zákona č. 48/1997 Sb. S ohledem na 

stanovený cíl se touto řešení přidělují 3 body. 

Tato varianta je výsledkem konsensu odborné veřejnosti, který vyplynul z provedených 

konzultací v průběhu roku 2019. Z toho důvodu se tomuto řešení přiděluje 1 bod. 

b) Úhrada léčivých přípravků pro vzácná onemocnění 

V rámci hodnocení nákladů a přínosů se předkladatel zaměřil zejména na zajištění cílů, které 

si vytýčil. Posuzovány jsou tedy primárně následující skutečnosti: 

a) rozšíření dostupnosti vhodné individuální léčby hrazené z veřejného zdravotního pojištění 

pro pojištěnce trpící vzácným onemocněním (3 body) 

b) udržitelnost systému veřejného zdravotního pojištění (3 body) 

c) zajištění účasti odborných společností i pacientských organizací v procesu rozhodování o 

stanovení podmínek a výše úhrady „orphan drugs“ (3 body) 

d) konzultace provedené s dotčenými subjekty (1 bod) 

Varianta nulová - zachování současného stavu 
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Prostřednictvím této varianty nedochází k zohlednění specifik léčivých přípravků pro vzácná 

onemocnění stran jejich potenciální úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

Vzhledem k tomu, že tyto léčivé přípravky nemohou do systému veřejného zdravotního 

pojištění vstoupit standardním způsobem a často ani prostřednictvím režimu dočasné úhrady, 

jsou pojištěnci potřebující tuto léčbu, odkázáni na nejistý výsledek řízení o žádosti podle § 16 

zákona č. 48/1997 Sb. Nedojde tedy k rozšíření dostupnosti individuální léčby pro pojištěnce 

trpícími vzácnými onemocněními, a z toho důvodu se této variantě nepřiděluje žádný bod. 

Vzhledem k tomu, že tato varianta nerozšiřuje potenciál vstupu léčivých přípravků pro vzácná 

onemocnění do úhradového systému, nedochází ani přímo k navýšení výdajů zdravotního 

pojištění. Naproti tomu stojí postupné obtížně kontrolovatelné navyšování nákladů na léčbu 

podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb. Jeho prostřednictvím dochází v současné době i 

k nežádoucímu vstupu „orphan drugs“ do veřejného zdravotního pojištění. Dopady do 

rozpočtu zdravotního pojištění tedy nespočívají primárně v absenci právní úpravy, ale 

v obcházení standardní úhradové regulace prostřednictvím § 16 zákona č. 48/1997 Sb. Tento 

nedostatek varianta nulová ovšem neřeší. T výše uvedených důvodů se variantě nulové 

v tomto kritériu přiděluje 1 bod. 

Vzhledem k tomu, že je zachován současný právní stav, je účast odborných společností a 

pacientských organizací v rámci vstupu léčivých přípravků pro vzácná onemocnění prakticky 

vyloučena a spočívá spíše v neformálních možnostech jednání s držiteli registrace, 

zdravotními pojišťovnami či orgány veřejné správy (SÚKL, MZ). V tomto kritériu se této 

variantě nepřiděluje 1 bod. 

V rámci provedených konzultací nebyla tato varianta preferována a nepřiděluje se jí proto 

žádný bod. 

Varianta 1 – stanovení podrobných pravidel pro úhradu „orphan drugs“ z veřejného 

zdravotního pojištění 

Tato varianta zakotvuje podrobný proces vstupu léčivých přípravků pro vzácná onemocnění 

do systému veřejného zdravotního pojištění. Tím dochází k rozšíření možnosti jejich vstupu 

mezi léčivé přípravky hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Osoby se specifickými 

onemocněními budou mít tyto léčivé přípravky, pokud jim bude stanovena výše a podmínky 

úhrady, standardně hrazeny, aniž by musely o tuto léčbu žádat prostřednictvím § 16 zákona 

č. 48/1997 Sb. S ohledem na tuto skutečnost se této variantě přidělují 3 body. 

Prostřednictvím nastavení vhodných regulačních opatření zároveň nedojde k nedůvodnému 

navýšení výdajů systému veřejného zdravotního pojištění. Přestože lze očekávat vyšší rozsah 

léčivých přípravků v tomto režimu než prostřednictvím § 16 zákona č. 48/1997 Sb., bude 

zajištěna udržitelnost dopadů do rozpočtu. Nebude v takové míře docházet k obcházení 

standardních úhradových mechanismů (bez možnosti cenové regulace), jako je tomu 

v případě úhrady podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb. Zároveň se využije obdobný postup pro 

případy přesáhnutí nákladů vynaložených na úhradu léčivého přípravku určeného k léčbě 

vzácného onemocnění přesahující náklady uvedené v analýze dopadu do rozpočtu, která byla 

podkladem pro rozhodnutí SÚKL, jako je tomu v případě VILP. Držitel registrace je tedy na 
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žádost pojišťovny povinen uzavřít smlouvu, kterou bude určen způsob určení případné 

kompenzace pro tyto případy. V tomto kritériu se tak této variantě přidělují 3 body. 

