
X. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 17. prosince 

2019, s termínem dodání stanovisek do 20. ledna 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

 
Ministerstvo vnitra 

 

 
K čl. I bodu 2 – k § 21e odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb.: 
 Jelikož zakotvení předmětného ustanovení s velkou pravděpodobností povede ke vzniku duplicitní 
právní úpravy ve vztahu k zákonu č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje 
přestupky za neposkytnutí součinnosti kontrolovanou osobou a povinnou osobou (srov. § 15 a § 17 daného 
zákona), požadujeme jej z návrhu vypustit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Vysvětleno. 
 
Máme za to, že 
Dozorčí orgán 
přerozdělení nelze 
považovat za 
standardní orgán 
veřejné správy, 
nehledě na to, že 
jeho činnost je spíše 
průběžným 
dohledem než 
kontrolou ve smyslu 
zákona č. 255/2012 
Sb. Z toho důvodu se 
domníváme, že 
výslovné sankční 
ustanovení má své 
opodstatnění, 
nehledě na to, že je 
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obsaženo již 
v současném znění 
zákona č. 592/1992 
Sb. (srov. § 21e 
v účinném znění). 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 
Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 
 
 

K čl. I bodu 4 – k § 26d zákona č. 592/1992 Sb.: 
S odůvodněním, že doručování písemností správním orgánem je komplexně řešeno úpravou 

obsaženou ve správním řádu, a proto není nutná zvláštní úprava v zákoně  
č. 592/1992 Sb., je předmětné ustanovení rušeno.  

Domníváme se, že danou argumentaci nelze vztáhnout například na případy, kdy nejsou plátci 
pojistného oznamovány v rámci správního řízení skutečnosti významné pro plnění povinností plátce (tedy 
např. vyúčtování pojistného nebo na výzvy k úhradě pojistného). Pro tyto případy znamená vypuštění § 
26d, že bude oznamování skutečností významných pro plnění povinností plátce pojistného plátci probíhat 
v řadě případů bez jakékoliv regulace  
a potenciálně prostřednictvím subjektu, který není vázán žádnými požadavky kladenými na jím 
poskytované služby a jejich parametry.  

Na držitele poštovní licence a portfolio jím poskytovaných služeb je přitom kladena řada 
kvalitativních požadavků. V kontextu rušeného ustanovení jde především o povinnost poskytovat služby 
způsobem, který odpovídá požadavkům úředního doručování písemností podle zvláštního právního 
předpisu. Tyto požadavky zahrnují povinnost zajistit doručení doporučených zásilek za podmínek platných 
pro úřední doručování, včetně doručení zásilek do vlastních rukou; povinnost zajistit uložení zásilek na 
poště v případě neúspěšného pokusu o doručení; povinnost zanechat v takovém případě na místě výzvu 
k vyzvednutí zásilky; případně povinnost zajistit vložení zásilky do domovní schránky po uplynutí úložní 
doby. Pominout nicméně nelze ani povinnost držitele poštovní licence učinit pokus o doručení zásilky na 
místě uvedeném na poštovní zásilce; nebo povinnost udržovat síť pošt, na nichž si adresát může 

Vysvětleno. 

Máme za to, že 
obecná právní 
úprava doručování 
písemností podle 
správního řádu může 
plně nahradit část 
ustanovení § 26d 
v odstavcích 2 až 6. 
Odstavec 1 
(doručování 
ostatních 
písemností) pak 
zjevně umožňuje i 
jiný způsob doručení 
než prostřednictvím 
držitele poštovní 
licence či 
zaměstnanců, jak 
vyplývá z použití 
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vyzvednout zásilku, kterou se nepodařilo dodat v místě uvedeném na poštovní zásilce. Tyto povinnosti 
vážou výhradně držitele poštovní licence. Žádný jiný provozovatel poštovních služeb není tyto povinnosti 
povinen při své činnosti plnit. Současně platí, že se žádná z těchto povinností nebude vztahovat na 
oznamování skutečností významných pro plnění povinností plátce mimo správní řízení.  

S ohledem na výše uvedené považujeme vypuštění daného ustanovení bez náhrady za nevhodný 
krok, který může snížit standardu při doručování oznámení o skutečnostech významných pro plnění 
povinností plátce pojistného plátci, což by mohlo vést k ohrožení oprávněných zájmů plátců pojistného.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.   

slova „zpravidla“. 
V praxi se tak 
ostatně často děje, 
kdy zdravotní 
pojišťovny tyto 
skutečnosti oznamují 
na základě dohody 
s plátci pojistného 
prostřednictvím 
klientských 
informačních 
systémů, případně 
jiným způsobem. 
Nedomníváme se, že 
je za takové situace 
racionální 
ponechávat v zákoně 
pouze text odst. 1, 
který je koncipován 
jako fakultativní a 
v praxi je již v zásadě 
přežitý, kdy zdravotní 
pojišťovny využívají 
administrativně i 
finančně méně 
zatěžující způsoby 
komunikace s plátci 
pojistného. 

 

Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBR4CBBNE)



4 
 

mění připomínku na 
doporučující. 

 

K čl. II bodu 27 – k § 19 odst. 4, 5 a 7 zákona č. 48/1997 Sb.: 
1. Podle důvodové zprávy se na postup podle odstavce 4 nepoužije správní řád. Uvedený závěr je patrně 

dovozován ze zákonné dikce „aniž by zahajovala řízení“. Tato formulace ovšem podle našeho názoru 
vylučuje pouze postup ve správním řízení podle části druhé a třetí zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, nikoliv použití celého správního řádu. Souhlas je tudíž nejspíše úkonem 
podle části čtvrté správního řádu (srov. § 158 odst. 1 a § 177 odst. 2 správního řádu). V dané 
souvislosti by však měla být zvolena jednoznačnější formulace. Navrhujeme proto vypustit slova „, aniž 
by zahajovala řízení,“ a doplnit například větu ve znění: „Souhlas není správním rozhodnutím.“ [stejná 
úprava je obsažena např. v § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů]. 
Zdůrazňujeme, že souhlas je možno považovat za rozhodnutí v materiálním smyslu. Vzhledem 
ke skutečnosti, že se vydává pouze v případě vyhovění návrhu, lze „nižší formu“ souhlasu v podobě 
úkonu podle části čtvrté správního řádu akceptovat. Nebylo by však možno souhlasit s případným 
úplným vyloučením správního řádu, jak předpokládá důvodová zpráva. Požadujeme proto dále vypustit 
příslušnou pasáž důvodové zprávy. 

2. Ačkoliv je řízení podle odstavce 5 zjevně konstruováno jako řízení z moci úřední (předpokládá se 
například zasílání oznámení o zahájení řízení), má se v tomto řízení rozhodovat o „návrhu“ na 
posouzení nároku (odstavec 7), což spíše odpovídá řízení o žádosti. Fakticky je tento „návrh“ vlastně 
kvalifikovaným podnětem, který je v případě nevyhovění ze strany pojišťovny podmínkou pro zahájení 
řízení z moci úřední. Požadujeme upravit daný postup jako řízení o žádosti, nikoliv řízení z moci úřední, 
a to minimálně v případě, kdy návrh podává sám pojištěnec. Určitou inspiraci by mohla představovat 
úprava v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
předpokládající vedení správního řízení v případě nevyhovění (nikoliv však vyhovění) žádosti o 
informaci (viz § 15). 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

Ad 1) Akceptováno. 
 
Dotčené ustanovení 
bylo doplněno. Po 
úpravě zní: 

„(4) Vyhoví-li 
zdravotní pojišťovna 
plně návrhu na 
posouzení nároku, 
vydá bezodkladně 
souhlas 
s poskytnutím 
zdravotních služeb 
jako hrazených a 
zašle jej tomu, kdo 
návrh podal. 
Zdravotní služby lze 
poskytnout jako 
hrazené dnem 
vydání souhlasu. 
Souhlas není 
správním 
rozhodnutím.“. 

 

Akceptováno jinak, 

vysvětleno 

Vzhledem k tomu, že 

se v řízení rozhoduje 

o veřejném 
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subjektivním právu 

pojištěnce, souhlasí 

MZ s tím, aby bylo 

postupováno jako 

v řízení o žádosti. Za 

tím účelem po 

navrhuje následující 

úpravu odst. 5: 

„(5) Nevyhoví-li 

zdravotní pojišťovna 

návrhu na posouzení 

nároku postupem 

podle odstavce 4, 

nebo nevydá-li 

souhlas do 14 dnů 

od doručení návrhu 

na posouzení 

nároku, rozhodne ve 

správním řízení. Tuto 

skutečnost oznámí 

zdravotní pojišťovna 

pojištěnci a tomu, 

kdo návrh podal.  

Řízení se považuje 

za zahájené dnem 

podání návrhu na 

posouzení nároku.“. 

 
Vyjádření 
připomínkového 
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místa: 
 

Připomínkové místo 

souhlasí 

s navrženým 

vypořádáním. 

 

K čl. II bodu 64 – k § 39d zákona č. 48/1997 Sb.: 
1. Požadujeme jednoznačně stanovit, zda rozhodování podle odstavce 1 probíhá v řízení zahajovaném na 

žádost nebo z moci úřední. Vzhledem ke zvláštní povaze dané problematiky je též vhodné speciálně 
vymezit okruh účastníků řízení. Připomínku vztahující se k úpravě způsob zahájení řízení vztahujeme 
obdobně také k navrhovanému § 39da. 
 
 

2. Předmětem řízení podle odstavce 10 má být „vyhodnocení, zda vysoce inovativní léčivý přípravek se 
stanovenou dočasnou úhradou splňuje podmínky podle odstavce 2“. V případě kladného výsledku by 
tudíž měl Státní ústav pro kontrolu léčiv meritorně rozhodnout, že daný léčivý přípravek předmětné 
podmínky splňuje. Není na místě zastavení řízení, které předpokládá odstavec 11. Požadujeme 
ustanovení v tomto směru upravit. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno. 
Bude doplněno, že 
jde o řízení na 
žádost. Účastnici 
jsou stejní jako v § 
39f odst.2.  
 
 
 
 
Akceptováno. 
Vysvětleno. 
V odstavci 11 bude 
odstraněno, že Ústav 
řízení zastaví. A do 
zvláštní části 
důvodové zprávy 
bude doplněno, že 
jde o meritorní 
rozhodnutí. 
 

K čl. II bodu 65 – k § 39da odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb.: 
1. Upozorňujeme, že veřejné ústní jednání by mohl nařídit a provést jedině Státní ústav pro kontrolu léčiv, 

nikoliv poradní orgán, neboť ten je odpovědným správním orgánem, který vede řízení. Požadujeme 
ustanovení upravit. 

2. Slova „za účasti žadatele a držitele rozhodnutí o registraci, není-li žadatelem“ požadujeme vypustit bez 

Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
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náhrady. Právo účastnit se ústního jednání by měli mít všichni účastníci daného řízení (nikoliv jen výše 
zmíněné osoby), což není nutno zvlášť uvádět. Pokud však nemá jít o ústní jednání podle § 49 
správního řádu, je třeba zvolit odlišné označení, např. „veřejné projednání“.  

3. Dále není zřejmé, co konkrétně má být výstupem z projednání věci poradním orgánem. Mohlo by jít 
např. o návrh závazného stanoviska pro Ministerstvo zdravotnictví či o jiný obdobný akt. Tuto 
skutečnost požadujeme vyjasnit. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

 
 
 
 
 

Vysvětleno. 
Ano, půjde o podklad 
k závaznému 
stanovisku. Toto bylo 
explicitně doplněno 
do normativního 
textu. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 
Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 

K čl. II bodům 98 a 99 – k § 39l odst. 2 a 3 zákona č. 48/1997 Sb.: 
1. Požadujeme konstruovat řízení podle odstavce 2 výlučně jako řízení z moci úřední. Nejeví se jako 

smysluplné, aby žadatelem byl orgán veřejné správy (Ministerstvo zdravotnictví), nikoliv tedy osoba, o 
jejíž právech či povinnostech má být v řízení rozhodováno. Žadateli je navíc odepřeno účastenství v 
řízení, takže není vůbec zřejmé, jaké bude jeho procesní postavení v řízení. 

2. Pro větší srozumitelnost a jednoznačnost požadujeme v odstavci 3 nahradit slova „a postupuje podle 
odstavce 4 stanovením, změnou nebo zrušením maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady léčivých 
přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely“ slovy „a dále postupuje podle odstavce 4“. V 
návaznosti na to dále navrhujeme v odstavci 4 vložit novou větu první v následujícím znění: „Ústav 
rozhodne o stanovení, změně nebo zrušení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady léčivých 
přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely.“. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno. 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Dosavadní právní 
úprava nečiní 
v tomto směru žádné 
aplikační problémy a 
její změna by mohla 
zpochybnit 
dosavadní význam, 
kdy je zásadní, že 
cílem hloubkové 
revize je stanovení 
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nebo změna nebo 
zrušení úhrady, tj. již 
přímo v dané revizi 
se toto stanovuje. 
Uvedení dotčené 
věty zvlášť by mohlo 
být vykládáno tak, že 
závěr hloubkové 
revize teprve povede 
k řízení o stanovení, 
změně nebo zrušení 
úhrady, což by 
přineslo zbytnou 
administrativní zátěž. 
Z tohoto důvodu se 
předkladatel rozhodl 
ponechat doposud 
funkční 
mechanismus a 
ustanovení ve 
smyslu připomínky 
neupravovat. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
mění připomínku na 
doporučující. 

 

K čl. II bodu 154 – k § 44 zákona č. 48/1997 Sb.: 
1. Požadujeme řadit skutkové podstaty přestupků (s ohledem na subjekt přestupku)  

v souladu s bodem 3.6 Zásad tvorby právní úpravy přestupků, schválených usnesením vlády č. 498 ze 

Akceptováno. 
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dne 31. 7. 2018 (dále jen „Zásady“): „Skutkové podstaty přestupků  
v rámci jednoho paragrafu by měly být řazeny vzhledem k jejich subjektům zpravidla takto: V prvním 
odstavci se uvedou skutkové podstaty přestupků, které může spáchat fyzická osoba, podnikající fyzická 
osoba i právnická osoba. V dalším odstavci se uvedou skutkové podstaty přestupků, které mohou 
spáchat pouze dva z uvedených subjektů přestupku. V následujícím odstavci se uvedou skutkové 
podstaty přestupků, které může spáchat pouze fyzická osoba, pouze podnikající fyzická osoba nebo 
pouze právnická osoba. Za těmito odstavci bude následovat ustanovení se skutkovými podstatami 
přestupků, které může spáchat zvláštní subjekt přestupku. “. 

2. V odstavci 1 písm. a) požadujeme za slovo „závazek“ vložit slova „dodávat léčivý přípravek nebo 
potravinu pro zvláštní lékařské účely na český trh“. 

3. V odstavci 1 písm. b) požadujeme alespoň rámcově přímo ve skutkové podstatě vymezit, čeho se 
předmětné písemné ujednání týká. V navržené podobě je ustanovení na hranici srozumitelnosti, a to 
zejména v důsledku komplikovaného (několikanásobného) odkazu na primární povinnost – § 39c odst. 
2 písm. c) odkazuje na „písemné ujednání“ podle § 39a odst. 2 písm. b), § 39a odst. 2 písm. b) 
odkazuje na „písemné ujednání uzavřené ve veřejném zájmu“ podle § 17 odst. 2, § 17 odst. 2 dále 
odkazuje na smlouvu podle § 17 odst. 1 a na rámcovou smlouvu. 

4. Za účelem zestručnění úpravy navrhujeme sloučit v odstavci 1 písmeno e), f) a g), a to například takto: 
„poruší povinnost kompenzovat náklady vynaložené na úhradu vysoce inovativního léčivého přípravku 
nebo léčivého přípravku určeného k léčbě vzácného onemocnění v souladu v souladu se smlouvou 
uzavřenou podle § 39d odst. 6 nebo 7 nebo § 39da odst. 8“. 

5. V odstavci 2 písm. a) požadujeme uvést hlavní znaky odkazované právní povinnosti přímo ve skutkové 
podstatě, např. takto: „poruší závazek dodávat zdravotnické prostředky podle § 39v odst. 1“. 

6. Odstavec 2 písm. b) navrhujeme formulovat takto: „poruší povinnost uloženou  
v rozhodnutí Ústavu podle § 39v odst. 3“. 

7. Za účelem zpřesnění navrhujeme v odstavci 3 vložit za slovo „rozhodnutí“ slova „o výši přijaté aukční 
hodnoty“. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
 
Akceptováno. 
 
 

K čl. II bodu 155 – k § 44a zákona č. 48/1997 Sb.: 
 Požadujeme doplnit pravidla pro určení příslušnosti konkrétní pojišťovny, která projedná přestupek 
zakotvovaný v navrhovaném § 44 odst. 6. Předpokládáme, že „správní obvod“ všech pojišťoven (pro účely 
projednání přestupku) je shodný, takže k určení jedné místně příslušné pojišťovny zřejmě nepostačují 
hlediska uvedená v § 62 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění 

Akceptováno. 
 
Bude se jednat o tu 
zdravotní pojišťovnu, 
jejímž průkazem se 
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pozdějších předpisů. Místně příslušné by tudíž byly všechny pojišťovny, nikoliv např. jen ta, jejíž průkaz byl 
použit anebo ta, která přestupek zjistila jako první. To by mohlo vést ke kompetenčním sporům. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

osoba prokázala. 

K čl. II bodu 155 – k § 44b zákona č. 48/1997 Sb.: 
Požadujeme předmětné správní delikty převést na přestupky podle zákona č. 250/2016 Sb. Je 

nekoncepční rozšiřovat okruh platebních deliktů v širším smyslu rovněž o porušení povinností nepeněžité 
povahy (porušení oznamovací, ohlašovací a registrační povinnosti) projednávaných v režimu správního 
řádu. Podle bodu 2.2 Zásad „není přípustné v zákonech vytvářet skutkové podstaty správních deliktů, které 
obsahově odpovídají přestupkům, ale jsou vyňaty z režimu zákona č. 250/2016 Sb. (typicky tím, že nejsou 
za přestupek výslovně označeny)“. Podle našeho názoru nic nebrání tomu, aby porušení uvedených 
povinností bylo postihováno jako přestupek. Z materiálního hlediska tato porušení nevykazují zásadní 
odlišnosti od „typických“ přestupků, které by vyčlenění prve zmíněných deliktů odůvodnily. Zásadním 
problémem vyloučení zákona č. 250/2016 Sb. je především absence úpravy základů odpovědnosti za tyto 
jiné delikty a z toho plynoucí právní nejistota (např. otázka, zda je vyžadováno zavinění). 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Vysvětleno. 

V rámci přípravy 
návrhu vycházelo 
Ministerstvo 
zdravotnictví ze dvou 
možných variant, kdy 
jedna počítala 
s podřazením pod 
právní úpravu 
přestupků. Vzhledem 
k současné koncepci 
přestupků byla ale 
odmítnuta 
zdravotními 
pojišťovnami 
s ohledem na 
významné 
administrativní a 
finanční dopady.  

Zdravotní pojišťovny 
by se dostaly do 
situace, kdy budou 
muset postihovat 
každé zjištěné 
porušení uvedených 
povinností bez 
ohledu na jeho 
závažnost, bez 
ohledu na to, zda 
oznámení bylo 
učiněno opožděně o 
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jeden den či nebylo 
učiněno vůbec. 
Domníváme se, že 
ani případné 
oprávnění odložit 
uložení pokuty 
usnesením situaci 
nevyřeší ani 
administrativně 
neulehčí, neboť i 
v takovém případě 
bude muset 
zdravotní pojišťovna 
konat. Většina 
pojištěnců v praxi 
neplní své 
oznamovací 
povinnosti ve lhůtě 8 
dnů a odkládat 
uložení pokuty 
opakovaně nelze. 
Vzniká tak obrovská 
agenda 
přestupkového 
řízení, jejíž výtěžek 
rozhodně nepokryje 
finanční náklady na 
její zavedení (úpravy 
IS, nárůst počtu 
pracovníků, školení, 
zvýšené náklady na 
doručování (jen na 
straně VZP ČR 5-10 
milionů Kč ročně), 
náklady na vymáhání 
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uložených pokut atd.) 
a metodické vedení. 
Kvalifikovaně se dá 
odhadnout, že jen v 
podmínkách VZP ČR 
by se jednalo řádově 
o 200 až 300 tisíc 
zjištěných porušení 
povinností ročně ze 
strany plátců 
pojistného uložených 
jim v ust. § 10 a 12 
zákona č. 48/1997 
Sb., kde by 
zdravotním 
pojišťovnám nově 
vznikla povinnost 
postupovat dle 
přestupkového 
zákona. Jako 
vedlejší produkt 
uvedeného postupu 
lze v praxi připočítat 
úbytek kmenového 
počtu pojištěnců 
dané zdravotní 
pojišťovny, nárůst 
obtížně 
vymahatelných 
pohledávek, zvláště 
u chronických 
neplatičů a zejména 
obrovský nárůst 
neefektivní 
administrativní 
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činnosti. 

S ohledem na tyto 
skutečnosti se 
předkladateli jako 
vhodnější jeví řešit 
tuto problematiku 
tak, jak je uvedeno 
v návrhu 
předloženém do 
MPŘ.    
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
souhlasí 
s vysvětlením. 
 

K čl. II bodu 157 – k § 53 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb.: 
 Navrhujeme nově upravit vztah ke správnímu řádu. Požadujeme, aby rozhodování zdravotních 
pojišťoven probíhalo zásadně v režimu části druhé a třetí správního řádu, neboť se jím zasahuje do práv a 
povinností pojištěnce a dalších dotčených osob (§ 9 a § 67 odst. 1 správního řádu). S ohledem na § 1 odst. 
2 správního řádu není třeba výslovně stanovit, že se na určitý proces použije správní řád; platí jeho 
subsidiární použití bez dalšího. Je však žádoucí zvážit vymezení odchylek od správního řádu, zejména u 
rozhodování o nároku pojištěnce, platebního výměru a výkazu nedoplatků. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno. 

 

 

K čl. II bodu 158 – k § 53 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb.: 
Požadujeme ustanovení vypustit. Argumentace v důvodové zprávě, že výkaz nedoplatků je „určitým 

právním úkonem spíše účetního charakteru“, není přiléhavá. Bezpochyby se jedná o rozhodnutí v 
materiálním smyslu, a to již s ohledem na skutečnost, že je mu výslovně přiznána vykonatelnost (podle 
odstavce 7 jsou vykonatelné výkazy nedoplatků titulem pro soudní nebo správní výkon rozhodnutí). Výkaz 
nedoplatků je třeba konstruovat jako rozhodnutí podle správního řádu. Přitom lze upravit nezbytné odchylky  
od obecné úpravy (vyloučení přezkumného řízení a obnovy řízení; ustanovení o tom, že se výkaz vydává 

Akceptováno. 

Příslušná právní 
úprava byla 
doplněna ve 
smyslu připomínky 
takto: 
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bez předchozího řízení apod.). 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 

„(3) … Výkaz 
nedoplatků je 
vykonatelný dnem 
jeho doručení. Výkaz 
nedoplatků se 
doručuje stejným 
způsobem jako 
platební výměr. 
Výkaz nedoplatků 
není správním 
rozhodnutím. Před 
vydáním výkazů 
nedoplatků se 
nevede správní 
řízení. Proti výkazu 
nedoplatků nejsou 
přípustné odvolání, 
obnova řízení ani 
přezkumné řízení.“. 

K čl. II bodu 159 – k 53 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb.: 
Považujeme za nekoncepční, aby se platebním výměrem rozhodovalo o „potvrzení“ výkazu 

nedoplatků. Rozhodnutí označené jako „platební výměr“ by mělo z povahy věci „pouze“ stanovit výši 
nedoplatků, nikoliv přezkoumávat jiný akt. Vhodnější by bylo vymezit výkaz nedoplatků jako rozhodnutí 
podle správního řádu (viz výše uvedená zásadní připomínka) a zvážit nahrazení institutu námitek 
odvoláním jako řádným opravným prostředkem. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno jinak. 
Ponecháno 
dosavadní znění 
zákona. 

K čl. II bodu 160 – k 53 odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb.: 
 Je nutné v zákoně upravit důvody zrušení výkazu nedoplatků. To platí tím spíše,  
že lhůta pro zrušení výkazu se má odvíjet ode dne zjištění skutečností rozhodných pro zrušení výkazu, 
přičemž je nejasné, v čem vlastně tyto skutečnosti mohou spočívat. Předpokládáme, že důvodem pro 
uvedený postup bude zjištění nesprávnosti údaje o stavu nedoplatků. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 
 
Odstavec 6 nově zní 
takto: 
 
„(6) Zjistí-li zdravotní 
pojišťovna, že údaje 
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o výši nedoplatků 
obsažené ve výkazu 
nedoplatků jsou 
nesprávné, může 
výkaz nedoplatků 
zrušit z vlastního 
podnětu do 3 let ode 
dne vykonatelnosti 
výkazu nedoplatků.“.  

K čl. II bodu 169 – k § 53a odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb.: 
Požadujeme zrušení vyloučení správního řádu (srov. Obdobně výše uplatněné připomínky k § 53). 

Lze akceptovat zakotvení nezbytných odchylek od správního řádu, např. vyloučení odvolání, přezkumného 
řízení a obnovy řízení. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno. 

 
Institut odstranění 
tvrdosti není 
nárokovým, nicméně 
zdravotní pojišťovny 
na jeho základě 
snižují dlužné penále 
v desítkách tisíc 
případů ročně. Jedná 
se přitom o velmi 
různorodé situace jak 
co do osoby plátce 
pojistného 
(zaměstnavatel x 
OBZP), tak co do 
důvodů neplacení 
pojistného (např. 
nechce platit x 
nemůže platit 
z vážných 
zdravotních důvodů). 
Zdravotní pojišťovny 
zpravidla používají 
jednotnou metodiku 
na obvykle shodné 
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případy, často však 
dochází k odchýlení 
(např. ve skutečně 
vážných případech 
zdravotních potíží a 
nízké 
pravděpodobnosti 
vymožení dlužného 
penále). Jakákoliv 
formalizace tuto 
možnost prakticky 
destruuje, neboť 
zatíží zdravotní 
pojišťovny takovou 
mírou administrativy, 
že pro ni bude snazší 
tento institut vůbec 
nevyužívat. Máme 
přitom za to, že se 
jedná o vhodný 
nástroj, který 
umožňuje 
v odůvodněných 
případech snižovat 
penále (či jiné dlužné 
sankční částky 
související 
s pojistným) a měl by 
být zachován. Z toho 
důvodu nemůže 
předkladatel 
připomínku 
akceptovat. 
Vyjádření 
připomínkového 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBR4CBBNE)



17 
 

místa: 
 
Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 

K čl. II bodu 170 – k § 53d zákona č. 48/1997 Sb.: 
 Požadujeme předmětný novelizační bod vypustit. Nedomníváme se, že by zdravotní pojišťovny měly 
být oprávněny zřizovat zástavní právo k majetku plátce pojistného. Jedná se o zásadní zásah do 
vlastnického práva, jehož provedení je typicky poskytnuto typově odlišným institucím (srov. 
soudcovské/exekutorské zástavní právo atd.). Nedomníváme se, že by toto omezení mělo být umožněno i 
pro „dlužné pojistné a penále“ na zdravotním pojištění, neboť výše zajišťovaného „dluhu“ nebude dle 
našeho názoru ve většině případů adekvátní k hodnotě zastavené věci. 
 Samo navržené znění ustanovení pak vykazuje značné nedostatky. Ačkoli zřejmě vychází ze 
stávajícího § 104i zákona č. 582/1991 Sb., organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění 
pozdějších předpisů, byla by v případě setrvání požadavku na zakotvení tohoto institutu nutná jeho revize. 
Vyloučení oznamování zahájení řízení [odstavec 2 písm. a)] podle našeho názoru nemá praktický význam, 
a to již s ohledem na skutečnost, že není současně vyloučen postup podle § 36 odst. 3 správního řádu 
(možnost účastníků řízení vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům). Navíc  
v případě postupu podle odstavce 3 se dlužník o záměru zřídit zástavní právo stejně dozví. Dále není 
zřejmé, který úkon má být považován za první úkon v řízení ve smyslu odstavce 2 písm. b), s nímž je 
spojeno zahájení řízení, resp. jak mají být následně rozlišovány úkony činěné před a po zahájení řízení. 
Např. postup podle odstavce 3 lze vnímat buď jako zvláštní úpravu postupu před zahájením řízení anebo 
jako prvotní fázi samotného řízení, v níž je teprve ověřováno, zda existuje majetek zatížitelný zástavním 
právem. To má zásadní význam pro procesní způsob ukončení daného postupu v případě, že daný majetek 
není zjištěn (pokud by šlo o součást řízení, bylo by na místě zastavení řízení, návrh ovšem neupravuje 
příslušný zastavovací důvod). Bylo by tedy nutné vypustit odstavec 2 písm. a)  
a b) a místo nich stanovit, že rozhodnutí o zřízení zástavního práva může být prvním úkonem v řízení. To 
znamená, že pojišťovna bude mít možnost zřídit zástavní právo buď bez předchozího řízení anebo 
ve standardním správním řízení (zahajovaném oznámením zahájení řízení). 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno jinak. 
 
Úprava zástavního 
práva přepracována 
na základě 
společného jednání 
zdravotních 
pojišťoven, 
Ministerstva 
spravedlnosti a 
Notářské komory. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s tímto způsobem 
akceptace souhlasí. 

K čl. II bodu 171 – k § 55 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb.: Akceptováno. 
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Požadujeme ustanovení vypustit bez náhrady. Pokud by daný postup v praxi fungoval (o čemž však 
lze mít pochybnosti), jednalo by se o zásadní administrativní zatížení orgánů obcí nad rámec jejich běžné 
přestupkové agendy. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

§ 55 odst. 2 
ponechán 
v dosavadním znění. 

 

Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s tímto způsobem 
akceptace souhlasí. 

 

K čl. III: 
 Přechodné ustanovení uvedené pod bodem 3 požadujeme vypustit pro nadbytečnost. Předmětné 
pravidlo obecně vyplývá z bodu 4 (řízení o přestupku je rovněž správním řízením). 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno. 

Nad rámec návrhu – k § 5 písm. a) bodu 7 zákona č. 48/1997 Sb.: 
 Ustanovení upravuje výjimku z okruhu plátců pojistného (zaměstnanců) ve prospěch členů 
okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí. V současné době se objevují snahy 
(např. v rámci pozměňovacích návrhů ke sněmovnímu tisku č. 336, nebo prostřednictvím vládního návrhu 
zákona o správě voleb, který je v současné době v meziresortním připomínkovém řízení) rozšířit okruh 
voleb, při kterých mohou voliči hlasovat v zahraničí, i na volby do Evropského parlamentu. S těmito volbami 
by se tak pojila povinnost zřizovat zvláštní okrskové volební komise, což by si vynutilo speciální novelizaci 
ustanovení § 5 písm. a) bodu 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění  
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které na volby 
do Evropského parlamentu nyní nepamatuje. 
 Navrhujeme doplnit novelu § 5 písm. a) bodu 7 předmětného zákona, tedy zakotvit úpravu, která by 
výjimky zobecnila, aby její znění nebylo do budoucna potřeba měnit s ohledem na různé úvahy 
zákonodárce o tom, v jakém druhu voleb umožní hlasování ze zahraničí. Jedná se čistě o technickou 
změnu, která zcela setrvává v mezích stávajícího účelu výjimky. Nový novelizační bod 1 by pak mohl znít: 

„1. V § 5 písm. a) bodě 7 se slova „při volbách do Evropského parlamentu, Senátu a zastupitelstev 
územních samosprávných celků a člena okrskové volební komise“ a slova „při volbách do Poslanecké 
sněmovny a při volbě prezidenta republiky“ zrušují.“. 

Akceptováno. 
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Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

Nad rámec návrhu – k osobnímu rozsahu pojištění: 
V souvislosti s předloženým návrhem novely zákona o veřejném zdravotním pojištění a s ohledem 

na přetrvávající problémy spojené s okruhem osob (tj. cizinců), na které se tento zákon vztahuje, 
požadujeme návrh zákona rozšířit o komplexní vymezení osobního rozsahu pojištěnců. Podle stávajícího § 
2 spadají pod zákon o veřejném zdravotním pojištění (jde-li o cizince) pouze ti, kteří mají na území České 
republiky povolen trvalý pobyt nebo ti, kteří jsou zaměstnanci zaměstnavatele se sídlem na území České 
republiky. U ostatních skupin cizinců, kteří jsou v současné době rovněž pojištěnci systému veřejného 
zdravotního pojištění, platí zásada založená na tzv. fikci určitých skutečností, a to buď na základě fikce 
trvalého pobytu, nebo fikce udělení tzv. dočasné ochrany. Právní předpisy z oblasti cizineckého práva tak 
stanoví, že pro účely úhrady zdravotních služeb se na tyto osoby hledí, jako by měly trvalý pobyt v České 
republice, popř. tak, jako by jim bylo uděleno oprávnění k pobytu na území České republiky za účelem 
dočasné ochrany. 

Zákon o veřejném zdravotním pojištění by měl výslovně stanovit všechny kategorie osob, které jsou 
pojištěnci veřejného zdravotního pojištění (dosud jsou některé kategorie uvedeny v jiných právních 
předpisech). Požadovaná úprava by měla zajistit nápravu současného nepřehledného stavu v této oblasti. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

Akceptováno jinak. 
Vysvětleno. 

Jedná se o složitou 
dlouhodobě 
projednávanou 
problematiku, která 
by měla být řešena 
samostatnou 
novelizací. V otázce 
osobního rozsahu 
veřejného 
zdravotního pojištění 
a souvisejícího, 
odstranění fikcí 
z cizineckých zákonů 
bylo s Ministerstvem 
vnitra domluveno, že 
tato problematika se 
bude řešit v rámci 
jeho právě 
probíhající 
novelizace 
cizineckých zákonů, 
neboť tam se již 
osobní rozsah 
veřejného 
zdravotního pojištění 
rozšiřuje. 

 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
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Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 

Českomoravská 
konfederace 

odborových svazů 

Obecně k návrhu 

ČMKOS nepovažuje za standardní postup předkladatele, který tak zásadní návrh zákona předložil 
do vnějšího připomínkového řízení dne 17. 12. 2019, tedy pouhé 3 pracovní dny před vánočními svátky, 
když je zřejmé, že lhůta pro podání připomínek předkladateli do dne 20. 1. 2020 je přiměřená jen 
zdánlivě. Samotný návrh zákona čítá 173 stran textu, důvodová zpráva k návrhu zákona čítá 83 stran 
textu, závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) čítá 56 stran textu a další desítky stran čítají 
doprovodné materiály předkladatele (např. teze návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 376/2011 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění). Ve svém souhrnu tak byl 
připomínkovým místům předložen materiál čítající řádově stovky stran textu, a to v období 
bezprostředně před koncem roku, kdy je všeobecně známo, že zaměstnanci (tedy i zaměstnanci 
připomínkových míst) v důsledku vánočních svátků nejsou přítomni na svých pracovištích.  

Podle čl. 8 odst. 3 Legislativních pravidel vlády ČR činí lhůta pro sdělení připomínek 20 pracovních 
dnů ode dne vložení návrhu zákona do elektronické knihovny, pokud orgán, který návrh zákona 
k připomínkám předkládá, nestanoví lhůtu delší. Uvedený požadavek vyplývající z Legislativních pravidel 
vlády ČR předkladatel, formálně vzato, splnil, nicméně způsobem, který vzbuzuje vážné pochybnosti o 
seriózním záměru předkladatele naplnit smysl a účel Legislativních pravidel vlády ČR, když den vložení 
návrhu zákona do elektronické knihovny byl – zřejmě záměrně - zvolen tak, aby významná část lhůty pro 
zpracování připomínek připadla na období vánočních svátků a na zpracování kvalifikovaných připomínek 
tak reálně zbývalo minimum času. Vzhledem k rozsahu a závažnosti předkládaného návrhu zákona budí 
uvedený postup předkladatele všeobecnou nedůvěru napříč různými připomínkovými místy, vzbuzuje 
dojem účelovosti a přípravy zákona tzv. na zakázku výhodně pro konkrétní subjekty. Má-li být záměrem 
předkladatele příprava a schválení kvalitní, všeobecně přijímané změny právní úpravy, je takovýto postup 
neobhajitelný. Předkladatel měl využít svého práva dle citovaného čl. 8 odst. 3 Legislativních pravidel vlády 
ČR a stanovit delší lhůtu (nejméně o dalších 10 pracovních dnů) pro sdělení připomínek. 

  Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 
 

Vysvětleno. 

Postup předkladatele 
je zcela v souladu 
s Legislativními 
pravidly vlády, kdy 
lhůta pro připomínky 
činila 20 pracovních 
dní. Naopak i kvůli 
tomu, že byla 
přerušena svátky, 
činil čistý čas na 
podání připomínek 
více než jeden 
měsíc. Ostatní 
připomínková místa 
postup předkladatele 
nikterak 
nerozporovala, 
naopak např. Úřad 
vlády byl schopen 
připomínky zaslat již 
2. ledna.  

Rozsah materiálu je 
dán především 
novelizačním bodem, 
jehož obsahem je 
příloha č. 3 
(zdravotnické 
prostředky), která se 
ovšem mění pouze 
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v některých 
detailech, které jsou 
popsány v důvodové 
zprávě. 

Zároveň je třeba 
zdůraznit, že 
předkladatel již při 
přípravě zákona 
široce spolupracoval 
se všemi dotčenými 
subjekty a skutečně 
tak nebyl dán žádný 
důvod, aby úmyslně 
zhoršoval podmínky 
pro zpracování a 
zaslání připomínek. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 

K zákonu jako celku  

Ve všech částech návrhu zákona (např. novelizační body č. 27, 37, 43, … atd.), kde se zdravotní 
pojišťovně stanoví právo posoudit, schválit či jakkoli rozhodnout o určitém právu či nároku pojištěnce 
a/nebo třetí osoby, navrhujeme, aby se na příslušném rozhodování o právu či nároku na straně zdravotní 
pojišťovně vždy obligatorně podílel také lékař, resp. osoba s odbornou způsobilostí k výkonu povolání 
lékaře. 

Odůvodnění: 

 S novým vymezením, které Ministerstvo zdravotnictví navrhuje, jako legislativně-technickou úpravu, 

Vysvětleno. 

Do obecné části 
důvodové zprávy 
bude doplněn 
následující text: 

„Pro futuro je 
výslovně jako orgán 
rozhodující o nároku 
pojištěnce uvedena 
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mohou vzniknout v budoucnu v praxi problémy.  

Ačkoli je všeobecně známo, že aplikační praxe trpí nedostatkem revizních lékařů, nesouhlasíme 
s tím, aby se v zákoně č. 48/1997 Sb. pouze právně-mechanicky nahradil pojem „revizní lékař“ pojmem 
„zdravotní pojišťovna“, a tím přestala být garantována obligatorní účast osoby s odbornou způsobilostí k 
výkonu povolání lékaře na rozhodování o právech či nárocích pojištěnců. Považujeme za nutné, aby na 
všech rozhodnutích zdravotní pojišťovny povinně o právech či nárocích pojištěnců povinně participovala 
osoba s odbornou způsobilostí k výkonu povolání lékaře. 

 Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 
 

přímo zdravotní 
pojišťovna namísto 
revizního lékaře – v 
případech, kdy je ale 
podmínkou nároku 
medicínské 
posouzení (zejména 
v případě § 16 
zákona č. 48/1997 
Sb.) bude 
pochopitelně 
nezbytné, aby v 
souladu s § 50 
správního řádu byl 
podkladem 
rozhodnutí též 
odborný (lékařský) 
názor – podle 
povahy věci např. 
znalecký posudek, 
stanovisko 
odborného lékaře, 
stanovisko odborné 
společnosti.“. 

 

Dále bude do 
zvláštní části 
důvodové zprávy k § 
19 odst. 1 doplněn 
následující text:  

„V prvé řadě dochází 
k odklonu od 
dosavadní praxe, kdy 
o nároku pojištěnce 
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má rozhodovat 
revizní lékař. 
Vzhledem k tomu, že 
odpovědnost za 
schválení/neschvální 
návrhu na úhradu 
zdravotní péče 
směřuje ke zdravotní 
pojišťovně, bude 
rovněž uvedena jako 
orgán, který v této 
oblasti rozhoduje. V 
případech, kdy je ale 
podmínkou nároku 
medicínské 
posouzení (zejména 
v případě § 16 
zákona č. 48/1997 
Sb.) bude 
pochopitelně 
nezbytné, aby v 
souladu s § 50 
správního řádu byl 
podkladem 
rozhodnutí též 
odborný (lékařský) 
názor – podle 
povahy věci např. 
znalecký posudek, 
stanovisko 
odborného lékaře, 
stanovisko odborné 
společnosti. Bez něj 
by zejména v 
případě zamítavého 
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výsledku řízení, 
trpělo rozhodnutí 
zpravidla vadami v 
nedostatku 
odůvodnění.“. 

Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 

1. K novelizačnímu bodu č. 33  

 Navrhujeme rozšířit hrazené služby pro seniory nad 65 let o: 

a) očkování proti klíšťové encefalitidě, a 

b) očkování proti meningokokovým infekcím  

Odůvodnění: 

Máme za to, že senioři nad 65 let, kteří jsou k uvedeným onemocněním i s ohledem na věk 
náchylnější, se odvody na zdravotním pojištění podíleli dostatečně na to, aby měli z prostředků zdravotního 
pojištění uvedené služby v rámci preventivní péče hrazeny. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 
 

Vysvětleno. 

Jakákoliv úhrada 
očkovacích látek 
z veřejného 
zdravotního pojištění 
musí vycházet 
z odborných 
poznatků, zejména 
pak z doporučení 
odborných 
společností a musí 
být především 
efektivní ve vztahu 
očekáváného 
následku 
(předcházení 
onemocnění) a 
výdajů systému 
veřejného 
zdravotního pojištění. 
V případě klíšťové 
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encefalitidy byl 
přitom odbornou 
společností 
předložen návrh, 
který by umožňoval 
úhradu pro 
pojištěnce od 7 do 46 
let věku, u nichž je 
nejvyšší předpoklad 
nákazy. Ani tento 
podrobně 
odůvodněný návrh 
nebyl nakonec na 
základě vypořádání 
do novely zakotven. 
Tím spíše poté 
nemůže být 
akceptován návrh na 
úhradu takového 
očkování pro osoby 
starší 65 let. 

Stejně tak v případě 
meningokokových 
infekcí platí, že 
nejohroženější 
skupinou jsou malé a 
dospívající děti. 
Z toho důvodu byl ve 
spolupráci 
s odbornou 
společností a 
zdravotními 
pojišťovnami 
připraven návrh na 
úhradu u těchto 
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skupin pojištěnců. 
Pro skupinu nad 65 
let však nebylo 
žádné podrobné 
věcné či ekonomické 
zdůvodnění ze strany 
připomínkového 
místa předloženo, 
nehledě na to, že 
v této skupině 
nedochází zdaleka 
k tolika případům 
onemocnění. 

Nelze přitom 
argumentovat 
rozsahem 
odvedeného 
pojistného, neboť se 
jedná o systém 
solidární, kdy nelze 
v žádném případě 
predikovat, že to jsou 
právě osoby starší 
65 let, které by měly 
mít širší nárok 
hrazené péče než 
osoby ostatní (které 
jsou zpravidla 
ekonomiky aktivní a 
tím financují systém 
veřejného 
zdravotního 
pojištění). 

Upozorňujeme 
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zároveň, že na 
všechna uvedená 
očkování přispívají 
zdravotní pojišťovny 
v širokém rozsahu 
z fondů prevence. 

 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 

2. K novelizačnímu bodu č. 27  

Nesouhlasíme s navrhovanou úpravou § 20 odst. 1, dle něhož má mít revizní komise  4 členy 
jmenované ředitelem příslušné zdravotní pojišťovny a 1 člena jmenovaného ministrem zdravotnictví, 
přičemž nejvíce 2 členové revizní komise mohou být zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny v 
pracovním poměru. Požadujeme, aby minimálně 1 člen revizní komise byl obligatorně osobou s odbornou 
způsobilostí k výkonu povolání lékaře. 

Odůvodnění: 

Vzhledem k působnosti a závažným rozhodnutím přijímaným revizní komisí považujeme úpravu za 
nedostatečnou, neboť pokud návrh stanoví, že nejvýše 2 členové revizní komise mohou být zaměstnanci 
příslušné zdravotní pojišťovny v pracovním poměru, pak není zřejmé, jaké minimální odborné či jiné 
kvalitativní požadavky musí splňovat zbývající 2 členové revizní komise jmenovaní ředitelem, např. zda se 
povinně musí jednat o externisty, zda alespoň jeden z nich musí být osobou s odbornou způsobilostí k 
výkonu povolání lékaře apod. Navržená právní úprava by ad absurdum mohla být vykládána a aplikována 
tak, že ze 4 členů jmenovaných ředitelem příslušné zdravotní pojišťovny budou 2 členové zaměstnanci 
příslušné zdravotní pojišťovny v pracovním poměru a zbývající 2 členové budou zaměstnanci příslušné 
zdravotní pojišťovny nikoli v pracovním poměru, ale např. na dohodu o pracovní činnosti či dohodu o 
provedení práce apod. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Vysvětleno, 
částečně 
akceptováno. 

Text ustanovení 
bude formulován 
následovně: 

„Zdravotní pojišťovna 
zřizuje alespoň jednu 
revizní komisi 
složenou z odborníků 
v oblasti 
zdravotnictví nebo 
práva. Revizní 
komise má 4 členy 
jmenované ředitelem 
příslušné zdravotní 
pojišťovny a 1 člena 
jmenovaného 
ministrem 
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zdravotnictví. Nejvíce 
2 členové revizní 
komise mohou být 
zaměstnanci 
příslušné zdravotní 
pojišťovny v 
pracovním poměru. 
Alespoň jeden člen 
revizní komise musí 
mít vysokoškolské 
vzdělání v oboru 
právo v 
magisterském 
studijním programu a 
alespoň jeden člen 
revizní komise musí 
mít vysokoškolské 
vzdělání v oboru 
všeobecné lékařství 
v magisterském 
studijním programu.“. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 

3. K novelizačnímu bodu č. 20  

Nesouhlasíme s navrhovanou úpravou § 17 odst. 2, aby za stanovených podmínek obsah rámcové 
smlouvy stanovovalo Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou, nýbrž navrhujeme, aby pokud mezi účastníky 
dohodovacího řízení nedojde k dohodě o obsahu rámcové smlouvy do šesti měsíců nebo pokud 
předložená rámcová smlouva odporuje právním předpisům nebo veřejnému zájmu, byl obsah rámcové 

Vysvětleno. 
Vyhláška o 
rámcových 
smlouvách nemá 
přímý dopad na 
„rozdělování“ 
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smlouvy stanovován nařízením vlády jako normou vyšší právní síly. Za tím účelem požadujeme doplnit 
příslušné zmocnění pro vládu k vydání takového nařízení.  

Odůvodnění: 

Vzhledem ke skutečnosti, že v žádném jiném ministerském resortu nedochází cestou vyhlášky 
k přerozdělení částky vyšší nebo blížící se částce 300 mld. Kč jako je tomu v případě přerozdělení 
prostředků veřejného zdravotního pojištění dle návrhu, máme za to, že o takto zásadním přerozdělení 
veřejných prostředků má rozhodovat vláda jako nejvyšší orgán moci výkonné, nikoli jediné ministerstvo. 
Navíc, některá zdravotnická zařízení čerpající prostředky z veřejného zdravotního pojištění nespadají do 
gesce Ministerstva zdravotnictví, ale jiných resortů (např. zdravotnická zařízení Ministerstva vnitra apod.). 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní.  

 

prostředků veřejného 
zdravotního pojištění, 
ale upravuje pouze 
právní náležitosti 
vztahu mezi 
poskytovatelem a 
zdravotní 
pojišťovnou. Pokud 
jde o finanční toky, ty 
se řídí úhradovou 
vyhláškou, 
seznamem 
zdravotních výkonů a 
individuálními 
úhradovými dodatky, 
nikoliv rámcovými 
smlouvami. 
Vzhledem k tomu, že 
rámcové smlouvy 
nemají zásadní 
finanční dopady, ale 
pouze dopady právní 
povahy, 
nepovažujeme 
právní formu nařízení 
vlády za přínosnou či 
potřebnou. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 
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4. Souhrnně k novelizačnímu bodu č. 21 až 24  

Požadujeme změnu § 17 tak, aby právní úprava účastníků dohodovacího řízení byla vrácena zpět do stavu 
před r. 2007 v té části, ve které účastníky řízení byla obligatorně „zájmová sdružení pojištěnců“ 
reprezentována mimo jiné ústředními odborovými organizacemi, zejména Českomoravskou konfederací 
odborových svazů (ČMKOS). 

Odůvodnění: 

Na dohodovacím řízení by se měly podílet odbory jako zástupci zaměstnanců (pacientů), neboť 
reprezentují zaměstnance jako největší přispěvatele do systémů veřejného zdravotního pojištění. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní.  

 

Akceptováno jinak. 
 
Bylo vysvětleno, že 
se nejedná o 
požadavek stát se 
členem 
dohodovacího řízení, 
ale o požadavek stát 
se členem Pracovní 
skupiny k Seznamu 
zdravotních výkonů. 
Tomuto požadavku 
bylo vyhověno. 
 
Text ustanovení § 
17b odst. 4 bude 
doplněn následovně: 
„Členy pracovní 
skupiny k seznamu 
zdravotních výkonů 
jsou 1 zástupce 
Všeobecné zdravotní 
pojišťovny, 1 
zástupce Svazu 
zdravotních 
pojišťoven, 1 
zástupce České 
lékařské komory, 1 
zástupce České 
lékařské společnosti 
Jana Evangelisty 
Purkyně, 1 zástupce 
České farmaceutické 
společnosti Jana 
Evangelisty Purkyně, 
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1 zástupce Sdružení 
ambulantních 
specialistů ČR, 1 
zástupce Sdružení 
praktických lékařů, 1 
zástupce Asociace 
nemocnic ČR, 1 
zástupce České 
asociace sester, 1 
zástupce 
Českomoravské 
konfederace 
odborových svazů a 
3 zástupci 
Ministerstva 
zdravotnictví.“. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s uvedeným 
způsobem akceptace 
souhlasí. 
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5. K novelizačnímu bodu č. 25  

S navrženou právní úpravou nesouhlasíme a požadujeme ponechat úpravu stávající. Nesouhlasíme 
s možností úhrad jakýchkoli porodů mimo zdravotnická zařízení. Stávající právní úprava, kdy i fyziologický 
porod musí indikovat lékař, aby byl hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, považujeme za 
lepší a bezpečnější než návrh nové právní úpravy.  

Odůvodnění: 

Pokud se navrhuje vyjmout v případě vedení fyziologických porodů porodní asistentkou poskytující 
zdravotní služby u poskytovatele lůžkové péče z povinnosti poskytovat hrazené služby pouze na základě 
indikace lékaře, máme obavu, že budou vznikat neustálé výkladové a kompetenční spory, zda se v daném 
případě ještě jedná či již nejedná o fyziologický porod. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 

Vysvětleno. 
 
Návrh nezavádí 
možnost jakýchkoli 
plánovaných porodů 
mimo zdravotnická 
zařízení, které by 
byly hrazeny 
z veřejného 
zdravotního pojištění. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 

6. K novelizačnímu bodu č. 27  

S navrženou právní úpravou nesouhlasíme. 

Odůvodnění: 

Pokud zdravotní pojišťovna návrhu v plném rozsahu nevyhoví a předložený návrh počítá se 
zahájením standardního správního řízení, máme za to, že vedení správních řízení dramaticky oddálí 
konečné rozhodnutí o nároku a navýší náklady zdravotních pojišťoven na rozhodování o nárocích. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 

Vysvětleno. 