Návrh předpokládá několik stupňů účasti příslušných odborných společností a pacientských 

organizací v procesu vstupu „orphan drugs“ do systému veřejného zdravotního pojištění. 

V rámci samotného správního řízení o stanovení výše a podmínek úhrady je zakotveno 

účastenství odborných společností a rovněž sdružení pacientů, kteří mohou být (ne)přiznáním 

úhrady léčivému přípravku ovlivněni. Dále se pak zakotvuje účast odborných společností, 

pacientů a zdravotních pojišťoven v poradním orgánu Ministerstva zdravotnictví, který na 

základě veřejného projednání vydává závazné stanovisko ke stanovení úhrady příslušného 

léčivého přípravku pro vzácná onemocnění. S ohledem na širokou možnost účasti všech 

dotčených subjektů se tomuto řešení přidělují 3 body. 

Navržená varianta je výsledkem konsensu všech dotčených subjektů na základě jednání, která 

k této problematice proběhla v průběhu roku 2019. V tomto kritériu se jí proto přidělují 3 

body. 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Jak plyne z výše provedení identifikace nákladů a přínosů variant řešení, navrhuje se pro 

oblast vysoce inovativních léčivých přípravků ralizace prostřednictvím varianty 1 – precizace 

ustanovení o přiznání dočasné úhrady. 

Stejně tak pro oblast léčivých přípravků pro vzácná onemocnění se navrhuje realizace 

prostřednictvím varianty 1 – zakotvení zvláštního postupu vstupu těchto léčivých přípravků 

do sytému veřejného zdravotího pojištění. 

Nutno dodat, že obě řešení jsou výsledkem podrobného projednání se všemi dotčenými 

subjekty. 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Implmentace bude probíhat především prostřednictvím k tomu příslušných orgánů veřejné 

správy. SÚKL bude nově odpovědný za vedení řízení o stanovení výše a podmínek úhrady 

léčivých přípravků pro vzácná onemocnění. V tomto řízení je nově stanovena rovněž účast 

Ministerstva zdravotnictví k vydání závazného stanoviska na základě doporučení nově 

konstituovaného poradního orgánu. 

Zdravotní pojišťovny budou regulovat možné dopady do rozpočtu prostřednictvím 

uzavřených smluvních ujednání s držiteli registrace a to jak v oblasti úhrady VILP, tak 

v oblasti „orphan drugs“. Případné porušenní povinnosti ze strany držitele registrace je možné 

sankcionovat podle příslušných ustanovení zákona č. 48/1997 Sb. Pokuty ukládá SÚKL.  

6. Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti regulace bude průběžně provádět v rámci své činnosti průběžně SÚKL 

(pokud jde o průběh řízení a aplikaci ustanovení o stanovení dočasné úhrady VILP a výše a 

podmínek úhrady u „orphan drugs“), zdravotní pojišťovny (pokud jde o plnění závazků 
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držitelů registrace) a Ministerstvo zdravotnictví (pokud jde o aplikaci právní úpravy v jejím 

celku). V rámci přezkumu účinnosti regulace bude zkoumána zejména změna dotupnosti 

hrazených VILP a „orphan drugs“ pro pojištěnce, změna v rozsahu náklaůd na tuto léčbu 

oproti současnému stavu a celkový počet léčivých přípravků vstupujících do systému 

veřejného zdravotního pojištění títmto způsobem. S ohledem na specifičnost této 

problematiky včetně nastavených lhůt pro tzv. „dočasnou úhradu“ proběhne přezkum regulace 

v této oblasti po uplynutí pěti let po nabytí účinnosti právní úpravy. 

7.  Konzultace a zdroje dat 

Spolupráce se zainteresovanými stranami probíhala na úrovni Pracovní skupiny pro revizi 

systému cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, která působila 

na Ministerstvu zdravotnictví v roce 2019. 

Konzultace s dotčenými subjekty proběhla v rámci připomínkových řízení a na úrovni 

Pracovní skupiny pro revizi systému cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní 

lékařské účely, která působila na Ministerstvu zdravotnictví v roce 2019. Výsledky konzultací 

jsou součástí záznamů o připomínkových řízeních a zápisů z porad pracovní skupiny. 

 

 

 

 

 

Část IV – Dílčí změny v rámci systému veřejného zdravotního pojištění 

V rámci předkládané novelizace se zároveň navrhují další dílčí změny zákona č. 592/1992 

Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

č. 592/1992 Sb.), a zákona č. 48/1997 Sb. S ohledem na povahu těchto změn, které jsou zčásti 

technického charakteru a zčásti k nim neexistuje více variant řešení, je předkladatel 

nepodrobuje hodnocení dopadů variant řešení, nicméně ke každé z nich dále uvádí stručný 

přepokládaný přehled dopadů. Ty jsou kvantifikovány v případech, kdy tak lze učinit. 

a) Správní trestání 

V oblasti správního trestání je hlavní změnou sjednocení právní úpravy do jedné části zákona 

č. 48/1997 Sb., aby byla zvýšena její přehlednost. Zároveň dochází k dílčím změnám tak, aby 

byla právní úprava řádně aplikovatelná. Navrhuje se např. vypustit trestání hrubého porušení 

vnitřního řádu poskytovatele lůžkové péče pojištěncem. Předkladatel má za to, že případné 

porušení vnitřního řádu poskytovatele zdravotních služeb a jeho řešení, je věcí smluvního 

vztahu pacienta a poskytovatele, a není nutné jej řešit jako přestupek v rámci systému 

veřejného zdravotního pojištění. Dle provedených konzultací zároveň nebyla v posledních 

letech udělena za takové jednání žádná pokuta. 
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Zvláštní pozornost je potřeba věnovat deliktnímu jednání zaměstnavatelů a pojištěnců při 

neplnění oznamovací povinnosti pro účely odvodu pojistného na veřejné zdravotní pojištění. 

Řádově se jedná v celém systému veřejného zdravotního pojištění o desítky tisíc pochybení 

v ohlašovací povinnosti a jejich podřazením pod právní úpravu zákona o přestupcích se 

zásadně zvýší administrativní náklady zdravotních pojišťoven. V současné době je přitom 

většina těchto pochybení neprodleně po upozornění zdravotní pojišťovnou odstraněna a 

společenská nebezpečnost je tak minimální. Nutno podotknout, že i přes možnosti odklonů 

(např. odložení uložení pokuty usnesením) obsažené v zákoně č. 250/2016 Sb., o 

odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, značnou 

administrativní zátěž na straně zdravotních pojišťoven nesníží. 

Z toho důvodu považujeme za žádoucí v případě těchto deliktů konstruovat sankční 

ustanovení obdobně jako je tomu v případě neplnění povinnosti nepeněžité povahy podle 

ustanovení § 247a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Uvedené řešení koresponduje i s důvodovou zprávou k zákonu č. 250/2016 Sb., v níž se v 

části 1.2.2.6. Platební delikty uvádí, že přestupkový zákon se nevztahuje na správní 

pořádkové, platební a disciplinární delikty, neboť nejsou považovány za jiné správní delikty v 

obecném slova smyslu.  

V této části se uvádí, že mezi platební delikty lze řadit kromě daňových deliktů i delikty proti 

platební disciplíně mimo správu daní na úseku veřejných pojistných. Výslovně se zde zmiňuje 

penále podle § 20 zákona č. 580/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, a penále dle 

§ 18 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.  

Důvodová zpráva i právní teorie rozlišuje platební delikty v užším a širším smyslu, přičemž 

penále z prodlení s platbami daní považuje za platební delikt v užším smyslu. Za platební 

delikt v širším smyslu pak považuje např. nepodání daňového tvrzení, nesplnění oznamovací, 

ohlašovací či registrační povinnosti.   

b) Umělé oplodnění formou in vitro fertilizace 

Pro úhradu IVF z prostředků veřejného zdravotního pojištění se navrhuje navýšení věku na 40 

let a 0 dní, tedy o jeden rok. Tento návrh je výsledkem zhodnocení dostupných medicínských 

poznatků (i provedených konzultací v rámci komise pro reprodukční medicínu MZ). Je třeba 

uvést, že i navýšením na tuto mez, bude ČR mezi evropskými zeměmi, v nichž je maximální 

věk pro úhradu stanoven na jedné z nejnižších úrovní.9 Pro porovnání lze odkázat např. na 

http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/b50d9310-07f1-4691-9f2f-

137cbc0cf75d/No_12_September_2016_in_vitro_fertilisation.pdf. 

Celkové maximální náklady systému veřejného zdravotního pojištění lze dohadovat v řádu 

nižších desítek milionů Kč. Vycházejí především z předpokládaného počtu žen ve věkové 

skupině 39-40 let, kterých by mělo být maximálně cca 1 000 (plyne z historických dat ÚZIS). 

Nikoliv všechny z nich budou mít IVF hrazené z veřejného zdravotního pojištění (lze 

očekávat, že mimo systém jich bude přibližně polovina) a nikoliv všechny zároveň celý 

cyklus dokončí (v takovém případě je úhrada nižší). Výše úhrady ze systému bude činit něco 

                                                           
9 Na straně druhé má ČR široký rozsah metod provedení IVF a jejich úhrady z prostředků zdravotního pojištění. 
Např. provedení umělého oplodnění z darovaného vajíčka není v mnoha zemích standardem. 
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přes 40 tisíc Kč (další část platí samy neplodné páry např. v rámci stanovených doplatků na 

léčivé přípravky). 

c) Úhrada některých typů očkování 

V případě pacientů s plánovanou splenektomií je na základě odborných lékařských 

doporučení nezbytné zahájit očkování ještě před vlastním výkonem, tedy v době, kdy 

odpověď na očkování lze očekávat kvalitativně i kvantitativně vyšší než při očkování až po 

provedeném výkonu. Navrhovaná úprava umožní vykázat a uhradit očkování již v době, kdy 

bude stanovena indikace splenektomie (ne až v době, kdy bude splenektomie provedena). 