Jak plyne 
z podrobného 
odůvodnění této 
části, zdravotní 
pojišťovna by za 
současného stavu 
měla vést všechna 
řízení (tzn. cca 470 
tisíc ročně) v režimu 
správního řádu. 
Cílem novelizace je 
naopak vedení a 
protahování řízení 
vyloučit v těch 
případech, kdy o 
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nároku pojištěnce 
není sporu. Z toho 
důvodu se nově 
zavádí institut 
„souhlasu“, kdy se 
řízení nevede. Pouze 
v případech, kdy 
„souhlas“ nelze 
vydat, je zahájeno 
správní řízení, které 
slouží k ochraně práv 
pojištěnce (nároku 
na hrazenou péči), 
která pro něj plynou 
z LZPS. I v případě 
správního řízení je 
zdravotní pojišťovna 
jako správní orgán 
povinna rozhodnout 
bezodkladně, ve 
složitých případech 
do 30 dní (srov. § 71 
správního řádu). 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 

7. K novelizačnímu bodu č. 38  

S navrženou právní úpravou ke zrušení formulářů zdravotních pojišťoven nesouhlasíme. 

Vysvětleno. 

Zdravotní pojišťovně 
nic nebrání, aby 
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Odůvodnění: 

Navrhovanou změnou právní úpravy se fakticky ruší jednotné formuláře zdravotních pojišťoven; 
jakkoli existují v aplikační praxi k jejich používání četné připomínky, mají jednotné formuláře zdravotních 
pojišťoven svůj nezastupitelný význam (minimálně z hlediska návodnosti postupu), tudíž je požadujeme 
ponechat. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní.  

 

nadále vydávala 
formuláře, na nichž 
bude většina žádostí 
podávána. Vzhledem 
k tomu, že podání je 
nutné posuzovat 
podle jeho 
skutečného obsahu 
(srov. § 37 správního 
řádu), nelze ovšem 
nutit pojištěnce, resp. 
jeho ošetřujícího 
lékaře, aby žádost na 
takovém formuláři 
podal. I když tak 
neučiní, je zdravotní 
pojišťovna povinna 
se podáním (žádostí) 
zabývat. Tato změna 
byla projednána 
v rámci pracovní 
skupiny pro tuto 
problematiku a 
všichni dotčení 
včetně zdravotních 
pojišťoven jsou s ní 
srozuměni. 

 

Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
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souhlasí. 

8. K novelizačnímu bodu č. 40 

S navrženou právní úpravou nesouhlasíme. 

Odůvodnění: 

Navrhovanou změnou právní úpravy by došlo k vyloučení možnosti poskytnout příspěvkovou péči 
častěji, než 1x za 2 roky. S navrženou změnou nesouhlasíme, máme za to, že působnost revizního lékaře a 
slova „nerozhodne-li revizní lékař jinak“ mají svůj význam. Byť se v praxi takové případy nevyskytují často, 
přesto by uvedená možnost (poskytnout příspěvkovou péči častěji, než 1x za 2 roky) jako výjimečná měla 
zůstat zachována.  

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní.  

 

Akceptováno. 

Jedná se o změnu, 
která byla 
projednána v rámci 
pracovní skupiny a u 
níž s ohledem na 
povahu příspěvkové 
péče (předpokládá, 
že nejsou splněny 
předpoklady pro 
léčbu komplexní) 
neexistuje věcné 
opodstatnění pro 
prolomení pravidla 
jejího poskytnutí 
jednou za dva roky, 
nicméně na základě 
připomínky od změny 
této právní úpravy 
ustupujeme. 

9. K novelizačnímu bodu č. 41 

S navrženou právní úpravou nesouhlasíme. 

Odůvodnění: 

Navrhovanou změnou právní úpravy by došlo ke zrušení § 33 odst. 6, a tak by prakticky byla 
zrušena příspěvková péče u dětí, s čímž nesouhlasíme, neboť by se jednalo o zhoršení oproti současnému 
stavu. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

 

Akceptováno. 

Stejně jako 
v předchozím 
případě vychází 
návrh z toho, že 
v praxi nedochází 
k situacím, kdy by 
rodič žádal namísto 
komplexní lázeňské 
léčebně rehabilitační 
péče příspěvkovou 
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péči. Zachování 
ustanovení tak nemá 
žádné opodstatnění, 
nicméně na základě 
připomínky od změny 
této právní úpravy 
ustupujeme. 

 
Moravskoslezský 

kraj 

1. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 26b a 26d zákona č. 592/1992 Sb. 
Navrhujeme, aby v kontextu návrhu zrušení ustanovení § 26d, bylo také zrušeno i další ustanovení § 26b, 
neboť je na stejném principu, lhůty v něm obsažené vycházejí z textu správního řádu o počítání času, jsou 
tedy upraveny obecným právním procesním předpisem.  
 
Pro právní jistotu pojištěnců navrhujeme uvést výslovně nově pravidlo, tj. aby bylo přímo v  zákoně č. 
592/1992 Sb., stanoveno na jeho počátku, že v řízeních podle tohoto zákona je zdravotní pojišťovnou 
postupováno podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řádu ve znění pozdějších předpisů, pokud není dále 
stanoveno jinak.  
 
Tj. např. v novém ustanovení § 6a uvést takto: 
„§ 6a 
V řízeních podle tohoto zákona postupují zdravotní pojišťovny podle správního řádu, pokud není dále 
stanoveno jinak.“ 
 
Obdobně je to výslovně stanoveno např. v ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. 
  
Odůvodnění:  
Pokud je uvedeno v důvodové zprávě, že důvodem pro zrušení ustanovení § 26d je skutečnost, že platí 
obecná úprava správního řádu a tudíž jde o duplicitní úpravu, pak shodně toto platí i pro ustanovení § 26b 
zákona č. 592/1992 Sb., když v důvodové zprávě se uvádí, že „Zákon č. 592/1992 Sb. upravuje 
v ustanovení § 26d doručování písemností obsahujícího skutečnosti významné pro plnění povinností plátce 
pojistného. Doručování písemností správním orgánem je nicméně komplexně řešeno úpravou obsaženou 
ve správním řádu a není nutné nadále zvláštní ustanovení v zákoně č. 592/1992 Sb. ponechávat.“ 
 
Není tedy zřejmé, proč si předkladatelé vybrali pouze toto jedno ustanovení, které je duplicitní ke 
správnímu řádu a ruší je, a další ustanovení ponechali ve stávající podobě, přesto, že jsou duplicitní.  

Akceptováno 
částečně, 
vysvětleno. 

Text ustanovení § 
26b zrušen. 

 

Odkazu na správní 
řád se v právních 
předpisech dle 
metodiky MV 
nepoužívá. Správní 
řád se v řízení a 
postupech správních 
orgánů použije vždy, 
pokud není jeho 
vyloučení výslovně 
uvedeno, nebo 
pokud zvláštní zákon 
neobsahuje speciální 
právní úpravu. 

 

Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
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Jestliže je důvodem pro zrušení jednoho ustanovení úprava správního řádu, pak je potřeba postupovat 
systematicky a ve všech postupech odkázat na správní řád, pokud není postup upraven odlišně, tak, jak je 
to v příbuzné právní úpravě této oblasti (zdravotní péče) v ustanovení § 53 zákona č. 48/1997 Sb. Nadto 
nesystémový přístup dává vzniknout mnoha různým výkladům, apod. Navrhujeme tedy vypustit ustanovení, 
která jsou ve správním řádu, a naopak na něj zákoně č. 592/1992 Sb. odkázat.  
 
Informace o tom, že zdravotní pojišťovna, neboť rozhoduje o právech a povinnostech osob a je tak 
správním orgánem, vede řízení dle správního řádu, pokud není některá situace upravena speciálně 
v oblasti zdravotní péče, by měla být uvedena v úvodu zákona. 
 

MSK akceptuje 
navrhované 
vypořádání ze strany 
předkladatele, ale 
přesto je toho 
názoru, že tento 
předmětný právní 
předpis upravuje 
pravidla zdravotního 
pojištění pro všechny 
osoby s trvalým 
pobytem v ČR a 
tudíž je potřeba, aby 
byl srozumitelný pro 
všechny osoby, 
nikoliv pouze pro 
správní orgány, když 
těm je toto pravidlo 
známo.   

 

 

 

2. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 14 odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb. 
Navrhujeme, aby stávající odstavec 6 byl doplněn takto:  
(6) Nárok na náhradu nákladů podle odstavců 2 až 4 zaniká uplynutím 3 let ode dne jejich vynaložení 
pojištěncem, pokud je uhradil pojištěnec, neboť se na jejich úhradu nevztahují koordinační nařízení. 
Lhůta podle věty první neplyne po dobu řízení o žádosti o náhradu nákladů a po dobu, po kterou fyzické 
osobě, která musela mít opatrovníka, nebyl opatrovník ustanoven. 
 
Odůvodnění:  
V ustanovení odstavce 4, na který je odkazováno v odstavci 6, je zmiňována neodkladná zdravotní péče a 
s tím související možná potřeba částečné úhrady ze strany pojištěnce po poskytnutí této zdravotní péče 
v zahraničí, což lze akceptovat u úhrady tzv. nad rámec stanovený koordinačními předpisy.  

Akceptováno jinak. 
Připomínkované 
ustanovení bylo 
z návrhu vypuštěno. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 
MSK akceptuje 
navrhované 
vypořádání. 
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Avšak ustanovení odstavce 2 naopak uvádí, že „Ze zdravotního pojištění se pojištěnci na základě jeho 
žádosti poskytne náhrada nákladů vynaložených na neodkladnou zdravotní péči, jejíž potřeba 
nastala během jeho pobytu v cizině, a to pouze do výše stanovené pro úhradu takových služeb, 
pokud by byly poskytnuty na území České republiky.“ 
 
Z toho vyplývá, že § 14 odst. 2 zase hovoří o nákladech nikoliv nad limit, ale do limitu, který je stanoven 
v maximu pro území ČR a hrazený pojišťovnou.  
 
Z kontextu a obsahu dotčených ustanovení tak jasně vyplývá, že právní úprava by nově stanovila, že ať do 
limitu či nad limit úhrady shodné zdravotní péče v ČR (neodkladného charakteru) by si musel pojištěnec 
hradit úhradu za zdravotní péči (bez ohledu na koordinační nařízení) v zahraničí sám a až následně žádat o 
úhradu nákladů na zdravotní péči u pojišťovny.  
 
Tento princip odporuje však Nařízení EP a R č. 883/2004 ES, kde se říká ve vztahu k věcným dávkám 
v nemoci, což je právě zdravotní péče, toto:  
„Článek 19 
Pobyt mimo příslušný členský stát 
1. Nestanoví-li odstavec 2 jinak, pojištěná osoba a její rodinní příslušníci pobývající v jiném členském 
státě než v příslušném členském státě mají nárok na věcné dávky, které se stanou nezbytnými 
ze zdravotních důvodů během jejich pobytu, s přihlédnutím k povaze těchto dávek a k očekávané 
délce pobytu. Tyto dávky poskytuje instituce místa pobytu jménem příslušné instituce v souladu 
s právními předpisy, které uplatňuje tak, jako by dotyčné osoby byly podle uvedených právních 
předpisů pojištěny.“ 
 
Z toho tedy vyplývá, že tyto dávky poskytuje instituce místa pobytu jménem příslušné instituce 
v souladu s právními předpisy, které uplatňuje tak, jako by dotyčné osoby byly podle uvedených 
právních předpisů pojištěny, nelze tedy prvotně žádat po pojištěnci, aby si úhradu provedl sám, 
neboť by to odporovalo základním principům koordinace.  
Pro zajištění a úhradu zdravotní péče,  

 buď nadlimitní v rámci území, kde platí koordinační nařízení,  

 nebo poskytované osobám, na které se nevztahuje nařízení koordinace vůbec, 
se pak osoba pojišťuje sama komerčně, ale neodkladná péče jde na vrub instituce, jinak by byl 
porušen princip volného pohybu v rámci EU, EHP a států, na něž se koordinace vztahuje.  
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V tomto kontextu je nezbytné, aby z ustanovení nevyplývalo, že si má pojištěnec vždy hradit sám zdravotní 
péči z vlastních prostředků, a to bez ohledu, zda se na něj vztahují koordinační nařízení, která jsou 
nadřazená naší právní úpravě, jak vyplývá z ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. 
 
Jinak by z textu vyplývalo, že vždy si pojištěná osoba hradí v zahraničí zdravotní péči (tj. věcné dávky 
zdravotní péče), a až následně obdrží proplacení nákladů jako pojištěná osoba nebo je to myšleno jen u 
osob, na které se nevztahují nařízení EU (zejména č. EP a R č. 883/2004 ES; a tudíž si jsou povinny hradit 
péči sami a v ČR pak požádat o proplacení).  
 
Ideálně by z ustanovení mělo jasně vyplývat, kterých osob (pojištěných) se týkají, tj. vyjma osob 
spadajících pod koordinaci sociálního zabezpečení 
 
V příručce pro migrující osoby, spadající pod koordinaci, se uvádí:  
„Může se stát, že po dobu vyslání budete v jiném členském státě potřebovat zdravotní péči. Máte nárok, 
aby Vám byla poskytnuta a uhrazena v nezbytném rozsahu za stejných podmínek, jako tamním 
pojištěncům, včetně např. úrovně spoluúčasti pacienta. Tato péče je poskytována na náklady Vaší české 
zdravotní pojišťovny. K prokázání toho, že jste českým pojištěncem, slouží zejména Evropský průkaz 
zdravotního pojištění (EHIC), nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz. 
Je důležité zmínit, že zahraniční zaměstnavatel bude kromě pojistného pro ČSSZ 
odvádět i pojistné Vaší české zdravotní pojišťovně. 
Podle koordinačních nařízení podléháte právním předpisům jediného státu. V tomto státě jste 
sociálně pojištěni a odvádíte do jeho systému příspěvky na pojistném na sociální zabezpečení, 
včetně zdravotního pojištění a to i z příjmů z činnosti, kterou vykonáváte v jiném členském státě.“ 
 
V kontextu výše uvedeného nelze tedy jednoznačně vymezit, na které případy se nové odstavce 6 a 7 
vztahují. Příp., zda se tím chce říci, že občané si nejdříve mají zdravotní péči v cizině (bez ohledu na to, 
zda jde o EU, EHP a další státy na které se vztahuje koordinační nařízení ohledně sociálního zabezpečení, 
které zahrnuje i zdravotní péči jako věcné dávky v nemoci) uhradit a až následně žádat v ČR její 
proplacení? Kde na tu úhradu zdravotní péče tedy vezmou finančních prostředky, pokud se to má týkat 
všech osob? Takový postup není v souladu se zásadami koordinace u osob, na které se cílí.  
 

3. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 16 zákona č. 48/1997 Sb. 
S ohledem na ustanovení § 19 navrhujeme toto doplnění ustanovení § 16: 
 

Akceptováno jinak.  

Aby nebylo pochyb, 
že uvedené 
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„Příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve výjimečných případech zdravotní služby jinak ze zdravotního 
pojištění nehrazené, je-li poskytnutí takových zdravotních služeb jedinou možností z hlediska zdravotního 
stavu pojištěnce. Posouzení provádí zdravotní pojišťovna podle § 19 odst. 1 písm. a).“ 
 
Odůvodnění:  
Z kontextu ustanovení § 16 nyní vyplývá, jako kdyby nebylo potřeba žádného posouzení k úhradě péče, 
která není jinak hrazena ze zdravotního pojištění, když dříve zde byla úprava ustanovení odstavce 2. Proto 
je vhodné uvést do ustanovení, že posouzení provádí a řízení vede zdravotní pojišťovna, včetně toho, zda 
v tom případě postupuje v nějaké míře neupravené speciálně dle správního řádu. Právní předpisy jsou 
určeny nejen pro zdravotní pojišťovny, ale pro všechny občany ČR.  
 

dostatečně vyplývá z 
kompetenčního 
ustanovení § 19 
odst. 1 písm. a), byl 
text návrhu upraven 
ve smyslu 
připomínky. 

 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 
MSK akceptuje 
navrhované 
vypořádání. 

4. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 18 odst. 2 a § 22 zákona č. 48/1997 Sb. 
Navrhujeme, aby byla zohledněna „zvláštní ambulantní péče“ podle ustanovení § 22 i v § 18 odst. 2, a to 
vložením nového písmene e): 
 
(2) Ošetřujícím lékařem se pro účely zdravotního pojištění rozumí 
 a) lékař registrujícího poskytovatele,  
b) lékař poskytovatele specializované ambulantní péče, 
c) lékař poskytovatele jednodenní péče, nebo 
d) lékař poskytovatele lůžkové péče 
e) lékař zvláštní ambulantní péče. 
 
Odůvodnění:  
Pro systematičnost a vymezení je potřeba zařadit tuto novou formu péče do kontextu současných forem 
péče do § 18 odst. 2, protože zvláštní ambulantní péče není vymezena v tomto ustanovení, pouze nově 
v ustanovení § 22. 
 
V ustanovení § 22 se totiž mimo jiné v návrhu uvádí:  
 
„§ 22 Zvláštní ambulantní péče 

Vysvětleno. 
Zvláštní ambulantní 
péče není z pohledu 
zákona novou 
formou péče. 
Pokud připomínkové 
místo svoji 
připomínku 
zamýšlelo v kontextu 
odbornosti 926 
poskytované podle 
§ 22 písm. a) – 
poslední 
vyjmenovaná 
varianta (paliativní 
péče o pacienta 
v terminálním stavu), 
kde je součástí 
ošetřovatelského 
týmu lékař paliatr, 
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Hrazenými službami Hrazenou službou je i zvláštní ambulantní péče poskytovaná pojištěncům s akutním 
nebo chronickým onemocněním, pojištěncům tělesně, smyslově nebo mentálně postiženým a závislým na 
cizí pomoci a paliativní péče, poskytovaná pojištěncům v terminálním stavu, v jejich vlastním sociálním 
prostředí; tato péče se poskytuje jako…“ 
 
V ustanovení § 18 odst. 2 tak nyní chybí, jak je vidět níže, vymezení lékaře, pokud tedy není myšleno, že 
zvláštní ambulantní péče je péčí zároveň specializovanou. Pokud by tomu tak bylo, je potřeba v ustanovení 
§ 22 uvést, že zvláštní ambulantní péče se považuje rovněž za „specializovanou ambulantní péčí“.  
 
V ustanovení § 18 se v návrhu nyní uvádí:  
 
„§ 18 Podmínky poskytování hrazených služeb 
 
(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, poskytují hrazené služby jiní zdravotničtí pracovníci než lékaři, s výjimkou 
porodních asistentek, jde-li o fyziologický porod ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, klinických 
psychologů a farmaceutů, pouze na základě indikace ošetřujícího lékaře pojištěnce (dále jen „ošetřující 
lékař“).  
(2) Ošetřujícím lékařem se pro účely zdravotního pojištění rozumí 
 
a) lékař registrujícího poskytovatele,  
b) lékař poskytovatele specializované ambulantní péče, 
c) lékař poskytovatele jednodenní péče, nebo 
d) lékař se specializovanou způsobilostí poskytovatele lůžkové péče.“ 
 

pak jsme 
přesvědčeni, že tento 
lékař může péči 
doporučit podle § 18 
písm. b) jako lékař 
poskytovatele 
specializované 
ambulantní péče, 
jelikož poskytovatelé 
v odbornosti 926 
disponují 
oprávněním 
k poskytování 
paliativní péče. 
 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 
MSK k tomu uvádí, 
že nesouhlasí 
s vypořádáním 
připomínky, nicméně 
tuto připomínku 
mění na 
„doporučující“.   
 
Odůvodnění:  
Pokud předkladatel 
považuje pro účely 
právní úpravy 
„zvláštní ambulantní 
péči“ za jednu z 
forem 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBR4CBBNE)



42 
 

„specializované 
ambulantní péče“ dle 
§ 18 odst. 2 písm. b), 
pak je MSK toho 
názoru, že je vhodné 
toto uvést a 
promítnout toto 
pravidlo i do tohoto 
ustanovení, popř. lze 
uvést text do 
ustanovení § 18 
nebo § 22, a to takto 
„Za specializovanou 
ambulantní péči 
se považuje i 
zvláštní ambulantní 
péče.“  
 
Jde o situaci, která 
není jednoznačně ve 
vztahu k § 18 
definována, resp. 
z vyjádření 
předkladatele 
vyplývá, že je 
v právní úpravě 
používáno více 
terminologických 
výrazů, aniž je mezi 
nimi definován vztah, 
což nepřispívá 
k systémovosti.   
 
S ohledem na 
uvedené považuje 
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MSK za potřebné, 
aby předkladatel 
uvedený vztah 
definoval, a to pro 
účely větší právní 
jistoty zejména 
adresátů zdravotní 
péče. 

5. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 20 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. 
Navrhujeme změnu v textu ustanovení § 20 odst. 1, a to takto:  
 
„Zdravotní pojišťovna zřizuje alespoň jednu revizní komisi složenou z odborníků v oblasti zdravotnictví nebo 
a práva.“ 
 
Odůvodnění:  
S ohledem na to, jaká funkce je (mimo jiné) svěřena revizní komisi, a to: Revizní komise rozhoduje o 
odvolání proti rozhodnutí zdravotní pojišťovny (viz nové ustanovení § 19 o posouzení potřeby zdravotní 
péče), je asi jen nedorozuměním, že je uvedena spojka „nebo“, neboť je zapotřebí k posouzení ze strany 
obou oblastí (ze strany zdravotnictví i ze strany práva), nikoliv pouze z jedné, tj. „složenou z odborníků 
v oblasti zdravotnictví a práva“.   
 

Akceptováno jinak. 

Text cílí na odborné 
požadavky 
jednotlivých členů 
revizní komise. 
S ohledem na 
povahu 
rozhodovaných věcí 
by měli disponovat 
alespoň jednou 
odborností. 
Předkladatel se 
nedomnívá, že by 
každá osoba musela 
zároveň splňovat 
podmínku 
vysokoškolského 
vzdělání z obou 
těchto oborů, neboť 
takový přístup by 
patrně vůbec 
neumožnil komisi 
řádně obsadit 
(nedostatek takových 
odborníků). Dotčené 
ustanovení bylo 
upraveno takto: 
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„Zdravotní pojišťovna 
zřizuje alespoň jednu 
revizní komisi 
složenou z odborníků 
v oblasti 
zdravotnictví nebo 
práva. Revizní 
komise má 4 členy 
jmenované ředitelem 
příslušné zdravotní 
pojišťovny a 1 člena 
jmenovaného 
ministrem 
zdravotnictví. Nejvíce 
2 členové revizní 
komise mohou být 
zaměstnanci 
příslušné zdravotní 
pojišťovny v 
pracovním poměru. 
Alespoň jeden člen 
revizní komise musí 
mít vysokoškolské 
vzdělání v oboru 
právo v 
magisterském 
studijním programu a 
alespoň jeden člen 
revizní komise musí 
mít vysokoškolské 
vzdělání v oboru 
všeobecné lékařství 
v magisterském 
studijním programu.“. 
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Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 
MSK s navrhovanou 
úpravou souhlasí. 
 

6. ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K § 53d odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb. 
Navrhujeme úpravu odstavce 7 o doplnění textu poslední věty odstavce, tj. takto:  
 
„Zástavní právo zřízené rozhodnutím zdravotní pojišťovny zaniká rovněž dnem právní moci rozhodnutí, 
kterým zdravotní pojišťovna ruší zástavní právo, nebo zrušením rozhodnutí, kterým bylo zástavní právo 
zřízeno. O zániku zástavního práva z důvodů stanovených občanským zákoníkem vyrozumí 
zdravotní pojišťovna plátce pojistného a vlastníka zástavy.“ 
 
 
Odůvodnění:  
Úprava tohoto ustanovení by měla být shodná jako ustanovení § 104i odst. 7 zákona č. 582/1991 Sb., o 
organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, když z nově navrženého 
textu ustanovení § 53d zákona č. 48/1997 Sb. je zřejmé, že jde o kopii formy, obsahu a procesu dle § 104i 
zákona č. 582/1991 Sb., neboť v obou případech jde o státem povinné pojistné a jde o správní orgány, jak 
u OSSZ, tak u zdravotní pojišťovny.  

Akceptováno jinak. 
 
Návrh úpravy 
zástavního práva byl 
v součinnosti 
s Ministerstvem 
spravedlnosti, 
Notářskou komorou 
a ČÚZK 
přeformulován tak, 
aby odpovídal 
úpravě nového 
občanského 
zákoníku. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 
MSK akceptuje 
navrhované 
vypořádání. 
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Národní rada osob 

se zdravotním 
postižením ČR 

 
K bodu 176 – příloha č. 3 k zákonu č. 48/1997 Sb., oddíl C, tabulka č. 1 
 
Nesouhlasíme se zjednodušením stávající kategorizace chodítek na dvě položky, chodítka bodová a 
kolová.  
 
Odůvodnění: 
Do uvedených dvou kategorií sice lze zahrnout všechny typy chodítek, nicméně základní úhrada ze 
zdravotního pojištění neodpovídá ceně sofistikovanějších a složitějších chodítek, které tímto návrhem 
vypadávají jako speciální položky. V konečném efektu toto řešení bude mít výrazný ekonomický dopad na 
finančně nejslabší skupiny pojištěnců, kterými jsou především senioři a osoby s těžkým zdravotním 
postižením. Tyto osoby bohužel v některých případech nutně potřebují ze zdravotních důvodů využít 
složitější typů chodítek, neboť jednodušší jsou pro kompenzaci jejich handicapu nevyužitelná. Proto 
požadujeme ponechat současné platné znění zákona. 
 

Akceptováno. 
Vzhledem 
k všeobecnému 
nesouhlasu 
zainteresovaných 
stran s navrhovanou 
úpravou na jednání 
Komise pro 
kategorizaci a 
úhradovou regulaci 
zdravotnických 
prostředků dne 23. 
ledna 2020 bude 
v materiálu 
ponecháno 
dosavadní znění 
kategorizace 
chodítek. 
Předpokládáme 
nicméně, že 
z avizovaného 
jednání zdravotních 
pojišťoven, výrobců a 
odborné společnosti 
vzejde nový 
konsenzuální návrh 
kategorizace 
chodítek, který 
dosavadní úpravu 
v budoucnosti 
nahradí. 
 

 
Ministryně 

spravedlnosti 

Úvod 

S ohledem na důležitost a rozsah dopadů úpravy je evidence obsažená v Závěrečné zprávě z hodnocení 
dopadů regulace (dále ZZ RIA) nedostatečná jak pro zdůvodnění navrhovaných změn, tak učinění 

Akceptováno, 
vysvětleno. 
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a předsedkyně 
Legislativní rady 

vlády 

informovaného politického rozhodnutí. Nedostatečné jsou zejména věcnost a srozumitelnost popisu 
problémů, komplexnost a spolehlivost analýzy nákladů a přínosů variant, vyhodnocení všech možných 
dopadů a využívání dat. 

 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 

Zásadní připomínky k ZZ RIA 

Shrnutí ZZ RIA 

1. Je nutné uvést celkový součet nákladů (ideálně v kvantitativní formě) pro systém zdravot. pojištění, 
státní rozpočet, zdravot. pojišťovny a poskytovatele zdravot. služeb, který bude složen z údajů 
z jednotlivých tematických částí. 

Využívání dat 

2. Předkladatel by měl ve všech tematických částech výrazně rozšířit datovou základnu, jejíž zajišťování a 
analýza by měly patřit k běžným činnostem resortu. V textu je nedostatek konkrétních statistických dat, 
zjištění z výzkumů, příkladů z praxe české a zahraniční, které by demonstrovaly povahu řešených 
problémů a podložily tvrzení předkladatele a vhodnost zvolených řešení. Postrádáme alespoň odhady 
toho, kolika pojištěnců/pacientů se současné problémy dotýkají a navrhované změny dotknou.  

 

 

 

 

 

Hledisko pojištěnců/pacientů, zdravot. pracovníků a poskytovatelů zdravot. služeb 

3. Žádáme, aby předkladatel v celé ZZ RIA více dbal na hledisko pojištěnců/pacientů (např. v úpravě 
procesu posuzování úhrad, ortodontické léčby) a dále zdravot. pracovníků (např. v úpravě kompetencí 
zdravot. sester) a poskytovatelů zdravot. služeb (např. potenciální zvýšení zájmu o oplodnění formou 
IVF, snížení zájmu dospělých o ortodontickou léčbu). Ačkoli zde dané skupiny hrají klíčovou roli 
a změny se jich přímo dotýkají, jsou dopady na ně téměř opomíjeny. Zejména v definici problému a 
vyhodnocení nákladů a přínosů je třeba uvést alespoň odhad, např. kolika pojištěnců se problém týká a 
plánované změny dotknou, popsat, jaké konkrétní náklady a přínosy (např. v dostupnosti léčby, rychlosti 

Akceptováno, 
vysvětleno. 
 
 
Odhadované 

agregované dopady 

doplněny do shrnutí 

RIA. 

 
Předkladatel v rámci 
RIA využil datovou 
základnu, kterou má 
k dispozici od 
zdravotních 
pojišťoven a Ústavu 
zdravotnických 
informací a statistiky. 
V některých 
oblastech je nicméně 
datová základna 
omezená, neboť se 
jedná o zcela nové 
agendy, případně 
jsou dopady obtížně 
predikovatelné.  
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a kvalitě jejího zajištění, ekvitě v přístupu k ní) pro ně vzniknou (ideálně v kvantitativní podobě, přičemž 
lze použít modelové příklady). Domníváme se, že hodnocení nelze zakládat pouze na dopadech pro 
systém zdravot. pojištění, zdravot. pojišťovny a výsledcích z konzultací, při kterých nemusí být vždy 
zastoupen např. zájem pacientů.   

Část V. jako celek 

4. Žádáme zaměřit se pouze na zásadní změny s novými a rozsáhlými dopady (např. navýšení věku pro 
úhradu oplodnění formou IVF či úhrada očkování proti meningokokovým infekcím) a pro tyto zpracovat 
plnohodnotnou ZZ RIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis problému 

5. Část I. – Pro větší srozumitelnost požadujeme odstranit zdlouhavé citace z předpisů a judikatury a 
výrazně zestručnit analýzu judikatury a výkladové praxe. Je třeba výstižně popsat praktické a věcné 
problémy a za pomoci dat nebo indikativních příkladů z praxe argumentovat jejich příčiny, charakter 
(např. rozsah, četnost) a důsledky. Zjednodušeně např. takto: problém je nejednotnost v postupu 
pojišťoven v oblasti poskytování hrazených služeb (podložit daty či příklady), přičemž jednou z příčin je 
nejasnost a nedostatečnost regulace/standardizace a jedním z důsledků nerovnost přístupu pojištěnců 
k hrazeným službám (podložit daty či příklady). Obdobně je nutné postupovat u problémů účelnost 
institutu revizních lékařů a jejich nedostatek a postup rozhodování o nároku na úhradu zdravot. služeb.  

 

 

6. Část II. – Je nutné doplnit, proč jsou zmíněná fakta (míra inflace, dlouhodobá neměnnost podmínek 
úhrad) problém, resp. jaké negativní důsledky přinášejí, a proč jsou tudíž nutné navrhované změny. Při 
věcném popisu problému je třeba klást důraz na argumentaci prostřednictvím relevantních zjištění, 
např. počet léčených dle věku, průměrný věk zahájení a skončení léčby, nejčastější typ léčené vady dle 
věku, cena léčby, efektivita léčby dle věku, poptávka po léčbě dle věku, výskyt recidivy vady 

 
 
Dílčí dopady do sféry 
pojištěnců (případně 
i poskytovatelů 
zdravotních služeb) 
jsou uváděny 
v jednotlivých 
kapitolách. Tam, kde 
je to možné na 
základě dostupných 
dat, předkladatel RIA 
doplní. 
 
 
 
 
 
 
 
Očkování proti 
meningokokovým 
infekcím z návrhu 
vypuštěno (upraveno 
poslanecký návrhem 
v rámci novelizace 
zákona č. 258/2000 
Sb.). Rozšíření 
úhrady IVF o jeden 
rok je z hlediska 
celkových dopadů 
návrhu spíše 
marginální – 
očekávají se náklady 
systému veřejného 
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v dospělosti. 

7. Část III. – Je třeba konkrétně popsat pouze ty nejzásadnější věcné problémy, tj. jaká konkrétní negativa 
způsobují nedostatky v legislativě a jaké jsou zkušenosti z praxe, které Komise vyhodnotila jako nutné k 
řešení. Dále pak za pomoci dat přiblížit problém nedostatku lékařského personálu, a to ve vazbě na 
rozsah jejich pravomocí a úkolů. Požadujeme zároveň, aby se předkladatel při popisu problému zcela 
vyhnul formulacím typu: „Cílem je…“. 

 

 

 

8. Část IV. – Popsaná negativa plynoucí z aplikační praxe je nutné podložit konkrétními daty či alespoň 
odhady, např. počet dotčených léčivých přípravků, žádostí dle § 16 zákona č. 48/1997 Sb. či pacientů, 
kterých se problém týká. 

Návrh variant řešení 

9. Předkladatel by měl uvést, zda byly během přípravy a zmiňovaných konzultací daných tematických 
částí (zejména II., III., IV.) uvažovány i další varianty kromě nulové a změnové. Případně stručně 
shrnout jejich obsah a zdůvodnit, proč nebyly zařazeny do ZZ RIA. Domníváme se, že v mnoha částech 
existuje více než jedna možná změnová varianta.  

10. Část III. – Za účelem zvýšení přehlednosti je nutné stručně vymezit, v čem spočívají jednotlivé varianty. 

Vyhodnocení nákladů a přínosů 

11. Žádáme, aby varianty ve všech tematických částech byly řádně vyhodnoceny za pomoci jedné ze 
standardizovaných metod (např. multikriteriální analýza) a relevantních kritérií. Je klíčové vybrat vhodná 
kritéria (provázaná na cíle), jasně je formulovat, uvést jejich váhu/důležitost a body/hodnoty, kterých 
mohou nabývat. V zájmu přehlednosti je třeba výsledky analýzy, tj. kolik bodů získala varianta v daném 
kritériu, shrnout do tabulky. Současná podoba vyhodnocení, které ve většině částí spočívá pouze ve 
slovním, daty nepodloženém, nekomplexním a nestrukturovaném popisu výhod a nevýhod, je zcela 
nedostačující. 

12. Část I. – Za účelem zvýšení přesnosti a spolehlivosti hodnocení je třeba rozšířit bodovou škálu. 
Hodnocení 0, nebo 1 nedokáže zachytit možné nuance zvolených kritérií, která jsou velmi komplexní, a 
celá analýza se tudíž jeví jako značně formalistická. 

Výběr nejvhodnějšího řešení 

13. Část II. a III. – Je nutné zdůvodnit, proč byly jako nejvhodnější zvoleny právě dané varianty.  Např. zda 
hrály roli poměr nákladů a přínosů, finanční náklady pro systém zdravot. pojištění, dopady na 

zdravotního pojištění 
do 30 mil. Kč ročně. 
Tato skutečnost 
v RIA uvedena. 
 
 

Předkladatel 
upozorňuje, že 
problém v oblasti 
rozhodování 
zdravotních 
pojišťoven je z velké 
části právní, 
vyplývající právě 
z vývoje judikatury a 
na to navazujícího 
nejednotného 
postupu zdravotních 
pojišťoven. Dostupná 
data a příklady jsou 
v rámci kapitoly 1 
uvedeny.  
 
 
 
 
Doplněno do RIA. 
 
 
 
 
 
Samostatná kapitola 
v RIA vypuštěna. 
Vzhledem k tomu, že 
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pojištěnce/pacienty, konzultace se zainteresovanými subjekty, politické rozhodnutí, apod. 

Vyhodnocení stanovených dopadů 

14. Požadujeme, aby veškeré okruhy dopadů stanovené Obecnými zásadami pro hodnocení dopadů 
regulace byly reflektovány ve všech tematických částech. Povrchní popis těchto dopadů formou Shrnutí 
ZZ RIA nemůže nahradit hlubší vyhodnocení, které má být obsahem výše uvedené části ZZ RIA.    

Přezkum účinnosti 

15. Žádáme doplnit odhadovaný termín, kdy bude přezkum proveden a konkrétní indikátory, které budou 
sledovány pro zjištění účinnosti navrhovaných změn (týká se částí I., III., IV.). 

se jedná pouze o 
dílčí změny 
vycházející v zásadě 
z medicínských 
poznatků zařazeno 
jako další bod do 
závěrečné souhrnné 
kapitoly RIA. 
 
 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 
 
Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 
 

 
Ministerstvo 

spravedlnosti 

1. K části druhé čl. II bodu 154 [§ 44 odst. 1 písm. d)]: Požadujeme navrhovanou skutkovou 
podstatu vypustit, jelikož podle § 39da odst. 8 nemá držitel rozhodnutí o registraci povinnost „uzavřít 
smlouvu o kompenzaci nákladů vynaložených na úhradu léčivého přípravku určeného k léčbě vzácného 
onemocnění“. Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Povinnost vždy 
uzavřít smlouvu o 
kompenzaci nákladů 
sice podle § 39d 
odst. 6 není, avšak je 
to jedno z možných 
řešení, které § 39d 
odst. 6 vyžaduje. A 
pokud z jednotlivých 
možností zvolí 
žadatel toto řešení a 
smlouvu uzavře, pak 
musí být 
vymahatelná a k 
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tomu slouží mj. 
sankce v § 44. Je 
tedy potřeba danou 
skutkovou podstatu 
ponechat. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 
Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 

2. K části druhé čl. II bodu 154 [§ 44 odst. 1 písm. e)]: Požadujeme revidovat textaci navrhované 
skutkové podstaty, jelikož podle § 39d odst. 6 nemá držitel rozhodnutí o registraci povinnost kompenzovat 
náklady, nýbrž uzavřít smlouvu. Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Povinnost vždy 
uzavřít smlouvu o 
kompenzaci nákladů 
sice podle § 39d 
odst. 6 není, avšak je 
to jedno z možných 
řešení, které § 39d 
odst. 6 vyžaduje. A 
pokud z jednotlivých 
možností zvolí 
žadatel toto řešení a 
smlouvu uzavře, pak 
musí být 
vymahatelná a k 
tomu slouží mj. 
sankce v § 44. Je 
tedy potřeba danou 
skutkovou podstatu 
ponechat. 
 
Vyjádření 
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připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 

3. K části druhé čl. II bodu 154 [§ 44 odst. 1 písm. f)]: Požadujeme revidovat textaci navrhované 
skutkové podstaty, jelikož podle § 39d odst. 7 má držitel rozhodnutí o registraci obecně povinnost zajistit 
úhradu nákladů na léčivý přípravek po uplynutí nebo zrušení dočasné úhrady, přičemž tuto může dle 
návrhu splnit dvěma různými způsoby, kdy uzavření dohody/smlouvy je pouze jednou z těchto variant. Tato 
připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Jak je již uvedeno 
výše, je to jen jedna 
z možností, ale 
pokud si ji MAH 
vybere, musí být 
vymahatelná. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 

4.   K části druhé čl. II bodu 154 [§ 44 odst. 1 písm. g)]:  

 

Požadujeme vypustit slova „v souladu se smlouvou uzavřenou“, jelikož podle § 39da  
odst. 8 držitel rozhodnutí o registraci není povinen uzavřít smlouvu. Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Jak je již uvedeno 
výše, je to jen jedna 
z možností, ale 
pokud si ji MAH 
vybere, musí být 
vymahatelná. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
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Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 

5. K části druhé čl. II bodu 154 (§ 44 odst. 4):  

a) Konstatujeme, že navrhované ustanovení je z většiny tvořeno skutkovými podstatami převzatými ze 
současného § 45a novelizovaného zákona. Požadujeme proto, aby předkladatel vysvětlil, z jakého důvodu 
z citovaného ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění v dosavadním znění nepřejímá skutkové 
podstaty týkající se § 17 odst. 7 písm. a) bodů 2 a 3  
a § 39v odst. 6. Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno 
částečně, 
vysvětleno. 
 
Povinnost 
zveřejňovat smlouvy 
podle ustanovení § 
17 odst. 7 písm. a) 
bodů 2 a 3 je 
obsažena v § 17 
odst. 9. Z toho 
důvodu sankční 
ustanovení odkazuje 
pouze na § 17 odst. 
9. Přestupek za 
porušení § 39v odst. 
6 doplněn do textu. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 

6. K části druhé čl. II bodu 170 (§ 53d): Podotýkáme, že navrhovaná právní úprava je obdobná vůči 
§ 104i zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších 
předpisů, přičemž citované ustanovení nedoznalo v souvislosti s rekodifikací civilního práva žádné změny. 
Z toho důvodu také navrhované ustanovení neodpovídá terminologii občanského zákoníku, což může vést 
v aplikační praxi k výkladovým problémům. Požadujeme proto uvést navrhovanou právní úpravu do 
souladu s občanským zákoníkem, případně při zvolení odlišné právní úpravy podrobně odůvodnit. Tato 

Akceptováno jinak. 
 
Úprava zástavního 
práva byla 
přepracována na 
základě společného 
jednání zdravotních 
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připomínka je zásadní. pojišťoven, 
Ministerstva 
spravedlnosti a 
Notářské komory. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 

7. K části druhé čl. II bodu 170 (§ 53d odst. 1, 4 a 5): Podle navrhované právní úpravy nemusí 
vzniku zástavního práva k nemovité věci evidované ve veřejném seznamu či veřejném rejstříku předcházet 
doručení rozhodnutí o jeho zřízení vlastníkovi, což považujeme za protiústavní zásah do vlastnického 
práva. Navíc pokud se zástavní právo zřizuje k věci, která není ve vlastnictví dlužníka, pak souhlas 
vlastníka věci nemusí být předchozí, což je rovněž nepřijatelné. S ohledem na vzájemnou neprovázanost 
odstavců 1 a 4 je nadto diskutabilní, zda by i se souhlasem třetí osoby vůbec bylo možné zástavní právo 
zřídit. Požadujeme proto shora uvedené nedostatky návrhu odstranit. Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 
 
Úprava zástavního 
práva byla 
přepracována na 
základě společného 
jednání zdravotních 
pojišťoven, 
Ministerstva 
spravedlnosti a 
Notářské komory. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 

8. K části druhé čl. II bodu 170 (§ 53d odst. 1 a 4): Odstavec 1 sice uvádí, že podmínky zřízení 
zástavního práva rozhodnutím zdravotní pojišťovny (orgánu veřejné moci) stanovuje občanský zákoník, ale 
současně v odstavci 4 stanovuje zcela odlišné podmínky. Slova „za podmínek stanovených občanským 

Akceptováno jinak. 
 
Úprava zástavního 
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zákoníkem“ se tak jeví zbytečná, resp. zavádějící. Požadujeme proto vyjasnit, na jaké podmínky zřízení 
zástavního práva se zde odkazuje, popř. ustanovení přepracovat. Tato připomínka je zásadní. 

práva byla 
přepracována na 
základě společného 
jednání zdravotních 
pojišťoven, 
Ministerstva 
spravedlnosti a 
Notářské komory. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 

9. K části druhé čl. II bodu 170 [§ 53d odst. 2 písm. c) a § 53d odst. 4 věta první]: Upozorňujeme, 
že předkladatel zaměňuje vykonatelnost a právní účinky rozhodnutí. Jelikož z návrhu není zřejmé, kdo jsou 
účastníci řízení o zřízení zástavního práva a jak je to s nabytím právní moci příslušného rozhodnutí, 
požadujeme shora uvedená ustanovení nahradit předběžnou vykonatelností rozhodnutí o zřízení 
zástavního práva, jelikož toto řešení považujeme za právně čistší. Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 
 
Úprava zástavního 
práva byla 
přepracována na 
základě společného 
jednání zdravotních 
pojišťoven, 
Ministerstva 
spravedlnosti a 
Notářské komory. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
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souhlasí. 

10. K části druhé čl. II bodu 170 (§ 53d odst. 3): Odstavec 3 vychází z předpokladu, že vlastník věci 
vždy má tzv. „doklady o vlastnictví věci“. Upozorňujeme však, že jednak vlastník takové listiny mít nemusí, 
jednak není zřejmé, co se těmito doklady rozumí. Lze např. uvažovat o listinách dokládajících existenci 
vlastnického práva dlužníka (kupní smlouva, darovací smlouva, výpis z katastru nemovitostí, atd.); vedle 
toho mohou být listiny, které sice nevypovídají o tom, kdo je vlastníkem věci, ale typicky je bude držet 
vlastník (např. doklad o zaplacení). Za požadovaný doklad o vlastnictví věci by patrně bylo možné 
považovat i prosté prohlášení vlastníka, že je vlastníkem. Kromě dokladu o vlastnictví věci (lépe „o 
vlastnickém právu k věci“) návrh pracuje ve větě druhé s pojmem „doklady o vlastněných věcech“, což však 
nejsou nutně jen doklady vypovídající o vlastnickém právu, ale spíše doklady vypovídající o vlastnostech či 
hodnotě věci (např. znalecký posudek o ceně věci atp.). Navrhované ustanovení pak neřeší v praxi typickou 
situaci, kdy vlastník žádný doklad o vlastnickém právu, ani o jím vlastněných věcech nemá. V takovém 
případě by však neměl být vystaven hrozbě pokuty. Není přitom zřejmé, zda má předmětné ustanovení 
upravovat dvě samostatné povinnosti dlužníka – jednak podle věty první poskytnout „doklady o vlastnictví 
věci“ a jednak podle věty druhé poskytnout (ve lhůtě) „doklady o vlastněných věcech“, anebo má jít 
o povinnost jedinou. Poslední věta přitom hovoří o povinnostech v plurálu. Požadujeme proto ustanovení ve 
shora nastíněném světle přepracovat, nebo vypustit. Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 
 
Úprava zástavního 
práva byla 
přepracována na 
základě společného 
jednání zdravotních 
pojišťoven, 
Ministerstva 
spravedlnosti a 
Notářské komory. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 

11. K části druhé čl. II bodu 170 (§ 53d odst. 4): 

a) Předkladatel by se měl předně vypořádat s § 1342 občanského zákoníku, neboť zástavní právo 
zřizované podle návrhu by bylo obdobné zástavnímu právu zřizovanému rozhodnutím orgánu veřejné moci. 
Navrhovanou právní úpravu lze přitom chápat jako nepřímou novelizaci občanského zákoníku, kdy navíc 
jeho § 1342 možnost odlišné právní úpravy nepřipouští (na rozdíl např. od § 1316 občanského zákoníku). 
Navrhovaná právní úprava dále vzbuzuje pochybnosti o tom, kdy vlastně zástavní právo v některých 
případech vzniká. V zájmu předejití možnému oslabení intabulačního principu a ochrany dobré víry ve 
vztahu k zápisům v katastru nemovitostí bychom v případě nemovitých věcí (v návrhu chybně označených 
slovem „nemovitost“) považovali za vhodnější stanovit, že zástavní právo (obdobně jako podle § 1316 
občanského zákoníku) vzniká zápisem ve veřejném seznamu s právními účinky ke dni doručení rozhodnutí 
o zřízení zástavního práva příslušnému katastrálnímu úřadu. V této souvislosti je také třeba důkladně 
analyzovat, zda lze zdravotní pojišťovny považovat podle navrhované právní úpravy za orgány veřejné 
moci v části, kdy budou rozhodovat o zřízení zástavního práva, a to zejména s ohledem na závěry nálezu 
Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1544/07 ze dne 21. 8. 2007. Pokud by tomu tak nebylo, pak je z hlediska 

Akceptováno jinak. 
 
Úprava zástavního 
práva byla 
přepracována na 
základě společného 
jednání zdravotních 
pojišťoven, 
Ministerstva 
spravedlnosti a 
Notářské komory. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
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ústavnosti přinejmenším sporné právo jednostranně zřídit zástavní právo k cizímu majetku k zajištění své 
pohledávky. Tato připomínka je zásadní. 

b) Z hlediska terminologického navrhovaná právní úprava užívá pojem „veřejný registr“, který ovšem 
není definován v žádném zákoně ani v předkládaném návrhu. Občanský zákoník používá v tomto kontextu 
termíny „veřejný seznam“ a „veřejný rejstřík“. Požadujeme proto, aby předkladatel vyjasnil, co vlastně 
veřejný registr je. Tato připomínka je zásadní. 

 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 

12. K části druhé čl. II bodu 170 (§ 53d odst. 6): 

a) Požadujeme vysvětlení, co se v odstavci 6 rozumí slovy „v rozsahu stanoveném občanským 
zákoníkem“. Občanský zákoník rozsah rozhodnutí, ani zástavního práva, ani záznamu nestanovuje. 
Požadujeme také blíže odůvodnit, jakých následků se chce (toliko deklaratorním) zápisem zástavního 
práva do Rejstříku zástav dosáhnout. Jelikož je vznik navrhovaného zástavního práva podle odstavce 4 na 
okamžiku zápisu do Rejstříku zástav nezávislý, plní zápis pouze informativní roli. Současně upozorňujeme 
předkladatele na povinnosti zdravotní pojišťovny plynoucí z § 1362 odst. 2 a 1364 odst. 2 občanského 
zákoníku. Tato připomínka je zásadní. 

b) Požadujeme vypustit slova „; záznam provede Notářská komora České republiky bezúplatně“, 
případně požadujeme vypustit celý odstavec 6. Notářská komora České republiky (dále jen „Komora“) 
provádí podle § 35h zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších 
předpisů, zápis údajů o zástavním právu do Rejstříku zástav na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci, 
kterým vzniklo toto zástavní právo; dále Komora provádí změny takovýchto zápisů. Komora ovšem 
neprovádí záznamy. Rejstřík zástav Komora vede, provozuje a spravuje na své náklady a na rozdíl od 
veřejných seznamů a veřejných rejstříků provoz Rejstříku zástav není hrazen z veřejných rozpočtů. Jak 
samotný provoz Rejstříku zástav vyžaduje nemalé náklady, tak zaměstnanci Komory, kteří zápisy fakticky 
provádějí, musí být odměňováni. Komora přitom tyto náklady musí mít kompenzovány. Odměnu za zápisy 
a jejich změny stanoví Ministerstvo spravedlnosti tarifní vyhláškou, je tedy regulována státem. Část věty 
před středníkem je pak nadbytečná, neboť je pokryta § 1342 občanského zákoníku, budou-li zdravotní 
pojišťovny při vydávání rozhodnutí o zřízení zástavního práva považovány za orgány veřejné moci, a  § 35h 
notářského řádu, a proto lze celý odstavec 6 vypustit. Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 
 
Úprava zástavního 
práva byla 
přepracována na 
základě společného 
jednání zdravotních 
pojišťoven, 
Ministerstva 
spravedlnosti a 
Notářské komory. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 

13. K části druhé čl. II bodu 170 (§ 53d odst. 7): 

a) V odstavci 7 doporučujeme vypustit slovo „rovněž“, které se v textaci k ničemu neváže; i bez tohoto 
slova bude zjevné, že vedle upraveného speciálního důvodu zániku  zástavního práva se uplatní i ty 
obecné. 

Akceptováno jinak. 
 
Úprava zástavního 
práva byla 
přepracována na 
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b) Dále požadujeme doplnit do odstavce 7 povinnost zdravotní pojišťovny vyrozumět o zániku 
 zástavního práva z důvodů stanovených občanským zákoníkem dlužníka a vlastníka zástavy (po vzoru § 
104i odst. 7 věty druhé zákona č. 582/1991 Sb., resp. § 170 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb.). Tato 
připomínka je zásadní. 

c) Upozorňujeme, že Komora provádí na základě § 35h notářského řádu pouze zápisy údajů 
o zástavním právu a změny takovýchto zápisů. Výmaz údajů z Rejstříku zástav provádí notář za úplatu 
podle § 35g odst. 4 písm. a) notářského řádu. I pokud bude zástavní právo zrušeno způsobem 
předjímaným v odstavci 7, v Rejstříku zástav bude informace o něm stále vedena, dokud nebude na návrh 
proveden její výmaz notářem. Požadujeme návrh v tomto směru upravit. Tato připomínka je zásadní. 

základě společného 
jednání zdravotních 
pojišťoven, 
Ministerstva 
spravedlnosti a 
Notářské komory.  
 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 

14. K části druhé čl. II bodům 171 a 172 (§ 55 odst. 2 a 5): Požadujeme vypustit, anebo významným 
způsobem přepracovat předmětné novelizační body, neboť z následujících důvodů nesouhlasíme s 
navrhovanými změnami v jejich předkládané podobě: (i) Zájem zdravotních pojišťoven by neměl být 
nadřazován obecným procesním pravidlům. Řešení spočívající v de facto přesunu povinností zdravotních 
pojišťoven na státní zastupitelství a soudy nepovažujeme za vhodné. (ii) Povinnost ukládanou státním 
zastupitelstvím a soudům zasílat zdravotním pojišťovnám prakticky veškeré procesní úkony spojené s 
konkrétními kauzami považujeme za přílišné zvýšení již tak značné administrativní zátěže justičního 
systému, které by dále zkomplikovalo možnost zrychlení činnosti justice, po němž je tolik voláno. (iii) 
V trestním řízení by zřejmě v řadě případů šlo o minimálně duplicitní administrativu, neboť informace a 
veškerá rozhodnutí by zasílaly v téže věci jak státní zastupitelství, tak soudy. (iv) Navrhovanou formulaci 
poslední věty § 55 odst. 2 považujeme za nevhodnou, neboť tato nezohledňuje terminologii příslušných 
procesních předpisů, a to především zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
ve znění pozdějších předpisů. Taktéž lhůta pro podání informací stanovená na 1 měsíc „od jejich vydání“ je 
sice představitelná u rozhodnutí, nikoli však u zahájení řízení, kdy se žádné rozhodnutí nevydává a 
formulace tak v tomto ohledu není logická. (v) Nepovažujeme za potřebné zasílat zdravotním pojišťovnám 
kompletní rozhodnutí ve věci samé, podle našeho názoru je dostatečné, aby byly pojišťovny o jeho vydání 
toliko informovány.  
(vi) „Prolamování“ již tak problematicky aplikovaného zákazu mlčenlivosti v zájmu zdravotních pojišťoven 
považujeme za nežádoucí. Problematický je i navrhovaný způsob legislativního řešení; negovat imperativ 

Akceptováno. 
 
Navrhované změny 
vypuštěny. 
Ustanovení 
ponecháno 
v dosavadním znění. 
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mlčenlivosti uložený procesními předpisy konstatováním (v jiném zákoně), že v konkrétním případě jeho 
nedodržení porušením povinnosti mlčenlivosti není, nepovažujeme za vhodné. Tato připomínka je 
zásadní. 

Svaz měst a obcí 
České republiky 

 

Obecné připomínky nad návrh předloženého materiálu: 

 

1) Nad návrh předloženého materiálu si dovolujeme vznést připomínku týkající se požadavku na bližší 
specifikaci dostupnosti lékařské péče, respektive role zdravotních pojišťoven, upravené v § 40-43 zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, ve vztahu k pojištěnci, který není schopen se zaregistrovat u praktického 
lékaře. Typickým příkladem je přestěhování osoby z jiného regionu. Praxe je taková, že pojištěnec 
od zdravotní pojišťovny obdrží seznam lékařů s potenciální kapacitou k přijetí dalšího pojištěnce, při jejichž 
kontaktování však často nebývá takový pojištěnec úspěšný. 

I přesto, že veřejné zdravotní pojišťovny mají povinnost svým klientům zajistit určitého lékaře dle oboru 
potřebnosti pojištěnce, v praxi to takto bohužel nefunguje. V některých lokalitách České republiky je až 
fatální nedostatek lékařů.   

Navrhujeme, aby v zákoně o veřejném zdravotním pojištění byla jasně specifikována role 
zdravotních pojišťoven ve vztahu k pojištěnci v případech, kdy má pojištěnec problém v příslušné 
vzdálenosti od místa svého bydliště sehnat příslušného lékaře (a to i praktického lékaře či 
stomatologa). Je nutné, aby právo klientů zdravotní pojišťovny na zajištění lékaře, resp. lékařského 
ošetření ze strany zdravotních pojišťoven bylo zachováno a aby zdravotní pojišťovny poskytovaly 
v tomto ohledu svým pojištěncům patřičnou součinnost. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Zákon č. 48/1997 Sb. 
již za současného 
znění stanoví 
jednoznačnou 
povinnost zdravotní 
pojišťovny zajistit 
pojištěncům hrazené 
zdravotní služby. 
Uvedené vyplývá 
jedna z ustanovení § 
40 odst. 7 (v obecné 
rovině), ale zároveň i 
z § 46 odst. 1, které 
stanoví konkrétní 
povinnost zajistit 
pojištěnci hrazené 
zdravotní služby Tato 
povinnost přitom 
není naplněna 
předáním seznamu 
smluvních 
poskytovatelů, ale 
reálným zajištěním 
péče ve lhůtě 
odpovídající 
naléhavosti 
konkrétního případu. 
V tomto ohledu 
nepovažujeme další 
rozšiřování této 
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povinnosti za 
odůvodněné, kdy lze 
plně využít stávající 
znění. Důležité 
v tomto kontextu 
samozřejmě je, aby 
povinnost byla ze 
strany zdravotních 
pojišťoven řádně 
plněna (v opačném 
případě ji hrozí 
sankce až do výše 
10 mil. Kč). 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 

2) Stále častěji se setkáváme při poskytování lékařské péče s nedostatkem spočívajícím v jazykové bariéře 
mezi pacientem z řad cizinců a poskytovatelem lékařské péče, zejména se jedná o cizince z Mongolska, 
Indie, Gruzie, ale i Ukrajiny či Polska, Rumunska atd. Tito, byť jsou řádně pojištěni a tak zahrnuti 
do  systému všeobecného zdravotního pojištění, nemají možnost se u poskytovatele lékařské péče 
domluvit, respektive jsou i často z tohoto důvodu odmítáni. Pokud se k tomu přičte i nedostatek kapacity 
lékařské péče v některých částech České republiky, vzniká tak vskutku vážný problém 

Navrhujeme, aby bylo vyvoláno jednání a vedena diskuse k řešení problému ošetření cizinců (ať už 
z řad unijních občanů či třetizemců) jak co do nedostatku v kapacitě lékařské péče, tak co 
do jazykové bariéry. 

Současně doplňujeme, že by bylo vhodné případná jednání vést i za přítomnosti zástupců z řad největších 
zaměstnavatelů těchto osob a zástupců obcí a měst s největší koncentrací v tomto směru. Tento problém 
může eskalovat, a pokud nebude docházet i k preventivnímu vyšetření těchto osob, průběžnému zjišťování 
jejich zdravotního stavu atd., mohlo by dojít i k negativním následkům ve vztahu k občanům České 

Vysvětleno. 

Připomínka se 
nedotýká 
problematiky 
obsažené v zákoně 
č. 48/1997 Sb., ale 
obecných podmínek 
poskytování 
zdravotních služeb. 
S ohledem na to, že 
se jedná o 
zaměstnance, měla 
by tato problematika 
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republiky s ohledem na rozdílné nastavení například očkování a očkovacích schémat v různých státech. 

Tato připomínka je zásadní. 

být primárně řešena 
se zaměstnavateli 
jako osobami 
odpovědnými za 
zajištění pracovně-
lékařských služeb. 

 

Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 

 
Hospodářská 
komora ČR 

A. Konkrétní zásadní připomínky k předkládanému materiálu 

1. K Části druhé Čl. II (změna zákona o veřejném zdravotním pojištění), bod 9, § 15 odst. 6 písm. 
e) 

Požadujeme upravit ustanovení následovně: 

„e) které jsou prvním podobným přípravkem podle § 39b odst. 4 v referenční skupině, který byl podle 
zákona o léčivech registrován jako biologický léčivý přípravek nebo generikum, a držitel registrace se 
písemně spolu s žádostí o stanovení výše a podmínek úhrady nezavázal dodávat léčivý přípravek nebo 
potravinu pro zvláštní lékařské účely na český trh v případě existující poptávky po celou dobu 12 měsíců 
ode dne účinnosti stanovené výše a podmínek úhrady, nebo“. 

Odůvodnění:  

Hospodářská komora ČR (dále jen „HK ČR“) se ztotožňuje se závěrem ministerstva, že závazek dodávat 
přípravky je podstatný pro zajištění dostupnosti léčby pro pacienty, jakož i pro účely cenové reference. HK 
ČR rovněž kvituje, že došlo k odstranění spojení „každý měsíc“  
z komentovaného textu a souhlasí s tím, že dostupnost musí být zajištěna po celý rok od stanovení úhrady. 

Akceptováno. 
 
Do odůvodnění bylo 
dále doplněno 
vysvětlení, že 
posouzení existence 
poptávky se bude 
řešit až v případném 
přestupkovém řízení, 
nikoliv ve fázi 
samotného 
stanovení výše a 
podmínek úhrady. 
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Stávající formulace textu, tj. že dostupnost má být zajištěna „po celou dobu  
12 měsíců ode dne účinnosti stanovené výše a podmínek úhrady“ však může nadále vyvolávat 
interpretační pochybnosti. Může např. nastat situace, kdy přípravek nebude na trhu přítomen (tzn., nebudou 
hlášeny dodávky v rámci REG-13 ani DIS-13) např. po dobu 2 měsíců z důvodu, že si přípravek nikdo 
neobjednal, nicméně držitel jej má připravený k dodání v případě zájmu ze strany dalších distributorů či 
poskytovatelů zdravotních služeb. Není zřejmé, zdali se jedná  
v takovém případě o porušení závazku či nikoli. Z pohledu HK ČR by taková situace neměla znamenat 
porušení závazku dodávat. K porušení závazku by mělo dojít až v případě, kdy by existovala poptávka po 
takovém přípravku (veřejná zakázka, vystavený lékařský předpis) a tato poptávka by nebyla uspokojena.  

S ohledem na uvedené navrhujeme úpravu textu ustanovení tak, že povinnost dodávat by byla  
u prvního podobného přípravku vázána na existující poptávku tak, aby právní norma nevyvolávala absurdní 
situace, kdy by o přípravek sice na trhu nikdo neměl zájem, ale držitel by musel pro splnění povinnosti 
dodávat uzavírat smlouvy na dodání takového léčivého přípravku jen proto, aby se vyhnul porušení 
závazku a případné sankce z toho plynoucí.  

2. K Části druhé Čl. II (změna zákona o veřejném zdravotním pojištění), bod 47,  
§ 39a odst. 2 písm. a) 

Požadujeme v ustanovení ponechat za spojením: „…je-li“ stávající znění, a to následovně: 

„a) průměru cen výrobce posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely ze 3 
členských států Evropské unie, s výjimkou Bulharska, České republiky, Estonska, Lucemburska, Německa, 
Rakouska, Rumunska, Řecka, Kypru a Malty (dále jen „země referenčního koše“), které mají nejnižší cenu 
posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, je-li posuzovaný léčivý 
přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely na trhu cena posuzovaného léčivého přípravku 
nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely zjištěná nejméně ve 3 zemích referenčního koše,“. 

Odůvodnění:  

S ohledem na blížící se brexit nebude Velká Británie součástí referenčního koše. V této souvislosti 
navrhujeme na místo Velké Británie zařadit do referenčního koše Německo s ohledem na to, že jde z 
hlediska velikosti i výkonnosti hospodářství o zemi Velké Británii nejvíce podobnou (myšleno ze zemí, které 
jsou dnes z referenčního koše vyloučeny). Navíc patří Německo mezi tzv. early access countries, což 
zvyšuje pravděpodobnost nalezení dostatečného počtu referenčních přípravků pro podporu vstupu nových 

Akceptováno 
částečně. 
 
Zahrnutí Německa 
do referenčního koše 
bylo akceptováno. 
Dále byla doplněna 
důvodová zpráva, že 
lze v řízení 
předkládat například 
také čestné 
prohlášení o tom, že 
referencovaná cena 
je virtuální (důkaz 
o neobchodovatelnos
ti na daném trhu).  
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
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přípravků na český trh.    

HK ČR požaduje setrvat na stávající formulaci komentovaného ustanovení ve vztahu k tomu, zda je při 
cenové referenci nutno ověřovat přítomnost přípravků na trhu či nikoli. Ze stávající judikatury jednoznačně 
vyplývá, že cenová reference má být zohledněna pouze tehdy, pokud se jedná o reálné ceny přípravků na 
trhu reálně se vyskytujících. Pokud by došlo ke změně, která je navrhována předkladatelem (tj. do cenové 
reference by vstupovala cena zjištěná bez ohledu na to, zda se přípravek na daném trhu nachází či nikoli, 
vedlo by to fakticky k popření závěrů stávající judikatury. To by mohlo vyvolat následný soudní přezkum 
takové změny, když smyslem předmětné judikatury jistě není dosáhnout toho, aby parametr přítomnosti na 
trhu byl ze zákona odstraněn, ale spíše toho, aby byl v dalších řízeních ze strany SÚKLu důsledně 
zkoumán a vyhodnocován.   

Je samozřejmé, že vycházet z reálných cen přípravků na trhu reálně se vyskytujících a ověřování jejich 
přítomnosti na trhu je pro SÚKL nepochybně náročnější proces, než paušální překopírování zjištěných cen 
bez ohledu na to, zda jde o cenu reálnou či nikoli. Na druhou stranu pokud má mít systém vnějšího 
„referencování“ smysl a nemá generovat naprosto irelevantní výsledky, nelze celou proceduru zjišťování 
cen a ověřování jejich reálnosti osekat tak, že by ve výsledku skutečná přítomnost přípravků na trhu za 
dané ceny neměla hrát roli. To by totiž vedlo k výsledkům cenové reference, které mohou ohrozit ve své 
podstatě samotnou dostupnost takové péče na trhu.  

S ohledem na vše uvedené navrhujeme komentované ustanovení v tomto parametru ponechat ve 
stávajícím účinném znění a při cenové referenci provádět ověřování také přítomnosti přípravků na 
jednotlivých trzích (a tedy reálnosti zjištěných cen). 

 

Připomínkové místo 
s tímto způsobem 
akceptace 
připomínky souhlasí. 
 
 

3. K Části druhé Čl. II (změna zákona o veřejném zdravotním pojištění), bod 65, § 39da  
odst. 1 

Požadujeme upravit znění nově navrhovaného § 39da odst. 1) takto: 

„(1)  Je-li to ve veřejném zájmu (§ 17 odst. 2) a není-li podána pro stejnou indikaci žádost o dočasnou 
úhradu podle § 39d ani žádost o stanovení výše a podmínek úhrady v  řízení podle  
§ 39g, Ústav rozhodne o výši a podmínkách úhrady léčivého přípravku určeného k  léčbě vzácného 
onemocnění. Za léčivý přípravek určený k léčbě vzácného onemocnění se považuje léčivý přípravek, který 
byl takto stanoven podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  
o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění65). Řízení o stanovení, změně nebo zrušení úhrady pro 

Akceptováno. 
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jinou indikaci lze vést současně s řízením podle § 39da a naopak.“  

Odůvodnění:  

HK ČR rozumí a zcela se ztotožňuje s tím, že třetí cesta je speciální a limitní řešení, které nemá být 
zálohou za souběžně podávané běžné žádosti. Chceme se však vyhnout situaci, kdy konkrétní přípravek 
bude mít více indikací, ale jen pro některou z nich bude mít orphan status a pro ostatní bude usilovat o 
úhradu v běžném režimu. V takovém případě souběžná řízení o témže přípravku by neměla představovat 
překážku v zahájení řízení pro jiné indikace. HK ČR ani nevidí důvod, který by v takovém případě narušoval 
specialitu třetí cesty - pro ostatní indikace musí přípravek splnit všechna kritéria, avšak úhrada pro orphan 
drug a mimo tento status může být stanovena souběžně (podobně jako ve VILP indikaci). 

4. K Části druhé Čl. II (změna zákona o veřejném zdravotním pojištění), bod 65, § 39da  
odst. 6 

Požadujeme upravit znění nově navrhovaného ustanovení takto: 

„(6) K projednání žádosti se nařídí veřejné ústní jednání před poradním orgánem za účasti žadatele a 
držitele rozhodnutí o registraci, není-li žadatelem. Na základě projednání věci před poradním orgánem, 
který své zhodnocení věci zachytí v písemné zprávě, vydá Ministerstvo zdravotnictví závazné 
stanovisko do 30 dnů od postoupení žádosti spolu s hodnotící zprávou a postoupí věc zpět Ústavu. 
Jestliže se Ministerstvo zdravotnictví v závazném stanovisku odchýlí od názoru poradního orgánu, 
odůvodní Ministerstvo zdravotnictví přezkoumatelným způsobem aplikaci jednotlivých kritérií 
uvedených v ustanovení §39da odst. 3 a důvody takové odchylky ve svém závazném stanovisku. 
Závazným stanoviskem Ministerstvo zdravotnictví 

a) vysloví souhlas se stanovením úhrady z prostředků zdravotního pojištění ve výši a za podmínek 
navržených v hodnotící zprávě,  

b) navrhne stanovení úhrady z prostředků zdravotního pojištění v jiné výši nebo za jiných podmínek, které 
podrobně uvede, nebo  

c) vysloví nesouhlas se stanovením úhrady z prostředků zdravotního pojištění.“  

Odůvodnění:  

Akceptováno jinak, 
vysvětleno. 
 
Příslušný popis 
řízení byl popsán do 
důvodové zprávy. Do 
zákona byl na 
základě připomínek 
Ministerstva vnitra 
přidán popis 
příslušného 
veřejného 
projednání. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 
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HK ČR zcela souhlasí s tím, že o žádosti a hodnotící zprávě SÚKL má být provedeno ústní jednání, avšak 
máme za to, že toto jednání nemá být veřejné ve stejném smyslu, jako jsou veřejná jednání soudů, což - 
zdá se - vyplývá i z formulace „za účasti žadatele a držitele“. Veřejnost jednání považujeme za velice 
problematickou, už proto, že podstatné části žádosti a případných dalších návrhů držitele rozhodnutí o 
registraci budou předkládány v režimu obchodního tajemství,  
a poradní orgán by tak prakticky neustále musel činit opatření k ochraně utajovaných informací  
(§ 49 odst. 2 správního řádu), což by jednak značně ztěžovalo samotnou činnost poradního orgánu a 
jednak by i samotná veřejnost jednání nebyla funkční. Správnímu orgánu stále zůstává zachováno právo 
učinit jednání veřejné podle § 49 správního řádu. Navrhujeme proto, aby jednání nebylo vždy nařizováno 
jako veřejné, a tato veřejnost jednání byla z návrhu odstraněna.  

Ve vztahu k jednání pak navrhujeme doplnit pro odstranění nejasnosti, že ústní jednání se týká fáze před 
poradním orgánem. V jiných fázích považujeme ústní jednání za zásadně méně funkční.  

Dále navrhujeme, aby v zákoně bylo přímo a výslovně uvedeno, že poradní orgán své poznatky a 
zhodnocení věci zachytí v písemné zprávě, nikoliv jen v protokolu o ústním jednání, a to zejména proto, aby 
o názoru poradního orgánu na zhodnocení věci bylo transparentním způsobem jasno. Dle našeho názoru 
se musí ministerstvo v závazném stanovisku vypořádat přezkoumatelným způsobem s tím, že se od 
zhodnocení věci poradním orgánem odchýlí. Protože stále jde o řízení  
o stanovení úhrady, musí být rozhodnutí, které je pro stanovení úhrady určující, být založeno na 
přezkoumatelných a objektivních kritériích. Závazné stanovisko obecně přezkoumatelné je, včetně 
správního soudnictví, v návrhu však chybí určení kritérií, která budou ministerstvem hodnocena poté, co se 
poradní orgán k věci vyjádří. Proto navrhujeme doplnit tato kritéria odkazem na §39da odst. 3 a 
ministerstvo bude v rámci svého postupu (při odchylce od hodnocení poradního orgánu) muset tato kritéria 
v závazném stanovisku vypořádat (v opačném případě, při souhlasu s poradním orgánem, bude toto 
vypořádání již provedeno v písemné zprávě poradního orgánu). Obáváme se, že bez tohoto doplnění 
zůstane návrh v podstatném rozporu se Směrnicí Rady o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen u 
humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti vnitrostátních systémů zdravotního 
pojištění (89/105/EHS) a i s požadavky práva na spravedlivý proces, jak je vymezuje Ústavní soud (mimo 
jiné v nálezu uveřejněném ve Sbírce zákonů pod č. 57/2007 Sb.). 

5. K Části druhé Čl. II (změna zákona o veřejném zdravotním pojištění), bod 65, § 39da  
odst. 9 

Požadujeme upravit znění nově navrhovaného ustanovení takto: 

„(9) V  případě, že závazným stanoviskem, kterým se Ministerstvo zdravotnictví neodchýlilo od 

Akceptováno 
částečně, 
vysvětleno. 
 
Pojem žadatel byl do 
ustanovení uveden, 
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hodnocení věci poradním orgánem, byl vysloven nesouhlas se stanovením úhrady z  prostředků 
zdravotního pojištění, je žadatel držitel rozhodnutí o registraci oprávněn podat novou žádost o stanovení 
výše a podmínek úhrady léčivého přípravku určeného k  léčbě vzácného onemocnění nejdříve po uplynutí 1 
roku 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí Ústavu." 

Odůvodnění:  

Pokud žadatelem může být i jiná osoba než držitel, může se stát, že žádost podle § 39da podá zdravotní 
pojišťovna (například pro nadměrný počet žádostí podle § 16), a se žádostí neuspěje. Jeví se zásadně 
nespravedlivé a diskriminační, aby držitel, který v takovém řízení vůbec nebude osobou, která může svými 
návrhy či postupem dosáhnout konečného výsledku řízení (například souhlas držitele se závazným 
stanoviskem Ministerstva zdravotnictví bude při nesouhlasu zdravotní pojišťovny zcela marný), byl postižen 
zákazem podat novou žádost o stanovení úhrady po dobu 12 měsíců - kdy tato lhůta poběží ještě od právní 
moci - a neúspěšný žadatel jiného typu žádným takovým omezením stižen nebude. Navrhujeme proto, aby 
tento zákaz postihoval obecně žadatele, nikoliv konkrétní typ žadatele.  

Dále navrhujeme, aby v návrhu bylo přihlédnuto k tomu, že rozhodování Ministerstva zdravotnictví může 
vést i k tomu, že v některých případech ministerstvo navrhne nestanovit úhradu nebo ji stanovit za jiných 
podmínek, než ji chtěl stanovit poradní orgán. V takovém případě ovšem není dán materiální důvod, aby 
pro podání další žádosti byla stanovena omezující lhůta - naopak, žádost i ve speciálním systému v zásadě 
uspěla, a má racionální šanci uspět znovu a lépe, pokud v další verzi budou zohledněny důvody, pro které 
Ministerstvo zdravotnictví úhradu navrhlo nestanovit nebo stanovit za jiných podmínek, které však již 
žadatel nestihl zohlednit (je též třeba vzít v potaz, že po závazném stanovisku Ministerstva zdravotnictví již 
nejsou možné ani drobné úpravy podmínek, ačkoliv by mohlo být pro účastníky snadno řešením. 

stejně tak zkrácení 
lhůty z 1 roku na 6 
měsíců. V důvodové 
zprávě byl zdůrazněn 
vztah Ministerstva 
zdravotnictví a jeho 
poradního orgánu. 
 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 

6. K Části druhé Čl. II (změna zákona o veřejném zdravotním pojištění), bod 87, § 39da  
odst. 9 

HK ČR doporučuje ustanovení upravit takto: 

„Tyto prostředky budou prioritně využity na zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců Ústavu v oblasti 
cen a úhrad léčivých přípravků. 

(16) Rozhodne-li tak vláda, převede Ústav z prostředků účtu vedeného podle odstavce 15 na příjmový účet 
státního rozpočtu České republiky zřízený pro Ministerstvo zdravotnictví částku ve výši stanovené vládou. 
Tyto prostředky budou prioritně využity na zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců Ústavu v 
oblasti cen a úhrad léčivých přípravků.“  

Vysvětleno. 
 
 
Takovýmto 
způsobem nelze 
účelově vázat 
prostředky státního 
rozpočtu. Navíc jde o 
finanční prostředky, 
které mají být 
Státním ústavem pro 
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Odůvodnění:  

HK ČR požaduje, aby finanční prostředky získané prostřednictvím náhrad výdajů za odborné úkony byly 
přednostně využity na rozvoj znalostí, dovedností a kompetence pracovníků Ústavu  
v oblasti cen a úhrad léčivých přípravků, když je legitimní, aby tímto způsobem vybrané finanční prostředky 
směřovaly na podporu efektivity a kvality rozhodovací činnosti Ústavu v této oblasti, jak vyplývá ostatně i ze 
záměru samotného předkladatele novely. Bylo by naopak nesystémové, pokud by se prostřednictvím těchto 
zdrojů hradily zcela nesouvisející výdaje státního rozpočtu. 

kontrolu léčiv použity 
nejen na zvyšování 
odborné kvalifikace 
zaměstnanců, 
ale obecně na 
náhrady nákladů 
za odborné úkony. 
 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 

 
Veřejný ochránce 

práv 

OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
Předložený návrh dílčím způsobem upravuje i správu placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění, 
konkrétně zástavní právo. Považuji za nesystémové zakotvit speciální úpravu tohoto institutu, který je 
pouze jedním z řady postupů v rámci správy veřejnoprávních pohledávek, bez zohlednění ostatních 
předexekučních postupů. 
Můj bývalý zástupce, JUDr. Stanislav Křeček, se touto problematikou podrobně zabýval v šetření vedeném 
pod sp. zn. 6044/2018/VOP. Dospěl k závěru, že zdravotní pojišťovny jsou za současné právní úpravy 
oprávněny, respektive povinny, postupovat při správě placení pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění podle daňového řádu, zejména podle části třetí hlavy V (Placení daní). Případné změny 
zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a zákona o veřejném zdravotním pojištění by se 
proto měly omezit na nezbytně nutné odchylky od obecné úpravy daňového řádu, jež budou 
odůvodněny specifickými potřebami systému veřejného zdravotního pojištění. 
 

Akceptováno jinak. 
 
Úprava zástavního 
práva přepracována 
na základě 
společného jednání 
zdravotních 
pojišťoven, 
Ministerstva 
spravedlnosti a 
Notářské komory 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
na připomínce 
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1  Ustanovení § 26e zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění: „Příslušná zdravotní pojišťovna je povinna vydat na žádost plátce pojistného potvrzení o stavu jeho 

závazků týkajících se pojistného, penále, pokuty a přirážky k pojistnému. Má-li plátce pojistného dluh, uvede se v tomto potvrzení výše tohoto dluhu a údaj o dluhu na pojistném 

včetně záloh, dluhu na penále, dluhu na pokutě a dluhu na přirážce k pojistnému; zvlášť se přitom uvede výše zůstatku dluhu, pokud zdravotní pojišťovna povolila jeho placení 

ve splátkách.“ 
2  Ustanovení § 20 odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů: 

„Jestliže příslušná okresní správa sociálního zabezpečení44) povolila placení dlužného pojistného ve splátkách (§ 20a), penále z takového dluhu činí 0,025 % dlužné částky za každý 

kalendářní den, kdy dluh na pojistném trvá, a to ode dne splatnosti první splátky dluhu; pokud plátce pojistného, kterému bylo povoleno placení dlužného pojistného ve splátkách, 

nezaplatí včas nebo ve správné výši některou splátku dluhu nebo pojistné splatné v období po splatnosti první splátky dluhu a okresní správa sociálního zabezpečení z tohoto důvodu 

zrušila povolení, je povinen platit z dlužného pojistného ještě penále ve výši 0,025 % dlužné částky za každý kalendářní den, kdy jeho dluh trvá, a to ode dne splatnosti první splátky 

dluhu. Jestliže bylo pojistné zaplacené ve správné výši za kalendářní měsíc použito k úhradě dlužných částek podle § 22a, nepřihlíží se pro účely předchozí věty k takovému 

postupu.“ 
3  Ustanovení § 157 odst. 6 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů: 

„Úrok z posečkané částky nevzniká po dobu, kdy daňovému subjektu nevzniká povinnost uhradit úrok z prodlení z jiného důvodu, než je povolení posečkání.“ 

nadále netrvá. 

KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 

K části první, změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění 

K § 18 
Jednou z oblastí, kterou považuji v této souvislosti za důležitou upravit, je i povolování posečkání 
(splátek) dluhu. Mezi Ministerstvem zdravotnictví, zdravotními pojišťovnami i mnou panuje shoda v tom, že 
současná úprava § 26e zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění1 je nedostatečná. Zdravotní 
pojišťovny jsou proto skrze § 106 odst. 3 správního řádu povinny aplikovat právní úpravu § 156 a 157 
daňového řádu, což však označily za problematické. Z dotazníkového šetření současně vyplynulo, že 
zdravotní pojišťovny posečkání (splátky) dluhu často využívají, a tento institut má proto pro správní praxi 
velký význam. 
Jedním z aspektů povolování posečkání (splátek) dluhu, jež považuji za vhodné upravit ve speciálním 
právním předpise, je snížení penále po dobu plnění podmínek posečkání. Můj bývalý zástupce dospěl 
k závěru, že za současné právní úpravy ke snížení sazby penále po dobu plnění podmínek posečkání 
nedochází, tento právní názor zastávají i zdravotní pojišťovny a ministerstvo. Tím se však placení 
pojistného na veřejné zdravotní pojištění zcela vymyká ostatním veřejnoprávním pohledávkám. 
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění má nejblíže k pojistnému na sociální zabezpečení, při jehož povolení 
dochází ke snížení penále na polovinu.2 Obdobně je tomu i v případě daní, kdy je úrok z prodlení po dobu 
povoleného posečkání nahrazen nižším úrokem z posečkané částky.3 Úrokem z posečkané částky se 
nahrazuje i nadále penále v případě odvodů za porušení rozpočtové kázně, byť poslední novela § 157 odst. 
6 daňového řádu mohla v tomto směru vyvolávat určité pochybnosti.  

Vysvětleno. 
 
Jedná se o návrh, 
který jde výrazně nad 
rámec 
předkládaného 
návrhu. Ministerstvo 
zdravotnictví se 
úpravě nebrání, 
nicméně s ohledem 
na potřebu 
komplexního řešení 
této problematiky se 
přiklání k tomu, aby 
byla řešena po 
podrobné diskusi 
v následující 
novelizaci zákona č. 
48/1997 Sb. 
 
Vyjádření 
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4  Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. 

Smyslem snížení příslušenství (úroku z prodlení či penále) je zajistit to, aby spolupracující povinný subjekt 
na tom byl lépe než ten, kdo v rozporu se zákonem včas dluh neuhradí a ani tuto situaci zákonnými 
prostředky neřeší. Stejně by tomu mělo být i v případě placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění. 
V § 18 proto navrhuji doplnit nový odstavec 7, který zní: 
„Po dobu povoleného posečkání je plátce pojistného povinen platit penále ve výši 0,025 % dlužné částky 
za každý kalendářní den.“ 
Tato připomínka je zásadní. 

připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
na připomínce 
nadále netrvá. 

K části druhé, změna zákona o veřejném zdravotním pojištění 

K § 18 odst. 1 

Navrhuji rozšířit poskytování hrazených služeb porodními asistentkami bez indikace lékaře o návštěvu 
těhotné nebo matky v šestinedělí. Podle seznamu zdravotních výkonů,4 který vydává Ministerstvo 
zdravotnictví, může být (v případě uzavření smlouvy s poskytovatelem) hrazen tento výkon: 

 06211 – návštěva těhotné nebo matky v šestinedělí ženskou sestrou, ve frekvenci 1x po dobu 
těhotenství a 3x v šestinedělí. 

Kvůli omezení v § 18 zákona o veřejném zdravotním pojištění je tato návštěvní služba podmíněna indikací 
ošetřujícího lékaře. Pokud těhotná či matka potřebuje nejprve indikaci svého lékaře, pro kterou si musí 
dojít, postrádá návštěvní služba svůj smysl. 
Řešení spočívající v indikaci lékařem hned při propuštění matky z porodnice nepovažuji za dostačující, 
jelikož nedopadá na situace, kdy potřeba indikace nastane později. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno. 
Vedle možnosti 
indikace návštěvní 
služby v porodnici 
následuje 
v nejbližších týdnech 
po porodu hned 
několik 
doporučených 
termínů prohlídek 
(např. 48h a 14 dnů 
po porodu dětským 
praktickým lékařem), 
kdy lze indikaci 
vystavit. Předkladatel 
je přesvědčen, že 
stávající systém 
funguje uspokojivě a 
změna není 
potřebná. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
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5  Poskytovatel zdravotních služeb s oprávněním k poskytování příslušného druhu zdravotních služeb. 

s vysvětlením 
souhlasí. 

K § 19 odst. 1 
Navrhuji vypustit slova „naplnění podmínek“. Činím tak z důvodu, že zdravotní pojišťovna nerozhoduje 
o naplnění podmínek nároku, nýbrž o nároku pojištěnce jako takovém. Současně jsem si vědoma, že 
zdravotní pojišťovna není oprávněna indikovat konkrétní zdravotní službu pojištěnci. Poskytovatel 
zdravotních služeb5 (potažmo ošetřující lékař) je tím, kdo je oprávněný posoudit nezbytnost poskytnutí 
zdravotní péče a předepisovat ji. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno. 

Se závěrem VOP se 
předkladatel 
neztotožňuje, neboť 
máme za to, že 
předmětem řízení je 
vždy posouzení 
naplnění podmínek 
nároku pojištěnce. 
Tyto podmínky 
mohou plynout buď 
z obecných pravidel 
poskytování 
zdravotních služeb 
(např. podle zákona 
č. 372/2011 Sb.), 
obecných podmínek 
pro úhradu 
zdravotních služeb (§ 
13 zákona č. 
48/1997 Sb.), nebo 
zvláštních podmínek 
pro úhradu 
zdravotních služeb 
(např. indikační, 
preskripční či 
množstevní 
omezení). 
 
Vyjádření 
připomínkového 
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místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 

K § 19 odst. 2 
S ohledem na výkladovou nejednoznačnost první věty (zda se jedná o postup podle odst. 4) navrhuji 
změnu formulace, například takto: „Jedná-li se o neodkladnou péči, poskytne poskytovatel zdravotní služby 
podle odstavce 1 písm. a), f) a h) i bez podání návrhu podle odst. 3 a vydání souhlasu podle odst. 4“. 
V návaznosti na to navrhuji upravit i poslední větu, například: „Zdravotní pojišťovna takto poskytnuté 
zdravotní služby uhradí poskytovateli, pokud byly splněny podmínky stanovené pro jejich úhradu s výjimkou 
podání návrhu podle odst. 3 a vydání souhlasu podle odst. 4.“ 
V důvodové zprávě k tomuto ustanovení navrhuji postavit najisto, že samotné vybočení z mantinelů pojmu 
neodkladné péče by nemělo vést k následnému odmítnutí úhrady poskytovateli zdravotních služeb. 
Do důvodové zprávy navrhuji změnu věty: „Podle uvážení poskytovatele se ovšem musí jednat o péči 
neodkladnou ve smyslu § 5 odst. 1 písm. a) zákona o zdravotních službách …“. 
Dále do důvodové zprávy navrhuji doplnit: „To je možné až v případě, kdy zdravotní pojišťovna dojde 
k závěru, že nebyly naplněny i další podmínky pro poskytnutí předmětných zdravotních služeb jako 
hrazených z veřejného zdravotního pojištění.“ 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno 
částečně. 

Předkladatel má za 
to, že navržené 
znění nezpůsobuje 
výkladové nejasnosti. 
Podle odstavce 1 
platí, že zdravotní 
pojišťovna posuzuje 
naplnění podmínek 
nároku pojištěnce. 
Pakliže odstavec 2 
hovoří o tom, že 
v určitých případech 
lze takové služby 
poskytnout i bez 
předchozího 
posouzení, zahrnuje 
to jak případy, kdy 
ani nebude možné 
kvalifikovaný návrh 
podat, tak případy, 
kdy návrh podán 
bude, ale před 
vydáním rozhodnutí 
bude nezbytné péči 
poskytnout. V obou 
případech je ale 
poskytovatel povinen 
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o takovém postupu 
informovat zdravotní 
pojišťovnu. 

Co se týče návrhu na 
změny a doplnění 
odůvodnění, máme 
za to, že skutečnost, 
že o naplnění 
podmínek 
neodkladné péče 
rozhoduje 
poskytovatel, plyne 
plně z citace 
rozsudku Nejvyššího 
soudu sp. zn. 32 Odo 
808/2003. 

Ve druhém případě 
pak upozorňujeme, 
že je rozdíl 
v naplnění podmínek 
pro poskytnutí 
zdravotních služeb 
jako hrazených 
(nárok pojištěnce) a 
podmínek, které 
opravňují 
poskytovatele 
poskytnout zdravotní 
služby bez 
předchozího 
souhlasu zdravotní 
pojišťovny (to samo 
o sobě není 
podmínkou pro 
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6  Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. 
7  Dle § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se 

na rozhodování podle tam uvedených ustanovení nevztahuje správní řád. Stejnou cestou se vydal zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, když v ustanovení 

§ 262 vylučuje použití správního řádu při správě daní. 
8  Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 8. 2014, čj. 6 As 68/2012 – 47, bod 31, www.nssoud.cz, a tam citovaný nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 14/96, 

https://nalus.usoud.cz. 

naplnění nároku 
pojištěnce). 

V intencích výše 
uvedeného bude 
doplněna důvodová 
zpráva. 

 

Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 

K § 19 odst. 4, 5 a 7 
Předkladatel chce docílit vydání souhlasu bez zahájení řízení podle správního řádu. 
K požadavku úplného vyloučení použití správního řádu si dovoluji upozornit, že ani jeho výslovné vyloučení 
nemusí vždy znamenat, že se správní řád nebude na předmětné správní řízení vůbec aplikovat – správní 
orgán jej bude muset použít podpůrně či analogicky tehdy, pokud speciální předpis nebude v dostatečném 
(ústavně konformním) minimálním rozsahu upravovat konkrétní instituty správního řízení nezbytné 
k zajištění spravedlivého procesu ve smyslu čl. 36 Listiny6. 
Ilustrativním příkladem je např. školský zákon, který výslovně vylučuje použití správního řádu.7 Nejvyšší 
správní soud (dále jen „NSS“) se v minulosti vyjádřil k aplikovatelnosti správního řádu na přezkoumání 
výsledku maturity, které je opravným prostředkem sui generis upraveným školským zákonem.8 Přes 
zmíněné výslovné vyloučení použití správního řádu dospěl NSS k závěru, že je na přezkoumání výsledku 

Akceptováno. 

Formulace 
přepracovány 
v součinnosti 
s Ministerstvem 
vnitra. 

 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
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9  Pro srovnání uvádím: nález Ústavního soudu ze dne 14. 10. 1999, sp. zn. III. ÚS 35/99, nález Ústavního soudu ze dne 3. 3. 2005, sp. zn. III. ÚS 329/04, nález Ústavního 

soudu ze dne 29. 3. 2011, sp. zn. III. ÚS 3606/10, www.nalus.usoud.cz. 
10  Nález Ústavního soudu ze dne 26. 4 2005, sp. zn. Pl. ÚS 21/04. 
11  Jak je na ústavní úrovni vymezuje čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky, čl. 2 odst. 2 Listiny, a jsou v tomto kontextu zmíněny například v nálezu Ústavního soudu ze dne 5. 

11. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 14/96, www.nalus.usoud.cz. 
12  Na rozdíl např. od nenárokové dávky mimořádné okamžité pomoci podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 

maturity nezbytné podpůrně aplikovat správní řád, protože se jedná o postup správního orgánu, jehož 
výsledkem je rozhodnutí o právech (tzv. vrchnostenský výkon veřejné správy), a současně školský zákon 
neobsahuje nezbytnou procesní úpravu zahrnující všechny podstatné otázky. 
Mezi takové otázky patří zejména záruky spravedlivého procesu, vyžadované ústavním pořádkem, tj. právo 
účastníka řízení před správním orgánem být seznámen s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, právo 
na řádné přezkoumatelné odůvodnění rozhodnutí orgánů veřejné moci, včetně rozhodnutí správních 
orgánů. Řádné odůvodnění rozhodnutí včetně vypořádání námitek a skutečností uváděných účastníkem je 
tak nezbytnou zárukou proti libovůli v rozhodování, která je neslučitelná s principem demokratického 
právního státu. 
Nová procesní úprava rozhodování o nárocích pojištěnců tak musí obsahovat záruky spravedlivého 
procesu a být v souladu s principy demokratického právního státu, jak je dovodil Ústavní soud.9 NSS pak 
odkazuje i na názor Ústavního soudu,10 který „vyjádřil skeptický názor k možnosti zaplnění chybějící právní 
úpravy základními zásadami správního řízení vyplývajícími ze soudní judikatury“. V opačném případě by 
mohl vyvolat protiústavní stav, neboť pro uplatňování státní moci je třeba mít na zřeteli garanci i nutnost 
zákonné úpravy, zákonného podkladu.11 
Dovozuji, že podáním návrhu bude zahájeno řízení podle § 44 správního řádu, protože výsledkem postupu 
správního orgánu je rozhodnutí o právech (tzv. vrchnostenský výkon veřejné správy). Při splnění 
zákonných podmínek nadto pojištěnec má právní nárok na kladné vyřízení žádosti.12 Dalším důvodem je 
i fakt, že připravovaná novela neobsahuje potřebnou procesní úpravu otázek potřebných pro rozhodování 
o právech a povinnostech jednotlivců. Nadto by se pojištěnec jen stěží domáhal odstranění nečinnosti 
zdravotní pojišťovny v případě, že mu zdravotní pojišťovna nevydá souhlas ani neoznámí zahájení řízení 
podle § 19 odst. 5. 
Navrhuji proto, aby předkladatel rozvážil, co přesně sleduje, a následně vymezil zjednodušený postup 
při vyřízení tohoto návrhu. V předkládaném znění správní řád jako celek vyloučen není. 
Lze se inspirovat zjednodušenými procesními pravidly pro poskytování informací podle zákona o 
svobodném přístupu k informacím – zejména v otázce méně formálního postupu v případě kladného 
vyřízení návrhu (žádosti). Pokud se předkladatel vydá cestou vymezení odchylek od správního řádu, pak 
podle mého názoru lze vycházet například z § 66 a násl. zákona o pomoci v hmotné nouzi. Popřípadě 
použít právní úpravu vydání dokladu (§ 151 správního řádu) či části čtvrté správního řádu. 

Připomínkové místo 

s uvedeným 

vysvětlením způsobu 

akceptace souhlasí. 
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V případě nesouhlasu s postupem zdravotní pojišťovny se může pojištěnec bránit v řízení před správními 
soudy, proto považuji za nutné zvážit osvobození tohoto řízení od poplatků v zákoně o soudních poplatcích 
a zakotvit přednostní projednání věci podle soudního řádu správního. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

K § 19 odst. 6 
K povinnosti součinnosti poskytovatele považuji za nutné zakotvit i veřejnoprávní sankci pro případ jejího 
porušení. Jinak nebude uložená povinnost právně vymahatelná a bude tedy neefektivní. Podnět k zahájení 
přestupkového řízení by mohly podat zdravotní pojišťovna i pojištěnec. Za stěžejní zde považuji, že 
povinnost součinnosti uložená poskytovateli je primárně ve prospěch pojištěnce, nikoli zdravotní pojišťovny. 
Proto nepostačuje řešit situaci pouze v rámci smluvního vztahu mezi poskytovatelem a pojišťovnou. 
Stejně tak nelze argumentovat ani právem pojištěnce na výběr poskytovatele zdravotních služeb (s 
ohledem na čekací doby apod.) nebo možností obrany v rámci smlouvy o péči o zdraví podle občanského 
zákoníku. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno. 

Cílem návrhu není 
vytvářet novou 
povinnost 
poskytovatelům 
zdravotních služeb, 
kterou bude 
následně možné 
sankcionovat, ale 
postavit najisto, že 
jsou povinni 
pojištěncům, jež mají 
v péči poskytnout 
potřebnou 
součinnost. Tato 
součinnost je přitom 
součástí poskytování 
zdravotních služeb a 
případně se lze tedy 
domáhat spolupráce 
postupem podle 
zákona o zdravotních 
službách, kdy je 
možné se obracet na 
krajský úřad. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
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Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 

 

K § 19 odst. 8 
S ohledem na zbytečná výkladová rizika navrhuji v § 19 odst. 8 slova „může stanovit“ nahradit slovy 
„stanoví“. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 

K § 20 odst. 1 
Považuji za vhodné, aby měla revizní komise alespoň jednoho člena z oblasti zdravotnictví a alespoň 
jednoho člena z oblasti práva. Je nutná kombinace těchto dvou odborností. 
Dále se obávám, že navržené složení revizní komise nezajistí splnění deklarovaných cílů: odbornost, 
nezávislost, transparentnost, zvýšení dostupnosti nároku pojištěnce a rovný přístup k pojištěncům napříč 
zdravotními pojišťovnami. Členem revizní komise by měl být nejvýše jeden zaměstnanec příslušné 
zdravotní pojišťovny. 
Uvítala bych zvýšení počtu členů jmenovaných ministrem zdravotnictví nejméně na dva. Navrhuji zvážit 
zapojení členů Pacientské rady. 
Proto navrhuji následující složení revizní komise: 

 nejvýše jeden člen bude zaměstnancem příslušné zdravotní pojišťovny, 

 nejvýše dva členy bude jmenovat ředitel příslušné zdravotní pojišťovny, a 

 alespoň dva členy bude jmenovat ministr zdravotnictví, přičemž jeden člen jmenovaný ministrem 
zdravotnictví může být zároveň členem Pacientské rady, 

 každý člen musí mít odbornost v oblasti zdravotnictví nebo práva, 

 alespoň jeden člen musí mít odbornost v oblasti zdravotnictví, 

 alespoň jeden člen musí mít odbornost v oblasti práva. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno jinak. 

Cílem návrhu je 
nejen rozhodování 
nezávislé na 
zdravotní pojišťovně, 
ale zároveň zajištění 
toho, že revizní 
komisi budou 
zdravotní pojišťovny 
schopny obsadit. 
Upozorňujeme, že se 
bude jednat o 
činnost, která bude 
pravděpodobně 
časově i odborně 
náročná. Je poté 
otázkou, zda např. 
navrhovaní členové 
Pacientské rady 
(která mimochodem 
nemá právní 
subjektivitu a není 
definována právními 
předpisy), budou 
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ochotni se na 
takovém 
rozhodování podílet 
a zda budou mít 
potřebnou odbornou 
způsobilost. Lze 
předpokládat, že 
v mnoha případech 
budou tyto osoby 
připravovat návrh 
rozhodnutí, s nímž 
se následně většina 
revizní komise musí 
ztotožnit. Je v zájmu 
zdravotní pojišťovny, 
aby revizní komise 
byla funkční, tedy 
předkladatel 
předpokládá, že 
obsazení odborností 
bude vyvážené. 
Kromě skutečnosti, 
že alespoň 1 člen 
komise má být 
odborník ve 
zdravotnictví a 
alespoň 1 její člen 
má být odborníkem 
v právu, 
nepovažujeme za 
vhodné obsazení 
tohoto orgánu 
konkretizovat, neboť 
takový postup by ve 
výsledku mohl 
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revizní komisi 
paralyzovat. 

 

Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 
Připomínkové místo 
s uvedeným 
vysvětlením způsobu 
akceptace souhlasí. 

K § 20 odst. 2 
Považuji za vhodné stanovit, aby revizní komise rozhodovala i o odvoláních proti rozhodnutí zdravotní 
pojišťovny při poskytování konopí pro léčebné použití podle § 32b odst. 3. Navrhuji proto doplnění tohoto 
rozhodování do výčtu. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno jinak. 

Vzhledem k tomu, že 
toto ustanovení bylo 
do zákona č. 
48/1997 Sb. 
doplněno v průběhu 
přípravy této 
novelizace, bude 
textace upravena 
(místo revizního 
lékaře bude 
schvalovat zdravotní 
pojišťovna) a tento 
případ doplněn do 
výčtu v § 19.  

 

Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
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s tímto způsobem 
akceptace 
připomínky souhlasí. 
 

K § 20 odst. 3 
Doporučuji vyloučit, aby byl předsedou revizní komise příslušný zaměstnanec zdravotní pojišťovny. 
Domnívám se, že to zajistí splnění deklarovaných cílů, zejména nezávislosti, transparentnosti a rovného 
přístupu k pojištěncům napříč zdravotními pojišťovnami. 
Navrhuji proto doplnit větu: „Předsedou nemůže být zaměstnanec příslušné zdravotní pojišťovny.“ 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno.  

Cílem předkladatele 
není stanovení co 
nejpodrobnějších 
pravidel revizní 
komise. Předseda 
činí toliko základní 
procesní úkony a je 
povinen se přitom 
řídit pravidly 
obsaženými ve 
správním řádu. 
Rozhodnutí ve věci 
samé je poté 
kolektivním, na nějž 
pozice předsedy 
nemá žádný vliv. 
V mnoha případech 
přitom může 
obsazení postu 
předsedy 
zaměstnancem 
zdravotní pojišťovny 
být i praktické, neboť 
urychlí průběh 
odvolacího řízení 
(má přístup 
k systémům 
zdravotní pojišťovny 
a procesní úkony tak 
může činit 
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bezodkladně a 
prostřednictvím 
zdravotní 
pojišťovny). 

 

Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 
Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 
 

 K § 20 odst. 4 
Revizní komise si volí svého předsedu, avšak návrh neupravuje jeho činnosti a § 20 odst. 6 současně 
vylučuje použití § 134 odst. 1 správního řádu. Považuji za vhodné, aby předseda samostatně prováděl 
úkony vymezené v § 20 odst. 4. 
Proto navrhuji nahradit slova „pověřený člen“ slovy „předseda, případně jím pověřený člen“. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 

K § 20 odst. 7 
Toto ustanovení zakotvuje odměnu člena revizní komise. Tu předkladatel zřejmě odůvodňuje pod § 20 
odst. 6. Navrhuji proto úpravu odstavců tohoto ustanovení v důvodové zprávě. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Návrh nového § 21 (popřípadě § 53 odst. 11) 
Rozhodování zdravotních pojišťoven o poskytnutí zdravotních služeb jako hrazených může být předmětem 
kontroly ze strany veřejného ochránce práv (§ 1 zákona o veřejném ochránci práv). Veřejný ochránce práv 
se v této souvislosti na veřejné zdravotní pojišťovny obrací nejčastěji na základě podnětu konkrétního 
stěžovatele, který je nespokojen s postupem pojišťovny. Aby se mohl ochránce s postupem zdravotní 
pojišťovny (v roli správního orgánu) v konkrétní věci seznámit a věc zhodnotit, musí mít přístup 
k relevantním podkladovým informacím. Zákon proto veřejného ochránce práv vybavuje odpovídajícím 
oprávněním tyto informace po šetřeném úřadu požadovat a zároveň zakotvuje povinnost šetřeného úřadu 
tyto informace poskytnout [např. § 15 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a), b) zákona o veřejném ochránci 
práv.]. V praxi přesto dochází k případům, kdy zdravotní pojišťovny v obavě před porušením mlčenlivosti 

Akceptováno. 