Navrhovaná úprava nepovede ke zvýšení ekonomických nákladů na pacienta a očkování, 

protože danému pacientovi je nyní stejné očkování uhrazeno ve stejném rozsahu a cenovém 

rozpětí s tím rozdílem, že nyní se hradí až po výkonu, tedy v době kdy účinnost očkování 

nemusí být na takové úrovně jako při provedení očkování před plánovaným výkonem. 

Navrhovaná úprava by umožnila úhradu očkování buď před výkonem nebo po výkonu (např. 

splenektomie při úrazu). Obdobná úprava se navrhuje i pro případy autologní nebo allogenní 

transplantace kmenových hemopoetických buněk. 

d) Indikace domácí péče 

Indikace domácí péče je v současné době omezena na základě § 22 zákona č. 48/1997 Sb. na 

ošetřujícího lékaře po hospitalizaci nebo registrujícího poskytovatele (praktického lékaře) – 

tento stav snižuje dostupnost hrazené péče v případech, kdy dochází k ošetření 

u ambulantních specialistů (diabetolog, kardiolog, chirurg, lékař ambulance bolesti apod.).  

Průzkumem mezi odbornými lékaři a několika agenturami domácí péče bylo zjištěno, že by 

bylo v rámci zvýšení dostupnosti zdravotní péče žádoucí umožnit indikaci domácí péče 

na omezenou dobu (14 dnů) odborným lékařem i přesto, že klient nebyl hospitalizován, 

ale pouze ošetřen např. pro akutní onemocnění (bolest, úraz) nebo jde o jednorázové vyšetření 

(např. kontrola v diabetologické poradně nebo na kardiologii apod.). 

Odborný lékař (diabetolog, kardiolog, chirurg, lékař ambulance bolesti apod.) 

po ambulantním ošetření, nemůže indikovat domácí péči (například jednorázový odběr 

biologického materiálu, aplikace analgetik i.m., infuzní terapie apod.), což pacientům 

komplikuje přístup k potřebné zdravotní péči. 

Navrhuje se proto umožnit všem odborným lékařům (ale i lékařům lékařské pohotovostní 

služby nebo lékařům sloužícím na urgentním příjmu) indikovat domácí zdravotní péči 

na omezenou dobu 14 dnů i v případech, kdy nebyl pacient hospitalizován. 

Příkladů, u nichž navrhovaná právní úprava zvýší dostupnost zdravotní péče, lze vyjmenovat 

řadu. Například pokud je v rámci urgentního příjmu pacient ošetřen pro akutní bolest zad 

a jsou mu aplikována analgetika i.m., příp. infuze, je důležité, aby pacient mohl pokračovat 

v zahájené léčbě bez nutnosti hospitalizace nebo transportu do nemocnice. V oblasti 

diabetologie na počátku léčby inzulinem, kdy je první aplikace ordinována již na večer 

nebo na druhý den ráno, je indikace domácí péče diabetologem vhodná alespoň do doby než 

je možné kontaktovat příslušného praktického lékaře. V rámci kardiologie se může jednat o 
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indikaci domácí péče spočívající v jednorázových kontrolních odběrech biologického 

materiálu u pacientů s omezenou pohyblivostí. V oblasti neurologie pak může jít o aplikaci 

analgetik i.m., vč. infuzní terapie u bolestivých stavů. V rámci chirurgie se může jednat 

o případy poúrazových stavů nebo předoperační přípravy (odběr biologického materiálu, 

aplikace antikoagulancií, převazy po úrazech apod.). V oblasti gynekologie a porodnictví 

bude možné indikovat domácí péči například v případech, kdy bude pacientka potřebovat 

výplachy pochvy po jednodenním chirurgickém výkonu, převazy operační rány, odstranění 

stehů nebo aplikaci léčiv do pochvy u hůře pohyblivých pacientek. 

Ve všech uvedených případech se jedná o ošetření na základě indikace odborného lékaře, kdy 

není k zastižení registrující praktický lékař (ve výjimečných případech se dokonce stává, 

že pacient není registrován u žádného praktického lékaře). Jedná se o období víkendů, svátků, 

ale i dovolených lékařů apod. 

Návrh vychází ze závěrů Pracovní skupiny pro domácí péči zřízené při Ministerstvu 

zdravotnictví, jehož členy jsou zástupci agentur poskytujících domácí péči, zdravotních 

pojišťoven i Ministerstva zdravotnictví. 

e) Předávání dat mezi zdravotními pojišťovnami 

Předávání potřebných dat a informací mezi zdravotními pojišťovnami pro účely provádění 

veřejného zdravotního pojištění není dostatečné – při přechodu pojištěnce k jiné zdravotní 

pojišťovně např. nová zdravotní pojišťovna nedisponuje informacemi podstatnými pro 

zařazení pojištěnce do nákladových skupin pro účely přerozdělování pojistného nebo 

informacemi o čerpaných hrazených zdravotních službách, s nimiž zákon spojuje určitě 

množstevní či jiné omezení (např. omezený počet zdravotnických prostředků na stanovené 

období nebo počet pokusů hrazeného umělého oplodnění formou in vitro fertilizace). 

Dopady tohoto opatření lze očekávat pouze na straně výdajů provozních fondů zdravotních 

pojišťoven, přičemž se očekává, že se bude jednat v úhrnu o jednotky milionů Kč. Tyto 

prostředky lze bez potíží z provozních fondů zdravotních pojišťoven pokrýt. Přínosy tohoto 

opatření spočívají především v podpoře řádného provádění veřejného zdravotního pojištění. 

To se projeví např. v oblasti řádného přerozdělení finančních prostředků veřejného 

zdravotního pojištění na základě nákladových skupin nebo ve sféře kontroly podmínek pro 

čerpání hrazených služeb z veřejného zdravotního pojištění. 

f) Oblast pojistného – převážně legislativně-technické změny 

V oblasti rozhodování zdravotních pojišťoven ve věcech pojistného se 

- ruší se duplicity vůči obecné úpravě ve správním řádu a soudním řádu správním 

- stanoví se lhůta, do kdy zdravotní pojišťovna může z vlastního podnětu zrušit výkaz 

nedoplatků. 

g) Hodnocení dopadů do rozpočtu v řízení o stanovení podmínek a výše úhrady léčivého 

přípravku 

Současná definice účelné terapeutické intervence neobsahuje požadavek na zhodnocení 

dopadů do rozpočtu v souladu s veřejným zájmem (§ 17 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb.), 
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přičemž absence takového posouzení může vést k vážným problémům ve financování 

zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Za tímto účelem se navrhuje 

zakotvení požadavku na hodnocení dopadů do rozpočtu pro potřeby posuzování účelné 

terapeutické intervence. 

Zároveň je žadatel o přiznání úhrady ze systému veřejného zdravotního pojištění v rámci 

správního řízení nucen dokládat nákladné farmakoekonomické analýzy i v případech, kdy 

takový krok nebude mít negativní dopady do rozpočtu systému veřejného zdravotního 

pojištění To sebou nese vysokou administrativní náročnost, zatěžování účastníků řízení, 

prodlužování doby vstupu léčivých přípravků mezi hrazené apod. Za tím účelem se navrhuje, 

aby v případech, kdy u léčivého přípravku nejsou předpokládány negativní dopady do 

rozpočtu systému veřejného zdravotního pojištění, nebylo nutné předkládat 

farmakoekonomickou analýzu. 

h) Povinnost zajištění dodávek nebiologického léčivého přípravku alespoň po dobu 12 měsíců 

Dalším dílčím problémem je nedůvodné omezení povinnosti dodávat první podobný 

přípravek na český trh na jeden rok pouze pro skupinu přípravků registrovaných jako 

generikum či biologický přípravek. Prvním podobným přípravkem ale může být i 

nebiologický originální přípravek a není logické, proč by se ten na rozdíl od generika či 

biologického přípravku neměl zavazovat k dodávkám na dobu 12 měsíců po sobě jdoucích od 

účinnosti přiznání úhrady. Z toho důvodu se podle návrhu zákona stanoví povinnosti zajištění 

dostupnosti nebiologického originálního přípravku alespoň po dobu 12 měsíců ode dne nabytí 

účinnosti rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady předmětného léčivého přípravku. 

i) Zřizování zástavního práva vůči dlužníkům na veřejné zdravotní pojištění 

Pro zvýšení efektivity vymáhání dlužného pojistného se navrhuje umožnit zdravotním 

pojišťovnám zřizovat zástavní právo k majetku dlužníka pojistného nebo penále.  

Možnost zřizovat zástavní právo svým rozhodnutím má v oblasti své působnosti upravenou 

jak OSSZ – viz § 104i  zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 

tak i finanční správa – viz § 170 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, a řadu let ji úspěšně 

využívají. Úprava možnosti zřízení zástavního práva zdravotní pojišťovnou by proto nebyla 

ničím nestandardním, neboť obdobně jako při výběru pojistného na sociální zabezpečení a 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti či při výběru daní, tak i při výběru pojistného na 

veřejné zdravotní pojištění dochází ke vzniku velkého počtu nedoplatků v nemalé výši. Obě 

uvedené úpravy, které jsou zvláštními úpravami ve vztahu k zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník (dále „NOZ“) byly přijaty dlouho před účinností NOZ a upravují vznik zástavního 

práva odchylně od § 1342 NOZ. Navržená úprava zřízení zástavního práva zdravotní 

pojišťovnou by již měla úpravě zástavního práva v NOZ odpovídat. 