Na základě 
připomínky byl do 
návrhu doplněn nový 
§ 40b v tomto znění: 

„§ 40b 

Zdravotní pojišťovny 

jsou povinny na 
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svými zaměstnanci vůči chráněným osobním údajům (obsahem správních spisů je zpravidla vybraná část 
zdravotní dokumentace stěžovatele), odmítají ochránci požadovanou součinnost poskytnout. Postup 
ochránce v šetření se tím zastaví do doby, než stěžovatel písemně zprostí jednotlivé zaměstnance 
zdravotní pojišťovny povinnosti mlčenlivosti. Přestože se i za současné právní úpravy jedná o zřejmě 
nadbytečný úkon, neboť povinnost součinnosti zdravotní pojišťovny nijak nesouvisí s povinností mlčenlivosti 
jejích jednotlivých zaměstnanců, navrhuji pro odstranění jakýchkoliv pochybností v zákoně výslovně uvést, 
že poskytnutí informací zdravotní pojišťovnou veřejnému ochránci práv není porušením mlčenlivosti 
zaměstnanců zdravotní pojišťovny. Touto úpravou se nijak nemění rozsah vyšetřovacích oprávnění 
veřejného ochránce práv (a podmínek pro jejich využití). V případech, kdy bude ochránce při tzv. šetření 
na místě požadovat poskytnutí informací přímo od jednotlivých zaměstnanců zdravotní pojišťovny [§ 15 
odst. 1 písm. b) zákona o veřejném ochránci práv], bude i nadále vyžadován postup předvídaný v § 15 
odst. 4 citovaného zákona, tj. zproštění mlčenlivosti k tomu oprávněnou osobou (v případě zdravotních 
pojišťoven tedy ředitelem pojišťovny).  
Ve shodě s vyrozuměním ministra zdravotnictví č. j. MZDR 1689/2020 - 1/NL ze dne 17. ledna 2020 
navrhuji do návrhu zákona vložit novelizační bod následujícího znění: 
§ 21 zní: „Zdravotní pojišťovny jsou povinny na žádost bezplatně poskytnout veřejnému ochránci 
práv informace, které si vyžádá v souvislosti s výkonem působnosti podle zvláštního zákona. 
Poskytnutí informací není porušením povinnosti mlčenlivosti zaměstnanců zdravotní pojišťovny.“ 
Tato připomínka je zásadní. 
 

žádost bezplatně 

poskytnout 

veřejnému ochránci 

práv informace, které 

si vyžádá 

v souvislosti s 

výkonem působnosti 

podle zákona 

o Veřejném ochránci 

práv. Poskytnutí 

informací není 

porušením povinnosti 

mlčenlivosti 

zaměstnanců 

zdravotní 

pojišťovny.“.  

 

Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 
Připomínkové místo 
s tímto způsobem 
akceptace 
připomínky souhlasí. 

K § 25 odst. 1 
Navrhuji sjednotit terminologii a nahradit revizního lékaře zdravotní pojišťovnou. Předkladatel toto 
ustanovení zřejmě opomněl, jelikož obdobně postupuje v § 34 odst. 3. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 

K § 33 odst. 1 
Předkladatel vypouští možnost podání návrhu na léčebně rehabilitační péči na formuláři zdravotní 

Akceptováno, 
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pojišťovny. Tuto změnu blíže neodůvodňuje. 
V zájmu rychlosti rozhodování zdravotních pojišťoven a s ohledem na stávající praxi navrhuji zachovat 
podání návrhu na formuláři. 
Pokud k této změně má předkladatel důležité důvody, pak navrhuji vypustit podání návrhu na formuláři 
a sjednotit postup i v § 34 odst. 1 při poskytování zdravotní péče dětem a mladistvým do 18 let v dětských 
odborných léčebnách a ozdravovnách. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

vysvětleno. 

Zdravotním 
pojišťovnám nic 
nebrání v tom, aby 
nadále vydávaly 
formuláře, na nichž 
bude většina žádostí 
podávána. Vzhledem 
k tomu, že podání je 
nutné posuzovat 
podle jeho 
skutečného obsahu 
(srov. § 37 správního 
řádu), nelze ovšem 
nutit pojištěnce, resp. 
jeho ošetřujícího 
lékaře, aby žádost na 
takovém formuláři 
podal. I když tak 
neučiní, je zdravotní 
pojišťovna povinna 
se podáním (žádostí) 
zabývat. Tato změna 
byla projednána 
v rámci pracovní 
skupiny pro tuto 
problematiku a 
všichni dotčení 
včetně zdravotních 
pojišťoven jsou s ní 
srozuměni. 

Dotčená ustanovení 
budou sjednocena. 
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13  Podle § 1 odst. 2 správního řádu se užije správní řád, jelikož zákon o veřejném zdravotním pojištění jeho použití nevyloučil. Samotné vymezení řízení v § 53 odst. 1 zákona 

o veřejném zdravotním pojištění považuji v tomto ohledu za překonané. 
14  Ustanovení § 14 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
15  Jedná se o limity doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely. 

 

Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s tímto způsobem 
akceptace 
připomínky souhlasí. 
 

K § 53 odst. 1 
Jsem přesvědčena, že na rozhodování o náhradě cestovních nákladů soukromým vozidlem z veřejného 
zdravotního pojištění podle § 37 odst. 2 se vztahují obecné předpisy o správním řízení. 
Dále se obecné předpisy o správním řízení vztahují i na rozhodování zdravotní pojišťovny při poskytování 
konopí pro léčebné použití podle § 32b odst. 3. 
Navrhuji proto výslovně tyto dvě oblasti zakotvit do výčtu rozhodování v § 53 odst. 1. 
Rozhodnutí zdravotní pojišťovny představuje individuální právní akt, neboť se týká konkrétního subjektu 
a konkrétní věci a vydává ho orgán veřejné moci z pozice vrchnostenského postavení. Jelikož zdravotní 
pojišťovna rozhoduje o právech pojištěnců v oblasti veřejné správy, použije se na tento její postup správní 
řád,13 a to zejména jeho části druhá a třetí (tzn. jak pro samotný průběh řízení, tak i pro vydání rozhodnutí). 
Domnívám se, že pro použití správního řádu u náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem není 
rozhodná povaha plnění (peněžitá částka nebo věcné plnění), o němž pojišťovna rozhoduje. Podle 
správního řádu přitom pojišťovna v oblasti veřejného zdravotního pojištění postupuje i při rozhodování 
o náhradě nákladů vynaložených na neodkladnou péči, jejíž potřeba nastala během pobytu v cizině,14 nebo 
o úhradě částek podle § 16b zákona o veřejném zdravotním pojištění.15 
I v případě, že předkladatel do výčtu rozhodování o náhradě cestovních nákladů nebo o poskytování 
léčebného konopí nezahrne, pak jsem podrobně v připomínce k § 19 odst. 4, 5, 7 vysvětlila, že je nezbytné 
podpůrně aplikovat správní řád, protože se jedná o postup správního orgánu, jehož výsledkem je 
rozhodnutí o právech (tzv. vrchnostenský výkon veřejné správy). 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
částečně.  

Nemáme za to, že by 
rozhodování o 
náhradě cestovních 
nákladů soukromým 
vozidlem mělo být 
předmětem 
správního řízení. Na 
rozdíl od věcných 
dávek na plnění 
(poskytnutí 
zdravotních služeb 
hrazených 
z veřejného 
zdravotního 
pojištění) podle 
názoru předkladatele 
vzniká při splnění 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBR4CBBNE)



84 
 

 zákonných podmínek 
pohledávka 
pojištěnce vůči 
pojišťovně. Případný 
spor o to, zda mají 
být vynaložené 
prostředky pojištěnci 
nahrazeny, by měl 
být řešen jako civilní. 
Samotné schválení 
přepravy není 
vázáno na potvrzení 
zdravotní 
pojišťovnou, ale 
pouze na indikaci 
ošetřujícího lékaře 
(viz § 37 odst. 2). 
Spor tak může 
vzniknout pouze o 
výši finančního 
plnění, nikoliv o 
samotný nárok 
na přepravu vlastním 
vozidlem. Co se týče 
otázky výše plnění, 
je tato regulována 
cenovým předpisem, 
přičemž záleží 
výhradně na 
vzdálenosti (a 
započítávaná 
vzdálenost vyplývá 
přímo ze zákona). 

V případě léčebného 
konopí provedena 
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úprava návrhu. 

 

Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 
Připomínkové místo 
s uvedeným 
vysvětlením způsobu 
akceptace souhlasí. 
 

K § 53 odst. 6 
Vítám, že budou zakotveny lhůty pro zrušení výkazu nedoplatků. 
V souvislosti se zakotvením lhůt považuji za problematická slova „z vlastního podnětu“, jelikož v praxi bude 
činit potíže, jak tento neurčitý právní pojem vyložit. Zejména pak, zda se lhůta uplatní, pokud zdravotní 
pojišťovnu upozorní na nesrovnalosti sám pojištěnec nebo například ochránce v rámci šetření podle zákona 
o veřejném ochránci práv. 
Nadto lhůtu pouze 2 měsíců pro zrušení považuji za krátkou (v takto krátké lhůtě správní řád v § 96 odst. 1 
správního řádu předvídá pouze vydání usnesení o zahájení přezkumného řízení). 
Navrhuji proto tuto lhůtu 2 měsíců prodloužit nebo stanovit pouze objektivní lhůtu v délce tří let (v souladu s 
§ 100 odst. 3 správního řádu). 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
částečně. 

Pojem „z vlastního 
podnětu“ je součástí 
předmětného 
ustanovení již v jeho 
stávajícím znění a 
v praxi podle 
dostupných informací 
žádné potíže nečiní. 
Samotnou délku lhůt 
považujeme za 
přiměřenou, kdy 
podstatná je lhůta 
objektivní, která činí 
tři roky. Z toho 
důvodu předkladatel 
mění textaci 
předmětného 
ustanovení takto: 

„Zjistí-li Zzdravotní 
pojišťovna, že údaje 
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16  Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 
17  Viz § 106 odst. 3 správního řádu: 

„Pro exekuci, vybírání a evidenci peněžitých plnění se uplatní postup pro správu daní.“ 
18  zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. 

o výši nedoplatků 
obsažené ve výkazu 
nedoplatků jsou 
nesprávné, může 
výkaz nedoplatků 
zrušit z vlastního 
podnětu. do 3 let 
ode dne 
vykonatelnosti 
výkazu 
nedoplatků.“. 

 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s tímto způsobem 
akceptace 
připomínky souhlasí. 

 

K § 53d 
Podle důvodové zprávy má toto nové ustanovení pomoci zvýšit efektivitu vymáhání dlužného pojistného 
a v podstatě vychází z toho, že v současné době nemají zdravotní pojišťovny možnost samy zřizovat 
zástavní právo. Text je koncipován obdobně jako § 104i zákona o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení.16 
Jsem přesvědčena, že zakotvení zástavního práva v navrhovaném rozsahu je nadbytečné 
a nesystémové, neboť zdravotní pojišťovny jsou skrze § 106 odst. 3 správního řádu17 povinny aplikovat 
ustanovení daňového řádu18 související s problematikou placení daní, kde je výslovně upraven i institut 

Akceptováno jinak. 
 
Úprava zástavního 
práva byla 
přepracována na 
základě společného 
jednání zdravotních 
pojišťoven, 
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19  zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

zástavního práva. 
Rozumím však tomu, že oblast pojistného na veřejného zdravotního pojištění může mít svá specifika, 
pro něž je vhodné odchýlit se od obecné úpravy zástavního práva v daňovém řádu nebo ji doplnit. 
Navržené řešení přejímající úpravu zástavního práva z oblasti pojistného na sociální zabezpečení 
však považuji za nevhodné.  
Ustanovení § 104i zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení bylo přijato za účinnosti 
zákona o správě daní a poplatků,19 který výslovně vylučoval pro oblast dělené správy aplikaci § 72 
opravňující správce daně ke zřízení zástavního práva. V současnosti jej proto vnímám jako určitý relikt 
dřívější právní úpravy. Po přijetí daňového řádu již není třeba správním orgánům zakládat kompetenci 
ke zřizování zástavních práv ve speciálních zákonech. S ohledem na specifika dané agendy však lze 
stanovit odchylky od obecné právní úpravy daňového řádu. 
Navrhuji proto, aby ustanovení § 53d znělo následovně: 
„(1) Zdravotní pojišťovna může k zajištění vykonatelné pohledávky na pojistném a penále zřídit zástavní 
právo za podmínek stanovených daňovým řádem. Za tímto účelem je oprávněna vyžadovat od dlužníka 
doklady o vlastnictví věcí; v žádosti přitom uvede, pro jaké účely tyto doklady vyžaduje. Dlužník je povinen 
zdravotní pojišťovně na vyžádání poskytnout ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 3 dny, doklady 
o jím vlastněných věcech. Za nesplnění těchto povinností může zdravotní pojišťovna uložit dlužníku 
pořádkovou pokutu až do výše 20 000 Kč. 
(2) Zdravotní pojišťovna zašle rozhodnutí o zřízení zástavního práva k záznamu v Rejstříku zástav 
vedeného Notářskou komorou České republiky v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem; záznam 
provede Notářská komora České republiky bezúplatně. 
(3) Zdravotní pojišťovny pro účely zřizování zástavního práva k majetku dlužníka nebo k majetku vlastníka 
odlišného od dlužníka, mají nárok na bezúplatný dálkový přístup k údajům evidovaným v katastru 
nemovitostí68).“ 
____________________ 
68) Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.“ 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Ministerstva 
spravedlnosti a 
Notářské komory. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
na připomínce 
nadále netrvá. 

 
Svaz průmyslu 
a dopravy ČR 

 
Čl. II bod 10 (změny v ustanovení §15 odst. 7) 
Obsah připomínky: 
(7) Terapeutickou účinností se rozumí schopnost vyvolávat žádoucí účinek s použitím léčivého přípravku 

Vysvětleno. 
 
Byla doplněna 
důvodová zpráva o 
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nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely i v podmínkách běžné klinické praxe. Účelnou terapeutickou 
intervencí se rozumí zdravotní služby poskytované k prevenci nebo léčbě onemocnění za účelem dosažení 
co nejúčinnější a nejbezpečnější léčby při  zachování nákladové efektivity a finančního dopadu do systému 
zdravotního pojištění, (dále jen „dopad do rozpočtu“), který je v  souladu s  veřejným zájmem podle § 17 
odst.  2. Jde-li o léčivé přípravky určené k  léčbě vzácného onemocnění podle § 39da, účelnou 
terapeutickou intervencí se rozumí zdravotní služby poskytované k  prevenci nebo léčbě vzácného 
onemocnění, jehož za účelem dosažení co nejúčinnější a nejbezpečnější léčby, a zároveň 
farmakoterapeutické ovlivnění tohoto onemocnění má celospolečenský význam a jehož finanční dopad do 
systému zdravotního pojištění rozpočtu je v  souladu s  veřejným zájmem podle § 17 odst. 2.  
 
Odůvodnění:  
K danému ustanovení upozorňujeme, že je zde definován nový parametr - součástí účelné terapeutické 
intervence se stává finanční dopad do rozpočtu v souladu s veřejným zájmem, což je neurčitý právní 
pojem, jehož definice v § 15 odst. 8 není z našeho pohledu dostatečně určitá a konkrétní..  
 
Návrh nemá ambici jej definovat blíže, ani určit žádná vodítka, což považujeme za nešťastné. 
Připomínkové místo se obává, že zde existuje riziko snižování právní jistoty účastníků řízení, kteří nebudou 
mít tušení, jak v praxi bude aplikováno. Navrhujeme tak uvedený pojem blíže definovat přímo v textu 
zákona. 
 
Uvedené platí tím spíše, že finanční dopad v souladu s veřejným zájmem je definován stejně pro "běžné" 
přípravky i přípravky v režimu orphans - to vyvolává obavu v tom směru, že právní úprava orphans nebude 
nakonec dostatečně funkční. 
 
Dále lze uvést následující úskalí zařazení BIA jako dalšího parametru pro posuzování účelné terapeutické 
intervence: 
 
 - Výsledky BIA nás neinformují pouze a přímo o nákladech, které je nutné na pořízení  
technologie vynaložit. Náklady na zkoumanou technologii (vypočítané jako počet pacientů x  
délka terapie x cena za jednotku nové technologie minus náklady na technologii / technologie,  
kterou / které nová technologie má nahradit) se vždy liší od komplexně pojatých výsledků BIA.  
Technologie, která je drahá, může mít ve výsledku velmi nízký dopad na rozpočet, či dokonce  
může ušetřit. Naopak to může být s technologiemi, které jsou na první pohled laciné.  
 
- BIA je matematický ekonomický model, který se snaží předpovědět budoucnost. I přes  

stavu revize 
současného stavu 
posuzování dopadu 
do rozpočtu. Příliš 
velký dopad do 
rozpočtu, jež není v 
souladu s veřejným 
zájmem dle § 17 
odst. 2 zákona, musí 
být důvod pro 
nepřiznání úhrady. 

 

Způsob posuzování 
dopadu na rozpočet 
vychází z 
rozhodovací praxe 
SÚKL a odvolacího 
orgánu. Jak 
vyplynulo z diskuse 
při veřejném 
projednání MPŘ, 
SÚKL připraví a 
zveřejní metodiku 
pro posuzování 
dopadu na rozpočet, 
který je třeba 
posuzovat v kontextu 
daného onemocnění 
a dostupných důkazů 
ve správním řízení. 
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veškerou metodologickou přísnot jej nelze brát jako zcela přesnou předpověď. Do modelu BIA  
vchází velká řada proměnných, jejichž hodnoty se v čase mohou měnit a také se mění. Z toho  
vyplývá, že vnímat BIA jako závazek, limit příštích nákladů apod. je nevhodné.  
 
- Není možné použít BIA pro určování prahu pro vstup nových technologií tak, jak je to běžné  
pro výsledek hodnocení nákladové efektivity. Výsledek analýzy nákladové efektivity je zlomek  
(náklady/QALY), jehož čitatel a jmenovatel jsou stejné pro všechny intervence. Různé  
intervence lze tedy (s vědomím všech problémů) porovnat. Nákladovou efektivitu lze  
považovat za vlastnost posuzované technologie. BIA naopak není vlastností léčiva. Výsledek  
BIA je absolutní číslo závislé mimo jiné na počtu pacientů, kterých se daná intervence týká. Tak  
pouze informuje o nejlepším odhadu změny nákladů, která může nastat, bude-li nová  
technologie do systému přijata. Porovnání výsledků BIA mezi technologiemi vzájemně (či její  
použití pro plošné „zastropování“ nákladů) velmi významně zvýhodňuje technologie, které se  
týkají malého počtu pacientů – možná proto, že jde o vzácné onemocnění, ale také možná  
proto, že takové intervence vlastně nikdo nepotřebuje (a to by bylo zřejmě špatně), a naopak  
znevýhodňuje technologie, které přinášejí vysoký zdravotní benefit (a vyšší cenu, což ovšem  
„řeší“ nákladová efektivita) do terapeutické oblasti s dosud významnou nenaplněnou  
potřebou. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 

 

Čl. II. bod 12 (§15 odst. 9) 
Obsah připomínky: 
(9) Pokud předpokládaný dopad do rozpočtu spojený s úhradou léčivého přípravku nebo potraviny pro 
zvláštní lékařské účely vykazuje zvýšení výdajů ze systému zdravotního pojištění, vyžaduje se předložení 
hodnocení nákladové efektivity a analýzy dopadu do rozpočtu u stanovení nebo změny výše a podmínek 
úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely nebo v hloubkové revizi podle § 39l 
v případě, že účastník řízení nově ve srovnání se stavem před zahájením takového řízení navrhuje 
 
a) úhradu vyšší, než je výše úhrad ostatních v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků při zohlednění 
rozdílů v dávkování a velikosti balení, 
 
b) úhradu vyšší, než by odpovídala úhradě vypočtené ze základní úhrady stanovené podle § 39c odst. 2 až 
5, 
 

Vysvětleno. 
 
Ustanovení § 15 
odst. 9 je vytvořeno 
zejména pro ISŘ, a 
to nejen o změně, 
ale také o stanovení 
úhrady. V případě de 
novo stanovení 
úhrady je však 
požadované 
doplnění textu návětí 
nesmyslné (stav před 
zahájením řízení 
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c) znění preskripčního nebo indikačního omezení odlišné od v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých 
přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, 
 
d) stanovení další zvýšené úhrady podle § 39b odst. 11, nebo 
 
e) stanovení nebo změnu výše a podmínek úhrady léčivému přípravku nebo potravině pro zvláštní lékařské 
účely, který není v zásadě terapeuticky zaměnitelný s žádným jiným léčivým přípravkem nebo potravinou 
pro zvláštní lékařské účely hrazeným ze zdravotního pojištění. 
 
 
Odůvodnění: 
SPCR je přesvědčena, že ani analýza nákladové efektivity ani analýza dopadu do rozpočtu není třeba, 
jestliže je v řízení znovu žádána "stejná odchylka" od stavu, který tu je před zahájením řízení - tudíž, 
přípravky, které mají před zahájením revize bonifikaci nebo DZU, a musí ji formálně v revizi znovu žádat, 
nebudou muset znovu podávat analýzu nákladové efektivity ani dopadu do rozpočtu. Pokud však bude v 
revizi žádána nová odchylka (nová bonifikace nebo DZU), pak budou muset být obě analýzy přiloženy. 
Přirozeně, pokud v revizi bude zjištěna taková změna skutkového stavu, která nadále nebude odůvodňovat 
přiznání bonifikace/DZU, ta pak nebude přiznána bez ohledu na toto ustanovení.    
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

neexistuje).  
Argumentace 
připomínkového 
místa není správná. 
V revizi v zásadě 
nemusí MAH žádat o 
to samé, co mu již 
bylo přiznáno – 
řízení běží ex offo. A 
i kdyby bylo potřeba 
„připomenout se“ 
s tím, aby u LP byl 
respektován 
odchylný stav jako 
trval před revizí, pak 
v zásadě lze k tomu 
použít stejné 
argumenty jako 
tehdy (včetně staré 
CEA/CUA). A 
v některých 
případech (při 
zásadních změnách 
v revizi) by bylo zcela 
na místě požadovat 
nové analýzy, pokud 
by odchylný stav měl 
trvat.  Naopak pouhé 
překlopení v revizi 
nevyžaduje 
předložení CEA ani 
BIA, pokud odchylka 
již byla potvrzena 
v předešlém ISŘ a 
nic se na ní nemění 
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– neuplatní se totiž 
návětí, které limituje 
použití daného 
ustanovení jen na 
případě, že žádostí 
se směřuje k 
„zvýšení výdajů ze 
systému…“  
 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
nesouhlasí. 

 

Cílem připomínky 
bylo pokrýt situace, 
kdy sice dojde ke 
změně v odchylce 
např. z důvodu 
kurzových změn, 
změny vnější cenové 
reference, 
referenčního 
přípravku apod., tedy 
v situacích, kdy se 
sice dopad do 
rozpočtu zvýší, ale 
zvýšení bude 
důsledkem běžných 
technických 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBR4CBBNE)



92 
 

okolností a nebude 
představovat 
změnu struktury 
referenční skupiny 
(typicky, pokud stav 
referenční skupiny 
zůstává stejný, ale 
její celkové náklady 
stoupnou a současn 
v ní existuje již 
z dřívějšího řízení 
bonifikace). 
Požadavek na 
předkládání 
farmakoekonomickýc
h podkladů 
v takovém případě 
může vést přesně 
k tomu, čeho se 
připomínkové místo 
obává, tj. nutnost 
předkládání analýzy 
dopadu do rozpočtu 
při jeho zvýšení byť i 
o jednu korunu. BIA 
a CEA v takových 
případech jednoduše 
nedává příliš smyslu 
celé to povede 
k administrativní 
náročnosti řízení a 
vysokým nárokům na 
jeho vedení, což 
zase jen prohloubí 
problém s délkou a 
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flexibilitou řízení 
vedených SÚKLem. 

 

Čl. II bod 47 (změny v ustanovení §39a odst. 2 písm. a) 
Obsah připomínky: 
a) průměru cen výrobce posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely ze 
třech členských států Evropské unie, s výjimkou Bulharska, České republiky, Estonska, Lucemburska, 
Německa, Rakouska, Rumunska, Řecka, Kypru a Malty (dále jen „země referenčního koše“), které mají 
nejnižší cenu posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, je-li posuzovaný 
léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely na trhu cena posuzovaného léčivého přípravku 
nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely zjištěná  nejméně ve 3 zemích referenčního koše, 
 
Připomínkové místo navrhuje: 
1) s ohledem na blížící se Brexit dojde k vypadnutí Velké Británie ze zemí referenčního koše (nebude již 
nadále členský stát EU). V této souvislosti navrhujeme na místo Velké Británie zařadit do referenčního koše 
Německo s ohledem na to, že jde z hlediska velikosti i výkonnosti hospodářství o zemi Velké Británii 
nejvíce podobnou (myšleno ze zemí, které jsou dnes z referenčního koše vyloučeny). Navíc patří Německo 
mezi tzv. early access countries, což zvyšuje pravděpodobnost nalezení dostatečného počtu referenčních 
pro podporu vstupu nových přípravků na český trh.    
 
2) nadále navrhujeme setrvat na stávající formulaci komentovaného ustanovení ve vztahu k tomu, zda je při 
cenové referenci nutno ověřovat přítomnost přípravků na trhu či nikoli. Ze stávající judikatury jednoznačně 
vyplývá, že cenová reference má být zohledněna pouze tehdy, pokud se jedná o reálné ceny přípravků na 
trhu reálně se vyskytujících. Pokud by došlo ke změně, která je navrhována předkladatelem (tj. do cenové 
reference by vstupovala cena zjištěná bez ohledu na to, zda se přípravek na daném trhu nachází či nikoli, 
vedlo by to fakticky k popření závěrů stávající judikatury. To by mohlo vyvolat následný soudní přezkum 
takové změny, když smyslem předmětné judikatury jistě není dosáhnout toho, aby parametr přítomnosti na 
trhu byl ze zákona odstraněn, ale spíše toho, aby byl v dalších řízeních ze strany SÚKLu důsledně 
zkoumán a vyhodnocován.   
 
Je samozřejmé, že vycházet z reálných cen přípravků na trhu reálně se vyskytujících a ověřování jejich 
přítomnosti na trhu je pro SÚKL nepochybně náročnější proces, než paušální překopírování zjištěných cen 
bez ohledu na to, zda jde o cenu reálnou či nikoli. Na druhou stranu pokud má mít systém vnějšího 
referencování smysl a nemá generovat naprosto irelevantní výsledky, nelze celou proceduru zjišťování cen 
a ověřování jejich reálnosti osekat tak, že by vy výsledku skutečná přítomnost přípravků na trhu za dané 

Akceptováno 
částečně. 
 
Zahrnutí Německa 
do referenčního koše 
bylo akceptováno. 
Dále byla doplněna 
důvodová zpráva, že 
lze v řízení 
předkládat například 
také čestné 
prohlášení o tom, že 
referencovaná cena 
je virtuální (důkaz 
o neobchodovatelnos
ti na daném trhu).  
 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s tímto způsobem 
akceptace 
připomínky souhlasí 
za předpokladu, že  
bude SUKL čestná 
prohlášení skutečně 
akceptovat, což se 
dnes mnohdy (zcela 
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ceny neměla hrát roli. To by totiž vedlo k výsledkům cenové reference, které mohou ohrozit ve své podstatě 
samotnou dostupnost takové péče na trhu.  
 
S ohledem na vše uvedené navrhujeme komentované ustanovení v tomto parametru ponechat ve 
stávajícím účinném znění a při cenové referenci provádět ověřování také přítomnosti přípravků na 
jednotlivých trzích (a tedy reálnosti zjištěných cen). 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

nesmyslně) neděje. 

Změna do novely zatím nepromítnutá (§39c odst. 5) 
Obsah připomínky: 
(5) V případě, že by při stanovení úhrady podle § 39b až 39e nebyl v některé ze skupin léčivých látek 
uvedených v příloze č. 2,  tohoto zákona bez ohledu na terapeutickou zaměnitelnost alespoň 1 léčivý 
přípravek plně hrazen, Ústav upraví rozhodnutím úhrady tak, aby nejméně nákladný dostupný léčivý 
přípravek ze skupiny posuzovaných léčivých přípravků byl plně hrazen. 
 
Odůvodnění: 
Připomínkové místo trvá na své připomínce, tj. navrhuje odstranit slova „bez ohledu na terapeutickou 
zaměnitelnost“. Důvodem je evidentní rozpor uvedeného slovního spojení s čl. 31 Listiny základních práv a 
svobod, jak potvrzuje i aktuální judikatura Ústavního soudu (III. ÚS 2332/16) i běžných soudů (MS Praha 
sp.zn. 9 Ad 2/2011). Připomínkové místo dále navrhuje doplnit ustanovení tak, aby se za referenci pro 
zajištění plného hrazení mohly použít pouze dostupné přípravky. Ve stávající praxi takto jednak Ústav již 
začíná postupovat a navíc to odpovídá základní logice, že pokud má přípravek pacientovi garantovat 
realizaci jeho ústavně zaručeného práva na bezplatnou zdravotní péči dle čl. 31 LZPS, pak se musí jednat 
pouze o přípravky, které se k pacientovi mohou reálně dostat.  
Nelze souhlasit se závěrem předkladatele, že důvodem pro neakceptaci navrhované připomínky je 
skutečnost, že by taková úprava vyvolala zvýšené náklady a dopad do rozpočtu. Pokud judikatura výslovně 
dospěla k závěru, že právo na bezplatnou zdravotní péči má být prostřednictvím skupin v příloze č. 2, 
zákona zajištěno s ohledem na terapeutickou zaměnitelnost, pak argument, že by změna byla drahá, 
není argument, který by obstál při ústavněprávním přezkumu. SÚKL jednoduše bude nyní muset 
svou dlouholetou praxi při posuzování přílohy č. 2 upravit, jinak budou všechna rozhodnutí v této 
otázce v rozporu s judikaturou Ústavního soudu a budou soudy rušena. Řešením tohoto problému 
tak je přijmout skutečnost, že terapeutická zaměnitelnost musí být při postupu podle § 39c odst. 5 
zohledňována a otevřeně začít respektovat závěry soudů v této otázce - opačný postup je 
neřešením problému a neodpovídá podmínkám a postupům právního státu.   

Vysvětleno. 
Předkladatel 
zásadně nesouhlasí 
s doplněním 
ustanovení, neboť 
představuje zásadní 
změnu ustálené 
rozhodovací praxe 
bez provedené 
hlubší analýzy 
dopadu do rozpočtu 
a udržitelnosti 
systému veřejného 
zdravotního pojištění. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
nesouhlasí a trvá na 
své připomínce 
včetně odůvodnění, 
které postoj 
připomínkového 
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Z uvedených důvodů na připomínce trváme a požadujeme úpravu ustanovení jak navrženo ve 
sloupci D. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

místa plně 
vysvětluje. 

 

Nová změna v ustanovení § 39d odst. 1 
 

Nově bylo ustanovení § 39d odst. 1 doplněno o třetí větu, která zní: 
 
Řízení lze samostatně vést také ohledně vysoce inovativního léčivého přípravku, který je hrazený ze 
zdravotního pojištění v jiné indikaci a je pro něj současně vedeno řízení o stanovení, změně nebo zrušení 
maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady, nebo hloubková nebo zkrácená revize. 
 
Uvedené doplnění vysloveně umožňuje vedení řízení o dočasné úhradě paraleně s dalšími řízeními. Smysl 
daného ustanovení je zřejmě zakotvit výjimku z překážky litispendence, jakkoli je uvedená výjimka zřejmě 
zcela zbytečná, když ani dnes není v  praxi SÚKL a MZD vedení řízení o stanovení dočasné úhrady a 
jiného úhradového řízení vzájemně litispendenční.  
 
Zásadní problém však je v tom, že doplněná věta se týká pouze situací řízení u již hrazených přípravků 
(vizte tučně zvýrazněná část citace návrhu). Díky tomu by pak mohla zbytečně vznikat nejasnost, zda je 
možné vedle řízení o dočasné úhradě vést rovněž úhradové řízení u přípravku, který doposud není 
hrazen ze zdravotního pojištění. Dále není v uvedeném výčtu uvedena možnost vedení řízení o 
dočasné úhradě společně s řízením podle § 39da. 
 
Pro odstranění nejasností navrhujeme následující formulaci věty třetí ust. § 39d odst. 1.  
 
Řízení lze samostatně zahájit a vést také ohledně vysoce inovativního léčivého přípravku, ohledně kterého 
je zároveň vedeno který je hrazený ze zdravotního pojištění současně v jiné indikaci a je pro něj současně 
vedeno řízení o stanovení, změně nebo zrušení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady, nebo 
hloubková nebo zkrácená revize podle jiných ustanovení tohoto zákona. 

 
Tato připomínka je zásadní. 

Vzato na vědomí. 
 
Předkladatel má za 
to, že slovo „také“ 
v dotčeném 
ustanovení jasně 
vymezuje, že jde o 
rozšíření vůči 
hrazeným 
zdravotnickým 
prostředkům, vést 
řízení o dosud 
nehrazených 
zdravotnických 
prostředcích návrh 
nezakazuje. 

 1) Čl. II., bod 64  (změna v ustanovení § 39d odst. 3) 
Obsah připomínky: 
(3) Výše a podmínky dočasné úhrady se stanoví na dobu 3 let a lze ji znovu stanovit, nejvýše však na další 
2 roky. Dočasná úhrada se stanoví podle § 39c odst. 2; ustanovení § 39c odst. 7 a 8 se nepoužije. Pro 

Vysvětleno. 
 
Rozumíme 
požadavku 
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stanovení dočasné úhrady se nevyžaduje splnění podmínky nákladové efektivity jako jedné z podmínek 
účelné terapeutické intervence podle § 15 odst. 7. Při stanovení druhé dočasné úhrady Ústav posuzuje, 
zda léčivý přípravek nadále splňuje podmínky podle odstavce 2, a zda v době platnosti první dočasné 
úhrady byly splněny závazky podle odstavců 6 a 7. Žádost o druhou dočasnou úhradu je nutno podat 
nejpozději 6 měsíců před uplynutím doby platnosti první dočasné úhrady.  Pokud není rozhodnutí o druhé 
dočasné úhradě vydáno do uplynutí doby platnosti první dočasné úhrady, je přípravek hrazen ve výši a za 
podmínek první dočasné úhrady až do vykonatelnosti rozhodnutí v řízení o stanovení druhé dočasné 
úhrady; to neplatí, pokud rozhodnutí nebylo vydáno do uplynutí doby platnosti první dočasné úhrady proto, 
že bylo řízení přerušeno na žádost žadatele nebo na základě výzvy Ústavu k součinnosti vůči žadateli.. 
Spolu se stanovením výše a podmínek druhé dočasné úhrady Ústav posuzovanému přípravku rozhodne o 
změně maximální ceny. Mezi podmínkami úhrady vysoce inovativního léčivého přípravku je vždy použití na 
specializovaném pracovišti. 
 
Odůvodnění: 
Rozumíme obavám Ministerstva z obstrukcí a zdržování řízení.  
Dovolujeme si však upozornit, že držitelé nejsou  jedinými účastníky řízení a při současné právní úpravě 
mají ostatní účastníci řízení ekonomický zájem na tom, aby rozhodnutí nebylo vydáno včas, protože držitel 
v takovém případě snáší všechny náklady takového prodloužení rozhodování a tím i takové terapie.  
 
Navíc ve lhůtě pro vydání rozhodnutí má padnout buď pozitivní rozhodnutí - přípravek je dále hrazen, nebo 
negativní rozhodnutí - úhrada přípravku stanovena nebude. Jestliže je třeba, aby pro pozitivní výsledek 
řízení měli účastníci dále jednat, například pro nalezení konsensu držitele a pojišťoven (nebo pokud je 
vůbec pro projednání žádosti třeba, aby byly podklady doplněny), řízení se přerušuje (a to buď na návrh 
držitele, nebo rozhodnutím SÚKL).  
 
Jakkoliv v řízení při přerušení řízení lhůty neběží, navrhujeme do ustanovení doplnit, že přípravek s 
dočasnou úhradou je hrazen až do rozhodnutí o žádosti, avšak pouze v případě, že řízení o takové 
žádosti nepřerušil ani držitel ani SÚKL. Za těchto okolností se obavy z obstrukce ze strany držitelů 
jeví jako neopodstatněné, a obstrukce ze strany ostatních účastníků řízení by neměly mít důvod se 
objevit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

připomínkového 
místa, avšak řešení 
nemůže být jen takto 
jednoduché. Vznikla 
by celá řada 
aplikačních potíží, 
např.: 
a) Stačí, když SÚKL 
celou dobu řízení 
neučiní jediný úkon a 
jen těsně před 
uplynutím lhůty vydá 
výzvu k součinnosti? 
Formálně zjevně 
ano. Ale přitom 
nebude vůbec 
docíleno toho, co 
chce připomínkové 
místo. 
b) Bude rozhodnou 
skutečností 
přerušení řízení nebo 
výzva k součinnosti 
ke dni uplynutí 
platnosti dočasné 
úhrady (v zásadě 
poslední den 
v kalendářním 
měsíci)? Nebo ke dni 
rozhodném pro 
vytvoření nového 
Seznamu hrazených 
léčiv SCAU pro příští 
měsíc (v zásadě 
k 15. dni v měsíci)? 
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Právně spíše první 
varianta (poslední 
den v měsíci), avšak 
to nebude známo 
v době tvorby SCAU 
a zcela jistě by to 
vedlo k opravným 
SCAU a velkému 
zmatku. 
Nejeví se nám jako 
potřebné tuto věc 
specifikovat 
v zákoně, protože 
připomínkové místo 
(ani žádné jiné) 
neprokázalo, že je to 
reálný problém a že 
skutečně pravidelně 
děje to, že SÚKL 
nerozhoduje o 
2.dočasné úhradě 
včas. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 

 

1) Čl. II., bod 64  (změna v ustanovení § 39d odst. 6) 
Obsah připomínky: 
(6) Náklady z prostředků zdravotního pojištění vynaložené na úhradu vysoce inovativního léčivého 

Akceptováno jinak. 
 
Z již ustálené 
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přípravku poskytovaného pojištěncům po dobu platnosti dočasné úhrady nesmí přesáhnout výši uvedenou 
v analýze dopadu do rozpočtu, kterou předložil držitel rozhodnutí o registraci a která byla podkladem pro 
rozhodnutí Ústavu. Za tímto účelem uzavírá každá zdravotní pojišťovna smlouvu s držitelem rozhodnutí o 
registraci, která obsahuje ujednání o způsobu kompenzace nákladů, které by zdravotním pojišťovnám 
vznikly v případě, že náklady vynaložené na úhradu vysoce inovativního léčivého přípravku během doby 
platnosti dočasné úhrady převýší předpokládanou výši. Držitel rozhodnutí o registraci je povinen 
neprodleně po nabytí právní moci před vydáním rozhodnutí o  stanovení dočasné úhrady uzavřít takovou 
smlouvu s každou zdravotní pojišťovnou, která o uzavření takové smlouvy držitele rozhodnutí o registraci 
požádá. Smlouva podle věty druhé a třetí obsahuje pouze vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, 
které přímo souvisejí s výpočtem a způsobem případné kompenzace. 
 
Odůvodnění: 
SPCR navrhuje, aby v návrhu bylo jasně uvedeno, že povinnost držitele hradit náklady se vztahuje 
výhradně k překročení analýzy, kterou sám držitel předložil. Původní použitý termín, tedy "podklad pro 
vydání rozhodnutí" nevylučuje, aby se limit počítal z jiných analýz dopadu, pokud je SÚKL použije jako 
podklad pro rozhodnutí, včetně jeho vlastní. Za tu ovšem držitel nemůže nést ekonomickou odpovědnost.  
 
SPCR dále navrhuje, aby - pokud musí v návrhu zůstat povinnost uzavřít smlouvu - pak aby taková 
povinnost byla uložena (jak bylo původně uvedeno) neprodleně po nabytí právní moci. Je navíc na 
místě připomenout, že povinnost kompenzace vzniká bez uzavření smlouvy, samotný odklad podpisu 
smlouvy za vydání rozhodnutí/jeho právní moc tudíž nevystavuje pojišťovny žádnému dalšímu riziku. 
Návrh, který počítá s uzavíráním smlouvy před vydáním rozhodnutí, obsahuje podle SPCR významnou 
nejasnost v tom, zda smlouva je podmínkou vydání rozhodnutí, a zda její existenci bude či nikoliv SÚKL 
ověřovat (případně zda nebudou účastníci usilovat o oddálení rozhodnutí tím, že taková smlouva nebude 
existovat). 
 
Tato připomínka je zásadní. 

rozhodovací praxe 
vyplývá, že nikdo jiný 
než MAH analýzu 
dopadu do rozpočtu 
nepředkládá, proto je 
doplnění zcela 
zbytečné. 
I v čistě teoretické 
případě má MAH 
vždy pojistku v tom, 
že pokud už by BIA 
předložil někdo jiný a 
SÚKL hodlal na 
těchto datech 
postavit rozhodnutí 
(a tedy i závazek 
MAHa), může MAH 
jako disponent 
s řízením kdykoliv 
vzít žádost zpět a tím 
ukončit správní 
řízení. 
 
Co se týče druhé 
věci, zákon stanoví, 
že k povinnosti 
uzavřít smlouvu je 
vázán MAH před 
vydáním rozhodnutí 
jen v případě, že o ni 
projeví zájem 
zdravotní pojišťovna. 
Zákon zároveň jasně 
stanoví, že tato 
smlouva má být čistě 
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technického 
charakteru 
(transakční metody, 
výměna dat apod.), 
tudíž bude svým 
způsobem adhezní 
(formulářová) a není 
žádný důvod se 
domnívat, že by 
uzavření takové 
smlouvy bylo časově 
náročné a nebo že 
by se tím mělo 
oddalovat vydávání 
rozhodnutí. To bylo 
zdůrazněno 
v důvodové zprávě. 
Navíc bude do 
normativního textu 
doplněn časový 
prostor pro uzavření 
smlouvy s tím, že 
pokud by smlouva 
nebyla do dané lhůty 
uzavřena, může 
SÚKL přistoupit 
k vydání meritorního 
rozhodnutí. 
 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBR4CBBNE)



100 
 

s tímto způsobem 
akceptace původní 
připomínky souhlasí, 
zásadně však 
nesouhlasí 
s dalšími změnami, 
které byly v daném 
ustanovení 
dodatečně 
provedeny. 
 
Nově byla do 
komentovaného 
ustanovení vložena 
věta: „V opačném 
případě je držitel 
rozhodnutí o 
registraci povinen 
zajistit úhradu 
částky, o kterou 
náklady přesáhly 
částku podle analýzy 
dopadu do rozpočtu.“ 
 
Tato úprava zásadně 
posouvá dosavadní 
význam daného 
ustanovení, které 
celé předpokládá, že 
pro případ 
překročení nákladů 
uvedených v BIA 
bude mezi MAH a 
zdravotní 
pojišťovnou 
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uzavřena smlouva o 
způsobu 
kompenzace, která 
umožňuje různé 
varianty kompenzace 
(nejen payback!). 
Nově navrhované 
znění stále 
předpokládá 
existenci dohody, ale 
zároveň ukládá 
striktní povinnost 
částku uhradit 
přímo v zákoně, 
aniž by ovšem bylo 
jasné komu má být 
částka uhrazena, a 
aniž by bylo jasné, 
zda je možné se ve 
smlouvě dohodnout 
jinak. Tím však text 
zákona fakticky 
nahrazuje smlouvu 
mezi MAH a 
pojišťovnou, jelikož 
povinnost k úhradě či 
jinému pokrytí těchto 
nákladů by měla být 
hlavním a jediným 
účelem pro existenci 
takové smlouvy. 
Připomínkové 
místo považuje 
takové dvojí 
stanovení 
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povinnosti za 
nesmyslné a 
požaduje návrat 
k původní formulaci 
(tj. odstranit nově 
vloženou druhou 
větu odstavce pro 
nadbytečnost). 
 
Dále byla do 
ustanovení nově 
vloženo doplnění 
věty čtvrté, které 
stanovuje povinnost 
uzavřít smlouvu 
s pojišťovnou do 30 
dní ode dne, kdy o to 
pojišťovna požádá. 
Na jiném místě 
tohoto dokumentu se 
ale výslovně uvádí, 
že není obecně 
stanovena 
povinnost MAH 
uzavřít smlouvu o 
kompenzaci 
nákladů 
s pojišťovnami 
(vizte vypořádání 
připomínky č. 1 a 2 
Ministerstva 
spravedlnosti, což je 
v rozporu 
s výslovným 
příkazem k uzavření 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBR4CBBNE)



103 
 

smlouvy obsaženém 
v komentovaném 
ustanovení) a jde jen 
o jednu z možností, 
jak kompenzaci 
řešit. Pak ovšem 
nedává smysl 
stanovit lhůtu 30 
dní, v níž má MAH 
povinnost takovou 
smlouvu uzavřít. 
 
Obdobně pak 
nedává smysl ani 
doplnění nové věty 
páté, která uvádí: 
 
Po uplynutí této lhůty 
může Ústav 
rozhodnout i bez 
uzavření smlouvy 
s tím, že tato 
smlouva musí být 
uzavřena ve lhůtě 
podle věty čtvrté.  
 
Tedy jinými slovy, 
SÚKL může (a musí) 
o úhradě rozhodnout 
i bez existence 
smlouvy.  Hned na to 
však další věta říká, 
že daná smlouva 
musí být uzavřena 
do 30 dní od výzvy 
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(podle věty čtvrté), a 
to i tehdy, když 
SÚKL již rozhodl bez 
jejího uzavření, tedy 
zjevně v situaci, kdy 
odkazovaná lhůta 
podle věty čtvrté již 
vypršela. Jednotlivé 
části textu si tak 
vzájmně odporují a 
nyní není vůbec 
jasné, jaký byl/je 
záměr MZD. 
 
Připomínkové 
místo zásadně 
nesouhlasí 
s provedenými 
změnami a 
navrhuje v zásadě 
zachovat původní 
znění ustanovení 
pouze s dílčími 
změnami 
(vyznačeny modře 
a tučně): 
 
„Náklady z 
prostředků 
zdravotního pojištění 
vynaložené na 
úhradu vysoce 
inovativního léčivého 
přípravku 
poskytovaného 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBR4CBBNE)



105 
 

pojištěncům po dobu 
platnosti dočasné 
úhrady nesmí 
přesáhnout výši 
uvedenou v analýze 
dopadu do rozpočtu, 
která byla podkladem 
pro rozhodnutí 
Ústavu. Za tímto 
účelem může každá 
zdravotní pojišťovna 
uzavřít smlouvu 
s držitelem 
rozhodnutí o 
registraci, která 
obsahuje ujednání o 
způsobu 
kompenzace 
nákladů, které by 
zdravotním 
pojišťovnám vznikly 
v případě, že náklady 
vynaložené na 
úhradu vysoce 
inovativního léčivého 
přípravku během 
doby platnosti 
dočasné úhrady 
převýší 
předpokládanou výši. 
Držitel rozhodnutí o 
registraci je povinen 
uzavřít takovou 
smlouvu s každou 
zdravotní 
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pojišťovnou, 
která o uzavření 
takové smlouvy 
držitele rozhodnutí o 
registraci požádá, a 
to do 30 dnů ode 
dne, kdy zdravotní 
pojišťovna o uzavření 
smlouvy požádala. 
Smlouva podle věty 
druhé a třetí 
obsahuje pouze 
vzájemná práva a 
povinnosti smluvních 
stran, které přímo 
souvisejí s výpočtem 
a způsobem 
případné 
kompenzace.  
 

1) Čl. II., bod 64  (změna v ustanovení § 39d odst. 7) 
Obsah připomínky: 
(7) V případě, že po uplynutí platnosti dočasné úhrady nebude vysoce inovativní léčivý přípravek hrazený 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění podle rozhodnutí Ústavu vydaného podle § 39h, má 
pojištěnec, kterému byl vysoce inovativní léčivý přípravek poskytnut v době platnosti dočasné úhrady, právo 
být tímto léčivým přípravkem doléčen na náklady držitele rozhodnutí o registraci podle tohoto ustanovení, a 
to v rozsahu předpokládaném souhrnem údajů o přípravku a indikačním a preskripčním omezením platným 
po dobu dočasné úhrady. Toto právo má i pojištěnec, kterému byl vysoce inovativní léčivý přípravek 
poskytnut v době platnosti dočasné úhrady, avšak rozhodnutím Ústavu podle § 39h po uplynutí dočasné 
úhrady bylo tomuto léčivému přípravku změněno indikační omezení tak, že pojištěnec by již neměl nárok na 
úhradu tohoto léčivého přípravku z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Držitel rozhodnutí o 
registraci vysoce inovativního léčivého přípravku je povinen zajistit úhradu nákladů na léčivý přípravek po 
uplynutí nebo zrušení dočasné úhrady do okamžiku dostupnosti nejméně srovnatelně účinné a bezpečné 
terapie hrazené ze zdravotního pojištění podle tohoto zákona a vhodné pro takového pojištěnce nebo do 
uplynutí 12 měsíců od uplynutí nebo zrušení dočasné úhrady podle toho, co nastane dříve, a to buď 

Neakceptováno. 
 
VILP je institutem, 
který pro MAHa 
přináší procesní 
benefity (dočasná 
úhrada bez průkazu 
nákladové efektivity), 
ale systém za to 
očekává záruky, a 
tou základní je, že 
pacient bude doléčen 
na náklady MAHa, 
pakliže se prokáže, 
že lék jako 
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poskytováním léčivého přípravku zdarma pro konkrétního pojištěnce či poskytovatele, který konkrétnímu 
pojištěnci podával vysoce inovativní léčivý přípravek, anebo dohodou o kompenzaci nákladů vzniklých 
zdravotní pojišťovně, která by pokračovala v úhradě léčivého přípravku poskytovateli i po uplynutí dočasné 
úhrady. Za tímto účelem může každá zdravotní pojišťovna uzavřít smlouvu s držitelem rozhodnutí o 
registraci, která obsahuje ujednání o kompenzaci nákladů, které by zdravotním pojišťovnám vznikly 
v případě, že budou hradit poskytování léčivého přípravku i po uplynutí platnosti dočasné úhrady. 
 
Odůvodnění: 
V kontextu limitace úhrady stanovené zdravotním pojišťovnám podle §39da navrhuje SPCR, aby i v případě 
hrazení nákladů na VILP existoval strop takové úhrady, který popisujeme buď jako 12 měsíců, nebo 
dostupnost terapie, která je pro pacienta vhodná a medicínsky akceptovatelná.  
 
Pokud pro hrazení nákladů držitelem nebude nalezen akceptovatelný strop, stává se status VILPu pro 
držitele ekonomicky zcela nepředvídatelný a efektivně touto cestou bude stále méně přípravků vstupovat 
do systému. Ekonomickému riziku pro systém SPCR rozumí a jsme připraveni dále diskuovat jeho výši. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

nákladově 
neefektivní nezíská 
trvalou úhradu. Je to 
jakási forma sdílení 
rizik. 
Naproti tomu je jasné 
(a vyplývá to i 
z právních předpisů 
– zákony č. 378/2007 
Sb. nebo 372/2011 
Sb.), že pokud 
pacient z léčby 
neprofituje, není 
v souladu s lege 
artis, aby na léčbě 
pokračoval, protože 
vlastně část 
navrhovaného 
doplnění je zcela 
zbytečná. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
nesouhlasí a trvá na 
připomínce 
v původním rozsahu 
a odůvodnění, když 
vypořádání v zásadě 
nijak nevysvětlilo její 
neakceptaci. 
Připomínkové místo 
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znovu zdůrazňuje, že 
si je vědomo 
ekonomických 
aspektů a dopadů 
pro systém i pro 
držitele rozhodnutí o 
registraci a 
připraveno diskutovat 
na optimálním 
nastavení 
zastropování 
povinnosti úhrady 
nákladů na doléčení 
tak, aby to dávalo 
smysl pro obě strany. 
Z pohledu 
připomínkového 
místa však nelze 
přijmout variantu, že 
by MAH měl 
povinnost úhrady 
nákladů na doléčení 
bez jakékoli limitace. 

 

Dále bylo 
komentované 
ustanovení doplněno 
o nový text, který 
uvádí, že úhradu 
nákladů na doléčení 
zajistí MAH a) 
přímým 
poskytováním 
přípravku pojištěnci 
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(poskytovateli 
zdravotních služeb) 
nebo b) kompenzací 
nákladů vzniklých 
zdravotní pojišťovně. 
V případě ad b) má 
MAH povinnost 
uzavřít smlouvu o 
kompenzaci těchto 
nákladů s každou 
pojišťovnou, která 
o to požádá do 30 
dní. Dále následuje 
zopakování textu 
z odst. 6 o tom, že 
po uplynutí 
stanovené lhůty 
může Ústav 
rozhodnout i bez 
existence smlouvy 
(avšak s povinností 
uzavření smlouvy 
podle předchozí 
věty).  

 

Uvedené doplnění 
je pro 
připomínkové místo 
naprosto 
neakceptovatelné, 
kdy navržená 
formulace zbavuje 
MAHa možnosti 
volby mezi tím, zda 
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přípravek bude 
poskytovat 
pacientovi zdarma či 
zda se dohodne na 
kompenzaci se 
zdravotní 
pojišťovnou. Podle 
navrhovaného znění 
nebude nic 
pojišťovnám bránit 
v tom, aby přípravek 
nadále hradily 
pacientovi i po 
skončení úhrady a 
MAH bude mít 
povinnost 
s pojišťovnami 
uzavřít smlouvu o 
kompenzaci 
nákladů ve lhůtě 30 
dní. Takové řešení 
zcela mění původně 
navrhovanou 
možnost  volby, 
kterou MAH měl – 
MAH bude muset 
vždy akceptovat 
volbu pojišťovny 
uzavřít smlouvu o 
kompenzaci, kdy 
pojišťovna není nijak 
omezena v tom, že 
kompenzaci by měla 
pobírat a žádat jen 
na pacienty, kterým 
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byl přípravek 
nasazen za trvání 
dočasné úhrady - a 
je i nekoncepční 
(pojišťovny by 
neměly v takovém 
případě postupovat 
tak, jako by byl 
přípravek stále 
hrazen i vůči novým 
pacientům,  a pak 
nutit MAHa 
k uzavření smlouvy o 
kompenzaci). 
Způsob, kterým 
MAH zajistí úhradu 
nákladů na 
doléčení, by měl 
být ponechán na 
MAH a jeho 
rozhodnutí. 
Požadujeme tak 
ponechání 
původního znění 
komentovaného 
ustanovení. 

Poslední větu 
komentovaného 
ustanovení o 
možnosti Ústavu 
rozhodnout po 
uplynutí lhůty pro 
uzavření smlouvy 
považujeme za 
chybu – uvedená 
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věta nemá v dané 
souvislosti žádný 
význam, je zjevně 
převzatá z odst. 6 a 
navrhujeme tak její 
odstranění bez 
dalšího. 

Čl. II., bod 65  (změna v ustanovení § 39da odst. 1) 

Obsah připomínky: 
(1)  Je-li to ve veřejném zájmu (§ 17 odst. 2) a není-li podána pro stejnou indikaci žádost o dočasnou 
úhradu podle § 39d ani žádost o stanovení výše a podmínek úhrady v  řízení podle § 39g, Ústav rozhodne 
o výši a podmínkách úhrady léčivého přípravku určeného k  léčbě vzácného onemocnění. Za léčivý 
přípravek určený k léčbě vzácného onemocnění se považuje léčivý přípravek, který byl takto stanoven 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o léčivých přípravcích pro vzácná 
onemocněníxonemocnění65). Řízení o stanovení, změně nebo zrušení úhrady pro jinou indikaci lze vést 
současně s řízením podle §39da a naopak. 
Odůvodnění: 
SPCR rozumí a zcela se ztotožňuje s tím, že třetí cesta je speciální a limitní řešení, které nemá být 
zálohou za souběžně podávané běžné žádosti. Chceme se však vyhnout situaci, kdy konkrétní přípravek 
bude mít více indikací, ale jen pro některou z nich bude mít orphan status a pro ostatní bude usilovat o 
úhradu v běžném režimu. V takovém případě souběžná řízení o témže přípravku nemají představovat 
litispendenci a SPCR ani nevidí důvod, který by v takovém případě narušoval specialitu třetí cesty - pro 
ostatní indikace musí přípravek splnit všechna kritéria, avšak úhrada pro orphan a mimo tento status může 
být stanovena souběžně (podobně jako ve VILP indikaci). 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 
Připomínkové místo 
upozorňuje, že 
v textu došlo 
k dalším změnám, 
které obecně 
nepřispívají k jeho 
lepší srozumitelnosti: 
 
Například ve větě 
„Za léčivý přípravek 
určený k léčbě 
vzácného 
onemocnění se 
považuje léčivý 
přípravek, který byl 
takto stanoven jako 
takový podle přímo 
použitelného 
předpisu o léčivých 
přípravcích pro 
vzácná 
onemocnění65.“ jsou 
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zřejmě slova „jako 
takový“ navíc a u 
přímo použitelného 
předpisu vypadla 
slova „Evropské 
Unie“. 
 
Vyjádření 
předkladatele: 
Na základě výše 
uvedeného bylo 
z dotčeného 
ustanovení 
vypuštěno slovo 
„takto“.  

1) Čl. II., bod 65  (změna v ustanovení § 39da odst. 6) 
 
Obsah připomínky: 
(6) K projednání žádosti se nařídí veřejné ústní jednání před poradním orgánem za účasti žadatele a 
držitele rozhodnutí o registraci, není-li žadatelem. Na základě projednání věci před poradním orgánem, 
který své zhodnocení věci zachytí v písemné zprávě, Ministerstvo zdravotnictví vydá závazné stanovisko 
do 30 dnů od postoupení žádosti spolu s  hodnotící zprávou a postoupí věc zpět Ústavu. Jestliže se 
Ministerství zdravotnictví v závazném stanovisku odchýlí od názoru poradního orgánu, odůvodní 
Ministerstvo zdravotnictví přezkoumatelným způsobem aplikaci jednotlivých kritérií uvedených v ustanovení 
§39da odst. 3  a důvody takové odchylky ve svém závazném stanovisku. Závazným stanoviskem 
Ministerstvo zdravotnictví  
a) vysloví souhlas se stanovením úhrady z  prostředků zdravotního pojištění ve výši a za podmínek 
navržených v hodnotící zprávě,  
b) navrhne stanovení úhrady z  prostředků zdravotního pojištění v jiné výši nebo za jiných podmínek, které 
podrobně uvede, nebo  
c) vysloví nesouhlas se stanovením úhrady z  prostředků zdravotního pojištění. 
 
 
Odůvodnění: 
SPCR zcela souhlasí s tím, že o žádosti a hodnotící zprávě SÚKL má být provedeno ústní jednání, avšak 

Akceptováno jinak, 
vysvětleno. 
 
Příslušný popis 
řízení byl popsán do 
důvodové zprávy. Do 
zákona byl na 
základě připomínek 
Ministerstva vnitra 
přidán popis 
příslušného 
veřejného 
projednání. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
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máme za to, že toto jednání nemá být veřejné ve stejném smyslu, jako jsou veřejná jednání soudů, což - 
zdá se - vyplývá i z formulace "za účasti žadatele a držitele". Veřejnost jednání považujeme za velice 
problematickou, už proto, že podstatné části žádosti a případných dalších návrhů držitele rozhodnutí o 
registraci budou předkládány v režimu obchodního tajemství, a poradní orgán by tak prakticky neustále 
musel činit opatření k ochraně utajovaných informací (§49 odst. 2 správního řádu), což by jednak značně 
ztěžovalo samotnou činnost poradního orgánu a jednak by i samotná veřejnost jednání nebyla funkční. 
Správní orgán má již dnes možnost rozhodnout, že ústní jednání bude veřejné. SPCR má za to, že tato 
možnost musí zůstat zachována, ale zároveň by mělo být umožněno projednání utajených informací v 
neveřejném režimu. Za tím účelem je dle našeho názoru potřeba odstranit slovo "veřejné" z texu návrhu - 
tím se postup poradního orgánu vrátí zcela do režimu §49 správního řádu. 
Ve vztahu k jednání pak navrhujeme doplnit pro odstranění nejasnosti, že ústní jednání se týká fáze před 
poradním orgánem. V jiných fázích považujeme ústní jednání za zásadně méně funkční.  
Dále navrhujeme, aby v zákoně bylo přímo a výslovně uvedeno, že poradní orgán své poznatky a 
zhodnocení věci zachytí v písemné zprávě, nikoliv jen v protokolu o ústním jednání, a to zejména proto, aby 
o názoru poradního orgánu na zhodnocení věci bylo transparentním způsobem jasno. Dle našeho názoru 
se konečně musí ministerstvo v závazném stanovisku vypořádat přezkoumatelným způsobem s tím, že se 
od zhodnocení věci poradním orgánem odchýlí. Protože stále jde o řízení o stanovení úhrady, musí být 
rozhodnutí, které je pro stanovení úhrady určující, být založeno na přezkoumatelných a objektivních 
kritériích. Závazné stanovisko obecně přezkoumatelné je, včetně správního soudnictví, v návrhu však chybí 
určení kritérií, která budou ministerstvem hodnocena poté, co se poradní orgán k věci vyjádří. Proto 
navrhujeme doplnit tato kritéria odkazem na §39da odst. 3 a ministerstvo bude v rámci svého postupu (při 
odchylce od hodnocení poradního orgánu) muset tato kritéria v závazném stanovisku vypořádat (v 
opačném případě, při souhlasu s poradním orgánem, bude toto vypořádání již provedeno v písemné zprávě 
poradního orgánu). Obáváme se, že bez tohoto doplnění zůstane návrh v podstatném rozporu s 
transparenční směrnicí a i požadavky práva na spravedlivý proces, jak je vymezuje Ústavní soud (mimo 
jiné v nálezu uveřejněném ve Sbírce zákonů pod č. 57/2007 Sb.). 
Tato připomínka je zásadní. 
 

nesouhlasí. 
 
S takovýmto 
vypořádáním 
připomínek 
k ustanovení odst. 
6 připomínkové 
místo nemůže při 
nejlepší vůli 
souhlasit. Pro 
připomínkové místo 
je zásadní, aby: 
 
(i) žádost ve 

zvláštním řízení 
pro orphany byla 
projednávána 
ústně, nikoliv 
pouze výměnou 
písemných 
stanovisek, 
protože ústní 
jednání 
umožňuje plné 
vysvětlení 
argumentů 
srozumitelnou 
formou, 
promptní reakce 
na návrhy 
jednotlivých 
stran a efektivní 
hledání 
kompromisu při 
zachování 
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ochrany 
veřejného zájmu 
a  

(ii) současně bylo 
garantováno, že 
v jakékoli fázi 
řízení jsou řádně 
utajeny 
informace mající 
povahu 
obchodního 
tajemství 
(přirozeně jen v 
souladu 
s občanským 
zákoníkem, 
správním řádem a 
jinými 
ustanoveními 
zákona o 
veřejném 
zdravotním 
pojištění). 

 
Institut veřejného 
projednání tyto 
zásadní připomínky 
vůbec nepokrývá, 
naopak institut 
ústního jednání je 
pokrývá zcela a 
úplně. Institut 
veřejného projednání 
není v zákoně vůbec 
popsán, ačkoliv na 
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takový jeho popis 
vypořádání 
odkazuje.  
 
Připomínkové místo 
současně považuje 
ústní jednaní/veřejné 
projednání za 
smysluplné jedině 
tehdy, pokud bude 
existovat 
elementární spojitost 
mezi obsahem a 
výsledkem jednání a 
stanoviskem MZD. 
Rozumíme, že 
stanovisko MZD 
může obsahovat i 
politická hlediska, 
chceme však, aby 
MZD v takovém 
případě vysvětlilo, 
proč výsledky 
jednání 
nezohlednilo, Pokud 
bude výsledek 
jednání jen jedním 
z podkladů, nebude 
možné přezkoumat 
závazné stanovisko 
MZD z pohledu 
úplnosti a správnosti 
posouzení tohoto 
podkladu.  
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Připomínkové 
místo tedy 
s vypořádáním 
nesouhlasí a je 
přesvědčeno, že 
textace podle jeho 
předchozí 
připomínky je 
vhodnější a lepší.  
 
Požadujeme proto 
použití znění 
ustanovení v námi 
připomínkované 
verzi. 
 

Čl. II., bod 65  (změna v ustanovení § 39da odst. 9) 

Obsah připomínky: 
(9) V  případě, že závazným stanoviskem, kterým se Ministerstvo zdravotnictví neodchýlilo od hodnocení 
věci poradním orgánem, byl vysloven nesouhlas se stanovením úhrady z  prostředků zdravotního pojištění, 
je žadatel držitel rozhodnutí o registraci oprávněn podat novou žádost o stanovení výše a podmínek úhrady 
léčivého přípravku určeného k  léčbě vzácného onemocnění nejdříve po uplynutí 1 roku od nabytí právní 
moci rozhodnutí Ústavu. 
 
Odůvodnění: 
V předchozích diskusích SPCR navrhoval, aby žadatelem zůstal pouze držitel. Tomuto návrhu nebylo 
vyhověno z důvodů, které akceptujeme. Tím pádem se však může stát, že žádost podle §39da podá 
zdravotní pojišťovna (například pro nadměrný počet žádostí podle §16), a se žádostí neuspěje. Jeví se 
zásadně nespravedlivé a diskriminační, aby držitel, který v takovém řízení vůbec nebude "pánem řízení" a 
ani osobou, která může svými návrhy či postupem dosáhnout konečného výsledku řízení (například 
souhlas držitele se závazným stanoviskem MZD bude při nesouhlasu zdravotní pojišťovny zcela marný), 
byl postižen zákazem podat novou žádost o stanovení úhrady po dobu 12 měsíců - kdy tato lhůta poběží 
ještě od právní moci - a neúspěšný žadatel jiného typu žádným takovým omezením stižen nebude. 
Navrhujeme proto, aby tento zákaz postihoval obecně žadatele, nikoliv konkrétní typ žadatele.  

Akceptováno 
částečně, 
vysvětleno. 
 
Pojem žadatel byl do 
ustanovení uveden, 
stejně tak zkrácení 
lhůty z 1 roku na 6 
měsíců. V důvodové 
zprávě byl zdůrazněn 
vztah Ministerstva 
zdravotnictví a jeho 
poradního orgánu. 
 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
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Dále navrhujeme, aby v návrhu bylo přihlédnuto k tomu, že rozhodování Ministerstva zdravotnictví může 
vést i k tomu, že v některých případech Ministerstvo navrhne nestanovit úhradu nebo ji stanovit za jiných 
podmínek, než ji chtěl stanovit poradní orgán. V takovém případě ovšem není dán materiální důvod, aby 
pro podání další žádosti byla stanovena omezující lhůta - naopak, žádost i ve speciálním systému v zásadě 
uspěla, a má racionální šanci uspět znovu a lépe, pokud v další verzi budou zohledněny důvody, pro které 
MZD úhradu navrhlo nestanovit, nebo stanovit za jiným podmínek, které však již žadatel nestihl zohlednit 
(je též třeba vzít v potaz, že po závazném stanovisku MZD již nejsou možné ani drobné úpravy podmínek, 
ačkoliv by mohlo být pro účastníky snadno řešením. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 

Čl. II., bod 65 (změna v ustanovení § 39da odst. 11) – NOVÁ PŘIPOMÍNKA – reakce na novou úpravu 
v textu §39da odst. 11 zákona) 

V návrhu ustanovení §39da odst. 11 bylo oproti předchozí verzi odstraněno slovo „zásadně“:  „Na základě 
žádosti zdravotní pojišťovny, podané ne dříve než 1 rok od vykonatelnosti rozhodnutí o stanovení výše a 
podmínek úhrady léčivého přípravku určeného k léčbě vzácného onemocnění, nebo z moci úřední Ústav 
zahájí řízení, jehož účelem je přehodnocení rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady léčivého 
přípravku určeného k léčbě vzácného onemocnění, pokud dopad do rozpočtu převýšil odhady, na 
základě kterých bylo o úhradě rozhodnuto, nebo terapeutická účinnost nebo bezpečnost léčivého přípravku 
určeného k léčbě vzácného onemocnění při používání v klinické praxi nesplnila předpoklady, na základě 
kterých bylo o úhradě rozhodnuto, nebo se změnila klinická praxe nebo doporučené postupy léčby 
vzácného onemocnění. V řízení se postupuje podle odstavců 1 až 9 obdobně.“ 

Připomínkové místo s touto změnou zásadně nesouhlasí. Předně je potřeba připomenout, že jakýkoliv 
dopad do rozpočtu nad rámec odhadu představuje náklad, který je držitel povinen kompenzovat 
zdravotním pojišťovnám, což je v návrhu jasně řešeno. Celé ustanovení o revizi úhrady v případě, že 
dopad do rozpočtu překročí odhad, ve skutečnosti představuje zdvojení mechanismu kompenzace a tím 
jeho přeměnu na sankci – držitel zkompenzuje překračující náklad, ale i tak bude úhrada zrušena. To bylo 
pro připomínkové místo hraničně akceptovatelné, dokud platilo, že jen v případě zásadního překročení 
může dojít k zrušení úhrady.  

Po provedené změně ovšem stačí, aby nastalo jakékoliv překročení odhadu, a SÚKL bude povinen 
úhradu zrušit. Ad absurdum, každá pojišťovna, která dostane byť 1Kč na kompenzaci od držitele, bude 
muset s péčí řádného hospodáře požádat SÚKL o zrušení úhrady a ten bude muset vyhovět. To zcela jistě 
nemůže být záměrem nové právní úpravy. 

Vzato na vědomí. 
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Navrhujeme tedy zachovat původní znění tohoto ustanovení.  

 

Tato připomínka je zásadní. 

Čl. II bod 87 (§39f odst. 16) 

Obsah připomínky: 
(16) Rozhodne-li tak vláda, převede Ústav z prostředků účtu vedeného podle odstavce 15 na příjmový účet 
státního rozpočtu České republiky zřízený pro Ministerstvo zdravotnictví částku ve výši stanovené vládou. 
Tyto prostředky budou prioritně využity na zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců Ústavu v oblasti cen 
a úhrad léčivých přípravků. 
Odůvodnění: 
Připomínkové míst navrhuje, aby finanční prostředky získané prostřednictvím náhrad výdajů za odborné 
úkony byly přednostně využity na rozvoj znalostí, dovedností a kompetence pracovníků Ústavu v oblasti 
cen a úhrad léčivých přípravků, když je legitimní, aby tímto způsobem vybrané finanční prostředky 
směřovaly na podporu efektivity a kvality rozhodovací činnosti Ústavu v této oblasti, jak vyplývá ostatně i se 
záměrem samotného předkladatele novely. Bylo by naopak nesystémové, pokud by se prostřednictvím 
těchto zdrojů hradily zcela nesouvisející výdaje státního rozpočtu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
 
Takovýmto 
způsobem nelze 
účelově vázat 
prostředky státního 
rozpočtu. Navíc jde o 
finanční prostředky, 
které mají být 
Státním ústavem pro 
kontrolu léčiv použity 
nejen na zvyšování 
odborné kvalifikace 
zaměstnanců, 
ale obecně na 
náhrady nákladů 
za odborné úkony. 
 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 

Čl. II bod 87 (§39f odst. 12) – NOVÁ PŘIPOMÍNKA – reakce na novou úpravu v textu §39f odst. 12 Vzato na vědomí. 
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zákona) 

V návrhu ustanovení §39f odst. 12 byla doplněna nová změna, která upravuje, kterým osobám může být známo 
obchodní tajemství: (12) Za předmět obchodního tajemství lze označit vybrané části smluvních ujednání uzavřených 
mezi osobami podle odstavce 2, které upravují limitaci dopadu úhrady na finanční prostředky zdravotního pojištění 
nebo které mohou mít vliv na nákladovou efektivitu či dopad do rozpočtu, včetně údajů uvedených v odstavci 6 písm. 
f). Obchodní tajemství podle věty první a podle odstavce 11 musí být známo pouze Ústavu, Ministerstvu zdravotnictví 
a účastníkům řízení, kteří jsou smluvními stranami smluvních ujednání. Znepřístupnění obchodního tajemství pro 
veřejnost provede Ústav před vložením do správního spisu. 

 

Z pohledu připomínkového místa jde v této podobě o zásadní zásah do principu rovnosti účastníků řízení (§7 
odst. 1 správního řádu, čl. 37 odst.3 LZPS) a do principů fair procesu. Jestliže se meritorní rozhodnutí zakládá na 
určité skutečnosti, která může být předmětem obchodního tajemství, v principu není možné, aby se s takovou 
skutečnosti nemohli seznámit ti, na jejichž práva tato skutečnost může mít zásadní vliv – tedy účastníci řízení. 

Proto připomínkové místo navrhuje, aby ustanovení bylo ponecháno v původní podobě – bez navrhované změny. 
Stávající právní úprava totiž nevyvolává aplikační problémy.  

Čl. II bod 88 (§39g odst. 5) 

Obsah připomínky: 
(5) Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy 15 dní od zahájení řízení; tuto lhůtu 
Ústav může usnesením prodloužit. Účastníci řízení mají právo vyjádřit se k  podkladům pro rozhodnutí ve 
lhůtě 10 dní ode dne doručení sdělení o ukončení zjišťování podkladů pro rozhodnutí; tuto lhůtu Ústav 
může usnesením prodloužit. O změnu obsahu podání podle § 41 odst. 8 správního řádu lze požádat v  
průběhu správního řízení pouze jednou; toto omezení se neuplatní, požaduje-li se změnou obsahu podání 
snížit navrženou výši maximální ceny pod výši vypočtenou podle § 39a odst. 2 až 6 nebo  navrženou výši 
úhrady pod výši vypočtenou podle § 39c a upravenou podle §  39b. 
Odůvodnění: 
Připomínkové místo musí v tomto bodě trvat na své původní připomínce k § 39g odst. 5 a nesouhlasí se 
změnou spočívající v omezení možnosti žádat o změnu obsahu podání. Je běžné, že je v průběhu řízení 
žádost třeba upravit, mnohdy vychází nové skutečnosti najevo až v průběhu řízení a pokud je žádost 
legitimní, měla by být změna obsahu podání dovolena. Nejde o žádnou snahu o obstrukce či komplikaci 
řízení, ba právě naopak. Žádost o změnu obsahu podání je, stejně jako možnost zpětvzetí žádosti, 
projevem dispoziční zásady individuálního řízení na žádost a tento postup není ze strany držitelů rozhodně 
nijak zneužíván, když jejich cílem je především úspěšné ukončení řízení a stanovení ceny a úhrady.  

Akceptováno jinak. 
 
O změnu obsahu 
podání bude moci 
účastník řízení 
požádat ne jednou, 
ale dvakrát. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s touto akceptací 
souhlasí. 
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Stále platí, že žádost o změnu obsahu podání není nároková (resp. není nárokové vyhovění takové žádosti) 
a již dnes má Ústav plnou kontrolu nad tím, zda a které žádosti vyhoví a které nikoli. Omezovat možnost 
podání žádosti o změnu obsahu podání na jediný pokus je fatální chybou, která nepřinese ani zrychlení 
řízení, ani úsporu a zefektivnění procesu. Ve výsledku totiž držiteli nezbude nic jiného, než takovou žádost 
podat znovu a hodnotitelé se tak budou muset zabývat stejným případem od začátku, budou muset 
opakovat všechny formální kroky, které na počátku řízení musí být učiněny a budou se vypořádávat s již 
jednou vypořádanými skutečnostmi.    
Zároveň platí zásada ekonomiky řízení a minimalizace zátěže účastníků řízení (§6 odst. 2 SŘ). Při obdobné 
aplikaci těchto ustanovení by pak žádosti o změnu obsahu podání měl správní orgán vyhovět, pokud je 
žádost založena na závažných důvodech. Omezení možnosti podávat žádosti o změnu obsahu podání 
takto paušálně, jak je uvedeno v navrhovaném ustanovení, totiž v mnoha případech povede pouze k tomu, 
že žadatel vezme žádost o stanovení ceny a úhrady zpět a podá si ji následně znovu s upravenými 
podmínkami. Celé to povede ke zbytečnému zpřísnění řízení, zdražení správních řízení opakovanými 
správními poplatky a přípravami žádostí a zvýšení administrativní zátěže SÚKL, který stále bude muset 
všechna řízení řešit, ale tím, že se bude více žádostí brát zpět, bude je SÚKL muset zastavovat a následně 
v nových řízeních (o drobné změněné žádosti) provádět opakovaně administrativní úkony, které je nutné 
provádět v každém řízení.  
Je třeba opět zopakovat, že hlavní problém v délce řízení nemá příčinu v žádostech účastníků o 
změnu obsahu podání, a že problém délky řízení se navrhovanou úpravou nevyřeší (vizte výše 
argumentace ohledně nutnosti zopakovat formálně procesní kroky v každém dalším řízení, apod.).  
Tato připomínka je zásadní. 

Příloha č. 3, oddíl C, tabulka č. 1 – skupiny 01.02 (ZP pro vlhké hojení ran) 

Obsah připomínky: 
Navrhujeme, aby sestra v domácí péči mohla předepisovat všechny zdravotnické prostředky uvedené v 
úhradových skupinách 01.02.XX.XX. 
Odůvodnění: 
Nově byla do seznamu odborností pro preskripční omezení doplněna „všeobecná nebo dětská sestra se 
specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí, v rozsahu pojištěnci ošetřujícím lékařem 
doporučené domácí péče (sestra v domácí péči)“. V rámci úhradových skupin ZP pro vlhké hojení ran jsou 
však preskripční omezení zcela nesystematická. Zatímco některé zdravotnické prostředky vlhkého hojení 
ran může předepsat sestra v domácí péči (neboť preskripce není vázána na konkrétní odbornost lékaře 
v rámci preskripčního omezení), v některých případech je toto preskripční oprávnění svěřeno pouze lékaři 
(opět bez uvedení patřičné odbornosti). V tomto rozdělení nespatřujeme žádnou logiku, připadá nám zcela 
nahodilé. 

Vysvětleno. 
 
Jedná se o návrh 
odboru 
ošetřovatelství a 
nelékařských 
povolání MZ, který 
byl dále diskutován a 
částečně upravován 
na základě vyjádření 
dalších subjektů, 
mezi kterými byly 
např. odborné 
společnosti, výrobci 
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Tato připomínka je zásadní. nebo zdravotní 
pojišťovny. Do 
preskripční 
kompetence 
všeobecných a 
dětských sester 
nebyly zahrnuty ty 
zdravotnické 
prostředky pro vlhké 
hojení ran, které jsou 
zařazeny do třídy 
rizika III., protože 
součástí jejich 
působení je 
vstřebávání léčivé 
látky přes kůži 
pacienta.  
Další úpravy přílohy 
č. 3 pokud jde o 
kompetence sester 
v předepisování 
předpokládáme, ale 
žádáme jejich 
standardní 
projednání v Komisi 
pro kategorizaci a 
úhradovou regulaci 
zdravotnických 
prostředků. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
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s vysvětlením 
souhlasí. 

Příloha č. 3, oddíl C, tabulka č. 1 – skupina 
02.01.01.01 (vložky, kapsy, intravaginální tampony, vložné pleny, fixační kalhotky, plenkové 

kalhotky) 
 

 
Obsah připomínky: 
 
Navrhujeme ponechat současný stav alespoň do doby, kdy budou k dispozici data za minimálně 1 
kalendářní rok fungování současných úhradových pravidel. 
 
Odůvodnění: 
U III. stupně inkontinence je nově navrhováno zavedení 2% spoluúčasti pacienta. Není pravdou, že by náš 
člen asociace CzechMed vyjádřila podporu pro tento návrh, jak se uvádí v důvodové zprávě. S ohledem na 
skutečnost, o jak významnou změnu se jedná, jsme přesvědčeni, že je potřeba nejdříve nasbírat 
podkladová data, která budou následně analyzována. V současné chvíli nemáme k dispozici žádné 
podklady, které by tuto změnu odůvodňovaly, jelikož nový systém úhrad funguje pouze krátkou dobu 
(od prosince 2019). 
Do budoucna se nebráníme diskuzi o zavedení maximální spoluúčasti u III. stupně inkontinence, na tuto 
změnu se je však třeba důkladně připravit a zanalyzovat možné dopady. V tuto chvíli vnímáme návrh jako 
předčasný, nepodložený a řádně neprodiskutovaný. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Částečně 
akceptováno. 
 
Akceptována byla 
úprava důvodové 
zprávy. Ke zbývající 
části připomínky 
uvádíme, že podle 
informací, které mají 
od zástupců 
průmyslu zdravotní 
pojišťovny, dochází 
k zásadnímu rozdílu 
v objemu skutečně 
užitých ZP ve 
skupině 02.01.01.01 
a ZP vykázaných 
k úhradě zdravotní 
pojišťovnou. 
Předkladatel proto 
trvá na potřebnosti 
zavedení kontroly 
vykazování 
prostředků v této 
skupině jako opatření 
sloužící k ochraně 
prostředků veřejného 
zdravotního pojištění. 
Vzniklá spoluúčast 
pojištěnce se 
pohybuje při 
vyčerpání 
maximálního limitu 
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úhrady na úrovni cca 
34 Kč měsíčně. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
nesouhlasí. 

Příloha č. 3, oddíl C, tabulka č. 1, skupiny 07. 03. 02 (chodítka) 
 
Obsah připomínky: 
Navrhujeme, aby výše úhrady byla stanovena podle nejvíce předepisovaných chodítek. 
Odůvodnění: 
V navrhované novele zákona dochází ke snížení počtu úhradových skupin pro chodítka z osmi na dvě. 
Nově by se chodítka měla dělit pouze na bodová a kolová. Co se však týče výše úhrady, byly pro nově 
zavedené úhradové skupiny zvoleny úhradové limity odpovídající ekonomicky nejméně náročným 
variantám chodítek, tzn. čtyřbodovým a dvoukolovým chodítkům. Účast revizního lékaře (resp. schválení 
zdravotní pojišťovnou) by měla být nově vyžadována za předpokladu, že pacient požaduje předepsání 
vyšší než základní kategorie chodítka a dochází k překročení úhradového limitu, přičemž při schválení 
pacient nebude platit doplatek a chodítko je plně hrazeno z prostředků z veřejného zdravotního pojištění. 
Předně je třeba říci, že úhradový limit je potřeba v zákoně pevně stanovit. Dále je třeba říci, že z pohledu 
praxe pacient zpravidla nerozhoduje o tom, jaký zdravotnický prostředek mu bude předepsán. Navrhovaný 
model by představoval významnou administrativní zátěž pro předepisující i revizní lékaře, jelikož nejčastěji 
předepisovanými zdravotnickými prostředky nejsou základní modely chodítek (čtyřbodová, dvoukolová), ale 
chodítka finančně nákladnější. 
V tomto kontextu si dovolujeme poukázat na jednání se Společností rehabilitační a fyzikální medicíny 
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a na jednání Kategorizační komise pro zdravotnické 
prostředky, kdy bylo touto odbornou společností požadováno, aby došlo k odstranění revizního lékaře jako 
silné administrativní bariéry pro předepisující lékaře a zachování plné dostupnosti a úhrady pro dětské 
pacienty. Dotčená odborná společnost dále navrhovala pro bodová chodítka indikační omezení „středně 
těžké poruchy stability chůze v případech, kdy by použití berlí bylo spojeno se zvýšeným rizikem pádu“ 
úhradový limit 2.000,- Kč na kus vč. DPH. Pro chodítka kolová bylo navrženo indikační omezení „lehké a 
středně těžké poruchy stability chůze a obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti pro zajištění bezpečnosti 

Akceptováno jinak. 
Na základě diskuze 
na Komisi pro 
kategorizaci a 
úhradovou regulaci 
zdravotnických 
prostředků ze dne 
23. ledna 2020 a 
v souvislosti 
s připomínkou NRZP 
předkladatel odstraní 
z návrhu změnu 
kategorizace 
chodítek a ponechá 
tedy právní úpravu 
v nyní platném a 
účinném znění. 
Zároveň nicméně 
předpokládáme, že 
na základě 
trojstranného jednání 
zdravotních 
pojišťoven, výrobců a 
odborné společnosti 
bude předložen 
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chůze a soběstačnosti“ a úhradový limit 4.000,- Kč na kus vč. DPH. S tímto návrhem souhlasíme. 
Tato připomínka je zásadní. 

návrh na budoucí 
konsenzuální změnu 
kategorizace 
chodítek. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s tímto způsobem 
akceptace 
připomínky souhlasí. 

 
Notářská komora 

 
K návrhu § 53d zákona o veřejném zdravotním pojištění (čl. II novelizační bod 170 návrhu 
zákona) – obecně 
 
Navržená úprava je obdobná § 104i zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění, přičemž tato úprava 

nedoznala v souvislosti s rekodifikací civilního práva žádné změny; v připomínkách bude poukazováno i na 
nedostatky této „vzorové úpravy“. I navržené znění tedy obsahuje úpravu, která neodpovídá terminologii 
zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), což může vést k výkladovým 
problémům. Navržená úprava stanoví, že pojišťovna může k zajištění vykonatelné pohledávky na pojistném 
a penále zřídit rozhodnutím vydaným podle § 53 zástavní právo k majetku plátce pojistného, který má dluh 
na pojistném nebo penále (dále jen „dlužník“), za podmínek stanovených občanským zákoníkem, pokud 
tento zákon nestanoví jinak. Navrhovatel by se tedy předně měl vypořádat s § 1342 občanského 
zákoníku, neboť zástavní právo zřizované podle tohoto návrhu, bude obdobné zástavnímu právu 
zřizovanému rozhodnutím orgánu veřejné moci. S tímto ustanovením se žádným způsobem nevypořádala 
ostatně ani „vzorová úprava“ § 104i zákona č. 582/1991 Sb. Navrženou úpravu lze tak chápat jako 
nepřímou novelizaci občanského zákoníku, kdy navíc § 1342 občanského zákoníku možnost odlišné 
úpravy nepřipouští (na rozdíl např. od § 1316 občanského zákoníku). Navržená úprava vzbuzuje 
pochybnosti o tom, kdy vlastně zástavní právo v některých případech vzniká. Jestliže nevzniká samotným 
rozhodnutím (což u OSSZ, které bylo ve „vzorové úpravě“, jakožto rozhodnutí orgánu veřejné moci je samo 
o sobě zvláštní), tak o tom patrně nerozhoduje katastrální úřad vkladem s právními účinky ke dni doručení. 
Přesto bude probíhat vkladové řízení a bude se jednat o deklaratorní vklad, který vůbec nebude muset být 
do katastru nemovitostí zapsán, pokud vklad zástavního práva na základě rozhodnutí pojišťovny bude 

 
Akceptováno jinak. 
 
Úprava zástavního 
práva byla 
přepracována na 
základě společného 
jednání zdravotních 
pojišťoven, 
Ministerstva 
spravedlnosti a 
Notářské komory. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s tímto způsobem 
akceptace 
připomínky souhlasí. 
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zamítnut. To výrazně oslabí intabulační princip a ochranu dobré víry ve vztahu k zápisům v katastru 
nemovitostí. Nebylo by vhodnější s ohledem na uvedené stanovit u nemovitých věcí (v návrhu chybně 
„nemovitostí“), že zástavní právo (obdobně jako podle § 1316 občanského zákoníku) vzniká zápisem ve 
veřejném seznamu s právními účinky ke dni doručení rozhodnutí o zřízení zástavního práva příslušnému 
katastrálnímu úřadu?  

 
Je třeba důkladně analyzovat, zda s ohledem na navrženou právní úpravu lze zdravotní 

pojišťovny, jakožto právnické osoby, považovat podle navržené úpravy za orgány veřejné moci 
v části, kdy budou rozhodovat o zřízení zástavního práva, a to zejména s ohledem na závěry nálezu 
Ústavního soudu IV.ÚS 1544/07 ze dne 21. 8. 2007. Pokud by tomu tak nebylo, pak je z hlediska ústavnosti 
přinejmenším sporné právo jednostranně zřídit zástavní právo k cizímu majetku k zajištění své 
pohledávky/dluhu (tato pochybnost naopak nevzniká u Okresní správy sociálního zabezpečení).  

 
Navržená úprava používá termínu „veřejný registr“, tento termín není definován v žádném zákoně 

ani v navržené právní úpravě. Občanský zákoník používá termín veřejný seznam a veřejný rejstřík. Pokud 
tedy navrhovatel chce zavést legislativní zkratku pro veřejný seznam a veřejný rejstřík, je nutné to do 
návrhu uvést, jinak mohou vznikat pochybnosti o tom, co vlastně veřejný registr je – může to být cokoli, co 
je dostupné pro veřejnost či pro orgány veřejné moci, např. také registr silničních vozidel, který však není 
veřejným seznamem ve smyslu zákona a jsou v něm evidovány věci.  

 
Podle navržené právní úpravy nemusí vzniku zástavního práva předcházet doručení rozhodnutí o 

jeho zřízení vlastníkovi, což považujeme za protiústavní zásah do vlastnického práva. Podle navržené 
právní úpravy vzniká zástavní právo k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí, jakož i k dalším 
věcem, o kterých jsou vedeny veřejné registry, vzniká dnem doručení rozhodnutí o zřízení zástavního práva 
příslušnému katastrálnímu úřadu, který vede katastr nemovitostí, popřípadě tomu, kdo vede veřejný registr. 
Vlastník věci, která je evidována ve veřejném seznamu či veřejném rejstříku tak nemusí být vůbec o řízení 
informován. Navíc pokud se zástavní právo zřizuje k věci, která není ve vlastnictví dlužníka, pak souhlas 
vlastníka věci nemusí být předchozí, což je rovněž nepřijatelné. Navíc je s ohledem na neprovázanost 
odstavce 1) a 4) diskutabilní, zda by i se souhlasem třetí osoby vůbec zástavní právo bylo možné zřídit.   

 
Požadujeme tedy uvést navrženou úpravu do souladu s občanským zákoníkem a při zvolení 

odlišné úpravy, pokud je to vůbec možné, tuto podrobně odůvodnit.  
 

Tato připomínka je zásadní. 
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K návrhu § 53d odst. 6 zákona o veřejném zdravotním pojištění (čl. II novelizační bod 170 
návrhu zákona)  

 
V § 53d odst. 6 písm. d) požadujeme vypustit slova „ ; záznam provede Notářská komora České 

republiky bezúplatně“, případně požadujeme vypustit celý odstavec.   
 

Odůvodnění: 
 

Notářská komora České republiky (dále jen Komora) provádí podle § 35h zákona č. 358/1992 Sb. o 
notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění, zápis údajů o zástavním právu do Rejstříku 
zástav, na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci, kterým vzniklo toto zástavní právo; dále Komora 
provádí změny takovýchto zápisů.  Komora neprovádí záznam. Navržená úprava zavádí bezúplatnost. 
Rejstřík zástav vede, provozuje a spravuje Komora na své náklady a na rozdíl od veřejných seznamů a 
veřejných rejstříků provoz Rejstříku zástav není hrazen z veřejných rozpočtů, Komora nepobírá na jeho 
provoz veřejné prostředky. Jak samotný provoz Rejstříku zástav vyžaduje nemalé náklady, tak zaměstnanci 
Komory, kteří zápisy fakticky provádějí, musí být odměňováni. Komora tyto náklady musí mít 
kompenzovány. Odměnu za zápisy a změny stanoví Ministerstvo spravedlnosti tarifní vyhláškou, je tedy 
regulována státem. Pokud se bezúplatnost dostala do § 104i zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění, pak i 
tato úprava je chybná ze stejných důvodů a do zákona se dostala v době, kdy profesní komory zřízené 
zákonem nebyly připomínkovým místem. Ostatně Komora nebyla ani v případě tohoto návrhu, který přímo 
zasahuje do její činnosti, v rozporu s legislativními pravidly vlády zařazena mezi připomínková místa.  

 
První věta před středníkem je nadbytečná, neboť je pokryta § 1342 občanského zákoníku, budou-li 

pojišťovny při vydávání rozhodnutí o zřízení zástavního práva považovány za orgány veřejné moci, a § 35h 
notářského řádu (obdobně je tato úprava nadbytečná i v § 104i odst. 6 zákonu č. 582/1991 Sb.), proto lze i 
celý odstavec 6 vypustit. 
 

Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno jinak. 
 
Úprava zástavního 
práva byla 
přepracována na 
základě společného 
jednání zdravotních 
pojišťoven, 
Ministerstva 
spravedlnosti a 
Notářské komory. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s tímto způsobem 
akceptace 
připomínky souhlasí. 

 
Úřad vlády ČR – 

odbor kompatibility Po stránce formální: 

 
Akceptováno. 
 
Materiál doplněn 
ve smyslu 
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Předkladatel nesplnil formální náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají 
zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 
č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z 
členství České republiky v Evropské unii, v platném znění. 

Srovnávací tabulka k směrnici 89/105/EHS, vypracovaná předkladatelem a dostupné v systému ISAP, 
uvádí, že návrh (ID 9613) je transpoziční vůči ustanovením této směrnice.  

Ve vztahu k návrhu však předkladatel vůbec žádné výkaznictví (podtrhávání, uvádění celexových čísel pod 
transpoziční novelizační body, předložení rozdílové tabulky a příslušné srovnávací tabulky nebo 
srovnávacích tabulek) neprovedl. Požadujeme tento nedostatek odstranit. 

 

připomínky. 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Návrhu se dotýkají tyto předpisy EU: 

- čl. 34 a násl. a čl. 56 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), 

- směrnice Rady 89/105/EHS ze dne 21. prosince 1988 o průhlednosti opatření upravujících tvorbu 
cen u humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti vnitrostátních systémů 
zdravotního pojištění, 

- čl. 7 odst. 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 
o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči. 

Návrhu se dotýká i judikatura Soudního dvora, např. jeho rozsudky ve věci C-120/95 Decker, ve věci C-
158/96 Kohll a ve věci C-385/99 Müller-Fauré a van Riet. 

S návrhem dále souvisejí tyto předpisy EU: 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 141/2000 ze dne 16. prosince 1999 o léčivých 
přípravcích pro vzácná onemocnění, v platném znění, 

Akceptováno. 
 
Ustanovení § 14 
odst. 6 a 7 byla 
z návrhu vypuštěna. 
 
Relevantní právní 
úprava dopracována 
do obecné části 
důvodové zprávy. 
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- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o léčivých 
přípravcích pro moderní terapii a o změně směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004, 
v platném znění, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

 

Připomínky a případné návrhy změn:  

K ČÁSTI DRUHÉ, Čl. II novelizačnímu bodu 4. (§ 14 odst. 7): 

Čerpání zdravotní péče resp. nákup léčivých přípravků či zdravotnických prostředků v jiném členském státě 
spadají podle ustálené judikatury Soudního dvora pod volný pohyb zboží resp. služeb (viz např. rozsudky 
Soudního dvora ve věci C-120/95 Decker, ve věci C-158/96 Kohll a ve věci C-385/99 Müller-Fauré a van 
Riet).  

Z uvedené judikatury rovněž plyne, že zatímco překážku volného pohybu nemohou ospravedlnit důvody 
čistě ekonomické povahy („aims of a purely economic nature“), je možné ji považovat za odůvodněnou 
v případě, že by byla nezbytná k tomu, aby nedošlo k vážnému narušení finanční rovnováhy domácího 
systému sociálního zabezpečení, a tudíž k ohrožení celkové úrovně ochrany veřejného zdraví (srov. např. 
C-120/95 Decker, bod 39, C-385/99 Müller-Fauré a van Riet, bod 95). Ve světle této judikatury je nutno 
vykládat i čl. 7 odst. 9 směrnice 2011/24/EU.  

V důvodové zprávě předkladatel neuvádí, ani nijak neprokazuje, že by zamýšlené neproplácení nákladů 
vynaložených na přeshraniční služby do výše (v přepočtu) 300 Kč bylo vedeno snahou předejít nebezpečí 
vážného narušení rovnováhy českého systému veřejného zdravotního pojištění. Dle našeho názoru lze tak 
jen stěží argumentovat. Máme za to, že navrhované omezení přípustnosti žádosti na úhradu nákladů 
vynaložených na přeshraniční péči podle § 14 odst. 2 až 4 je nutné považovat za neospravedlnitelnou 
překážku volného pohybu zboží a volného pohybu služeb. Požadujeme proto navrhovaný odstavec 7 
vypustit. 

Tato připomínka je zásadní.  
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K ČÁSTI DRUHÉ, Čl. II  novelizačnímu bodu 65. (§ 39da odst. 1): 

V shora uvedeném ustanovení požadujeme v souladu s čl. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 141/2000 nahradit 
slova „takto stanoven“ slovy „stanoven jako takový“.  Slova „nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o 
léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění“ požadujeme nahradit slovy „přímo použitelného předpisu o 
léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění“. 

Tato připomínky je zásadní. 

Závěr: 

Návrh zákon bude po zapracování výše uvedených připomínek s právem EU slučitelný.  

Nedostatky ve formálních náležitostech požadujeme napravit. 

 
 
Akceptováno. 

 
Asociace malých a 

středních podniků a 
živnostníků ČR 

 
(Asociace výrobců a 

dodavatelů 
zdravotnických 

prostředků) 
 

K §17,odst.7,písm.a/, bod 2 
 jiným osobám, se kterými zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu o výdeji zdravotnických prostředků (dále 
jen „smluvní výdejci“), pouze individuálně zhotovované zdravotnické prostředky zdravotnické prostředky 
na zakázku, zdravotnické prostředky pro inkontinentní pacienty,  zdravotnické prostředky ortopedicko 
protetické, zdravotnické prostředky pro přístrojovou lymfodrenáž, zdravotnické prostředky pro pacienty s 
poruchou mobility, zdravotnické prostředky pro pacienty s poruchou sluchu, zdravotnické prostředky pro 
pacienty s poruchou zraku, zdravotnické prostředky respirační, inhalační a pro aplikaci enterální výživy, a 
opravy a úpravy těchto zdravotnických prostředků podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu, 
 
Upravit tak, aby to bylo v souladu se zněním v příloze 3. 

Zdravotnické prostředky, které jsou volně prodejné a nevyžadují žádnou odbornou aplikaci, není nutné 
vydávat odborným pracovníkem s farmaceutickým vzděláním. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 
 
S výjimkou 
zdravotnických 
prostředků 
specifikovaných v § 6 
vyhlášky č. 
62/2015 Sb. jsou 
veškeré zdravotnické 
prostředky volně 
prodejné. To 
nicméně podle 
názoru předkladatele 
neznamená, že by 
měly být vydávány 
nekvalifikovanou 
osobou i v případě, 
že jsou hrazeny 
z veřejného 
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zdravotního pojištění. 
Naopak se 
domníváme, že 
v takovém případě 
existuje zvýšený 
zájem na odbornosti 
u osob, které tyto 
prostředky 
pojištěncům 
vydávají. U 
zdravotnických 
prostředků pro 
pacienty s poruchou 
zraku pak je navíc 
nutné doplnit, že tyto 
prostředky lze podle 
§ 49 odst. 4 zákona 
č. 268/2014 Sb., 
o zdravotnických 
prostředcích vydávat 
pouze v oční optice. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
připomínky 
nesouhlasí, avšak 
vypořádání ze strany 
ministerstva 
akceptuje. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBR4CBBNE)



132 
 

K §39r,odst.2 

Výrobce zdravotnického prostředku, zplnomocněný zástupce výrobce zdravotnického prostředku 
usazeného ve třetí zemi, anebo osoba písemně pověřená výrobcem zdravotnického prostředku k jednání 
podle této části nebo zplnomocněným zástupcem výrobce zdravotnického prostředku usazeného ve třetí 
zemi k jednání ve všech záležitostech podle této části týkajících se veškerých výrobcem na trh 
uváděných zdravotnických prostředků v rozsahu pověření, avšak vždy pouze jedna z těchto osob, 
(dále jen „ohlašovatel“) elektronicky ohlásí Ústavu zařazení, vyřazení nebo změnu zařazení zdravotnického 
prostředku do úhradové skupiny, popřípadě do skupiny zaměnitelných prostředků, pokud byla Ústavem 
vytvořena. Třetí zemí se rozumí jakýkoliv stát kromě České republiky, členských států Evropské unie, 
smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederace. Na zaměnitelnost 
zdravotnických prostředků nemá vliv odlišná osoba výrobce zdravotnického prostředku, jiné barevné 
provedení, dílčí rozdíly v materiálovém složení, odlišnosti ve vzhledu a obdobné rozdíly v provedení, které 
neovlivňují funkční vlastnosti a určený účel použití zdravotnického prostředku. 

 
Nyní možné mít u nadnárodních společností s obrovským rozsahem výrobků pouze jednu pověřenou 
osobu, která navíc je právně odpovědná za veškeré výrobky a to i ty které nedistribuuje. Navíc tato 
možnost silně omezuje flexibilitu cen a změn a to i ze strany zdravotních pojišťoven vyvolat úspěšné DNC, 
cenové ujednání, pokud ohlašovatel nebude mít primární zájem toto řešit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 
Formulace bude 
upravena tak, aby 
zdravotnické 
prostředky jednoho 
výrobce mohlo 
ohlašovat více 
ohlašovatelů. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s tímto způsobem 
akceptace 
připomínky souhlasí. 

Příloha č.3, ODDÍL C 

07.03.02.01 – 07.03.02.06 

Ponechat v původním znění 

Vytvoření pouze dvou skupin chodítek s nízkou úhradou výrazně sníží dostupnost chodítek s většími 
podpůrnými prvky určené pro pacienty s těžším postižením, případně pro pacienty s kombinací postižení 
nebo velkého omezení pohybové schopnosti. 

Levná a jednoduchá chodítka hrazená a složitější bez úhrady, resp. s velmi nízkou úhradou. 

POZOR !!  na obdobu vyřazení jako u „bílého programu“ bez náhrady 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Na základě 
projednání v Komisi 
pro kategorizaci a 
úhradovou regulaci 
zdravotnických 
prostředků dne 23. 
ledna 2020 nicméně 
očekáváme, že 
z jednání zdravotních 
pojišťoven, výrobců a 
odborných 
společností vzejde 
konsenzuální návrh 
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na novou úpravu 
chodítek 
v kategorizačním 
stromě. 

 
Rada seniorů České 

republiky 

1)   V novelizačním bodě 20 § 20 odst. 1 zní: 
 
(1)Zdravotní pojišťovna zřizuje alespoň jednu revizní komisi složenou z odborníků v oblasti zdravotnictví 
nebo práva a zástupce pacientů. Revizní komise má 4 členy jmenované ředitelem příslušné zdravotní 
pojišťovny a 1 člena jmenovaného ministrem zdravotnictví. Nejvíce 1 člen revizní komise může být 
zaměstnancem příslušné zdravotní pojišťovny v pracovním poměru. 
Zdůvodnění: 
Zastoupení reprezentanta objektu, o kterém se rozhoduje je nezbytným předpokladem pro transparentnost, 
objektivitu a spravedlnost rozhodování nově zakládaných revizních komisí zdravotních pojišťoven. 
Opodstatněný požadavek Rady seniorů České republiky věcně precizuje dikci nově navrhovaného 
ustanovení zákona.   
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 

Revizní komise je 
bez ohledu na své 
složení povinna 
postupovat v souladu 
s právními předpisy 
(zejména pak 
správním řádem). 
Řádné rozhodování 
je poté možné 
podrobit přezkumu 
ve správním 
soudnictví a není 
proto možné, aby 
členové komise 
postupovali 
neobjektivně. 
Rozhodnutí vždy 
musí vycházet 
z podkladů a důkazů, 
které jsou v řízení 
provedeny. 

Z návrhu není 
zároveň zřejmé, 
jakým způsobem by 
měl být zástupce 
pacientů vybírán či 
jmenován. Ostatně 
lze předpokládat, že 
všichni členové 
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revizní komise budou 
potenciálními nebo 
skutečnými pacienty. 

Návrh na složení 
revizní komise byl 
projednán v rámci 
pracovní skupiny 
k této problematice 
za účasti Pacientské 
rady a byl takto přijat. 

 

Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
nesouhlasí. 

1) V novelizačním bodě 33 § 30 odst. 2 se za navrhovaný bod 8 doplňuje bod 9, který zní: 
 
„9. proti klíšťové encefalitidě u osob nad 50 let věku“. 
Zdůvodnění: 
Do seznamu očkování hrazených z veřejného zdravotního pojištění požadujeme zařadit klíšťovou 
encefalitidu. Onemocnění klíšťovou encefalitidou v České republice narůstá. Od roku 2015 stoupla 
incidence na dvojnásobek, přes 700 případů ročně. Infikovaná klíšťata se vyskytují i ve městech, mohou být 
všude, kde je zeleň, např. v městských parcích. Jde o onemocnění virové, při jehož léčbě antibiotika 

Neakceptováno. 