V podrobnostech lze odkázat především na zvláštní část důvodové zprávy. 

j) Změny v úhradách zdravotnických prostředků a v procesu ohlašování zdravotnických 

prostředků do úhrad 
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Zákonem č. 282/2018 Sb. byla do zákona o veřejném zdravotním pojištění vložena nová část 

sedmá, upravující systém kategorizace a úhradové regulace zdravotnických prostředků na 

poukaz, a spolu s ní některá další navazující ustanovení (především nové znění přílohy č. 3 

zákona o veřejném zdravotním pojištění). Tato právní úprava postupně nabyla účinnosti 

během roku 2019, přičemž do konce roku 2019 se jí úhrady zdravotnických prostředků na 

poukaz zcela podřídily. 

I za relativně krátkou dobu účinnosti této právní úpravy se již ukazují některé její nedostatky, 

které vznikly v zákoně č. 282/2018 Sb. v důsledku rychlého procesu jeho přípravy a přijetí 

(rychlost tohoto procesu vyplývala z nutnosti ve lhůtě stanovené Ústavním soudem 

legislativně reagovat na jeho nález Pl. ÚS 3/15), a na které v praxi narážejí jak úřady, které ji 

aplikují, tak další subjekty, na které právní úprava dopadá (zdravotní pojišťovny, výrobci, 

ohlašovatelé, výdejci). Jedná se o nedostatky za prvé procesního charakteru (např. oproti 

úhradové regulaci léčivých přípravků Státní ústav pro kontrolu léčiv, dále jen „SÚKL“, nemá 

povinnost vydávat každý měsíc neprve tzv. kontrolní seznam zdravotnických prostředků, 

pomocí kterého lze zajistit včasnou eliminaci chyb v platném úhradovém seznamu), za druhé 

formulačního charakteru (např. není výslovně upravena cirkulace zdravotnických prostředků 

v případech, kdy po jejich cirkulaci prvnímu pojištěnci došlo k jejich vyřazení ze systému 

úhrad a postup v těchto případech je tak nutné dovozovat pouze výkladem), za třetí formální a 

věcné nedostatky v samotném kategorizačním stromě v příloze č. 3, které zpravidla spočívají 

ve formulačních nedostatcích způsobujících výkladovou nejednoznačnost nebo problémy 

s praktickou aplikací. 

Dále návrh zákona reaguje na skutečnost, že jako princip úhradové kategorizace a regulace 

zdravotnických prostředků byla zvolena relativně podrobná zákonná úprava tzv. úhradových 

skupin zdravotnických prostředků v příloze č. 3 zákona, díky které je následně umožněn 

významně méně administrativně zatěžující ohlašovací režim v této oblasti. Podrobná zákonná 

úprava nicméně zároveň také znamená, že je nutné průběžně přílohu č. 3 revidovat a 

pravidelně, nejlépe jednou ročně, přizpůsobovat její znění aktuálním potřebám praxe. Za 

tímto účelem byla v roce 2019 na Ministerstvu zdravotnictví zřízena Komise pro kategorizaci 

a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků (dále jen „Komise“), která přijímá a 

projednává podněty odborné i pacientské veřejnosti a na jejich základě formuje doporučení na 

změny v kategorizačním stromě v příloze č. 3. Členy Komise jsou zástupci státu (MZ ČR, 

Státní ústav pro kontrolu léčiv), zdravotních pojišťoven, odborných společností, pacientů, 

výrobců a ohlašovatelů, České lékárenské komory a České lékařské komory, přičemž Komise 

zpravidla přijímá závěry formou konsenzu všech jejích členů. 

Všechny navrhované změny v příloze č. 3 (s výjimkou rozšíření preksripčních omezení sester, 

viz níže) byly projednány v Komisi a s většinou z nich Komise vyslovila konsenzuálně (všemi 

členy) souhlas, přičemž u několika návrhů, kde nebyl souhlas na jednání Komise 

konsenzuální, byl buď tento souhlas členy Komise vysloven dodatečně, nebo alespoň tyto 

návrhy podporovala většina členů Komise (podrobnosti viz zvláštní část důvodové zprávy). 

Navrhovaná úprava také přizpůsobuje kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických 

prostředků na poukaz nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 745/2017 o 
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zdravotnických prostředcích (dále jen „nařízení o zdravotnických prostředcích“). Toto 

nařízení vstoupilo v platnost 25. května 2017 a v průběhu několika let od tohoto data postupně 

zavádí na úrovni celé EU nové regulační mechanismy v oblasti vstupu zdravotnických 

prostředků na jednotný trh a také novou terminologii, s tím, že klíčové datum pro účinnost 

nařízení je 26. května 2020, od kdy již bude možné splnit povinnosti týkající se vstupu 

nových produktů na trh pouze v souladu s tímto nařízením a nebude možné využívat režimu 

dosavadních evropských směrnic. Navrhovaná úprava usiluje především o využití některých 

nových možností evidence a značení zdravotnických prostředků (databáze Eudamed, UDI) 

v rámci národního systému jejich úhrad, a dále o přizpůsobení terminologie zákona o 

veřejném zdravotním pojištění terminologii jak nařízení, tak jeho nového prováděcího zákona 

o zdravotnických prostředcích (např. změna pojmu „individuálně zhotovený zdravotnický 

prostředek“ na „zdravotnický prostředek na zakázku“). 