Jakákoliv úhrada 
očkovacích látek 
z veřejného 
zdravotního pojištění 
musí vycházet 
z odborných 
poznatků, zejména 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBR4CBBNE)



135 
 

nepomáhají. S rostoucím věkem roste i závažnost průběhu a následků onemocnění. U starších osob 
převažuje průběh onemocnění formou encefalitidy (zánět mozku) a myelitidy (zánět míchy), které mají 
nejzávažnější průběh a trvalé následky včetně úmrtí. Proočkovanost je v České republice nízká, celkově 
pouze 29 %, přičemž v kategorii 45 až 54 let věku – 25,3 %, v kategorii  55 až 64 let věku - 19,9 %, nad 65 
let věku - 22,2 %. Jedním z důvodů nízké proočkovanosti u starších osob mohou být náklady na očkování. 
Příspěvky zdravotních pojišťoven z preventivních fondů nejsou dostatečným řešením, navíc je zvláště pro 
seniory velmi administrativně náročné zaplacenou částku zpětně získat. Odhadované náklady pro očkování 
populace 50+ by byly od 150 mil. Kč (1. rok) do 210 mil. Kč (5. rok) ročně, pokud se populace nebude hlásit 
masově, tak méně. 
Tato připomínka je zásadní. 

pak z doporučení 
odborných 
společností a musí 
být především 
efektivní ve vztahu 
očekáváného 
následku 
(předcházení 
onemocnění) a 
výdajů systému 
veřejného 
zdravotního pojištění. 
V případě klíšťové 
encefalitidy byl 
přitom odbornou 
společností 
předložen návrh, 
který by umožňoval 
úhradu pro 
pojištěnce od 7 do 46 
let věku, u nichž je 
nejvyšší předpoklad 
nákazy. Ani tento 
podrobně 
odůvodněný návrh 
nebyl nakonec na 
základě vypořádání 
do novely zakotven. 
Tím spíše poté 
nemůže být 
akceptován návrh na 
úhradu takového 
očkování pro osoby 
starší 50 let. 
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Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
nesouhlasí. 
 

 
Ministerstvo financí 

Zásadní připomínky: 
 

1) K čl. II bodu 87 – doplnění § 39f zákona č. 48/1997 
Požadujeme, aby úhrada nákladů za provedení odborných úkonů byla příjmem státního rozpočtu. 
Státní ústav pro kontrolu léčiv („Ústav“) je organizační složkou státu, z toho vyplývá, že jeho příjmy z 
činnosti musí být příjmem státního rozpočtu a jeho výdaje na činnost musí být hrazeny ze státního 
rozpočtu. Na všechny organizační složky státu se vztahují tato pravidla jejich rozpočtového 
hospodaření.  
V kontextu záměru ministerstva zdravotnictví nedává smysl navrhované ustanovení § 39f odst. 15, 
které říká, že „Náhrady výdajů nejsou příjmem státního rozpočtu podle zákona upravujícího 
rozpočtová pravidla, jsou příjmem Ústavu a jsou vedeny na zvláštním účtu, který je součástí 
rezervního fondu této organizační složky státu.“  
Předkladatel musí jednoznačně stanovit, zda Státní ústav pro kontrolu léčiv má být 
organizační složkou státu a respektovat pravidla hospodaření organizačních složek státu, 
anebo zda organizační složkou státu být nemá. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Ministerstvo 
zdravotnictví předloží 
Ministerstvu financí 
do konce března 
2021 analýzu 
možností financování 
SÚKL, s tím, že bude 
obsahovat 
Ministerstvem financí 
požadované varianty, 
tj. úplné vyčlenění ze 
státního rozpočtu 
nebo naopak jeho 
plné zapojení do 
státního rozpočtu. Z 
analýzy musí 
vyplynout 
preferovaná varianta, 
se kterou bude 
počítáno při přípravě 
návrhu státního 
rozpočtu na rok 2022 
a výhledu na roky 
2023 a 2024. 
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V současnosti jsou 
náhrady nákladů za 
provedení odborných 
úkonů standardním 
zdrojem příjmů 
Státního ústavu pro 
kontrolu léčiv již 
z agend stanovených 
zákonem č. 
378/2007 Sb., o 
léčivech a o 
změnách některých 
souvisejících zákonů 
(o léčivech), ve znění 
pozdějších předpisů. 
Nejde o nový institut. 
Příjmy z tohoto 
nástroje převyšují 
příjmy ze státního 
rozpočtu a jsou 
esenciální pro krytí 
nákladů na vysoce 
specializovanou 
agendu. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 
 
 

2) K čl. II Akceptováno. 
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Tímto návrhem zákona dochází k vložení nového znění přílohy č. 3 k zákonu č. 48/1997 Sb., o 
veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejném 
zdravotním pojištění“). Na tuto přílohu je navázána položka 01 96 obsažená v příloze č. 3 k zákonu 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z 
přidané hodnoty“), která určuje rozsah uplatnění snížené sazby daně z přidané hodnoty na 
zdravotnické prostředky. Z tohoto důvodu požadujeme do návrhu zákona doplnit změnu zákona o 
dani z přidané hodnoty navazující na nové znění přílohy č. 3 zákona o veřejném zdravotním 
pojištění. Vzhledem ke komplexnosti této problematiky a množství věcných změn, ke kterým došlo v 
posledních letech v přílohách k zákonu o veřejném zdravotním pojištění, žádáme o pracovní jednání 
nad návrhem této nové části návrhu zákona, který pro účely jednání připraví Ministerstvo financí. 

Tato připomínka je zásadní. 

3) K čl. IV 
Vzhledem k tomu, že změny jsou prováděny pouze v jedné položce sazebníku správních poplatků, 
požadujeme, aby byl novelizační bod uvozen slovy „Položka 99 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, ve znění zákona č. (…) se mění takto:“ (Srov. Kněžínek J. a spol. Příprava 
návrhů právních předpisů, s. 190) a jednotlivé novelizační body v návaznosti na tuto změnu patřičně 
upravit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Ve výčtu novel je pak v návaznosti na výše uvedené nutno uvést pouze novely dotýkající se položky 
99. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

4)   K důvodové zprávě, zvláštní části, k části třetí, čl. IV a V – změna zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích  
Text důvodové zprávy v této části působí zmatečně. Chybí jednoznačné konstatování, že příjmy ze 
správního poplatku jsou příjmem státního rozpočtu a tedy se sníží příjmy státního rozpočtu. Není 
jasné, jaký je vztah mezi správním poplatkem a náhradou. Tato zmatečnost má být odstraněna 
jasným konstatováním, že náhrada představuje příjem státního rozpočtu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  
 
Ministerstvo 
zdravotnictví předloží 
Ministerstvu financí 
do konce března 
2021 analýzu 
možností financování 
SÚKL, s tím, že bude 
obsahovat 
Ministerstvem financí 
požadované varianty, 
tj. úplné vyčlenění ze 
státního rozpočtu 
nebo naopak jeho 
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plné zapojení do 
státního rozpočtu. Z 
analýzy musí 
vyplynout 
preferovaná varianta, 
se kterou bude 
počítáno při přípravě 
návrhu státního 
rozpočtu na rok 2022 
a výhledu na roky 
2023 a 2024. 
 
V současnosti jsou 
náhrady nákladů za 
provedení odborných 
úkonů standardním 
zdrojem příjmů 
Státního ústavu pro 
kontrolu léčiv již 
z agend stanovených 
zákonem č. 
378/2007 Sb., o 
léčivech a o 
změnách některých 
souvisejících zákonů 
(o léčivech), ve znění 
pozdějších předpisů. 
Nejde o nový institut. 
Příjmy z tohoto 
nástroje převyšují 
příjmy ze státního 
rozpočtu a jsou 
esenciální pro krytí 
nákladů na vysoce 
specializovanou 
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agendu. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 
 

5) K bodu 155 (§ 44a odst. 2)  
Do důvodové zprávy požadujeme doplnit dopady na rozpočet Celní správy České republiky.  
Odůvodnění: 
Dle návrhu nového znění § 44a pokuty za přestupky vybírá a vymáhá celní úřad, s výjimkou pokut 
za přestupky podle § 44 odst. 4 a 6, které vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.  
Návrh není řádně podložen náklady, které v souvislosti s rozšířením kompetence vzniknou na 
straně Celní správy ČR. Požadujeme vyčíslení odhadu počtu pokut, které celní úřady budou nyní 
nejen vymáhat, ale i vybírat. Je zřejmé, že návrh je v neprospěch Celní správy ČR, a vzhledem k 
množství ukládaných sankcí, dojde opět k dalšímu zatížení celních úřadů a tím pádem i ke 
zvýšeným nárokům na navýšení pracovních míst.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Upozorňujeme, že 
celní správa již 
v současnosti 
vymáhá pokuty za 
některé z přestupků 
v oblasti veřejného 
zdravotního pojištění 
(srov. např.  § 32 
odst. 5 nebo § 39q 
odst. 3 účinného 
znění). Na straně 
druhé dochází 
k rozšíření na 
ukládání pokut za 
porušení nově 
zakotvených 
povinností (zejména 
v oblasti VILP a 
„orphan drugs“). 
S ohledem na 
dosavadní 
zkušenosti 
s ukládáním pokut 
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v této oblasti se 
domníváme, že se 
bude jednat 
maximálně o 
jednotky případů a 
administrativní zátěž 
celních úřadů bude 
zcela minimální.   

 

Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 

6) Požadujeme, aby návrh byl doplněn v části RIA o kvalifikované odhady dopadů do státního rozpočtu  
(včetně dopadů na SÚKL, Celní správu), do veřejného zdravotního pojištění a o dopady na 
samosprávné celky a podnikatelskou sféru.    

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
ZZ RIA byla 
doplněna v souladu 
s požadavky ÚV ČR 
– sekce předsedkyně 
LRV. Celní správa 
dotčené agendy již 
nyní vykonává. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 
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Česká 

stomatologická 
komora 

Připomínka č. 2: k § 31 odst. 1 (tato připomínka je zásadní) 
Navrhuje se toto znění § 31 odst. 1 věty druhé:  
„Návrh na poskytnutí léčebně rehabilitační péče jako hrazené z veřejného zdravotního pojištění podává 
ošetřující lékař, který jí doporučil." 
Odůvodnění připomínky č. 2 
Zákon by mě jasně upravit, že návrh podává ten ošetřující lékař (poskytovatel), který o indikaci dané 
péče rozhodl a navrhuje ji. 

 

Vysvětleno. 
 
Cílem návrhu je 
zamezit 
nadbytečnému 
putování pacienta od 
jednoho lékaře 
k druhému. 
V případě lázeňské 
péče přitom platí, že 
součástí návrhu je i 
vyloučení 
potenciálních 
kontraindikací 
lázeňské léčebně 
rehabilitační péče a 
dalších údajů 
souvisejících s 
léčbou. Ty naopak 
určuje registrující 
poskytovatel. Může 
tak dojít k situacím, 
kdy se potřebné 
informace pro podání 
návrhu „sejdou“ až u 
registrujícího 
poskytovatele. 
V takovém případě je 
žádoucí, aby návrh 
zaslal zdravotní 
pojišťovně přímo 
praktický lékař. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
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místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 
 

1. Připomínka č. 4: k příloze č. 4 zákona č. 48/1997 Sb. (tato připomínka je zásadní) 
  
 Tabulka č. 5 

pol
ožk
a 

název  Kategorie Popis 
Preskripční 

omezení 
Indikační 
omezení 

Množstevní 
limit 

Úhrada 

11.
1. 

ortodontický 
diagnostický 
a 
dokumentační 
model 

a 

1 ks = 1 
pár 

ORD 

- 

2 ks/1 rok, 
6 ks za 
život 

I 

b 
hrazeno jen 

u 
pojištěnců 

do dne 
dosažení 22 

let 

c 

 
 

Odůvodnění připomínky č. 4 

Akceptováno. 
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Oprava technické chyby, uvedení do souladu s úpravou přílohy č. 1, kde jsou diagnostické výkony u 
méně závažných onemocnění hrazeny jen do věku 22 let. Jedná se o výkony 28. Diagnostika 
ortodontických anomálií, 35. Analýza telerentgenového snímku lbi, 36. Analýza ortodontických modelů. 
Není logické, aby úhrada diagnostických výkonů byla omezena věkem, zatímco zhotovení 
diagnostického výrobku nikoliv. Proto se navrhuje, aby i u výrobku 11.1 Ortodontický diagnostický a 
dokumentační model bylo v kategoriích b a c upraveno indikační omezení do 22 let věku. 

 
 

2. Připomínka č. 5: k bodu 8 přechodných ustanovení k zákonu č. 48/1997 Sb. (tato připomínka je 
zásadní) 
 
Přechodné ustanovení nepostihuje ty výrobky podle dosavadních předpisů, které nebudou po účinnosti 
zákona hrazené, případně u nichž se změní úhrada z úplné na částečnou. Tak např. výrobek s kódem 
0082001 (částečná snímatelná náhrada s jednoduchými retenčními prvky) nebude podle nové úpravy 
v tomto provedení hrazena. Hrazena totiž bude kvalitnější částečná snímatelná náhrada základní, která 
zajišťuje alespoň dentomukózní přenos žvýkacího tlaku. Tento parametr ovšem částečná snímatelná 
náhrada s jednoduchými retenčními prvky podle dosavadních předpisů nesplňuje. Proto tento výrobek 
nebude po účinnosti novely hrazen. Přitom ale půjde o výrobek hrazený podle dosavadní úpravy. 
Jestliže se tedy poskytovatel a pojištěnec za účinnosti dosavadní úpravy dohodnou na zhotovení 
částečné snímatelné náhrady s jednoduchými retenčními prvky jako hrazeného výrobku, přičemž 
k odevzdání této náhrady a k jejímu vykázání dojde až po účinnosti nového zákona, nebude možno 
podle navrženého přechodného ustanovení takový výrobek uhradit ze zdravotního pojištění. 
 
Podobných případů lze v navržené úpravě identifikovat tolik, že patrně není možné je do přechodných 
ustanovení vyjmenovat. U řady výrobků je velmi málo pravděpodobné, že se v praxi vyskytnou, pokud 
by se však vyskytly, aktuálně navržené přechodné ustanovení na ně nepamatuje.  
 
Česká stomatologická komora má za to, že rozhodující pro to, která právní úprava (zda dosavadní nebo 
nová) se má použít, musí být nikoliv okamžik vykázání výrobku, ale okamžik, kdy se pojištěnec a 
poskytovatel dohodli na tom, že pojištěnci bude poskytnut konkrétní výrobek s konkrétním rozsahem a 
podmínkami úhrady. Nabízí se proto úvaha posunout rozhodný okamžik pro určení použitelné právní 
úpravy k okamžiku dohody mezi pojištěncem a poskytovatelem. Tento model však zásadně nevyhovuje 
zdravotním pojišťovnám, které namítají zejména komplikace při kontrole a vykazování, které vyplynou 
z nutnosti používat souběžně dva číselníky, a to po časově v podstatě neomezené přechodné období. 
Navrhují použití dosavadní právní úpravy jen u těch výrobků, které nemají v nové právní úpravě 

Akceptováno. 
 
Bude zapracováno 
kompromisní znění 
přechodného 
ustanovení, jak bylo 
sjednáno mezi ČSK 
a zdravotními 
pojišťovnami. 
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ekvivalent, a to jen po dobu nejvýše půl roku od účinnosti zákona. ČSK a VZP ČR zatím nedokázaly 
v této otázce dosáhnout shody. 
 
Česká stomatologická komora vzhledem k uvedeným okolnostem nenavrhuje konkrétní změnu textu 
bodu 8 přechodných ustanovení.  

 
 

3. Připomínka č. 6: vložení nového bodu 9 do přechodných ustanovení k zákonu č. 48/1997 Sb. 
(tato připomínka je zásadní) 

 
9. Stomatologický výrobek uvedený v položce 11.4. přílohy č. 4 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je do 31. prosince 2022 v kategorii b a c částečně 
hrazen ze zdravotního pojištění bez ohledu na věk pojištěnce, je-li poskytován pojištěnci v rámci 
retenční fáze léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem na jeden zubní oblouk 
zahájené před účinností tohoto zákona. 
 
Dosavadní bod 9 nově označit jako bod 10.  

 
 

Odůvodnění připomínky č. 6 
Po skončení tzv. aktivní fáze léčby fixním aparátem se fixní aparát snímá a nastává tzv. retenční fáze. 
Během této retenční fáze se v některým případech využívají i u dospělých pacientů snímatelné aparáty, 
které se vykazují stejně jako snímatelné aparáty aktivní. Účelem přechodného ustanovení bylo 
zachování dosavadních podmínek léčby, která byla zahájena před účinností novely, i po účinnosti 
zákona. Tato léčba však může zahrnout i aplikaci snímatelných aparátů v rámci retenční fáze. Proto se 
navrhuje doplnit do přechodných ustanovení i výrobek označený položkou 11.4., jehož úhrada bude po 
přechodné období dvou let v rámci retenční fáze léčby zahájené před účinností zákona možná bez 
ohledu na věk pojištěnce.  

 

Akceptováno. 

4. Připomínka č. 7: k nově označenému bodu 10 přechodných ustanovení k zákonu č. 48/1997 Sb. 
(tato připomínka je zásadní) 

 
910. Zdravotní výkony č. 30, 32, 33 a 40 podle přílohy č. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou do 31. prosince 2022 plně hrazené ze zdravotního 
pojištění bez ohledu na věk pojištěnce, jsou-li poskytovány pojištěnci v rámci léčby ortodontických 

Akceptováno. 
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anomálií fixním ortodontickým aparátem na jeden zubní oblouk zahájené před účinností tohoto zákona. 
Zdravotní výkon č. 31 podle přílohy č. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, je do 31. prosince 2022 plně hrazený ze zdravotního pojištění bez 
ohledu na věk pojištěnce, je-li poskytován pojištěnci v rámci léčby ortodontických anomálií 
jinými postupy než s použitím fixního ortodontického aparátu zahájené před účinností tohoto 
zákona. 

 
Odůvodnění připomínky č. 7 
Návrh upravuje přechodné období i pro léčby pomocí jiného než fixního aparátu. U léčby jinými než 
fixními aparáty (zde se na rozdíl od nově navrženého bodu 9 jedná o aktivní léčbu) postačí upravit 
přechodný režim u jediného výkonu, a to u kontrol. Jiné výkony není třeba v přechodném období řešit, 
protože u léčby dospělých prakticky nepřicházejí v úvahu. 

 

 
Unie 

zaměstnavatelských 
svazů ČR 

konkrétní připomínky 
 
K § 20 odst. 8 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění 
 
Navrhujeme vypustit nově vkládaný § 20 odst. 8 
 „Při změně zdravotní pojišťovny podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je zdravotní pojišťovna, u 
které byl pojištěnec pojištěn, povinna bezplatně předat nové zdravotní pojišťovně pojištěnce údaje o 
spotřebě léčivých přípravků pojištěnce potřebné pro zařazení pojištěnce do farmaceuticko-nákladových 
skupin. Rozsah, způsob a termíny předávání údajů podle předchozí věty zveřejní Ministerstvo zdravotnictví 
ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a na svých internetových stránkách.“ 
 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s předáváním dat o spotřebě léčiv mezi pojišťovnami. Jedná se o technicky problematické 
řešení, které nepřinese finanční dopady do přerozdělení PCG odpovídající vzniklému procesu. Případné 
ztráty způsobené přicházejícím pojištěncem spadajícím do PCG skupiny jsou již dnes mírněny jednak 
kompenzací za nákladného pojištěnce a dále z prostého principu přerozdělení (co se nepřerozdělí přes 
PCG index, přerozdělí se přes demografické indexy), navíc pojištěnci do každé pojišťovny přicházejí a 
odcházejí, takže efekt ztráty se bude týkat jen „salda“ nároku za PCG indexy. 
 
Z technického pohledu je problematická identifikace migrujících pojištěnců, množství předávaných souborů 
s malou možností kontroly, problémů s řízením centrálního úložiště, GDPR (nutnost vypořádání se se 
zásadou minimalizace zpracování osobních údajů, informace pro pojištěnce atd.), různé metodické výklady 

Akceptováno jinak. 
 
Jedná se o 
problematiku, která 
byla řádně 
předjednána a pro 
potřeby řádného 
naplňování principů 
PCG jednoznačně 
žádoucí. Z toho 
důvodu předkladatel 
(i na základě 
vyjádření zdravotních 
pojišťoven) nevidí 
důvod, proč od 
navrženého znění 
ustupovat. Aby však 
byl dán prostor 
zdravotním 
pojišťovnám pro 
přípravu svých 
informačních 
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zpracování dat, problematika revizní činnosti, pozdě předávaných dávek, administrativní náročnost i 
zvýšené požadavky na ochranu osobních údajů zvláštní kategorie. 
 
Dále máme za to, že i pokud by byla úprava přijata, tak by konkretizace předávání údajů (zejména rozsah, 
ale i způsob, termíny) měla být upravena právním předpisem. Zmocnění k bližší úpravě předávání údajů o 
pojištěnci pouze sdělením na webu a ve Věstníku MZ je sporné.  Navíc s ohledem na obecnost navrženého 
ustanovení bude zdravotním pojišťovnám na jeho základě uložena řada povinností, optimální by bylo, 
pokud by takový prováděcí právní předpis byl součástí připomínkového řízení, a to alespoň v takové 
podobě, aby navrhovaná povinnost byla pro pojišťovny uchopitelnější. 
 

tato připomínka je zásadní  

 

systémů v této věci, 
bude u této úpravy 
odložena účinnost 
dotčené právní 
úpravy k 1. lednu 
2022. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s uvedeným 
způsobem akceptace 
připomínky souhlasí. 

K § 21e odst. 1 písm. b) zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění 
 
Navrhujeme vypustit § 21e odst. 1 písm. b). 
 
Zdravotní pojišťovna se dopustí přestupku tím, že  
… 
b) nepředá nové zdravotní pojišťovně pojištěnce údaje o spotřebě léčivých přípravků pojištěnce potřebné 
pro zařazení pojištěnce do farmaceuticko-nákladových skupin.“ 
 
Odůvodnění: 
Vzhledem k požadavku na zrušení doplnění v předchozím bodě je sankce nadbytečná. 
 
Případně alternativně navrhujeme:  

k § 21e odst. 1 písm. b) zákon č 592/1992 Sb. 

V kontextu nově navrhovaného § 20 odst. 8 a § 21e odst. 1 písm. b) má být nově podle návrhu 
sankcionováno porušení „nové" povinnosti ve smyslu „nepředá nové zdravotní pojišťovně pojištěnce údaje 
o spotřebě léčivých přípravků pojištěnce potřebné pro zařazení pojištěnce do farmaceuticko-nákladových 
skupin" 

Akceptováno jinak. 
 
Viz vypořádání 
k předchozímu bodu. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
nesouhlasí. 
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Nepředání informací a údaje o spotřebě léčivých přípravků pojištěnce potřebné pro zařazení pojištěnce do 
farmaceuticko-nákladových skupin mezi ZP nepovažujeme za vhodné sankcionovat jako přestupek. Zákon 
zná více případů, kdy si ZP předávají informace při přechodu pojištěnce a žádná takto není 
sankcionována. Navrhujeme, aby porušení povinnosti (§ 20 odst. 8) bylo vyloučeno z přestupkového 
trestání. 

a k § 21e odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb. 

S ohledem na připomínku § 21e odst. 1 písm. b) zákon č 592/1992 Sb. a návrh na vyloučení porušení 
povinnosti (§ 20 odst. 8) z přestupkového trestání, navrhujeme, aby na konci § 21e odst. 3 se 
doplňovaná věta „Přestupek podle odstavce 1 písm. b) projednává Ministerstvo zdravotnictví." byla 
z návrhu vypuštěna. 
 

tato připomínka je zásadní  

 

§ 15 odst. 5 

§ 15 odst. 5 věta první zní -Ze zdravotního pojištění se hradí při poskytování ambulantní zdravotní péče 
léčivé přípravky, včetně léčivých přípravků pro moderní terapie, a potraviny pro zvláštní lékařské účely, 
pokud pro ně Ústav rozhodl o výši úhrady (§ 39h)…. 
 
Navrhujeme upřesnit, zda jsou přípravky pro moderní terapie dle věty první tohoto ustanovení myšleny 
vysoce inovativní léčivé přípravky. 
 

Pro potřeby ustanovení postupu úhrady konopí pro léčebné použití, které je hrazeno ze zákona z 90 %, je 
třeba umožnit vydání opatření obecné povahy pro tento typ individuálně připravovaného LP. Proto kromě již 
upraveného textu pro moderní terapie navrhujeme do textu k vydání OOP zahrnout také konopí pro 
léčebné použití takto: 

Dále se ze zdravotního pojištění hradí individuálně připravované léčivé přípravky, individuálně 
připravované léčivé přípravky s obsahem konopí, radiofarmaka, transfúzní přípravky, léčivé přípravky 
pro moderní terapii s udělenou výjimkou umožňující použití neregistrovaného léčivého přípravku pro 
moderní terapii ve zdravotnickém zařízení poskytujícím lůžkovou péči podle zákona o léčivech ve výši 
stanovené Ústavem opatřením obecné povahy, nestanoví-li tento zákon jinak. Ze zdravotního pojištění se 
při poskytování lůžkové péče plně hradí léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, 

Vysvětleno. 
 
Léčivý přípravek pro 
moderní terapii je 
terminus technicus 
dle zákona o 
léčivech. Rozhodně 
se nejedná o VILP a 
nelze jej ztotožňovat 
ani s orphan drugs. 
 
Konopí má vlastní 
právní úpravu a 
úhrada je ex lege, 
nikoliv na základě 
OOP. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
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individuálně připravované léčivé přípravky, radiofarmaka, transfúzní přípravky, zdravotnické prostředky, 
léčivé přípravky pro moderní terapii a tkáně a buňky, v provedení nejméně ekonomicky náročném, v 
závislosti na míře a závažnosti onemocnění, a pojištěnec se na jejich úhradě nepodílí. 
 

tato připomínka je zásadní 

 

 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 
 
 
 

§ 15 odst. 13, písm. b) 

Ze zdravotního pojištění se na základě předepsání na poukaz hradí úpravy a opravy zdravotnických 
prostředků a individuální terapeutické úpravy předmětů osobní potřeby pojištěnců v rozsahu a za podmínek 
stanovených v příloze č. 3 k tomuto zákonu. 

Navrhujeme změnit citované znění následujícím způsobem: 

…úpravy a opravy zdravotnických prostředků a individuální terapeutické úpravy předmětů osobní potřeby 
pojištěnců sériově vyrobené obuvi v rozsahu a za podmínek stanovených v příloze č. 3 k tomuto zákonu. 

Odůvodnění: navržený text zákona příliš širokým způsobem rozšiřuje oblast pomůcek, které nejsou 
zdravotnickými prostředky, jejichž opravy je možné hradit z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
Zákon doposud jiné pomůcky (než navrhovanou „sériově vyrobenou obuv“), jejichž opravy by bylo 
účelné hradit z prostředků veřejného zdravotního pojištění, nezná.  

 
tato připomínka je zásadní 

 

Neakceptováno. 
Vysvětleno. 
 
Platí, že opravy a 
úpravy předmětů 
osobní potřeby 
pojištěnců lze hradit 
jen v rozsahu a za 
podmínek přílohy 
č. 3. Obecnější 
formulace se jeví 
vhodnější vzhledem 
k obecné povaze 
zákona a též 
vzhledem ke 
skutečnosti, že 
v budoucnu může být 
vůle přidat do přílohy 
č. 3 další položky 
vedle předmětů 
osobní potřeby 
pojištěnců (a nebude 
pak již nutné měnit i 
paragrafovou část 
zákona). Bez další 
změny přílohy č. 3 
nicméně mohou být 
hrazeny pouze 
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úpravy sériové obuvi, 
připomínkované 
ustanovení v tomto 
směru nárok 
pojištěnců nijak 
nerozšiřuje. 
 

Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 
 

K §16   
 

Stanovení kritérií pro přiznání nároku na mimořádnou úhradu považujeme za jeden z klíčových problémů 
současné právní úpravy regulující přístup pojištěnců ke zdravotním službám.  Zásadní nedostatek návrhu 
proto spatřujeme právě v rezignaci na úpravu podmínek přístupu k jinak nehrazeným zdravotním službám 
v mimořádném režimu nyní upraveném výhradně v § 16 (v návrhu je úprava částečně přesunuta do § 19). 
Ustanovení § 16 je v takřka nezměněné podobě součástí ZVZP již od jeho vydání. Na rozdíl od textu § 16 
se však zásadně změnilo vnější prostředí, v němž § 16 působí.  
 
V medicíně dochází k dynamickému vývoji, který umožňuje nabízet stále účinnější, současně však 
nákladnější léčbu. Na to musí reagovat i zákonodárce rozumnou regulací systému veřejného zdravotního 
pojištění, která zajistí jeho udržitelnost. Regulace by měla být prolamována jen výjimečně, ve zcela 
mimořádných případech, aby nedošlo ke vzniku ekonomických a právních nejistot. Recentní judikatura 
Nejvyššího správního soudu však naznačuje, že aplikace § 16 může být výrazně širší, než jak si ji zřejmě 
představoval v devadesátých letech minulého století zákonodárce (NSS 5 Ads 28/2018, 9 Ads 214/2018, 4 
Ads 394/2019). NSS sice upozornil na mimořádnou povahu § 16, současně však dochází k závěrům, 

Vysvětleno. 
Předkladatel si je 
vědom složité 
interpretační situace 
v oblasti rozhodování 
podle § 16 zákona o 
veřejném zdravotním 
pojištění. Při přípravě 
návrhu byla 
zvažována i jeho 
možná úprava, 
ovšem na základě 
provedených 
konzultací od ní bylo 
prozatím upuštěno. 

Právní úprava 
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20 NSS 5 Ads 28/2018: Čistě jazykový výklad § 16 odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění, dle kterého je a priori vyloučena možnost schválení léčivého 
přípravku zdravotní pojišťovnou jinak nehrazeného vždy za situace, kdy pro danou indikaci existuje hrazený léčivý přípravek, jenž naplňuje znaky uvedené v § 13 
odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění, je proto třeba odmítnout. 

z nichž lze např. dovodit, že existence hrazeného léčivého přípravku podle všeho není překážkou pro 
schválení jiného20 (nehrazeného z důvodu nesplnění podmínek indikačního omezení) léčivého přípravku, 
jde-li o léčivý přípravek, který poskytuje vyšší šanci na úspěch léčby. Takový závěr do určité míry 
relativizuje činnost SÚKL při stanovování úhrad léčivých přípravků.  
 
Jistotu pro interpretaci § 16 v žádném případě nedávají kritéria, která mají být předmětem posouzení 
při rozhodování o existenci nároku pojištěnce, jimiž jsou kritérium jediné možnosti a kritérium 
výjimečnosti. Jsou totiž natolik vágní, že nedávají žádnou oporu pojištěnci pro jeho postavení v řízení. Jak 
správními orgány, tak i správními soudy mohou být navíc vykládána se značným rizikem libovůle 
v rozhodování (jak ve prospěch, tak i v neprospěch pojištěnce). Podle VZP ČR je právě stanovení kritérií 
pro přiznání nároku na mimořádnou úhradu jedním z klíčových problémů současné právní úpravy regulující 
přístup pojištěnců ke zdravotním službám.  
 
S ohledem na výše uvedené navrhujeme zvážit možný dopad rozsudků NSS na rozhodování 
zdravotních pojišťoven a obecně na systém veřejného zdravotního pojištění. V návaznosti na to pak 
přehodnotit nastavení kritérií pro přístup k mimořádnému úhradovému režimu, aby nebyl založen, 
jako je tomu doposud, pouze na vyhodnocení, resp. obtížné interpretaci, neurčitých právních 
pojmů.      
 

tato připomínka je zásadní 

 

v současnosti klade 
vysoké nároky na 
rozhodující orgán 
(tedy zdravotní 
pojišťovnu), na 
straně druhé dává 
pojištěncům ve 
složitých zdravotních 
situacích prostor pro 
získání nezbytné 
jinak nehrazené péče 
i v případech, kdy by 
neměli na jinou péči 
nárok. Tím je pro 
mnohé případy 
naplněn i čl. 31 
druhá věta Listiny. 
Za současného stavu 
je výklad dotvářen 
jednak rozhodovací 
praxí zdravotních 
pojišťoven, zároveň 
pochopitelně i 
správních soudů. Byť 
lze některá 
prvostupňová 
rozhodnutí (ať již ve 
prospěch či 
neprospěch 
pojištěnců) 
považovat za 
výkladově sporná, 
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domníváme se, že 
jsou vhodným 
nástrojem pro 
ustálení rozhodovací 
praxe. Případná 
změna § 16 by měla 
být poté součástí 
komplexnější 
novelizace upravující 
nárok pojištěnce. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 
 

§ 16b odst. 2 
 
(2) Zdravotní pojišťovna je povinna uhradit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci částku, o kterou 
překračuje součet doplatků započitatelných do limitu, oznámených poskytovateli lékárenské péče zdravotní 
pojišťovně podle odstavce 4, limit podle odstavce 1, a to do 60 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního 
čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen. V  kalendářních čtvrtletích následujících po kalendářním čtvrtletí, ve 
kterém byl limit podle odstavce 1 již překročen, je zdravotní pojišťovna povinna uhradit pojištěnci nebo jeho 
zákonnému zástupci částku ve výši součtu doplatků započitatelných do limitu za příslušné kalendářní 
čtvrtletí, oznámených poskytovateli lékárenské péče zdravotní pojišťovně podle odstavce 4, a to do 60 
kalendářních dnů po uplynutí každého takového kalendářního čtvrtletí. Částku podle věty první nebo druhé, 
která v kalendářním čtvrtletí nepřesáhla 200  Kč, zdravotní pojišťovna  pojištěnci nehradí. 
 
Odůvodnění: 
Důvodem pro navrhovanou právní úpravu je snížení nákladů na administraci úhrady tzv. bagatelních částek 
na straně zdravotní pojišťovny (zejména nákladů na poštovní služby v případě úhrady doplatků na léčiva 
nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely prostřednictvím poštovních poukázek), a to zejména za účelem 

 
Akceptováno jinak. 
 
Návrh přepracován. 
Zdravotní pojišťovna 
bude vracet 
přeplatky 
započitatelných 
doplatků, které 
budou přesahovat 
200 Kč. V případě 
nižší částky se 
převádí do dalšího 
období a je zaslána 
až ve chvíli, kdy je 
částka 200 Kč 
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hospodárného nakládání s veřejnými prostředky.  
 
Zdravotní pojišťovny provádějí veřejné zdravotní pojištění. Hospodaří s vlastním majetkem a s majetkem 
jim svěřeným. Mezi jejich příjmy jsou, mimo dalšího, zahrnovány platby pojistného od pojištěnců, 
zaměstnavatelů a státu.  
Dle § 6 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: „Správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly 
zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje.“ 
Dle komentáře Wolter Kluwer, obsaženého v ASPI k tomuto ustanovení: 
Správní orgán postupuje obecně ve správním řízení tak, aby nikomu (správnímu orgánu, účastníkům řízení 
aj. osobám) nevznikaly zbytečné náklady, a zároveň tak, aby jeho postup zatěžoval dotčené osoby pokud 
možno co nejméně (princip subsidiarity ingerence veřejné správy do právních poměrů správním řízením 
dotčených osob). Právě uvedený žádoucí postup správního orgánu úzce souvisí s pojetím veřejné správy 
jakožto služby veřejnosti (public service). 
 
Dle ustanovení § 2  odst. 2 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění 
pozdějším:  „Stát, územní samosprávné celky a další veřejné instituce uvedené v § 3 dodržují při výkonu 
své činnosti pravidla transparentnosti, účelnosti, hospodárnosti a  efektivnosti nakládání s  veřejnými 
financemi.“ 
  
Ve smyslu výše uvedeného jsou zdravotní pojišťovny povinny postupovat při svém hospodaření 
ekonomicky a s péčí řádného hospodáře, což se příliš neslučuje s vyplácením doplatků na léčiva nebo 
potraviny pro zvláštní lékařské účely prostřednictvím poštovních poukázek v bagatelní výši (např. doplatek 
na léčiva ve výši 2,- Kč a náklady na poštovní poukázku ve výši cca 30,- Kč, k tomu je třeba rovněž 
započíst mzdové náklady na práci zaměstnanců zdravotní pojišťovny, kteří zpracovávají a „realizují“ 
vyplácení těchto bagatelních částek, jakož i režijní náklady apod.).  
 
Proto navrhujeme ustanovení § 16b odst. 2 ZVZP výše uvedeným způsobem upravit.  Podobná právní 
úprava je ostatně uvedena i v § 155 odst. 2 zákona 280/2009 Sb., daňový řád, u přeplatku na dani, jakož i v 
§ 17 odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, u přeplatku na pojistném.  

tato připomínka je zásadní 

 

překročena. 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 
 

§ 17 odst. 7, písm. a), bod 3 

Navrhujeme doplnit §17 odst.7.písm. a) bod 3 doporučujeme doplnit: 

"Očním optikám, se kterými zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu, pouze …". 

Akceptováno. 
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Zdůvodnění: jedná se o upřesnění znění zákona 
tato připomínka je zásadní 

 

§ 17c  
 
V § 17c navrhujeme provést následující úpravy- 
(1) Sdružení poskytovatelů zastupující poskytovatele v dohodovacích řízeních podle § 17 odst. 2 a 5 
poskytnou do 5 pracovních dnů od zahájení příslušného dohodovacího řízení Ministerstvu zdravotnictví 
seznam všech poskytovatelů, které v dohodovacím řízení zastupují, včetně data udělení plné moci.  
(2) Subjekt, který je pro daný rok pověřen řízením Účastníci dohodovacího řízení poskytnou poskytne 
do 5 pracovních dnů od jeho ukončení Ministerstvu zdravotnictví protokol o výsledku dohodovacího řízení, 
ze kterého je zřejmé, kdo byli účastníci jednání, o jakých návrzích se jednalo a s jakými výsledky.“ 
 
Odůvodnění:  
Navrhujeme upřesnit lhůty pro předání výše uvedených materiálů. Důvodem je příliš krátký termín pro 
předání v případě, že by lhůta 5 kalendářních dnů zahrnovala víkend nebo státní svátky. 
Navrhujeme pro administrativní zjednodušení, aby informace Ministerstvu zdravotnictví předával pouze 
subjekt, který je pověřen řízením dohodovacího řízení pro daný rok. 
 
Dále pouze doporučujeme zvážit zpřesnění náležitostí protokolu, aby nemohly být vykládány různým 
způsobem. - Zpřesnění lze dosáhnout např. formulací typu „kdo a za jakého účastníka dohodovacího řízení 
byl na jednání přítomen, o jakých návrzích se jednalo a zda a jaké usnesení bylo o jednotlivých návrzích 
přijato“. Navržená formulace užívá pojem „účastník“ nejspíše ve dvojím smyslu (jednou ve smyslu osoby, 
která je účastníkem dohodovacího řízení, a jednou ve smyslu osoby, která ji zastupuje na konkrétním 
jednání) a ne zcela jednoznačný pojem „výsledku“ jednání o návrzích (z textu právního předpisu by mělo 
být zřejmé, že jde např. o usnesení, a to ve vztahu ke konkrétním návrhům). 
 

tato připomínka je zásadní 

 

Akceptováno 
částečně. 
Bylo zohledněno 
upřesnění, že do 
lhůty se započítávají 
pouze pracovní dny. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 
 
 
 

§ 18 odst. 1 

Nestanoví-li tento zákon jinak, poskytují hrazené služby jiní zdravotničtí pracovníci než lékaři, s výjimkou 
porodních asistentek, jde-li o fyziologický porod ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, klinických 
psychologů a farmaceutů, pouze na základě indikace ošetřujícího lékaře pojištěnce (dále jen „ošetřující 

Vysvětleno. 
 
Půjde vždy o porody 
v rámci 
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lékař“). 

Doporučujeme zvážit doplnění citovaného ustanovení tak, aby bylo zřejmé, že určení, zda je porod 
fyziologický či nikoliv provádí pouze ošetřující lékař. 

Odůvodnění: Z důvodu zajištění bezpečnosti pacientů doporučujeme, ponechat rozhodnutí, tj. indikaci, zda 
je porod fyziologický, ošetřujícímu lékaři. 

tato připomínka je zásadní  

 

poskytovatelů 
lůžkové péče, kde se 
bude samozřejmě 
vycházet vždy 
z příslušné 
zdravotnické 
dokumentace a 
lékařského vyšetření. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 
 

K § 19  
K návrhu § 19 jako celku. - Současná situace na poli zákonné regulace rozhodování zdravotních pojišťoven 
není sice ideální, zdravotní pojišťovny se s ní však vypořádaly poměrně rozumně a rozhodují v rámci 
správního řízení. To je, jak plyne i z recentních rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, správné řešení. 
V případě, že je návrhu pojištěnce vyhovováno, děje se tak pouze v rámci „neformálního“ schválení 
žádanky. Z pohledu materiálního pojetí rozhodnutí je i taková praxe přijatelná (byť ne ideální), aniž by byla 
výslovně předpokládána zákonem. Návrh novely zákona však neřeší skutečné potíže současné právní 
úpravy – tj. otázku vzniku nároku pojištěnce na mimořádnou úhradu jinak nehrazených zdravotních 
služeb, či postavení poskytovatele v řízení. Návrh přináší řadu problematicky formulovaných ustanovení, 
v nichž se skrývá potenciál ke vzniku nejistot a sporů mezi jednotlivými aktéry. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzato na vědomí, 
vysvětleno. 
 
Nelze se ztotožnit se 
závěrem, že se 
zdravotní pojišťovny 
vypořádaly se 
současným právním 
stavem rozumně a 
rozhodují ve 
správním řízen. Na 
konci roku 2019 byl 
správním soudem 
Ministerstvu 
zdravotnictví 
postoupen 
k rozhodnutí případ 
žadatelky podle § 16 
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§ 19 odst. 2 – navrhované ustanovení přináší potenciál vzniku interpretačně a aplikačně sporných 
situací. Možnost poskytnutí zdravotní služby bez předchozího schválení již nyní obsahuje § 16 odst. 2. 
 

 Výběr případů, které za určitých podmínek nevyžadují předchozí souhlas zdravotní pojišťovny, 
působí jako náhodný. Není vůbec jasné, z jakého důvodu bylo mezi tyto případy zařazeno 
poskytnutí poukazových zdravotnických prostředků (kde si navíc lze představit jejich poskytnutí 
v režimu neodkladné péče jen stěží), ale již nikoliv např. zdravotních výkonů podle přílohy č. 1 (aniž 
bychom takové řešení doporučovali). Předkladatel navržené řešení nijak nevysvětluje, je tak 
nepřesvědčivé a nesystémové. 

 Rovněž nepřesvědčivě působí část důvodové zprávy, kde předkladatel vysvětluje, jak má fungovat 
vztah mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami při hodnocení splnění podmínek pro úhradu, 
postupoval-li poskytovatel podle § 19 odst. 2, když vyhodnotil péči jako neodkladnou. Předkladatel 
zde vyjadřuje své přání, aby zdravotní pojišťovny nepostupovaly příliš tvrdě vůči poskytovateli, 

zákona č. 48/1997 
Sb., kdy 
zaměstnanecká 
pojišťovna rozhodla 
o žádosti pouhými 
přípisy bez bližšího 
odůvodnění. Nadto 
krajský soud vyslovil 
domněnku, že 
odvolacím orgánem 
proti rozhodnutí 
revizního lékaře má 
být Ministerstvo 
zdravotnictví. 
V současné době 
probíhá řízení o 
kompetenční žalobě 
u společného senátu 
podle zákona o 
kompetenčních 
sporech. V případě, 
kdy dojde tento senát 
závěru, že odvolacím 
orgánem je skutečně 
Ministerstvo 
zdravotnictví, lze 
očekávat významné 
problémy při 
vyřizování žádostí o 
léčbu s předchozím 
přivolením zdravotní 
pojišťovny. Z těchto 
důvodů, ale i s cílem 
zakotvit větší právní 
jistotu pojištěnců 
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pokud nesprávně vyhodnotí povahu péče jako neodkladné a uvádí, že chybné vyhodnocení povahy 
péče jako neodkladné by nemělo vést k následnému odmítnutí úhrady. Současně však doufá, že 
poskytovatelé nebudou postupovat příliš excesivně. Máme za to, že zavedení pravidla do textu 
zákona, které bude moci být zjevně zneužíváno, avšak obtížně vymáháno, nelze obhájit pouhou 
vírou v jeho fungování. Na tom nic nemění ani zjevně mylná úvaha, že případné zásadnější 
vybočování z takto nastavených mantinelů by zdravotní pojišťovna měla být schopna řešit 
nastavením smluvních podmínek. V prostředí regulovaném rámcovými smlouvami je jakýkoliv zásah 
do textu individuálních smluv obvykle problematickým, zvláště, jednalo-li by se o změnu v rovině 
smluvního zakotvení odpovědnosti poskytovatele za chyby při aplikaci § 19 odst. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(právní úprava má 
sloužit primárně jim, 
nikoliv zdravotním 
pojišťovnám), 
považujeme 
navrženou změnu 
v této oblasti za 
nutnou. 
 
 
Akceptováno. 
 
Zdravotnické 
prostředky na 
poukaz, u nichž to 
vyžaduje příloha č. 3, 
budou vždy podléhat 
předchozímu 
schválení zdravotní 
pojišťovnou. 
 
 
Vysvětleno. 
 
Rozsah posuzování 
správnosti postupu 
poskytovatele 
zdravotních služeb 
není přáním 
předkladatele, ale 
prostým faktem 
souvisejícím 
s obsahem nároku 
pojištěnce. Pakliže 
jsou splněny 
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 Již v současném znění § 16 odst. 2 (pokud jde o režim mimořádné úhrady) je uvedeno, že: S 
výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, je poskytnutí zdravotních služeb podle 
předchozího odstavce vázáno na předchozí souhlas revizního lékaře. Už dnes tedy poskytovatel 
nemusí (dokonce nesmí) vyčkávat na rozhodnutí zdravotní pojišťovny, neboť nárok pojištěnce 
nevzniká, hrozí-li nebezpečí z prodlení, až s vydáním rozhodnutí, ale již existencí zdravotního stavu 
pojištěnce, který naplňuje zákonná kritéria jediné možnosti a výjimečnosti.  

Předkladatel namísto hrozby nebezpečí z prodlení přináší pojem neodkladné péče. Navrhované 
znění přináší nejistotu, protože sice „Zdravotní pojišťovna takto poskytnuté zdravotní služby uhradí 
poskytovateli, pokud byly splněny podmínky stanovené pro jejich úhradu s výjimkou předchozího 
posouzení zdravotní pojišťovnou.“, což by evokovalo, že pokud podmínky splněny nebyly, takovou 
péči neuhradí, na druhou stranu ale důvodová zpráva uvádí, že „samotné vybočení z mantinelů 
pojmu „neodkladné péče“ by nemělo vést k následnému odmítnutí úhrady poskytovateli zdravotních 
služeb. To je možné až v případě, kdy zdravotní pojišťovna dojde k závěru, že nebyly naplněny 

podmínky nároku 
pojištěnce a postup 
poskytovatele je jinak 
lege artis, nemělo by 
vybočení z mezí 
poskytnutí péče jako 
neodkladné mít vliv 
na jeho úhradu. 
Krom uvedeného je 
takové uspořádání 
vhodné i s ohledem 
na situace, při 
kterých bude 
k tomuto postupu 
docházet. Lze 
předpokládat, že 
tomu bude zejména 
v případech, kdy 
bude bezprostředně 
ohroženo zdraví 
nebo život pacienta, 
tudíž by poskytovatel 
neměl být postaven 
před rozhodování, 
zda mu bude taková 
péče následně 
uhrazena 
s poukazem na to, že 
se nejedná o péči 
neodkladnou. Cílem 
je motivovat 
poskytovatele 
k rychlému postupu 
v případech, kdy je to 
potřeba (právě proto, 
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podmínky pro poskytnutí předmětných zdravotních služeb jako hrazených z veřejného zdravotního 
pojištění.  
Domníváme se proto, že součástí posouzení zdravotní pojišťovnou by mělo být i naplnění těchto 
podmínek.  
 
 
 
 
 
 

 

 Není dále jasné, jak mají být plněny povinnosti ukládané navrženým ustanovením. Ukládá se zde 
totiž povinnost, která zní, že: O této skutečnosti (tedy např. o poskytnutí poukazového 
zdravotnického prostředku bez preautorizace) poskytovatel bezodkladně informuje příslušnou 
zdravotní pojišťovnu. Výdej poukazových zdravotnických prostředků je upraven v § 49 zákona č. 
268/2014 Sb., který v odst. 2 stanoví, že zdravotnický prostředek může být vydán pouze v lékárně, 
výdejně zdravotnických prostředků, oční optice nebo u smluvního výdejce. Komu je tedy uložena 
informační povinnost podle návrhu odst. 2? Předepisujícímu poskytovateli, či tomu, kdo 
zdravotnický prostředek vydal (ne vždy jde o poskytovatele)? Případně, má snad výdej 
zdravotnického prostředku zajistit poskytovatel a poté splnit svou informační povinnost, jak by snad 
plynulo z formulace věty první (Zdravotní služby podle odstavce 1 písm. a), f) a h) poskytne 
poskytovatel …)?    

 
 
 
 
 
 
§ 19 odst. 3 -  

 Okruh osob oprávněných k podání návrhu je v § 19 odst. 3 vymezen jako  
• k tomu příslušný ošetřující lékař, který zdravotní službu indikoval 
• poskytovatel, u něhož je tento lékař zaměstnán 
• pojištěnec. 
Takové rozdělení nedává smysl. Pokud bude umožněno podání návrhu i jiným osobám, než jen 

že v současnosti 
není postup podle § 
16 odst. 2 pro 
případy nebezpečí 
z prodlení z jejich 
strany téměř 
aplikován). Právní 
úprava má sloužit 
především k tomu, 
aby pacientům byla 
poskytnuta adekvátní 
péče co nejrychleji. 
Jakékoliv 
administrativní 
překážky vytvářené 
s cílem odmítnutí 
úhrady poskytovateli 
ovšem směřují 
k přesnému opaku. 
 
Pojem neodkladná 
péče je definován 
v právním předpise, 
svůj odraz našel již i 
v judikatuře a 
z těchto důvodů jej 
považujeme za 
vhodnější než 
„nebezpečí 
z prodlení“, byť se 
domníváme, že 
v praxi nedojde 
k významnější 
změně. 
Skutečnost, že se 
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pojištěnci (což je rozumné a odpovídá to i současné praxi), pak by mělo jít vždy o poskytovatele. 
Tak by tomu mělo být i v případě, že jde o poskytovatele zaměstnávající další lékaře. Není zřejmé, 
proč je první kategorie osob oprávněných k podání návrhu vymezena jako k tomu příslušný 
ošetřující lékař. Přitom vymezení kategorie osob může být významné i např. z hlediska 
odpovědnosti za negativní následek způsobený vadou návrhu, resp. jeho podáním, apod. 
 
 

 V důvodové zprávě je uvedeno, že pojištěnci by mělo být umožněno podání návrhu. Pak se však 
jako zavádějící jeví úvod věty: Nestanoví-li tento zákon jinak (…). V případě, že dojde k 
vyloučení možnosti pojištěnce samostatně v některých případech podat návrh (jako tomu má být 
v § 33), je nutné se vypořádat s otázkami, které by taková úprava přinesla – týkat se mohou 
např. vzniku povinného zákonného zastoupení, okruhu povinností poskytovatele v řízení, jeho 
odpovědnosti apod. Tyto otázky návrh novely neřeší. 