Úprava pak také dílčím způsobem posiluje samostatné kompetence zdravotních sester 

v předepisování některých zdravotnických prostředků v ošetřovatelské péči. Česká republika 

se v současnosti ve zdravotnictví potýká s nedostatkem zdravotnického personálu, a to na 

všech úrovních fungování. Jedním z nástrojů, byť samozřejmě ne jediným, jak tento 

nedostatek zdravotníků řešit, je rozšířit pravomoci nelékařskému zdravotnickému personálu, 

čímž získají více prostoru na péči o závažnější pacienty lékaři. Návrh zákona proto umožňuje 

zdravotním sestrám, aby za určitých okolností nově předepisovaly k úhradě ze zdravotního 

pojištění ty zdravotnické prostředky poskytované v rámci ošetřovatelské péče, u nichž je dána 

dostatečná odborná kvalifikace zdravotních sester k posouzení, zda je dána medicínská 

potřeba daného zdravotnického prostředku u pojištěnce. Tento návrh zároveň navazuje na 

reformu primární péče, v jejímž rámci se rozšiřují kompetence praktických lékařů. Aby 

nedocházelo k zahlcení praktických lékařů, je žádoucí část jejich dosavadních kompetencí, 

k jejichž výkonu jsou sestry odpovídajícím způsobem kvalifikované, přenést z lékařů na 

sestry, a lékařům tak ponechat více prostoru věnovat se těm činnostem, u kterých je jejich 

kvalifikace nezbytně potřebná. Návrh na posílení kompetencí zdravotních sester v oblasti 

předepisování zdravotnických prostředků byl konzultován se zástupci zdravotních sester, 

včetně zátupců segmentu domácí péče, se zástupci odborných lékařských společností i se 

zástupci výrobců.Dotčenými subjekty jsou SÚKL, zdravotní pojišťovny, výrobci a 

ohlašovatelé zdravotnických prostředků, pojištěnci systému veřejného zdravotního pojištění, 

výdejci zdravotnických prostředků a jako ústřední orgán státní správy v oblasti zdravotnictví 

Ministerstvo zdravotnictví. V oblasti posílení kompetencí zdravotních sester při předepisování 

zdravotnických prostředků jsou dotčenými subjekty zdravotní sestry s příslušnou způsobilostí. 

Pokud by nedošlo k odstranění procesních nedostatků ohlašování, může to mít negativní vliv 

na jeho hladké fungování a bezproblémový vstup ohlašovaných zdravotnických prostředků do 

systému úhrad a v konečném důsledku může dojít k nedostupnosti některých zdravotnických 

prostředků pro pojištěnce. 

Pokud by nedošlo k přizpůsobení přílohy č. 3 na základě konsenzuálních návrhů Komise, 

nedojde k opravě některých technických nedostatků této přílohy ani k přizpůsobení přílohy 

č. 3 rozvoji medicínské praxe. V konečném důsledku může být výsledkem nedostupnost 

některých zdravotnických prostředků a tedy i odpovídající léčby pro pojištěnce. 
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Pokud by nedošlo k přizpůsobení zákona o veřejném zdravotním pojištění nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 745/2017, hrozí právní a terminologické rozdíly mezi 

českým systémem kategorizace a úhradové regulace zdravotnických prostředků a evropskou 

regulací uvádění zdravotnických prostředků na trh a vigilance. V případě přijetí návrhu 

zákona o zdravotnických prostředcích, který je v současnosti v legislativním procesu, by pak 

také došlo k situaci, kdy by zákon o veřejném zdravotním pojištění nebyl terminologicky 

v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích. 

Ohledně výše nastíněných problémů a návrhů jejich řešení nebylo provedeno hodnocení 

dopadů regulace, neboť se jedná o pouze technické či parametrické změny, u nichž v zásadě 

nepřichází v úvahu více variant řešení než jedna, případně návrh řešení plně přebírá 

konsenzuální návrhy Komise na změny kategorizace a úhradové regulace zdravotnických 

prostředků na poukaz v příloze č. 3, které představují všemi relevantními dotčenými subjekty 

schválené odborné návrhy k řešení identifikovaných problémů. 