 
 
 
 
§ 19 odst. 4 a 5- 
Navržená právní úprava nakládá velmi volně s běžnými principy správního řízení a především je 
používá zcela jinak, než jak je obvyklé. Motivace návrhu má opět mít své těžiště v rychlosti vyřízení 
návrhů pojištěnců, fakticky však může působit zcela opačně.  
 
Návrh předpokládá, že má dojít k bezodkladnému vydání souhlasu za předpokladu, že zdravotní pojišťovna 
plně vyhoví návrhu. Řízení (správní řízení) se v takovém případě nezahajuje, souhlas zdravotní pojišťovna 
bezodkladně zašle tomu, kdo návrh podal. Pokud nebude postupováno cestou vydání neformálního 
souhlasu, tedy pokud nedojde k plnému vyhovění návrhu, má dojít k oznámení zahájení řízení pojištěnci a 
tomu, kdo návrh podal. Oznámením (jeho doručením) je řízení zahájeno. 

 Za problematické považujeme rozlišení hranice mezi neformálním vydáním souhlasu a 
správním řízením. Pro neformální vyřešení žádosti se stanoví časový úsek vymezený pojmem 
bezodkladně. Použití tohoto pojmu není samo o sobě potíží, nakonec jde o pojem používaný i ve 
správním řádu. Problém však může nastat v případě nečinnosti zdravotní pojišťovny, která návrh 
bezodkladně nevyřídí, neboť není stanovena žádná mezní časová hranice, ve které má 
zdravotní pojišťovna souhlas vydat. Uvedený problém rozhodně neřeší ani přenesení 
posuzování návrhu do správního řízení, jehož zahájení je spojeno až s oznámením ze strany 
zdravotní pojišťovny. Pokud tedy bude zdravotní pojišťovna nečinná, nebude správní řízení 

jedná/nejedná o 
nedokladnou péči, 
není podmínkou 
poskytnutí zdravotní 
péče jako hrazené 
z veřejného 
zdravotního pojištění 
(není součástí 
podmínek nároku 
pojištěnce). 
Navržené znění tento 
rozsah nijak 
neupravuje, pouze 
stanoví, že v případě 
„neodkladné péče“, 
nemusí poskytovatel 
zdravotních služeb 
čekat na schválení 
zdravotní 
pojišťovnou. 
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zahájeno. Stejně tak nedojde k zahájení správního řízení i tehdy, nebude-li oznámení o zahájení 
řízení doručeno, což rozhodně nemusí být neobvyklá situace. V takovém případě bude nutné 
zřejmě uvažovat např. i o doručování veřejnou vyhláškou. Kromě uvedených potíží dojde i k 
nadbytečným výdajům souvisejícím s doručováním oznámení o zahájení správního řízení a 
k obtěžování pojištěnců zbytečným přebíráním zásilek.  

 

 Zahájení řízení je tradičně spojeno s okamžikem dojití návrhu (řízení o žádosti), nebo 
s doručením oznámení o zahájení řízení (řízení z moci úřední). Návrh pojištěnce směřuje 
k typickému zahájení řízení o návrhu, paradoxně však bude řízení zahájeno až postupem, 
který čerpá inspiraci v řízení zahajovaném ex officio. Jde tak o řešení, které je kolizním 
k obvyklým procesním právním nástrojům. V každém případě nejde o řešení, které by 
jakkoliv mohlo přispět k rychlému vyřízení návrhu pojištěnce.  

 

 poslední věta v odst. 4 zní: Zdravotní služby lze poskytnout jako hrazené dnem vydání souhlasu. 
Motivace k této formulaci je v důvodové zprávě vysvětlena tak, že pak bude možné zdravotní 
služby čerpat co nejdříve – tedy ke dni vydání souhlasu. Tento způsob má plynout především z 
toho, že může dojít např. k neformálnímu oznámení, které bude stačit k poskytnutí zdravotních 
služeb. Přestože záměr navrhovatele může být hodnocen jako správný, jeho provedení v textu 
návrhu je opět nešťastné. V první větě odst. 4 návrhu se předpokládá zaslání souhlasu tomu, 
kdo návrh podal. Pak není zřejmé, odkud čerpá předkladatel oporu pro svůj závěr uvedený v 
důvodové zprávě, kde je uvedeno, že může dojít k neformálnímu oznámení. Správné není ani 
řešení spojující možnost poskytnutí zdravotní služby s vydáním rozhodnutí. Vydání rozhodnutí 
není možné automaticky spojovat s jeho oznámením (byť neformálním), jak to činí předkladatel. 
Správnějším by bylo v ustanovení zavést povinnost oznámit (či sdělit) souhlas (tedy nikoliv jej 
zaslat) tomu, kdo návrh podal s tím, že zdravotní služby lze poskytnout poté, co je souhlas 
oznámen (ostatně, nebude-li souhlas oznámen, nikdo se o něm nedozví …). 

VZP již dříve předložila vlastní návrh, který sleduje stejný záměr, jako návrh ministerstva – tedy 
zjednodušení a zrychlení posuzování návrhů pojištěnců. Zněl takto: 
 
(4) Vyhodnotí-li zdravotní pojišťovna, že obsah návrhu na posouzení nároku jí bez dalšího umožňuje 
vyslovit souhlas, učiní tak bezodkladně po jeho obdržení. Na vyslovení souhlasu se v takovém případě 
nevztahují obecné předpisy o správním řízení. V takovém případě se souhlas zdravotní pojišťovny 
sděluje pouze osobě, která návrh na posouzení nároku podala. 

 
 
 
 
 
 
V případě 
zdravotnických 
prostředků nebude 
možné jejich 
předepsání a výdej 
podle § 16 bez 
předchozího 
schválení zdravotní 
pojišťovnou. Pouze 
pro informaci potom 
uvádíme, že tuto 
informaci by měl 
pochopitelně předat 
zdravotní pojišťovně 
indikující 
poskytovatel 
zdravotních služeb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Vysvětleno. 
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(5) Vyhodnotí-li zdravotní pojišťovna, že není možné postupovat podle odst. 4, je návrhem na 
posouzení nároku zahájeno řízení, na které se použijí obecné předpisy o správním řízení, nestanoví-li 
tento zákon jinak. Má se za to, že řízení bylo zahájeno, nevysloví-li zdravotní pojišťovna souhlas podle 
odst. 4 do 25 dnů ode dne obdržení návrhu na posouzení nároku. Proti rozhodnutí, jímž zdravotní 
pojišťovna vyslovila souhlas, nejsou přípustné opravné prostředky. Pokud byl návrh na posouzení 
nároku podán prostřednictvím poskytovatele podle odst. 3, je rozhodnutí doručováno na vědomí i 
tomuto poskytovateli. 
 
Návrh VZP zachovává ve shodě s návrhem ministerstva povinnost vydat souhlas bezodkladně. Stejně 
tak předpokládá, že vydání souhlasu bude primárně řešeno mimo rámec správního řízení. Zavádí však 
lhůtu, ve které je třeba „neformální“ souhlas nejpozději vydat. Nedojde-li k vydání souhlasu ve 
stanovené lhůtě, dojde automaticky k přenesení posuzování návrhu do režimu správního řízení a 
nebude třeba dalšího úkonu k zahájení řízení. VZP navrhla původně lhůtu 25 dnů, je však možné 
diskutovat i o době kratší, nikoliv však výrazně (rozumným se jeví cca 20 dnů za současného zachování 
povinnosti vydat souhlas bezodkladně). - Pro pojištěnce takové řešení přináší jistotu o režimu řešení 
jeho návrhu, pro zdravotní pojišťovny jde pak o motivační prvek, aby návrhy posuzovaly co nejrychleji. 
Zcela pak odpadá zbytečné obtěžování všech zúčastněných rozesíláním a přebíráním oznámení o 
zahájení řízení.  

 
§ 19 odst. 6- 
Ustanovení nekoresponduje s odst. 3, který vymezuje obsah okruh osob oprávněných k podání návrhu. 
Z nejasného důvodu je mezi těmito osobami uveden i  k tomu příslušný ošetřující lékař, který zdravotní 
službu indikoval (viz připomínky k odst. 3), který však již není uveden jako osoba povinná k součinnosti. 
Povinnost součinnosti je dále uložena jen (obecně) poskytovateli. Není proto zřejmé, jak široce předkladatel 
vlastně chápe ukládanou povinnost součinnosti. Má se týkat jen poskytovatele, který navrhuje poskytnutí 
zdravotní služby, nebo i jiných poskytovatelů? V úvahu přichází okruh poskytovatelů, kteří by na základě 
vyhovění návrhu požadovanou zdravotní službu poskytli, nebo i dalších poskytovatelů, kteří by se sice 
samotného poskytnutí zdravotní služby neúčastnili, mohli by však být vyzváni (pojištěncem, nebo zdravotní 
pojišťovnou) ke sdělení svého odborného názoru v rámci dokazování apod. Komu je tedy povinnost 
ukládána? 
 
§ 19 odst. 7 věta druhá 
 
Navrhujeme i v textu zákona uvést, že rozhodnutí je poskytovateli oznámeno (resp. doručeno) na vědomí, 

 
 Skutečnost, že 
poskytovatel podává 
ve stanovených 
případech (§ 33 nebo 
§ 34) výlučně návrh, 
neznamená, že je 
v takovém případě 
účastníkem řízení či 
vzniká zákonné 
zastoupení. 
Účastníkem je pouze 
pojištěnec, který 
bude zastoupen 
pouze tehdy, pokud 
se tak 
s poskytovatelem 
výslovně dohodne (to 
platí pro všechny 
případy posuzování 
naplnění podmínek 
nároku zdravotní 
pojišťovnou). 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno na 
základě projednání 
na společném 
vypořádání k této 
oblasti (zdravotní 
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aby bylo zřejmé, že pouze pojištěnec je oprávněn k podání opravných prostředků. Poskytovatel by takové 
oprávnění ze zákona mít neměl s ohledem na jeho předpokládanou (byť návrhem novely zákona zcela 
najisto nevyjasněnou) procesní pozici. 
 
Ve druhé větě návrhu navrhujeme uvést, že nejsou přípustné opravné prostředky. Návrh věty druhé je dále, 
mimo jiné, i nevhodně formulován (proti rozhodnutí … není přípustné … přezkumné řízení). 
 
 
 
 
 
Navrhujeme nahradit slova „Proti rozhodnutí…“ slovy „Proti vydanému souhlasu…“, neboť v souladu 
s odst. 4 a též odst. 8 téhož § 19, jde o vydání souhlasu, nikoli o rozhodnutí. 
 

tyto připomínky jsou zásadní 

 

pojišťovny, 
Ministerstvo vnitra), a 
to takto: 
 
 
 
„(4) Vyhoví-li 
zdravotní pojišťovna 
plně návrhu na 
posouzení nároku, 
vydá bezodkladně 
souhlas 
s poskytnutím 
zdravotních služeb 
jako hrazených a 
zašle jej tomu, kdo 
návrh podal. 
Zdravotní služby lze 
poskytnout jako 
hrazené dnem 
vydání souhlasu. 
Souhlas není 
správním 
rozhodnutím. 

 

(5) Nevyhoví-li 
zdravotní pojišťovna 
návrhu na posouzení 
nároku postupem 
podle odstavce 4, 
nebo nevydá-li 
souhlas do 14 dnů 
od doručení návrhu 
na posouzení 
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nároku, rozhodne ve 
správním řízení. Tuto 
skutečnost oznámí 
zdravotní pojišťovna 
pojištěnci a tomu, 
kdo návrh podal.  
Řízení se považuje 
za zahájené dnem 
podání návrhu na 
posouzení nároku.“. 
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Akceptováno. 
 
(6) Účastníkem řízení je 
pojištěnec, o jehož 
nároku se rozhoduje. 
Poskytovatel, který 
pojištěnci poskytuje 
zdravotní služby, je 
povinen pojištěnci a 
zdravotní pojišťovně 
poskytnout součinnost 
za účelem vedení 
řízení. 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
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Z textu odstavce 6 
plyne, že účastníkem 
řízení je pouze 
pojištěnec. Jen on je 
tak oprávněn 
podávat odvolání, 
poskytovatel 
zdravotních služeb 
by tak mohl učinit 
pouze v případě, že 
je k tomu 
pojištěncem 
zmocněn. 
 
 
 
Souhlas se vydává 
pouze v případě 
postupu podle odst. 
4, naopak v případě 
zahájení 
standardního 
správního řízení se 
jedná o rozhodnutí 
vydávané ve 
standardním řízení 
podle správního 
řádu. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
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souhlasí. 
 

§ 20 odstavec 7  
 
Nevidíme, zvláštní důvod, proč by stanovením odměny členům této komise měla být zatěžována Správní 
rada pojišťovny. 
Je zavedenou praxí, že přiznání a výše odměny členům vnitřních orgánům pojišťovny (např. rozhodčí orgán 
apod.) za odvedený výkon, nejde-li správní či dozorčí, je v gesci ředitele pojišťovny. 
Navrhujeme toto ustanovení vypustit. 

tato připomínka je zásadní 

 

Vysvětleno. 
 
Považujeme za 
vhodné, aby o 
odměňování 
nerozhodoval 
managment 
zdravotní pojišťovny, 
který zároveň 
odpovídá za přijaté 
rozhodnutí a má tak 
zájem na výsledku 
řízení. Pokud má 
připomínkové místo 
za to, že 
odměňování členů 
rozhodčího orgánu je 
v gesci ředitele 
zdravotní pojišťovny, 
upozorňujeme, že 
takový postup je 
zjevně protizákonný 
(srov. § 53 odst. 11 
zákona č. 48/1997 
Sb.). 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 
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K § 22 písm. a)  
 

 Navrhujeme upravit znění § 22 písm. a) následujícím způsobem –  
…. 
„a) domácí zdravotní péče, pokud je poskytována na základě doporučení …. 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme doplnit specifikaci poskytované péče, a to buď dle našeho návrhu doplněním slova „zdravotní“ 
nebo poznámkou pod čarou s odkazem na ustanovení § 10 odst. 1 písm. b) zák. č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a to jako prevence 
předcházení možným potenciálním výkladům, že pojem „domácí péče“ zahrnuje i péči sociální. 
 

 Navrhujeme upravit znění § 22 písm. a) bod 6. následujícím způsobem –  
… 
6. ošetřujícího lékaře, jde-li o paliativní péči o pojištěnce v terminálním stavu, přičemž takto doporučenou 
péči lze hradit nejdéle po dobu 3 měsíců; doporučit ji lze i opakovaně, 
…. 
Odůvodnění: 
 

 S ohledem na záměr umožnit předepisování zdravotnických prostředků všeobecnou nebo dětskou 
sestrou- sestra v domácí péči (viz. Příloha č. 3, tabulka č. 3 - Seznam odborností pro preskripční 
omezení), nejsou v návrhu zákona dostatečně vymezena pravidla, při jejichž dodržení je zdravotní 
sestra k preskripci oprávněna.  Je proto nezbytné limitovat v zákoně rozsah jejího oprávnění 
předepisovat zdravotnické prostředky odkazem na doporučení lékaře, kde by pro něj byly 
stanoveny podmínky, a to v § 22 nebo/a zároveň v tabulce č. 3 - Seznam odborností pro 
preskripční omezení. Teprve po tomto zpřesnění bude text zákona odpovídat záměrům 
předkladatele, jak je formuloval v důvodové zprávě. 

 
tato připomínka je zásadní   

 

Vysvětleno. 
Jde o sladění 
terminologie se 
zákonem o 
zdravotních 
službách, který zná 
pojem „domácí 
péče“, přičemž jde 
výhradně o zdravotní 
péči. Sociální péče 
se z veřejného 
zdravotního pojištění 
nehradí. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
změnilo připomínku 
na doporučující. 
 
 
 
Akceptováno jinak. 
 
Navrhujeme úpravu 
formulace v tabulce 
preskripčních 
odborností v příloze 
č. 3, kdy u sestry 
v domácí péči bude 
toto vymezení: 
 
„všeobecná nebo 
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dětská sestra se 
specializovanou 
způsobilostí nebo 
zvláštní odbornou 
způsobilostí, 
v rozsahu 
stanoveném 
ošetřujícím lékařem v 
doporučení domácí 
péče (sestra v 
domácí péči)“ 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s tímto způsobem 
akceptace 
připomínky souhlasí. 

§ 30 odst. 2, písm. b), bod 7 
 
proti invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění 
vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b a proti chřipce, a to u pojištěnců s porušenou nebo 
zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie) nebo pojištěnců s indikovanou nebo provedenou 
splenektomií, pojištěnců s indikovanou nebo provedenou autologní nebo allogenní transplantací 
transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními 
imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané 
invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci; hrazenou službou je též očkování 
provedené před plánovaným výkonem nebo léčbou vedoucí k závažnému imunodeficitu.“ 
 
 
Nesouhlasíme s vypuštěním spojení „s indikovanou nebo“. Máme za to, že navrhovaná úprava neodpovídá 
důvodové zprávě, v níž se podává, že by umožnila úhradu očkování buď před výkonem (tedy v době, kdy 
lze očekávat nejlepší odpověď imunitního systému na očkování a zajištění lepší ochrany pacienta při 

Akceptováno. 
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stejných ekonomických nákladech) nebo po výkonu (např. splenektomie při úrazu). Shodné řešení se 
navrhuje i pro případy autologní nebo allogenní transplantace kmenových hemopoetických buněk. 
 
 
Uplatňujeme zásadní nesouhlas s doplněním poslední věty (věta za středníkem), cit.: „hrazenou 
službou je též očkování provedené před plánovaným výkonem nebo léčbou vedoucí k závažnému 
imunodeficitu.“ 
Toto doplnění je v rozporu s dohodou učiněnou s odbornou společností; a ve své podstatě v jejím důsledku 
bude znamenat zásadní dopad do rozpočtu plátců hrazených služeb (zdravotních pojišťoven). 
 
Od své účinnosti vyvolává vágní formulace § 30 odst. 2 písm. b) bodu 7. - pojištěnci se závažnými 
primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, 
nejistotu ohledně určení rozsahu konkrétních stavů spadajících do této skupiny, velikosti skupiny pojištěnců 
a od toho se odvíjející se predikce dopadu do systému veřejného zdravotního pojištění.  
Navržený text doplnění lze vykládat tak, že upravuje úhradu očkování pro další skupinu pojištěnců, a to 
těch kteří jsou před výkonem nebo léčbou vedoucí k závažnému imunodeficitu.  
 
Navrženým doplněním by byl okruh pojištěnců, na něž by se vztahoval tento bod ještě rozšířen a učiněn 
více nejasným/neurčitým. Z textu ustanovení není zřejmé, co konkrétně je považováno za závažný 
imunodeficit. Implicitní ponechání výkladu tohoto pojmu např. na NIKO by bylo v rozporu s požadavkem na 
úpravu rozsahu hrazených služeb zákonem. Text ustanovení musí být sám o sobě dostatečně 
určitý/konkrétní, aby ho bylo možné aplikovat a predikovat jeho finanční dopady.  
 
Nedoporučujeme hradit z prostředků v. z. p. očkování před léčbou vedoucí k závažnému imunodeficitu, tj. 
ještě před zahájením biologické léčby, chemoterapie, radioterapie.  Rozhodujícím faktorem je vždy 
závažnost ohrožení zdraví konkrétního pacienta sekundárním imunodeficitem, nikoliv základní diagnóza.  
Potenciální dopad v případě pacientů s onkologickým onemocněním může být v rozmezí několika desítek 
až stovek miliónů korun. 
 
Navržená úprava by vedla ke zvýšení ekonomických nákladů - lze v této souvislosti očekávat 
podstatné navýšení nákladů systému veřejného zdravotního pojištění (pokud uvažujeme min. o 100 
tis. pacientů, jednalo by se o náklad 850 mil. Kč). 
 
Nesouhlasíme s vložením poslední věty, tedy s úhradou očkování před léčbou vedoucí k závažnému 
imunodeficitu, tj. ještě před zahájením biologické léčby, chemoterapie, radioterapie. Rozhodujícím 
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faktorem by měla být vždy závažnost ohrožení zdraví konkrétního pacienta sekundárním imunodeficitem, 
nikoliv základní diagnóza.  
Ustanovení je nadto velmi obecné, neobsahuje např. bližší vymezení doby před určitým výkonem, ani 
výkon či léčbu samotnou. Z důvodové zprávy, která se k důvodům vložení této věty nijak blíže nevyjadřuje, 
ovšem vyplývá, že se jedná o jiné případy než výslovně upravenou splenektomii a transplantaci 
hemopoetických buněk. V RIA k návrhu zákona chybí jakékoli informace k této neurčité kategorii očkování. 
S ohledem na dikci je však možné předpokládat enormní zvýšení nákladů, potenciální dopad v případě 
pacientů s onkologickým onemocněním může být v rozmezí několika desítek až stovek miliónů korun. 
 
 
Požadujeme, aby tato věta byla z návrhu vypuštěna. 

 
tato připomínka je zásadní 

 

§ 32 odst. 6 

Navrhujeme úpravu odst. 6 § 32 a takto: 

(6) Zdravotnický prostředek nelze v režimu cirkulace podle odstavců 2 nebo 3 poskytnout druhému a 
každému dalšímu pojištěnci, pokud jde o zdravotnický prostředek, který byl stažen z oběhu z důvodu jeho 
nepřijatelného rizika pro zdraví a bezpečnost účinku na lidské zdraví. 

Zdůvodnění: jedná se o upřesnění důvodu stažení z oběhu, který odpovídá MDR 
 

tato připomínka je zásadní 

 

Akceptováno. 

§ 32b odst. 2 

Stávající ustanovení nepřesně používá termíny, navíc pro cenový předpis určuje, že se v CP stanoví cena 
jednotlivých přípravků z konopí. V praxi to ale povede k nesmírně složitému systému číselníkových cen (v 
platnosti od 1.1.2020), který stejně nebude moci postihnout všechny možnosti připravovaných přípravků. 
Cestou je vydání opatření obecné povahy, jak je uvedeno výše. 

Navrhujeme ve spojení s návrhem na doplnění § 15 odst. 5 tuto znění odst.: 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví v cenovém předpisu maximální cenu konopí pro léčebné 
použití pro každý druh konopí pro léčebné použití stanovený jiným právním předpisem. Při 
stanovení maximální ceny Ministerstvo zdravotnictví zohlední zejména cenu konopí pro léčebné 

Vysvětleno. 
 
Toto ustanovení 
nebylo předmětem 
novelizace. Konopí je 
dílčí surovina IPLP 
z rostliny konopí. 
Regulovat cenu 
pouze jedné suroviny 
je nedostatečné, 
neboť lékárna by si 
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použití vzešlou ze zadávacího řízení provedeného Ústavem podle jiného právního předpisu, nebo, 
není-li konopí pro léčebné použití vzešlé ze zadávacího řízení dostupné nebo neprovedl-li Ústav 
zadávací řízení, zohlední zejména cenu dováženého konopí pro léčebné účely 

tato připomínka je zásadní 

 

cenu konečného 
produktu mohla 
libovolně stanovit 
připočtením libovolné 
výše přirážek (obaly, 
příprava aj.) 
Výsledná cena 
konopí by se stala 
nepredikovatelnou a 
tím by se stala i výše 
úhrady 
nepredikovatelnou. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 

§ 39b odst. 5 písm. a) 

v návrhu změny chybí slovo „a podmínek“. Podobný přípravek má mít podle vzorového přípravku nejen 
výši, ale i podmínky úhrady, které nesmějí být nad rámec vzorového přípravku. Navrhujeme toto znění: 

…  požadováno stanovení výše a podmínek nad rámec výše a podmínek úhrady léčivého přípravku, 
kterému … 

tato připomínka je zásadní 

 

Vysvětleno. 
 
To, jak mají vypadat 
podmínky úhrady, 
explicitně řeší 
písmeno c) daného 
ustanovení. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s tímto vysvětlením 
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souhlasí. 
 

§ 39d odst. 8  
  
„V řízení o stanovení výše a podmínek úhrady podle § 39g po uplynutí dočasné úhrady se § 39c odst. 8 
nepoužije a Ústav stanoví úhradu podle § 39c odst. 2." 
  
Navrhujeme doplnit úpravu nepřiznání 2. dočasné úhrady v případě porušení zákonného závazku dle § 39d 
odst. 6 a 7. 

 
 

tato připomínka je zásadní 

 

Neakceptováno. 
Připomínkové místo 
nenavrhuje, jak 
přesně by úprava 
měla vypadat. Nad to 
se zdá být takový 
požadavek zbytečný 
– v odstavci 3 větě 
čtvrté je uvedeno to, 
co patrně 
připomínkové místo 
požaduje. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s tímto vysvětlením 
souhlasí. 

k § 39da odst. 3 
 
„V řízení o stanovení výše a podmínek úhrady se u léčivého přípravku určeného k léčbě vzácného 
onemocnění posuzují 
a) jeho terapeutická účinnost a bezpečnost,  
b) závažnost onemocnění, k jehož léčbě je určen,  
c) jeho nahraditelnost jinými léčebnými postupy hrazenými z prostředků zdravotního pojištění, 
d) celospolečenský význam možnosti terapeutického ovlivnění onemocnění, k jehož léčbě je určen, a 
dopady léčby na systém zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení, 
e) jeho prokazatelný přínos na zlepšení kvality života pacienta,  
f) reálné možnosti pro zajištění poskytování úspěšné a efektivní léčby v síti poskytovatelů zdravotních 
služeb, 
g) doporučené postupy odborných institucí a příslušných odborných společností, 

Neakceptováno. 
Vysvětleno. 
Podmínky úhrady … 
včetně případných 
smluv podle § 39f 
odst. 12… nemají 
vliv jen na dopad do 
rozpočtu. Je zde 
myšlen dopad 
obecný, v širším 
slova smyslu, včetně 
např. dopadu na 
předpoklady ze 
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h) podmínky jeho úhrady z prostředků zdravotního pojištění navržené v žádosti, včetně případných smluv 
podle § 39f odst. 12 uzavřených ve veřejném zájmu držitelem rozhodnutí o registraci a zdravotními 
pojišťovnami omezujících dopad na prostředky zdravotního pojištění do rozpočtu nebo upravujících sdílení 
rizik souvisejících s účinností tohoto léčivého přípravku v podmínkách klinické praxe, 
i) analýza nákladové efektivity, avšak bez zohlednění jejího výsledku v podobě poměru inkrementálních 
nákladů a přínosů, 
j) předpokládaný dopad do rozpočtu zohledňující veřejný zájem podle § 17 odst. 2.“ 
 
Odůvodnění: 
 
S ohledem na nově zaváděnou legislativní zkratku „dopad do rozpočtu“ navrhujeme příslušnou změnu 
textu. 

tato připomínka je zásadní 

 

kterých vychází 
CEA/CUA. 
 
Upozorňujeme, že 
dopad do rozpočtu je 
totiž podle § 15 odst. 
8 „jen“ rozdíl mezi 
náklady na 
předmětný LP a 
náklady na 
komparátora. Stejný 
termín používá i § 
39b odst. 2 písm. j). 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s tímto vysvětlením 
souhlasí. 

§ 39da odst. 11  
 
„Na základě žádosti zdravotní pojišťovny, podané ne dříve než 1 rok od vykonatelnosti rozhodnutí o 
stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku určeného k léčbě vzácného onemocnění, nebo z 
moci úřední Ústav zahájí řízení, jehož účelem je přehodnocení rozhodnutí o stanovení výše a podmínek 
úhrady léčivého přípravku určeného k léčbě vzácného onemocnění, pokud dopad do rozpočtu zásadně 
převýšil odhady, na základě kterých bylo o úhradě rozhodnuto, nebo terapeutická účinnost nebo 
bezpečnost léčivého přípravku určeného k léčbě vzácného onemocnění při používání v klinické praxi 
nesplnila předpoklady, na základě kterých bylo o úhradě rozhodnuto, nebo se změnila klinická praxe nebo 
doporučené postupy léčby vzácného onemocnění. V řízení se postupuje podle odstavců 1 až 9 obdobně.“ 
 
Odůvodnění: 
 
Z ustanovení není zcela jasné, zda pro zahájení řízení z moci úřední platí rovněž lhůta 1 roku od 

Akceptováno. 
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vykonatelnosti rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku. 
 
Dále žádáme o odstranění slova zásadně z textu, neboť v rámci VPŘ byla tato uplatňovaná námitka VZP již 
akceptována a kladně vypořádána, nyní je však opět v textu uvedeno. 

tato připomínka je zásadní  

 

§ 39f odst. 6 písm. f)  
 
„smlouvy se zdravotními pojišťovnami, týkají-li se objemu dodávek, cen nebo úhrad projednávaného 
léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, uzavřená ve veřejném zájmu (§ 17 odst. 2) s 
držitelem registrace, je-li k takové dohodě výrobcem zmocněn, nebo s výrobcem nebo dovozcem léčivého 
přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, a to v plném a čitelném znění“ 
 
Odůvodnění: 
 
Smlouvy by dle našeho názoru neměly být nutně přikládány k žádosti s ohledem na možnost jejich 
pozdějšího uzavření. Povinnost předložení těchto smluv by měla jít za držitelem v průběhu celého 
správního řízení. Je třeba upravit povinnost držitele předložit tyto smlouvy kdykoliv, pokud budou uzavřeny 
v průběhu správního řízení. 
 
S ohledem na odlišnou terminologii navíc není jasné, zda jsou těmito smlouvami myšleny smlouvy dle § 
39g odst. 13 ZVZP. Mělo by být proto terminologicky sjednoceno. 

tato připomínka je zásadní  

 

Akceptováno. 
 
Do § 39f odst. 10 
byla výslovně 
zmíněna 
připomínkou 
předpokládaná 
možnost.  
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s tímto způsobem 
vypořádání souhlasí. 

§ 39g odst. 14 

Poslední věta navrhovaného ustanovení hovoří o tom, že smluvní ujednání mezi držitelem a plátcem 
musejí být oznámena třetí straně, v tomto případě smluvnímu poskytovateli, který se má zavázat k 
dodržování smluvní ceny. Toto ustanovení by ve své podstatě znamenalo, že součástí smlouvy o ceně 
bude zároveň ujednání s poskytovateli, kteří se mají dalším smluvním aktem plátci zavázat dodržovat 
dojednanou cenu. Tato konstrukce velmi komplikuje smluvní vztahy, a to mezi držitelem a plátcem, kdy na 
smluvní cenu bývá uvalena mlčenlivost. Zákon tak tímto ustanovením vlastně nedovolí uzavřít cenu 
neveřejnou, protože k dojednané ceně musí být uzavřena dalších ujednání s dalšími mnoha stranami - 
poskytovateli. Plátce tím ztrácí možnost vyjednávat o ceně a tím se zužuje prostor při vyjednávání o vstupu 
léčivých přípravků do hrazené péče. Toto ustanovení ani nijak nemotivuje držitele procházet posouzením 

Akceptováno jinak. 
 
Bylo vysvětleno, že 
smluvním závazkem 
se rozumí závazek 
plynoucí již 
z rámcové smlouvy. 
Vzhledem k tomu, že 
se jedná o „smluvní 
poskytovatele“, byl 
závěr ustanovení „ a 
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Ústavu a stanovením ceny a úhrady ve správním řízení. Návrh textu tak omezuje možnosti uzavírat smluvní 
ceny plátcům, což ve svém důsledku omezí vstup nových přípravků na trh, protože nebude možné 
jednoduše vyjednat výhodnější cenu, vždy bude nutné smluvní ujednání s poskytovateli, a to ze strany 
plátců péče. Ustanovení však bude mít dopad i na poskytovatele, protože budou přípravky nakupovat za 
vyšší ceny, což pro ně bude znamenat vyšší výdaje z rozpočtů. Z uvedených důvodů navrhujeme 
vyškrtnout část: "pokud mu byla řádně oznámena a pokud se k tomu se zdravotní pojišťovnou smluvně 
zavázal." 

tato připomínka je zásadní 

 

pokud se k tomu se 
zdravotní pojišťovnou 
smluvně zavázal“ 
vypuštěn (bude platit 
vždy). Co se týče 
řádného oznamování 
smluvním 
poskytovatelům, je 
nutno upozornit, že 
vykazování výše 
úhrady je vztah mezi 
poskytovatelem 
zdravotních služeb 
(PZS) a zdravotní 
pojišťovnou (ZP). 
Souvisí s právem 
PZS získat finanční 
prostředky za 
poskytnutí LP (v 
zásadě se totiž 
bavíme o ZULPech, 
které se nevydávají, 
ale používají při 
poskytování 
zdr.služeb). Nelze 
tedy přece 
uplatňovat vůči PZS 
restrikce, o kterých 
neví. Požadovaná 
změna je v rozporu 
s právní jistotou PZS.  
Pokud by PZS měl 
na základě právních 
předpisů (tento 
zákon + cenový 
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předpis) právo 
účtovat určitou 
hodnotu (v zásadě 
UHR1 ze SCAU), ale 
ZP by toto právo 
limitovalo částkou 
nižší, která není PZS 
známa, pak jde o 
porušení práva PZS. 
Jediný způsob, jak 
tuto situaci vyřešit, 
je, že PZS bude 
danou částkou vázán 
(smluvně) a musí ji 
znát. Rozumným 
prostředkem 
srozumění se s touto 
částkou je číselník 
ZP, kterým je PZS 
vázán smluvně. 
ZP pak musí zajistit, 
že ve smlouvách 
s MAH bude 
ukotveno, že uvedení 
částky v číselníku ZP 
není porušením 
mlčenlivosti, neboť 
veskrze jde pouze o 
vykazovací hodnotu 
mezi PZS a ZP a 
vlastně vůbec 
nemusí jít o předmět 
smlouvy mezi ZP a 
MAHem.  
Upozorňujeme, že 
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číselníky ZP nejsou 
oficiálním zdrojem 
cenových referencí 
za ČR a nemáme 
povědomí o tom, že 
by s nimi kterýkoliv 
stát takto zacházel. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s tímto vysvětlením 
souhlasí. 

§ 39r odst. 2  
 
„Výrobce zdravotnického prostředku, zplnomocněný zástupce výrobce zdravotnického prostředku 
usazeného ve třetí zemi, anebo osoba písemně pověřená výrobcem zdravotnického prostředku k jednání 
podle této části nebo zplnomocněným zástupcem výrobce zdravotnického prostředku usazeného ve třetí 
zemi k jednání ve všech záležitostech podle této části týkajících se veškerých výrobcem na trh uváděných 
zdravotnických prostředků, avšak vždy pouze jedna z těchto osob, (dále jen „ohlašovatel“) elektronicky 
ohlásí Ústavu zařazení, vyřazení nebo změnu zařazení zdravotnického prostředku do úhradové skupiny, 
popřípadě do skupiny zaměnitelných prostředků, pokud byla Ústavem vytvořena. Třetí zemí se rozumí 
jakýkoliv stát kromě České republiky, členských států Evropské unie, smluvních států Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru a Švýcarské konfederace. Na zaměnitelnost zdravotnických prostředků nemá vliv 
odlišná osoba výrobce zdravotnického prostředku, jiné barevné provedení, dílčí rozdíly v materiálovém 
složení, odlišnosti ve vzhledu a obdobné rozdíly v provedení, které neovlivňují funkční vlastnosti a určený 
účel použití zdravotnického prostředku.“ 
 
V navrhovaném ustanovení dle našeho názoru chybí specifikace „trhu“, s nímž má být pro účely tohoto 
ustanovení pracováno – na jiných místech ZVZP návrh například uvádí „na trh v České republice“. 
 

tato připomínka je zásadní 

 

Akceptováno jinak.  
 
Předmětná část 
ustanovení bude 
vypuštěna. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s tímto způsobem 
vypořádání souhlasí. 
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§ 39r odst. 5 – bod 119 ZVZP 
 
„Ohlašovatel v ohlášení kromě náležitostí stanovených správním řádem uvede 
a) název a adresu sídla výrobce zdravotnického prostředku, jde-li o osobu odlišnou od ohlašovatele, 
b) kopii písemného pověření k jednání podle této části s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné 
jednat za výrobce zdravotnického prostředku nebo zplnomocněného zástupce výrobce zdravotnického 
prostředku usazeného ve třetí zemi, pokud nejsou ohlašovateli, 
c) registrační číslo nebo jediné registrační číslo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie42g) 
výrobce zdravotnického prostředku nebo zplnomocněného zástupce výrobce zdravotnického prostředku 
usazeného ve třetí zemi, bylo-li Ústavem přiděleno, 
d) obchodní název zdravotnického prostředku, 
e) doplňky názvů označující každou variantu ohlašovaného zdravotnického prostředku, pokud existuje více 
variant, 
f) UDI-DI nebo UDI-ID UDI-PI podle přímo použitelného předpisu Evropské unie42g) ohlašovaného 
zdravotnického prostředku, byl-li přidělen, 
g) úhradovou skupinu, popřípadě a skupinu zaměnitelných prostředků, do kterých zdravotnický prostředek 
podle ohlašovatele náleží, 
h) nejvyšší cenu, za kterou je ohlašovaný zdravotnický prostředek uváděn nebo poprvé dodáván v rámci 
distribučního řetězce na trh na území České republiky, bez obchodní přirážky a daně z přidané hodnoty 
(dále jen „cena původce“); cenu původce ohlašovatel uvede pro každou variantu ohlašovaného 
zdravotnického prostředku, * 
i) předpokládanou výši úhrady ohlašovaného zdravotnického prostředku přepočtenou podle parametrů 
obsažených příloze č. 3 k tomuto zákonu; předpokládanou výši úhrady včetně daně z přidané hodnoty 
uvede ohlašovatel pro každou variantu ohlašovaného zdravotnického prostředku, 
j) písemný souhlas Ministerstva zdravotnictví s úhradou ohlašovaného zdravotnického prostředku, pokud 
ohlašovatel v ohlášení uvede jako úhradovou skupinu „Nekategorizované zdravotnické prostředky“ s 
úhradovým limitem 50 %, 
k) smlouvu o sdílení rizik uzavřenou mezi všemi zdravotními pojišťovnami a ohlašovatelem, vztahující se na 
všechny dodávky v ní uvedeného zdravotnického prostředku na trh v České republice, pokud ohlašovatel v 
ohlášení uvede jako úhradovou skupinu „Nekategorizované zdravotnické prostředky“ s úhradovým limitem 
100 %; povinnou součástí smlouvy o sdílení rizik je analýza dopadu do rozpočtu, stanovení ročního 
nákladového stropu pro takový zdravotnický prostředek a rozdělení rizik mezi zdravotní pojišťovny a 
ohlašovatele pro případ jeho překročení; a 
l) počet měrných jednotek v balení ohlašovaného zdravotnického prostředku podle přílohy č. 3 k tomuto 
zákonu; počet měrných jednotek v balení uvede ohlašovatel pro každou variantu ohlašovaného 

Akceptováno 
částečně. 
 
Změna týkající se 
úpravy UDI-PI byla 
akceptována, změna 
týkající se ceny 
výrobce akceptována 
nebyla. 
 
Na cenu původce je 
následně vázána i 
cenová regulace, kdy 
je cena 
zdravotnického 
prostředku 
regulována cenou 
původce a maximální 
obchodní přirážkou. 
Považujeme proto za 
vhodné pracovat i na 
úrovni zákona s touto 
cenou. I formulace 
v současnosti 
obsažená v zákoně 
(nejvyšší cena, za 
kterou je výrobek 
dodáván na trh na 
území ČR), přestože 
má zavedenu 
legislativní zkratku 
„cena výrobce“, je 
z věcného pohledu 
právě cenou 
původce. 
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zdravotnického prostředku.“ 
 
Odůvodnění: 
 
Nařízení o zdravotnických prostředcích rozeznává pouze UDI-DI (identifikátor prostředku v rámci jedinečné 
identifikace prostředku) a UDI-PI (identifikátor jednotky výroby prostředku), nikoli UDI-ID. Pokud jde o 
identifikátory UDI, máme za to, že od účinnosti nařízení o zdravotnických prostředcích budou muset UDI 
mít všechny zdravotnické prostředky. Navrhujeme zvážit, zda by nebylo vhodné do přechodných 
ustanovení zahrnout na přechodnou dobu možnost nezahrnutí tohoto údaje do hlášených údajů s ohledem 
na přímou aplikovatelnost nařízení. 
 
*Označenou formulaci nenavrhujeme vypustit, ale přeformulovat - Cenu výrobce navrhujeme nahradit cenu 
původce, a to s ohledem na skutečnost, že dochází k navyšování ceny v rámci distribučního řetězce 
předtím, než je zdravotnický prostředek dodán na trh České republiky. Navrhujeme tak evidovat cenu, za 
kterou byl uveden zdravotnický prostředek na trh obecně či alespoň na trh EU. Máme za to, že navržená 
úprava může vést i ke zneužívání rozsahu distribučního řetězce a umělé navyšování ceny zdravotnických 
prostředků. 
 

tato připomínka je zásadní 

 

Pokud jde o evidenci 
tzv. ceny výrobce, 
s tou zákon počítá 
též, jak vyplývá 
z navrhovaného 
znění § 39r odst. 8 
písm. e), kdy má být 
povinností 
ohlašovatele 
k ohlášení přiložit 
podepsaný ceník 
výrobce nebo jiný 
doklad, ze kterého 
vyplývá cena, za 
kterou je 
zdravotnický 
prostředek uváděn 
na trh Evropské 
Unie. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s tímto způsobem 
akceptace 
připomínky souhlasí. 

K § 39r odst. 8  
 
„Ohlašovatel k ohlášení dále v elektronické podobě přiloží 
a) návod k použití ohlašovaného zdravotnického prostředku v českém jazyce ve znění aktuálním ke dni 
podání ohlášení, pokud byl návod k použití výrobcem zdravotnického prostředku vydán, 
b) platné prohlášení o shodě ohlašovaného zdravotnického prostředku v českém nebo anglickém jazyce, 
c) platný certifikát vydaný notifikovanou osobou pro zdravotnické prostředky nebo oznámeným subjektem 

Vysvětleno. 
 
Legislativní zkratka 
dopadu do rozpočtu 
se podle své definice 
netýká 
zdravotnických 
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pro zdravotnické prostředky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie42g) v případě 
diagnostického zdravotnického prostředku in vitro určeného pro sebetestování, zdravotnického prostředku 
rizikové třídy IIa, IIb a III nebo zdravotnického prostředku rizikové třídy I sterilního nebo s měřicí funkcí 
v českém nebo anglickém jazyce, 
d) kopii závěrečné zprávy z klinického hodnocení nebo kopii závěrečné zprávy z hodnocení funkční 
způsobilosti, 
e) aktuální ceník podepsaný výrobcem zdravotnického prostředku nebo doklad osvědčující cenu, za kterou 
je ohlašovaný zdravotnický prostředek uváděn na trh Unie a jeho překlad do českého jazyka, a 
f) hodnocení nákladové efektivity a dopadu na finanční prostředky zdravotního pojištění do rozpočtu 
způsobeného používáním zdravotnického prostředku, s vyčíslením nákladů na 1 pojištěnce a 
odhadovaného počtu pojištěnců za rok, v případě, kdy ohlašovatel v ohlášení uvede jako úhradovou 
skupinu „Nekategorizované zdravotnické prostředky“. 
 
Odůvodnění: 
 
S ohledem na nově zaváděnou legislativní zkratku „dopad do rozpočtu“ navrhujeme příslušnou změnu 
textu. 

tato připomínka je zásadní 

 

prostředků. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s tímto vysvětlením 
souhlasí. 

§ 39t odst. 2  
 
„Ústav zveřejňuje na elektronické úřední desce k patnáctému dni kalendářního měsíce návrh seznamu 
podle odstavce 1. Do dvacátého druhého dne kalendářního měsíce se lze k návrhu seznamu vyjádřit. Ústav 
vyjádření vyhodnocuje a provádí opravy. O vyhodnocení návrhu na opravu seznamu Ústav informuje toho, 
kdo návrh podal, neinformuje.“ 
 
Odůvodnění: 
 
Navrhujeme upravit text tak, aby SÚKL informoval navrhovatele o tom, jak byl vyřízen jeho požadavek na 
opravu seznamu. Pakliže by tato změna nebyla akceptována, navrhovatel by se vůbec nedozvěděl, proč 
nebyl jeho podnět vyslyšen. 
 

tato připomínka je zásadní  

 

Vysvětleno. 
 
Ústav má na 
vypořádání 
připomínek pouhé 
dva kalendářní dny. 
Nelze požadovat, 
aby během této doby 
Ústav dokázal 
připomínky nejen 
vypořádat, ale také o 
jejich vypořádání 
připomínkující 
subjekty informoval. 
Zároveň se jedná o 
obdobnou úpravu 
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jako u léčivých 
přípravků, kde k 
informování 
připomínkujících 
subjektů též ze 
strany Ústavu 
nedochází. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s tímto vysvětlením 
souhlasí. 
 
 

§ 39t odst. 3  
 
„V případě zjištění chyby v seznamu podle odstavce 1 Ústav chybu odstraní nejpozději do 10 pracovních 
dnů vydáním opravného seznamu. Právní účinky opravného seznamu nastávají prvním pracovním dnem 
následujícím po dni jeho vydání.“ 
 
Odůvodnění: 
 
Navrhujeme stanovit datum účinnosti opraveného seznamu nikoli prvním dnem následujícím po dni vydání 
opravného seznamu, nýbrž až prvním pracovním dnem následujícím po dni vydání. Tato změna je 
navržena s ohledem na skutečnost, že v případě, že dojde k vydání opraveného seznamu v pátek, není 
technicky možné zajistit, aby již druhý den (v sobotu) platili pojištěnci úhrady dle nového seznamu. 
 

tato připomínka je zásadní  

 

Akceptováno. 

§ 40 odst. 17 
V § 40 odst. 17 navrhujeme provést následující úpravu -  
Poskytovateli je zdravotní pojišťovna povinna na jeho žádost sdělit informaci o tom, u kterého registrujícího 

 
 
Akceptováno. 
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poskytovatele ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro 
děti a dorost je pojištěnec registrován. V případě, že u registrujícího poskytovatele uvedeného ve větě 
první poskytuje zdravotní služby více lékařů, sdělí zdravotní pojišťovna informaci o konkrétním 
registrujícím lékaři. 
 
Odůvodnění: 
Z pohledu zdravotních pojišťoven je registrace pojištěnců evidována na pracoviště (IČP), což je v některých 
případech více lékařů stejné odbornosti. Informace o konkrétním registrujícím lékaři pojištěnce v těchto 
případech k dispozici není a nelze ji proto ani poskytovatelům sdělit.  
 
Zároveň je poslední věta v rozporu s probíhající reformou primární péče a s konceptem sdružených praxí. 
Pojištěnec by měl mít registrujícího poskytovatele (pracoviště), ale registraci ke konkrétnímu lékaři již 
v tomto směru považujeme za přežitou (i vzhledem k nastavení úhradových mechanismů, technickým, 
administrativním a organizačním aspektům). 
 

tato připomínka je zásadní  

 

 
Navíc bude 
ustanovení doplněno 
také o registrujícího 
gynekologa. 

§ 43, odst. 3 

Při změně zdravotní pojišťovny je zdravotní pojišťovna, u které byl pojištěnec pojištěn, povinna do 3 měsíců 
ode dne změny zdravotní pojišťovny podle § 11a bezplatně předat nové zdravotní pojišťovně pojištěnce 
údaje o čerpání hrazených služeb, u nichž je zákonem nebo rozhodnutím Ústavu stanoven množstevní limit 
nebo jiné podmínky nároku pojištěnce, pokud tento limit nebo podmínky mohou mít vliv na poskytnutí 
zdravotních služeb jako hrazených pojištěnci po změně zdravotní pojišťovny. 

Navrhujeme za citovaný text doplnit větu: „Výčet hrazených služeb, které si dle věty první budou 
zdravotní pojišťovny předávat, stanoví Ministerstvo prováděcím předpisem.“ 

Odůvodnění: pro předejití případným rozporům, které zdravotní služby mají být předmětem této výměny 
informací, doporučujeme vytvořit jasný seznam vyhláškou MZČR. 

 
Navrhujeme vypustit nově vkládaný § 43 odst. 3 
 
„Při změně zdravotní pojišťovny je zdravotní pojišťovna, u které byl pojištěnec pojištěn, povinna do 3 
měsíců ode dne změny zdravotní pojišťovny podle § 11a bezplatně předat nové zdravotní pojišťovně 
pojištěnce údaje o čerpání hrazených služeb, u nichž je zákonem nebo rozhodnutím Ústavu stanoven 
množstevní limit nebo jiné podmínky nároku pojištěnce, pokud tento limit nebo podmínky mohou mít vliv na 

Vysvětleno. 
 
Z uplatněných 
připomínek není 
zřejmé, co 
připomínkové místo 
požaduje. V první 
navrhuje doplnění, 
zatímco ve druhé 
vypuštění textu. 
Ačkoliv souhlasíme 
s tím, že 
problematika by měla 
být řešena primárně 
prostřednictvím 
Národního registru 
zdravotních služeb, 
je otázkou, kdy 
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poskytnutí zdravotních služeb jako hrazených pojištěnci po změně zdravotní pojišťovny.“ 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme ustanovení o předávání dat pojištěnců odstranit. Nejedná se o systémové řešení, navrhujeme 
tuto problematiku řešit na centrální úrovni v rámci elektronizace zdravotnictví, případně využít již stávající 
datové zdroje (NRHZS). Jedná se o duplicitní sběry údajů, které jsou již v NRHZS obsaženy. Zdravotní 
pojišťovny však údaje nemohou čerpat. 
Tento formát předávání informací není schopen zajistit čerpání péče nad stanovený limit, jelikož se jedná o 
ex post hodnocení. I v průběhu stanovené 3měsíční lhůty pro předání údajů může již pojištěnec čerpat 
hrazené služby, u nichž je stanovený nějaký limit. V případě např. účelového jednání pojištěnce nelze 
čerpání hrazených služeb s definovaným limitem tímto postupem zabránit. Pro hodnocení nároku 
pojištěnce na hrazené služby ex ante by byl vhodnější např. on-line registr (přístupný především pro 
poskytovatele zdravotních služeb), nikoliv časově zpožděná data z vyúčtování dávek, která mohou sloužit 
max. k zpětné revizi ze strany zdravotní pojišťovny. 
Předávání dat mezi pojišťovnami bude znamenat vybudovat zcela novou strukturu datových skladů 
zdravotních pojišťoven včetně vytvoření systémů pro zabezpečené předávání dat. Klade i velké nároky na 
technickou infrastrukturu základních registrů vedených Ministerstvem vnitra (problematika AIFO). Je zde i 
problematika reputačního rizika pojišťovny, která bude čerpat předané údaje, kdy pojištěnec si může i 
oprávněně stěžovat, že péče nebyla v minulosti poskytnuta. Pojišťovna není nikterak oprávněna předané 
informace od jiné pojišťovny verifikovat a kontrolovat. 
Dále je nutné vzít v úvahu i problematiku ochrany osobních údajů – posouzení zásady minimalizace 
zpracování osobních údajů a dalších pravidel obsažených v právních předpisech. 
 

tato připomínka je zásadní 

 

taková právní úprava 
projde legislativním 
procesem. Do doby 
její realizace 
považujeme za 
jednoznačně 
žádoucí, aby 
zdravotní pojišťovna, 
k níž pojištěnec 
přejde, disponovala 
informacemi o 
zdravotních 
službách, které jsou 
omezeny 
frekvenčními či 
množstevními 
omezeními podle 
příslušných 
ustanovení zákona č. 
48/1997 Sb. 
(Upozorňujeme, že 
toto se netýká 
omezení pro účely 
vykazování podle 
Seznamu 
zdravotních výkonů, 
ale pouze těch, která 
jsou rozhodná pro 
určení nároku 
pojištěnce). Máme za 
to, že tato omezení a 
tím i rozsah 
předávaných 
informací potom 
plyne především 
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z příslušných příloh 
zákona č. 48/1997 
Sb. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s tímto vysvětlením 
souhlasí. 

§ 44 odst. 4 a odst. 7 

V § 44 odst. 4 je chybné označení písmen, v navrhovaném ustanovení je dvakrát písm. d) – jedno ve 
vztahu k povinnosti ve smyslu § 46 odst. 1 a podruhé ve vztahu k „nové“ povinnosti ve smyslu § 43 odst. 3. 