Podle předběžného odhadu zdravotních pojišťoven změna v oblasti zdravotnických 

prostředků přinese zvýšení ročních nákladů systému veřejného zdravotního pojištění o cca 

116 milionů Kč, detailně je modelace nákladů podle jednotlivých změn shrnuta v následující 

tabulce:  

úhradová 

skupina 
popis 

roční náklady 

(Kč) 

01.02.13.10 Navýšení úhradového limitu 0 

01.02.13.17 
Nová úhradová skupina, ale již v minulosti hrazeno, 

vypadlo při tvorbě zákona č. 282/2018 Sb. 
100 000 

02.01.01.01 Spoluúčast 2 % – III. stupeň inkontinence -10 000 000 

03.01.01.02, 

03.01.02.01, 

03.01.03.01, 

03.02.01.01, 

03.02.02.01, 

03.02.03.01, 

03.02.04.01, 

03.03.01.01, 

03.03.01.02, 

03.03.02.01, 

03.03.03.01, 

03.03.04.01 

Rozšíření nároku pro děti do 6 let 250 000 

03.08.01.01, 

03.08.01.02 

Úprava množstevního omezení za účelem sjednocení 

výkladu 
50 000 000 

04.01.03 
Nová úhradová skupina, ale již v minulosti hrazeno, 

vypadlo při tvorbě zákona č. 282/2018 Sb. 
125 000 

05.01.02.01, 

05.02.01.01, 

05.02.02.01 

Rozšíření preskripčního omezení o praktického lékaře a 

internistu 
0 

05.03.03.04 Úprava formulace 0 
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05.03.05.04, 

05.03.05.05 
Úprava formulace 0 

06.01.01.01, 

06.01.01.02, 

06.01.01.04 

Rozšíření indikačního omezení o GER a ORT 0 

06.01.11, 

06.01.11.1, 

06.01.11.2, 

06.01.11.3, 

06.01.11.4 

Navýšení úhradového limitu 125 000 

07.01.01.09 Úprava popisu 0 

07.01.03.04 

až 

07.01.03.07 

Příslušenství k elektrickým vozíkům 560 000 

07.03.02.03 Změna úhrady -4 000 000 

07.04.02.01, 

07.04.02.02  
Zpřesněno indikační omezení  0 

07.06.01.01, 

07.06.01.02, 

07.06.01.03, 

07.06.01.04 

Rozšíření preskripčního omezení o PRL 0 

07.06.02.03 Úprava popisu 0 

08.01.01.03, 

08.01.01.04 
Navýšení ze 3 na nejméně 4 kanály pro lepší kompenzaci 0 

08.01.01.05 

Přidání nové úhradové skupiny sluchadla pro vzdušné 

vedení pro binaurální korekci – od 19 let – ztráty sluchu od 

40 dB SRT 

43 000 000 

08.01.01.05, 

08.01.02.01, 

08.01.02.02, 

08.01.02.03, 

08.01.02.04 

Úprava formulace 0 

08.02.01.01 
Navýšení úhradového limitu a zpřesnění indikačních 

omezení 
1 000 000 

09.02 
Zrušeno jako důsledek přesunutí ZP pro korekci poruch 

zraku do tabulky č. 2 k ZP na zakázku 
0 

09.04.03.01, 

09.04.03.02, 

09.04.04.01 

Zvýšení frekvence úhrady na 3 ks / 1 rok a zvýšení úhrady 200 000 

10.01.01.02 Rozšíření indikačního omezení -1 500 000 

10.01.01.06 Zvýšení úhrady 300 000 
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10.01.01.03, 

10.01.01.07 
Rozšíření indikačního omezení 328 000 

10.04.04.13 
Nová úhradová skupina, ale již v minulosti hrazeno, 

vypadlo při tvorbě zákona č. 282/2018 Sb. 
1 750 000 

10.05.01.12 Navýšení množstevního omezení 1 412 000 

10.05.01.13 Změna indikačního a množstevního omezení 7 454 000 

10.07.01.01 Změna popisu a množstevního omezení 3 756 000 

10.07.01.02 Nová skupina fixačních pomůcek k hlasovým protézám 4 462 000 

10.08.01.01, 

10.08.01.02, 

10.08.01.03, 

10.08.01.04 

Změna kategorizace a úhrad UPV v domácím prostředí 9 500 000 

Tab. č.2 

2.1.1, 2.1.2 
Doplnění preskripce ORP 0 

Tab. č.2 

2.1.3 až 

2.1.6, 3.1.4, 

4.1.4 

Změna kategorizace a úhradové regulace ortéz 328 000 

Tab. č.2 

4.2.21 
Rozšíření indikačního omezení 5 000 000 

Tab. č.2 

9.1.1 až 

9.1.4 

Oprava formálních nedostatků kategorizace 400 000 

Tab. č.2 

10.1 až 

10.4.2 

Překlopení brýlí a kontaktních čoček do ZP na zakázku a 

nová kategorizace 
600 000 

Tab. č.3 

3.1.1, 3.1.2 
Přizpůsobení výše úhrady správné sazbě DPH 750 000 

Tab. č.3 

6 až 6.1.1 
Uvedení obličejové epitézy do bezpečného funkčního stavu 40 000 

Tab. Č.3 

8 až 8.1.1, 

9 až 9.1.1 

Přesun výměny baterií do oprav a úprav 0 

Celkem   115 940 000 
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