Je nutné napravit označení jednotlivých písmem daného odstavce. 

Návazně na to pak upravit i odkazy v odstavci 7. 

Navrhujeme vypustit § 44 odst. 4 
 
Zdravotní pojišťovna se dopustí přestupku tím, že  
… 
d) v rozporu s § 43 odst. 3 nepředá nové zdravotní pojišťovně pojištěnce údaje o čerpání hrazených služeb, 
 
Odůvodnění: 
Vzhledem k požadavku na zrušení § 43 odst. 3 je sankce nadbytečná. 
 
 

tato připomínka je zásadní 

 

Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
 
Viz vypořádání 
připomínky k § 43 
odst. 3. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s tímto vysvětlením 
nesouhlasí. 

§ 53 odst. 1 - rozhodování o ne/účasti v systému veřejného zdravotního pojištění Akceptováno 
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Text ustanovení navrhujeme upravit následujícím způsobem- 

Na rozhodování zdravotních pojišťoven ve věcech týkajících se sporných případů o naplnění podmínek 
pro účast ve zdravotním pojištění podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů…. 

 Z výčtu případů, kdy je na základě zák. č. 48/1997 Sb. vedeno správní řízení tedy navrhujeme 
vyřadit rozhodování ve věcech týkajících se sporných případů o naplnění podmínek pro 
účast v systému veřejného zdravotního pojištění podle tohoto zákona nebo jiných právních 
předpisů. V návaznosti na to pak odstranit odpovídající úpravu v § 20 odst. 2 písm. a) a 
provést úpravu v § 53 odst. 9 (včetně výslovné úpravy Rozhodčího orgánu jako odvolacího 
orgánu pro tyto případy).  

 Pokud by byla připomínka směřující k odstranění textu v § 53 odst. 1 akceptována a zároveň by 
byl v návrhu ponechán § 53e (Nestanoví-li tento zákon jinak, rozhoduje o odvolání v řízeních 
vedených podle tohoto zákona Ministerstvo zdravotnictví.), měl by být výslovně upraven 
Rozhodčí orgán jako odvolací orgán pro tyto případy. Jinak by se, když někdo podá žádost o 
rozhodnutí, zda právní vztah vznikl/trvá/zanikl podle § 142 SŘ při neexistenci speciální úpravy i 
v těchto případech nově stalo odvolacím orgánem MZ. 

  

 Pokud nebude odstranění textu v § 53 odst. 1 akceptováno, navrhujeme výslovně 
upřesnit jeho znění tak, aby bylo zřejmé, že řízení ve sporných případech o naplnění 
podmínek pro účast ve zdravotním pojištění lze zahájit pouze na žádost. Máme za to, že 
obecný popis v důvodové zprávě není pro právní jistotu při budoucí aplikaci zákona dostatečný. 
Současně doporučujeme stanovit v těchto případech odvolacím orgánem Rozhodčí 
orgán, který by byl vhodnější než revizní komise (nejedná se přímo o rozhodování o úhradě 
zdravotních služeb; tzn. vypustit § 20 odst. 2 písm. a) a provést odpovídající úpravu v § 53 odst. 
9 návrhu zákona). 

Odůvodnění:  

Dosud bylo správní řízení vedeno a rozhodnutí o účasti/neúčasti na veřejném zdravotním pojištění 
vydávána v jednotkách případů za rok, vždy pouze na žádost v souladu s § 142 SŘ (dosud žádali jen 

částečně. 
 
Text upraven dle 
alternativního návrhu 
ve druhé části 
připomínky takto: 
 
 
„ Zdravotní 
pojišťovny rozhodují 
ve věcech 
 
a) týkajících se 
sporných případů o 
naplnění podmínek 
pro účast ve 
zdravotním pojištění 
podle tohoto zákona 
nebo jiných právních 
předpisů zahájených 
na návrh pojištěnce, 
 
b) udělení 
předchozího 
souhlasu podle § 
14b, 
 
c) vydání povolení 
podle koordinačních 
nařízení, 
 
d) náhrady nákladů 
podle koordinačních 
nařízení, 
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občané třetích států zastoupení jedním advokátem). Vedení správních řízení o účasti/neúčasti na veřejném 
zdravotním pojištění ve všech případech, na které by úprava dopadala, by znamenalo enormní nárůst 
agendy a administrativy, který lze jen v rámci VZP ČR odhadovat na více než dva tisíce správních 
řízení měsíčně celkem. (Pro získání konkrétnější představy o počtech a typech těchto případů jsme 
oslovili RP). Navržená formulace je navíc vágní, když není zřejmé, co je třeba rozumět „sporným 
případem“, tj. zda se bude jednat o správní řízení zahajované pouze na žádost dle SŘ (obdobně jako u 
stávajícího institutu v § 142 SŘ) nebo půjde i o případy, kdy se tazatel neshodne v názoru se zdravotní 
pojišťovnou, resp. kdy zdravotní pojišťovna vydá zamítavé stanovisko. Jaký okamžik bude pak v takových 
případech rozhodný pro zahájení řízení, tj. v jakém okamžiku bude spatřována spornost případu? Bude mít 
podle návrhu zdravotní pojišťovna povinnost zahájit řízení ex officio? Doposud jsou tyto případy prakticky 
řešeny v rámci telefonického hovoru s klientem, případně při osobním jednání na KLIPRu.  

  

Nad rámec výše uvedeného je dále třeba uvést, že s ohledem na výkon práva volného pohybu v rámci EU 
lze očekávat, že značné množství sporných případů by se týkalo občanů ČR, resp. jiných členských států 
EU a jejich nezaopatřených rodinných příslušníků spadajících do působnosti koordinačních nařízení. 
V takových případech je kompetentní k rozhodnutí, do kterého systému sociálního zabezpečení jako 
celku daná osoba přísluší ČSSZ, která však ve správním řízení nerozhoduje (žádosti o vystavení 
potvrzení A1), a to ani ve sporných případech. Na rozdíl od toho zdravotní pojišťovna, pro kterou by 
bylo posouzení příslušnosti k právním předpisům ze strany ČSSZ závazné, by ve sporných 
případech musela správní řízení vést.  

tato připomínka je zásadní 

 

e) náhrady nákladů 
podle § 14 odst. 2 až 
4, přirážek k 
pojistnému, pokut a 
pravděpodobné výše 
pojistného, 
 
f) posuzování 
naplnění podmínek 
nároku pojištěnce na 
poskytnutí 
zdravotních služeb 
jako hrazených podle 
§ 19, 
 
g) zřízení zástavního 
práva podle § 53d a 
 
h) ve sporných 
případech ve věcech 
placení pojistného, 
penále, vracení 
přeplatku na 
pojistném a snížení 
záloh na pojistné.   
 
Zdravotní pojišťovny 
rozhodují též ve 
sporných případech 
o hrazení částek 
podle § 16b; 
k návrhu pojištěnec 
přiloží doklady o 
zaplacení doplatků 
za částečně hrazené 
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léčivé přípravky 
nebo potraviny pro 
zvláštní lékařské 
účely, které se 
započítávají do limitu 
podle § 16b, 
ze kterých vyplývá, 
že limit podle § 16b 
byl překročen.“. 
 
„Zdravotní 

pojišťovny 

rozhodují ve věcech 

týkajících se 

sporných případů o 

naplnění podmínek 

pro účast ve 

zdravotním 

pojištění podle 

tohoto zákona nebo 

jiných právních 

předpisů 

zahájených na 

návrh pojištěnce, 

udělení předchozího 

souhlasu podle § 

14b, vydání povolení 

podle koordinačních 

nařízení, náhrady 

nákladů podle 

koordinačních 

nařízení, náhrady 
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nákladů podle § 14 

odst. 2 až 4, přirážek 

k pojistnému, pokut a 

pravděpodobné výše 

pojistného, 

posuzování 

naplnění podmínek 

nároku pojištěnce 

na poskytnutí 

zdravotních služeb 

jako hrazených 

podle § 19, ve 

věcech zřízení 

zástavního práva 

podle § 53d a ve 

sporných případech 

ve věcech placení 

pojistného, penále, 

vracení přeplatku na 

pojistném a snížení 

záloh na pojistné.“. 

 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s tímto způsobem 
vypořádání souhlasí. 

§ 53 odst. 1 – zřizování zástavního práva zdravotní pojišťovnou 
 
Text ustanovení navrhujeme upravit následujícím způsobem- 

Akceptováno. 
 
Úprava zástavního 
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V § 53 odst. 1 větě první se za slova „snížení záloh na pojistné“ vkládají slova „a na rozhodování ve 
věcech zřízení zástavního práva k věcem ve vlastnictví plátců pojistného a penále dle § 53d tohoto 
zákona“.  
  
Odůvodnění: 
Samotné znění § 53d odst. 1, které zástavní právo upravuje, předpokládá rozhodování podle § 53  - 
Zdravotní pojišťovna může k zajištění vykonatelné pohledávky na pojistném a penále zřídit rozhodnutím 
vydaným dle § 53 tohoto zákona zástavní právo …  
  
Navrhujeme proto upravit znění § 53 odst. 1 a zároveň odstranit § 53e, čímž bude odvolacím orgánem 
při rozhodování o zřízení zástavního práva stanoven Rozhodčí orgán podle § 53 odst. 9 návrhu. 
Pokud by o odvoláních proti rozhodnutím zdravotní pojišťovny rozhodovalo MZ, znamenalo by to pro 
zdravotní pojišťovny další administrativní zátěž– zasílání spisového materiálu a zpracování stanovisek ke 
každému případu odvolání do rozhodnutí o zřízení zástavního práva (viz § 88 odst. 1 SŘ). 
Bez provedení úpravy § 53 odst. 1 by bylo sporné, kdo je odvolacím orgánem -Rozhodčí orgán nebo MZ 
podle § 53e? 

tato připomínka je zásadní 

 

práva byla 
přepracována na 
základě společného 
jednání zdravotních 
pojišťoven, 
Ministerstva 
spravedlnosti a 
Notářské komory. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s tímto způsobem 
vypořádání souhlasí. 

Navrhujeme ustanovení neupravovat a ponechat jej v původním znění.  

Odůvodnění: 

 Zdravotní pojišťovny rozhodují v jednoznačných věcech mimo správní řízení výkazy nedoplatků, v 
ostatních (skutkově složitých věcech) ve správním řízení platebními výměry. 

Současná právní úprava postupu po podání kvalifikovaných námitek nečiní obtíže. O námitkách se 
rozhoduje rozhodnutím, kterým se výkaz nedoplatků buď potvrdí, nebo zruší. Důvodem ke zrušení výkazu 
nedoplatků je buď skutečnost, že plátce dluží částku v jiné výši nebo skutečnost, že mu nevznikla povinnost 
platit pojistné nebo penále vůbec. Toto rozhodnutí je rozhodnutím prvoinstančním, plátce má právo proti 
němu podat odvolání a o tomto odvolání rozhoduje Rozhodčí orgán. Plátce tedy není tímto postupem 
krácen na svých procesních právech. 

V případě, že se výkaz nedoplatků zruší z důvodu jiné výše dlužné částky, vydá se buď nový výkaz 
nedoplatků (pokud je nová výše jednoznačně prokázána) nebo se ve věci zahájí správní řízení, jehož 

 
Akceptováno. 
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výsledkem je vydání platebního výměru. 

Zastáváme názor, že nahrazení slova rozhodnutí slovem platební výměr směšuje oba výše zavedené, 
ale zejména praktické postupy. Platební výměr je správním rozhodnutím a lze jej tedy vydat pouze 
na základě zahájeného správního řízení. Vydání výkazu nedoplatku nelze za zahájení správního 
řízení považovat. 

 
tato připomínka je zásadní 

 

§ 53a odst.  2, 3, 4, 5 – odstraňování tvrdosti – pokuty 
 

 V textu celého ustanovení § 53a by měla být zachována úprava rozhodování o odstranění tvrdosti 
ve věci pokut, která je v návrhu zákona rušena.  
 
Odůvodnění: 
Důvodem je skutečnost, že zdravotní pojišťovny nebudou ukládat pokuty pouze v řízení o přestupku 
v režimu přestupkového zákona, ale i v případě platebních deliktů podle § 44b v režimu správního 
řádu. 

tato připomínka je zásadní 

 

Vysvětleno. 
 
Pokuty za platební 
delikty jsou ukládány 
v režimu správního 
řádu, tedy se na ně 
vztahují obecné 
předpisy o správním 
řízení. Proti 
rozhodnutí o pokutě 
je přípustné podání 
opravného 
prostředku, tedy pro 
ně platí to stejné jako 
pro pokutu za 
přestupek. 
 
Toto vysvětlení bylo 
doplněno do 
důvodové zprávy. 
 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
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Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 
 

§ 53e – odvolací orgán  
 
 Navrhujeme vypustit nově vkládaný § 53e -  
Nestanoví-li tento zákon jinak, rozhoduje o odvolání v řízeních vedených podle tohoto zákona 
Ministerstvo zdravotnictví. 
  
Z obecného znění tohoto ustanovení není zřejmé o odvolání proti rozhodnutí jakého subjektu má MZ 
rozhodovat?  
  
Pokud se jedná o odvolání proti rozhodnutí zdravotní pojišťovny, navrhujeme § 53e odstranit a 
zároveň upravit znění § 53 odst. 1 (doplnit do něho „a na rozhodování ve věcech zřízení zástavního 
práva k věcem ve vlastnictví plátců pojistného a penále podle §53d  tohoto zákona“), následkem čehož 
bude odvolacím orgánem při rozhodování o zřízení zástavního práva stanoven Rozhodčí orgán podle 
§ 53 odst. 9 zákona. Pokud by o odvoláních proti rozhodnutím zdravotní pojišťovny rozhodovalo MZ, 
znamenalo by to pro zdravotní pojišťovny další administrativní zátěž – zasílání spisového materiálu a 
zpracování stanovisek ke každému případu odvolání do rozhodnutí o zřízení zástavního práva (viz § 88 
odst. 1 SŘ). 
  
Odůvodnění: 
Navržené znění ustanovení § 53e by rovněž znamenalo, že MZ by se stalo odvolacím orgánem nejen 
v případě rozhodování o zřízení zástavního práva, ale i v řadě dalších dosud neupravených případů. 
Jednalo by se např. o udělování předchozího souhlasu a provádění náhrady nákladů při aplikaci 
bilaterálních mezinárodních smluv (např. ve vztahu k Srbsku, Turecku atd.), na jejichž existenci jsme již 
upozorňovali. U většiny případů udělení předchozího souhlasu a náhrady nákladů by byla odvolacím 
orgánem revizní komise podle § 20 odst. 2, ve zbývající, výslovně neupravené, části MZ podle § 53e? 
  
Naopak s ohledem na zvolenou formulaci by MZ asi nebylo odvolacím orgánem v řízení o přestupku 
podle zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, jehož skutková podstata je 
upravena v § 44 odst. 6, a o kterém bude v prvním stupni rozhodovat zdravotní pojišťovna (viz §44a 
odst. 1 písm. c)? V tomto případě není odvolací orgán stanoven, neboť § 53 odst. 1, resp. odst. 9 návrhu 

Akceptováno. 
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nelze použít. Obdobně není ani stanoven orgán k prošetření způsobu vyřízení stížnosti (§ 11 odst. 2 ZVZP,  
§ 175 odst. 7  SŘ)  v rámci agendy stížností.   
  
Máme za to, že je velmi nestandardní, že má zdravotní pojišťovna celou řadu odvolacích orgánů, m.j. 
Rozhodčí orgán (§ 53 odst. 9), revizní komisi (§ 20 odst. 2), MZ (§ 53e) a dále ÚOOÚ pro rozhodování 
podle zák. 106/1999 Sb. Ustanovení § 53e je ve vztahu ke zdravotní pojišťovně nadbytečné a 
navrhujeme ho proto z návrhu vypustit. 

tato připomínka je zásadní 

 

Příloha č. 3, oddíl C, tabulka č. 1 – skupina 08.01.01.04 

Navrhujeme vypustit úhradovou skupinu 08.01.01.04 v tabulce č. 1 oddílu C přílohy č. 3 návrhu 
novely. 

Odůvodnění: Podmínky a výše úhrady jsou shodné, jako v následující, nově navrhované úhradové 
skupině 08.01.01.05, která rozšiřuje stávající indikační omezení skupiny 08.01.01.04, avšak pro skupinu 
hluchoslepých zachovává dosavadní stav. 

Původní Indikační omezení uvedené pro úhradovou skupinu 08.01.01.04 je: „od 19 let a hluchoslepí“, což je 
zahrnuto také v indikačních omezeních následující, nově navržené úhradové skupiny 08.01.01.05: „od 19 
let – kompenzace binaurální korekce do 18 let včetně nebo tinnitus + oboustranná získaná nedoslýchavost 
nebo hluchoslepí. 

tato připomínka je zásadní 

 

Akceptováno jinak. 
 
Navrhované znění 
skupiny 08.01.01.05 
nahradí stávající 
skupinu 04 a 
převezme tedy její 
číselné označení. 

Příloha č. 3, tabulka č. 3 - Seznam odborností pro preskripční omezení (odbornost zahrnuje všechny 
podobory a nástavbové odbornosti) 

 
 

S ohledem na navrhovanou možnost preskripce ze strany zdravotních sester navrhujeme vytvořit 
samostatnou tabulku, v níž bude upravena zvlášť odbornost zdravotních sester, a to v souladu 
s pojmoslovím zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských povoláních. Stejně tak navrhujeme sladit pojmosloví i 
u lékařů se zákonem č. 95/2004 Sb., o lékařích, zubních lékařích a farmaceutech. 
 

tato připomínka je zásadní 

 

Akceptováno 
částečně. 
 
Bude vytvořena nová 
tabulka pro zdravotní 
sestry. Tabulka 
odborností pro 
preskripční omezení 
lékařů zůstane 
zachována, v praxi 
její aplikace nečiní 
závažnější problémy, 
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její nepromyšlené 
úpravy by mohly mít i 
nezamýšlený věcný 
dopad. 
Nevylučujeme v 
budoucnu úpravy 
této tabulky na 
základě projednání v 
Komisi pro 
kategorizaci a 
úhradovou regulaci 
zdravotnických 
prostředků. 
 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 
Připomínkové místo 
s tímto způsobem 
akceptace 
připomínky souhlasí. 
 

Příloha č. 3, tabulka č. 3 - Seznam odborností pro preskripční omezení (odbornost zahrnuje všechny 
podobory a nástavbové odbornosti) – SDP, SLO 
 
S ohledem na záměr umožnit předepisování zdravotnických prostředků všeobecnou nebo dětskou sestrou- 
sestra v domácí péči (viz. Příloha č. 3, tabulka č. 3 - Seznam odborností pro preskripční omezení), nejsou 
v návrhu zákona dostatečně vymezena pravidla, při jejichž dodržení je zdravotní sestra k preskripci 
oprávněna.  Je proto nezbytné limitovat v zákoně rozsah jejího oprávnění předepisovat zdravotnické 
prostředky odkazem na doporučení lékaře, kde by pro něj byly stanoveny podmínky. Teprve po 
tomto zpřesnění bude text zákona odpovídat záměrům předkladatele, jak je formuloval v důvodové zprávě. 
 
 Pokud by předkladatel na přijetí navržené úpravy trval, pak navrhujeme provést minimálně následující 

Akceptováno 
částečně. ROZPOR. 
 
Částečně byla 
akceptována 
navrhovaná změna 
formulace v tabulce 
zkratek preskripčních 
omezení. Podle 
dohody se zástupci 
sester domácí péče i 
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úpravy v tabulce č. 3 - Seznam odborností pro preskripční omezení. 
 

všeobecná nebo dětská sestra se specializovanou 
způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí, 
v rozsahu a za podmínek stanovených pojištěnci 
ošetřujícím lékařem doporučené v doporučení domácí 
péče pojištěnci (sestra v domácí péči) 

SDP 

 
 
 
 

 
 
 
V rámci Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků nedošlo ke shodě ve 
vztahu k tomuto návrhu (nebylo konkrétně řešeno). Návrh byl diskutován pouze obecně, nejednalo se o 
diskuzi nad konkrétním souborem položek, které budou moci odbornosti SDP a SLO předepisovat.  
S uvedenou změnou souvisí i nutná změna např. metodik, zákona o zdravotnických prostředcích aj. 
Metodika vychází mj. ze zákonných norem, v případě poukazů ze zákona č. 268/2014 Sb., o 
zdravotnických prostředcích, který v § 46 uvádí, že: „Zdravotnický prostředek může předepsat pouze lékař 
nebo zubní lékař (dále jen „lékař“), a to vystavením lékařského předpisu, kterým je poukaz.“. Návrh 
nového zákona o zdravotnických prostředcích, který byl předložen do Poslanecké sněmovny, však 
již možnost předepisování ZP nelékařským zdravotnickým pracovníkem obsahuje, není však 
dostatečně provázán s tímto návrhem (neobsahuje např. úpravu „delegování na sestru“). 
Návrh novely doplňuje mezi seznam odborností pro preskripční omezení všeobecnou nebo dětskou sestru 
se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v obecné 
rovině a důvodová zpráva hovoří o posílení kompetencí všeobecných a dětských sester. Tzv. delegace u 
sestry v domácí péči je ale podrobněji popsána jen v důvodové zprávě, máme za to, že je třeba, aby její 
podmínky výslovně stanovil zákon. V rámci návrhu zákona dále postrádáme řešení situací, které je třeba na 
úrovni zákona upravit např. povinnosti informovat ošetřujícího lékaře o předepsání některé z pomůcek – 
kdo bude zodpovědný za předpisy a ke komu půjde tíže předpisu v případě možných duplicit?  
VZP ČR nesouhlasí s výběrem několika konkrétních položek pro předpis odborností SDP, SLO, 
k jejichž projednání v rámci Komise nedošlo.  
Ve skupině 02 VZP ČR dlouhodobě eviduje nejvyšší náklady mezi ZP předepisovanými na poukaz (přes 1, 
5 mld./rok) a s ohledem na fakt, že dle zástupců průmyslu došlo k zásadnímu rozdílu mezi množstvím 
skutečně užitých ZP a ZP uhrazených z prostředků v.z.p., nemůže VZP ČR podpořit možnost 
předepisování pomůcek ve skupině 02 odbornostmi SDP, SLO.  
Zařazení těchto nových odbornosti povede k znepřehlednění výdajů z prostředků v.z.p. a k nejasnostem 
stran prvotní indikace např. u materiálů pro vlhké hojení ran. Nejasně je také upraveno časové i věcné 
omezení pro preskripci. 

praktickými lékaři 
v praxi bude postup 
takový, že v rámci 
doporučení domácí 
péče předepisující 
lékař uvede, které 
úhradové skupiny 
zdravotnických 
prostředků je sestra 
oprávněna 
samostatně 
předepisovat. 
Domníváme se, že 
uvedený postup není 
nutné kodifikovat 
zákonem, ale že 
postačí úprava 
Metodiky pro 
pořizování a 
předávání dokladů, 
kde bude tato 
položka uvedena 
jako nepovinné pole 
dokladu indikujícího 
domácí péči. Podle 
stávající dohody 
lékař nestanoví 
sestře žádné 
podmínky, při jejichž 
splnění bude moci 
předepisovat, ale 
pouze úhradové 
skupiny 
zdravotnických 
prostředků, u nichž 
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tato připomínka je zásadní 

 

tuto možnost dává 
zákon v příloze č. 3 
uvedením příslušné 
zkratky (jinak by 
delegace byla 
neplatná), čímž 
sestře v domácí péči 
vznikne pravomoc 
tyto prostředky 
předepisovat 
k úhradě. 
Pokud jde o duplicity, 
praktický lékař bude 
patrně předpokládat, 
že sestra jím 
delegovanou 
preskripci využije a 
nebude tedy 
delegované 
prostředky sám 
předepisovat. Pokud 
jde o jiné lékaře než 
indikujícího 
registrujícího 
praktického lékaře, 
zde mohou vznikat 
duplicity již nyní a 
bez pokročilejší 
elektronizace 
zdravotnictví 
nevidíme žádný 
způsob, jak tomu 
efektivně systémově 
zabránit. 
Pokud jde o skupinu 
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02, je podle názoru 
předkladatele 
uvolnění preskripce 
sestrám na místě, 
jelikož se jedná o 
typicky 
ošetřovatelské 
zdravotnické 
prostředky. Pokud u 
těchto 
zdravotnických 
prostředků dochází 
k plýtvání, je třeba 
hledat jiné 
systémové řešení 
než bránit sestrám 
ve výkonu jejich 
odborných 
kompetencí. 
 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 
Připomínkové místo 
s tímto způsobem 
akceptace 
připomínky 
nesouhlasí. 
 

Kategorizační strom - obecně 
 
A. S ohledem na omezení preskripce některých zdravotnických prostředků označením „lékař“, není zcela 
jasný výklad ustanovení, kde toto označení chybí (jsou snad v případě absence tohoto označení oprávněny 

Ad A. Akceptováno 
jinak. Vysvětleno. 
 
Preskripční omezení 
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k předpisu též zdravotní sestry?). Rozsah těchto výkonů nebyl žádným způsobem projednán Komisí pro 
kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků (dále jen „Komise“), ačkoliv mají být v souladu 
s čl. II odst. 1 písm. b) statutu Komise v Komisi projednávány všechny návrhy na aktualizaci 
kategorizačního stromu zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz. 

tato připomínka je zásadní 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Příloha 3C Tabulka 2 (pravidla úhrad u protéz) - nebylo to projednáno na ministerské Komisi pro úhrady 
zdravotnických prostředků, natož že by došlo v dané věci ke koncensu = trváme na rozporu. 

Navíc v Příloze 3C Tabulka 2, kde je u protéz (které mají stanoven horní limit 
doplatku pojištěnce, jako např. 3.2.3) je upraven text „99 %; maximální doplatek 
2.609 Kč / 1 ks“ na „99  % při doplatku maximálně 2.609 Kč / 1 ks; doplatek 
2.609 Kč / 1 ks“ a dále pak poznámka 2 na konci Přílohy 3C „2. Je-li v oddílu C 
stanoven doplatek pojištěnce, hradí část skutečně uplatněné ceny 
zdravotnického prostředku pro konečného spotřebitele přesahující doplatek 
pojištěnce zdravotní pojišťovna.“ 
Tato úprava sice řeší, co s rozdílem mezi 99% a maximálním doplatkem 
pojišťoven, ale nebylo to projednáno na ministerské Komisi pro úhrady 

Předkladatel (MZ) vůbec 
nezdůvodnilo tuto změnu 

lékař znamená, že 
danou skupinu 
zdravotnických 
prostředků mohou 
předepisovat lékaři 
libovolné odbornosti. 
V zásadě tedy touto 
formulací 
předkladatel sledoval 
vyloučení možnosti 
preskripce sestrou. 
Předkladatel 
nicméně opomněl 
preskripční zkratky 
J4 a J16, které by u 
daných řádků 
přicházely v úvahu 
též (jelikož se jedná 
o řádky, v nichž 
doposud preskripční 
omezení 
nefigurovalo vůbec). 
Do příslušných řádků 
byly doplněny 
zkratky J4 a J16. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 
Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 
 
Ad B. 
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zdravotnických prostředků, natož v koncensu.  

- Navíc to boří limit „spoluúčasti“ a nejspíš bude mít za 
následek nárůst úhrad za takto „ošetřené“ položky.  

- K této změně se nevyjadřuje ani důvodová zpráva. 
 

 

Neakceptováno. 
ROZPOR. 
 
Jde pouze o 
legislativně 
technickou úpravu 
stávajícího znění, 
aby v praxi 
nedocházelo 
k obcházení 
stanoveného 
maximálního 
doplatku pro 
pojištěnce. Podle 
připomínky lze 
dovozovat, že dosud 
byl výkladový 
problém v otázce „co 
s rozdílem mezi 99% 
a maximálním 
doplatkem 
pojišťoven“. Aby bylo 
postaveno najisto, že 
daný rozdíl nepůjde 
za pojištěncem 
(proto byla 
v minulosti 
stanovena výše jeho 
maximálního 
doplatku), navrhuje 
se zpřesnění textu.  

Přílohy 3, oddíl C - Tabulky 1 skupina 01.01.01.01, 01.01.01.02, 01.01.02.01, 01.01.02.02, 01.01.02.03, 
01.01.02.04, 01.01.02.05, 01.03.01.01, 01.03.01.02, 01.03.01.03, 01.03.02.01, 01.03.02.02, 01.03.02.03, 
01.03.03.01 a 01.04.01.01 

Navrhujeme doplnit text Přílohy 3, oddílu C - tabulky 1, skupiny 01.01.01.01, 01.01.01.02, 01.01.02.01, 

Akceptováno. 
 
V kontextu změny 
zákona o 
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01.01.02.02, 01.01.02.03, 01.01.02.04, 01.01.02.05, 01.03.01.01, 01.03.01.02, 01.03.01.03, 01.03.02.01, 
01.03.02.02, 01.03.02.03, 01.03.03.01 a 01.04.01.01 ve sloupci „Preskripční omezení“: 

„lékař, SPD, SLO“  

 

Zdůvodnění: Návrh Zákon o zdravotnických prostředcích stanovuje možnost předpisu zdravotnického 
prostředku velmi široce a není důvod rozšířit preskripci na všechny nelékařské pracovníky se 
specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilostí podle zákona o nelékařských zdravotnických 
povoláních. 

tato připomínka je zásadní 

 

zdravotnických 
prostředcích 
předkladatel 
souhlasí, že uvedená 
změna povede 
k vyšší 
jednoznačnosti 
úpravy a větší právní 
jistotě jejích 
adresátů. Změnu 
bude nutné provést i 
u dalších skupin, kde 
nyní v preskripčním 
omezení nejsou 
uvedeny žádné 
zkratky odborností. 

Přílohy 3, oddíl C - Tabulka 1, skupina 08.01.01.01, 08.01.01.02, 08.01.01.03 a 08.01.01.04 

Navrhujeme doplnit text Přílohy 3C Tabulky 1 skupiny 08.01.01.01, 08.01.01.02, 08.01.01.03 a 08.01.01.04 
ve sloupci Kategorizační strom „“ takto: 

„…ztráta sluchu od 40 30 dB SRT na postiženém uchu“ 

 

Zdůvodnění: Dohoda v rámci rozšíření preskripce sluchadel o úhradovou skupinu 08.01.01.05 

 
Dále s ohledem na závěry Komise navrhujeme opravu z 30 dB na dohodnutých 40 dB. 
 

tato připomínka je zásadní 

 

Akceptováno jinak. 
 
Bude vloženo 
namísto stávající 
skupiny 08.01.01.04 
jako úprava skupiny. 
 
 
 
 
Akceptováno. 

Sluchadlo pro vzdušné vedení musí splňovat tyto základní podmínky: a) digitální zpracování signálu 
nejméně ve 3 4 kanálech; b) softwarové nastavení parametrů sluchadla dle sluchové ztráty; c) manažer 
zpětné vazby; 
 
od 19 let – kompenzace binaurální korekce do 18 let včetně nebo tinnitus + oboustranná získaná 
nedoslýchavost nebo hluchoslepí pacienti. 

Akceptováno jinak. 
 
Skupina navrhovaná 
jako 05 nahradí 
skupinu 04 a ponese 
její číselné označení, 
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Odůvodnění: 
Navrhujeme výše uvedené změny s ohledem na závěry Komise a odstranění duplicity s 08.01.01.04. 
 

tato připomínka je zásadní 
 

přičemž zahrne i 
hluchoslepé 
pacienty. 

Vibrační sluchadlo na softbandu na náhlavní pásce –neimplantabilní systém. 
Odůvodnění: 
S s bs 
Upraveno s ohledem na závěry Komise. 

tato připomínka je zásadní 

Akceptováno jinak. 
 
Na základě 
konzultace 
s odbornou 
společností bude 
výraz softband 
v příloze č. 3 všude 
nahrazen slovním 
spojením „přítlakový 
systém (např. 
náhlavní páska)“. 

Příloha č. 3, oddíl C - Tabulka 1, skupina 05.03.04.02 

Navrhujeme doplnit text Přílohy 3C Tabulky 1 skupiny 05.03.04.02 ve sloupci „Možnost cirkulace“ takto: 

„ano ne“ 

Zdůvodnění: domníváme se, že cirkulace infuzních pump bude velmi problematická. 
 

tato připomínka je zásadní 

 

Vysvětleno. 
 
Nutno projednat na 
Komisi pro 
kategorizaci a 
úhradovou regulaci 
zdravotnických 
prostředků 
standardním 
postupem. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 
Připomínkové místo 
s vysvětlením 
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souhlasí. 
 
 

Příloha č. 3, oddíl C, tabulka č. 1 – skupina 08.01.01.04 

Navrhujeme vypustit úhradovou skupinu 08.01.01.04 v tabulce č. 1, oddílu C přílohy č. 3 návrhu novely. 

Odůvodnění: Podmínky a výše úhrady jsou shodné, jako v následující, nově navrhované úhradové 
skupině 08.01.01.05, která rozšiřuje stávající indikační omezení skupiny 08.01.01.04, avšak pro skupinu 
hluchoslepých zachovává dosavadní stav. 

Původní Indikační omezení uvedené pro úhradovou skupinu 08.01.01.04 je: „od 19 let a hluchoslepí“, což je 
zahrnuto také v indikačních omezeních následující, nově navržené úhradové skupiny 08.01.01.05: „od 19 
let – kompenzace binaurální korekce do 18 let včetně nebo tinnitus + oboustranná získaná nedoslýchavost 
nebo hluchoslepí. 

tato připomínka je zásadní 

 

Akceptováno jinak. 
 
Skupina navrhovaná 
jako 05 nahradí 
dosavadní skupinu 
04. 

Přílohy 3, oddíl C - Tabulka 1, skupina 08.01.02.04 

Navrhujeme upravit text Přílohy 3, oddílu C - Tabulky 1, skupiny 08.01.02.04, ve sloupci „Popis“ na: 

"sluchadlo na kostní vedení musí splňovat tyto základní podmínky: a) vibrační modul sluchadla; b) digitální 
zpracování signálu nejméně ve 3 kanálech; c) softwarové nastavení parametrů sluchadla dle sluchové 
ztráty d) v kompletu se softbandem – odstranit (ne každý implantabilní systém nabízí softband)". 

 

Zdůvodnění: závěrečný komentář hovořící o odstranění tohoto parametru je i ve stávající verzi zákona. 
Nebyl zřejmě zapracován a smazán 
 

tato připomínka je zásadní 

 

Akceptováno. 

Přílohy 3, oddíl C - Tabulka 1, skupina 10.08.01.03 a 10.08.01.04 

Navrhujeme upravit text Přílohy 3, oddíl C - Tabulky 1 skupiny 10.08.01.03 a 10.08.01.04, ve sloupci 
„Možnost cirkulace“ na: 

„ano ne“ 

 

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBR4CBBNE)



203 
 

Zdůvodnění: jedná se o ZP v nájmu. Ne o cirkulovatelný ZP. 
tato připomínka je zásadní 

 

Přílohy 3, oddíl C - Tabulka 2, skupina 4.2.21 

Navrhujeme upravit text Přílohy 3, oddíl C - Tabulky 2, skupiny 4.2.21, ve sloupci „Indikační omezení“ na: 

„1. Exartikulace v kyčelním kloubu (aktivita odpovídající stupni III až IV) 

2. Stehenní amputace nebo exartikulace v kolenním kloubu s dosaženým stupni III a s předpokladem 
dosažení stupni IV a zároveň splnění alespoň jedné z následujících podmínek: 

a) postižení horní končetiny – amputace, postižení neurologické znemožňující úchop a využití berlí 

b) amputace kontralaterální končetiny ve stehně a níže 

c) motorické postižení pahýlu prakticky znemožňující stabilní stojnou fázi 

d) motorické postižení kontralaterální dolní končetiny prakticky znemožňující stabilní stojnou fázi …“ 

Zdůvodnění: Zpřesnění a doplnění indikačního kritéria. 
tato připomínka je zásadní 

 

Akceptováno. 

Příloha č. 3, oddíl C - tabulka 3, skupina 3.1.1 

Navrhujeme upravit text Přílohy 3 oddíl C - Tabulky 3, skupiny 3.1.1, ve sloupci „Úhradový limit bez DPH“ 
na: 

„90 % při poskytnutí nového cirkulovatelného vozíku; 95 % při poskytnutí cirkulovaného vozíku; 90 % 
při poskytnutí necirkulovaného vozíku do vlastnictví pojištěnce, úhrada maximální 8.696 Kč/5 let“ 

Zdůvodnění: jedná se o upřesnění znění zákona 

tato připomínka je zásadní 

Akceptováno jinak. 

Příloha č. 3, oddíl C – tabulka 3, skupina 3.1.2 

Navrhujeme upravit text Přílohy 3, oddíl C - Tabulky 3, skupiny 3.1.2, ve sloupci „Úhradový limit bez DPH“ 
na: 

„90 % při poskytnutí nového cirkulovatelného vozíku; 95 % při poskytnutí cirkulovaného vozíku; 90 % 
při poskytnutí necirkulovaného vozíku do vlastnictví pojištěnce, úhrada maximální 12.174 Kč/ 7 let“ 

Zdůvodnění: jedná se o upřesnění znění zákona 

Akceptováno jinak. 
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tato připomínka je zásadní 

 

Kategorizační strom – 3.1.3 
CHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnou; možnost výdeje předepsání v době 
hospitalizace. 
 
Odůvodnění: 
Upraveno s ohledem na závěry Komise. 
 

tato připomínka je zásadní  

 

Akceptováno. 

Kategorizační strom – 3.1.4 
 
CHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení zdravotní pojišťovnou; možnost výdeje předepsání v době 
hospitalizace. 
 
Odůvodnění: 
Upraveno s ohledem na závěry Komise. 
 
 

tato připomínka je zásadní  

 

Akceptováno. 

Kategorizační strom – 7.16.1 
 
POP; CHI, PCH PLA; ORT; DER; po schválení zdravotní pojišťovnou; možnost předepsání v době 
hospitalizace. 
 
Odůvodnění: 
Upraveno s ohledem na platnou zkratku plastického chirurga. 

tato připomínka je zásadní  

 

Akceptováno. 

Připomínky nad rámec návrhu: 
 
§ 10 odst. 6 a 7 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 

(6) Narození pojištěnce je jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen oznámit do osmi 

Akceptováno. 
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dnů ode dne narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození; není-
li matka dítěte zdravotně pojištěna podle tohoto zákona, oznámí zákonný zástupce, opatrovník nebo 
poručník dítěte jeho narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěn otec dítěte v den jeho narození. 
Příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky oznámí narození pojištěnce Centrálnímu 
registru pojištěnců18) bezprostředně po přidělení rodného čísla. 
 (7) Smrt pojištěnce nebo jeho prohlášení za mrtvého je povinen oznámit Centrálnímu registru 
pojištěnců18) do osmi dnů od zápisu do matriky příslušný obecní úřad pověřený vedením 
matriky. 
Odůvodnění: 
K § 10 odst. 6 a 7 – Navrhujeme zrušit oznamovací povinnost matričního úřadu vůči Centrálnímu 
registru pojištěnců (CRP) ohledně narození pojištěnce. U novorozeného dítěte, které spadá do 
osobního rozsahu veřejného zdravotního pojištění, je příslušnou zdravotní pojišťovnou zdravotní 
pojišťovna, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození, resp. otec dítěte v souladu s § 11a 
odst. 4 ZVZP - … Dnem narození se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna 
matka dítěte v den jeho narození. Není-li matka narozeného dítěte zdravotně pojištěna podle tohoto 
zákona, stává se dnem narození dítě pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn 
otec dítěte v den jeho narození. Údaj o narození dítěte je oznamován příslušné zdravotní pojišťovně 
zákonným zástupcem (nebo opatrovníkem, poručníkem) dítěte. CRP získává ze základního registru 
obyvatel údaj o datu narození v souladu s § 27a odst. 2 písm. d) zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na 
veřejné zdravotní pojištění pro účely vedení tohoto registru a zároveň je narození pojištěnce CRP 
duplicitně oznamováno matričním úřadem. Navrhujeme dále zrušit oznamovací povinnost 
matričního úřadu vůči CRP ohledně smrti pojištěnce nebo jeho prohlášení za mrtvého. CRP 
získává ze základního registru obyvatel údaj o úmrtí v souladu s § 27a odst. 2 písm. e) zák. č. 592/1992 
Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a obdobně i každá zdravotní pojišťovna získává údaje ze 
základního registru obyvatel o svých pojištěncích, a to včetně údaje o úmrtí (viz § 40 odst. 12 písm. e) 
ZVZP). Údaj o úmrtí tedy zdravotní pojišťovny automaticky obdrží ze základního registru obyvatel a 
oznámení matričního úřadu CRP ohledně úmrtí je tak nadbytečné. 

 
tato připomínka je zásadní  

 

§ 11a odst. 1 – vyjasnění počítání lhůty k přeregistraci 
Poslední den možné tzv. přeregistrace připadl v roce 2019 v prvním pololetí na neděli 31. března. Je 
posledním dnem možné přeregistrace poslední pracovní den tohoto měsíce, tedy pátek 29. března 2019, 
nebo je tím posledním dnem pondělí 1. dubna 2019? 
 

Akceptováno. 
 
Návrh byl na základě 
závěrů vypořádací 
porady doplněn 
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Takto sporný termín přeregistrace nastane sice až v září 2023, kdy 30. září připadá na sobotu, nicméně i 
s ohledem na rozdílnost názorů zdravotních pojišťoven by měla být do budoucna jasně povaha této lhůty 
k přeregistraci vyjasněna, aby pojištěnec při podání přihlášky k přeregistraci již dopředu věděl, jak správně 
(lhůtně) postupovat. 
 
Jelikož se jedná historicky o opakovaný nejednotný přístup ve věci, doporučujeme MZ vyjasnit způsob 
počítání lhůty dle ustanovení § 11a odst. 1 ZVZP, neboť považujeme za účelné sjednotit postup všech 
zdravotních pojišťoven v této oblasti.  

tato připomínka je zásadní  

 

ve smyslu 
připomínky.  

§ 53b – Doručování 
Navrhujeme provést úpravu nadpisu § 53b, úpravu odst. 1 a vložit nový odst. 3. Ani v jednom případě 
se nejedná o odchylky od SŘ.  

§ 53b 
Doručování veřejnou vyhláškou 

  
(1) Zdravotní pojišťovna použije v řízení podle § 53 odst. 1 doručení veřejnou vyhláškou v případě, kdy jí 
není znám pobyt nebo sídlo účastníka řízení, nebo v případě, že se účastník řízení nezdržuje na místě 
svého pobytu, sídla nebo adrese pro doručování, které pojišťovně oznámil , že nebyly splněny 
podmínky pro doručení písemnosti uplynutím úložní doby.  
  
(2) Doručení veřejnou vyhláškou provede zdravotní pojišťovna tak, že vyvěsí ve svém sídle po dobu 
patnácti dnů způsobem v místě obvyklým oznámení o místě uložení písemnosti s jejím přesným 
označením; oznámení se rovněž vyvěsí v sídle místně příslušné organizační jednotky zdravotní pojišťovny, 
která písemnost doručuje. Poslední den lhůty podle věty první se považuje za den doručení. 
  
(3) Doručení písemností, které se doručují do vlastních rukou nebo jejichž převzetí má být 
potvrzeno adresátem, potvrdí doručující řádně vyplněnou doručenkou, která je veřejnou listinou. 
  
Odůvodnění: 
Ad odst. 1) Pro účely doručení veřejnou vyhláškou navrhujeme odstranit důvod, že se „účastník řízení 
nezdržuje na místě svého pobytu, sídla nebo adrese pro doručování, které pojišťovně oznámil“ a doplnit 
důvod, že „nebyly splněny podmínky pro doručení písemnosti uplynutím úložní doby“. Nezdržování se 
v místě doručování není dle současného správního řádu důvodem pro nemožnost řádného 
doručení. Uváděný důvod je překonaný, neboť odpovídá právní úpravě doručování v předchozím správním 

Akceptováno. 
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řádu. 
Ad odst. 3) Dále navrhujeme z důvodu absence úpravy doručenky v SŘ doplnit nový odstavec uvádějící, 
že doručení písemností, které se doručují do vlastních rukou nebo jejichž převzetí má být potvrzeno 
adresátem, potvrdí doručující řádně vyplněnou doručenkou, která je veřejnou listinou.“ Popř. převzít celý § 
51 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (v OSŘ § 50f). Skutečnost, že doručenka je veřejnou listinou, byla 
upravena v Poštovním řádu. Do nového Poštovního řádu již nebyla zařazena a nový správní řád na tuto 
skutečnost nereagoval. Vzhledem k absenci této právní úpravy ve správním řádu, navrhujeme tuto úpravu 
zařadit do našeho zákona. Jedná se o důležitou potřebu, neboť za stávajícího právního stavu je doručenka 
ve správním řízení pouze soukromou listinou a údaje na ní uvedené může adresát vyvrátit tvrzením, že 
písemnost mu nebyla doručena. Důkazní břemeno je na straně správního orgánu, který ho velmi často 
neunese. V daňovém a občanském soudním řízení je doručenka veřejnou listinou, tzn., že případnou 
nesprávnost údajů zde uvedených musí prokázat adresát. 
 

tato připomínka je zásadní 

 

připomínky k zákonu č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění: 
konkrétní připomínky:  

 
§ 14  

Přeplatek pojistného a ostatní přeplatky 
  
(1) Nárok na vrácení přeplatku se promlčuje za 10 let od uplynutí kalendářního roku, v němž vznikl. 
 (2) Přeplatek pojistného, přirážek, penále a pokut, činí-li úhrnná výše tohoto přeplatku nejméně 200 
Kč, se vrací plátci pojistného nebo jeho právnímu nástupci, pokud není jiného splatného závazku vůči 
příslušné zdravotní pojišťovně. Je-li takový závazek, použije se přeplatku pojistného k jeho úhradě. 
Příslušná zdravotní pojišťovna je povinna vrátit přeplatek pojistného do jednoho měsíce ode dne, kdy tento 
přeplatek zjistila. Byla-li v souladu s tímto ustanovením podána žádost o vrácení přeplatku pojistného a 
příslušná zdravotní pojišťovna vrátila tento přeplatek po uplynutí lhůty stanovené pro rozhodnutí o přeplatku 
pojistného,38) je povinna zaplatit penále. Za den platby se považuje u bezhotovostních převodů z účtu 
banky den, kdy bylo uskutečněno odepsání z účtu zdravotní pojišťovny, u plateb v hotovosti den, kdy 
banka, pošta nebo jiná oprávněná osoba hotovost přijala nebo převzala. Za žádost o vrácení přeplatku 
pojistného se považuje vždy podání přehledu podle § 24 odst. 2, vyplývá-li z něho přeplatek pojistného a 
jestliže plátce pojistného nepožádal o použití přeplatku pojistného na úhradu zálohy na pojistné na další 
období. 
(3) Vrácený přeplatek na pojistném se v následujícím kalendářním měsíci zúčtuje s poukázanými 

 
Akceptováno jinak. 
 
Akceptováno 
doplnění limitu 200 
Kč. Přirážky a penále 
považujeme 
za příslušenství 
pojistného, který není 
nutné výslovně 
uvádět. V případě 
pokuty by měla 
zdravotní pojišťovna 
případný přeplatek 
vracet automaticky 
vždy. 
 
V případě nového 
odstavce 4 by bylo 
nezbytné určit, co 
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finančními prostředky podle § 21 odst. 1. 
(4) Přeplatek nižší než 200 Kč vrátí zdravotní pojišťovna jen ve výjimečných případech. Přeplatek je 
plátci vracen vždy na bankovní účet.“ 
 
Odůvodnění: 
Návrh úpravy umožní zdravotní pojišťovně postupovat hospodárně, obdobně jako postupují orgány finanční 
správy či správy sociálního zabezpečení podle § 155 odst. 2 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád a podle § 17 
odst. 5 zák. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, neboť je neekonomické vracení přeplatku v minimální výši.  
Důvodem je snížení nákladů na administraci úhrady tzv. bagatelních částek na straně zdravotní pojišťovny 
(zejména nákladů na poštovní služby v případě úhrady přeplatku prostřednictvím poštovních poukázek), a 
to za účelem hospodárného nakládání s veřejnými prostředky. 
Pro ilustraci výše uvedeného uvádíme následující – V rámci VZP ČR se v roce 2018 jednalo o 2 262 vratek 
poštovní poukázkou do 200,- Kč. Při ceně poštovného za poštovní poukázku v roce 2020 ve výši cca 30,- 
jde o přímé roční náklady na poštovné ve výši cca 67 860,- Kč. Pokud započteme režii a vlastní pracnost, 
odhadujeme celkovou výši nákladů na cca 200 tis. Kč. Navíc samotní plátci pojistného zdravotní pojišťovnu 
upozorňují na neekonomičnost zasílání korunových položek (např. 2,- Kč při nákladech na poštovní 
složenku ve výši cca 30,- Kč). 
 

tato připomínka je zásadní 

 

jsou „výjimečné 
případy“. 

 
 

Česká lékárnická 
komora 

 

Zásadní 
V zákoně č. 48/1997 Sb. se v § 32 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 3, které znějí: 
(2) Za výdej léčivého přípravku na recept, hrazeného zcela nebo zčásti z veřejného zdravotního pojištění, 
bez ohledu na to, zda je v konkrétním případě skutečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění nebo zda si jej plně hradí pacient, náleží poskytovateli lékárenské péče dispenzační taxa za 
všechna na receptu předepsaná balení jednoho druhu léčivého přípravku. Výši dispenzační taxy stanoví 
Ministerstvo zdravotnictví prováděcím právním předpisem. 
(3) Dispenzační taxu za výdej léčivého přípravku, který si v plné výši hradí pacient, vybere poskytovatel 
lékárenské péče při výdeji. V případě, že léčivý přípravek je hrazen, i jen zčásti, zdravotní pojišťovnou, 
uhradí poskytovateli lékárenské péče dispenzační taxu příslušná zdravotní pojišťovna spolu s léčivým 
přípravkem podle § 17 odst. 7 písm. a) bod 1.  
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 4 až 8. 
V § 32 odst. 6 se za slova „nemajetkové povahy,“ vkládají slova „slevu z dispenzační taxy,“. 
 

Neakceptováno. 
Vysvětleno. 
 
Návrh předložený 
ČLnK přináší zcela 
nový koncept 
odměňování 
lékárenské péče. 
Ministerstvo 
zdravotnictví se 
nebrání diskuzi k 
reformě odměňování, 
avšak avizovalo, že 
tato oblast nebude 
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Odůvodnění:  
Nízké ceny, k nimž vede návrhem novely zákona upravovaný proces stanovení maximálních cen, jsou 
nepochybně pozitivní pro pacienty i systém zdravotního pojištění. Nesou ale i svá negativa. Jedním je v 
důvodové zprávě zmiňovaný nedostatek léčivých přípravků obdobný tomuto návrhu. Jiným je trvale se 
snižující úhrada lékárenské péče. 
Historicky je lékárenská péče financována výlučně z obchodní přirážky připočtené k ceně léčivých 
přípravků. I tato přirážka je regulována svou výší, přičemž platí rovnice vyšší cena léku = vyšší marže. V 
minulosti bylo možné při vyšší ceně léků z přirážky náklady lékárenské péče uhradit. V současné době 
tomu tak již není. To není problém jen České republiky, když většina evropských zemí postupně přešla na 
výkonové odměňování lékárenské péče. Přiměřenou odměnu za lékárenskou péči lze za dané situace 
hradit jen, pokud dojde ke změně v systému odměňování této péče tak, jako se stalo v ostatních 
evropských zemích. V úvahu připadají v zásadě tři různé změny: 1) navýšení přirážky, 2) úhrada nového 
výkonu dispenzace prováděné farmaceutem nebo 3) úhrada dispenzační taxy. 
Varianta první, tedy navýšení přirážky, se jeví jako nevhodné. Znamenalo by pouze zakonzervování 
nynějšího nevyhovujícího stavu. Mezi cenou léčivého přípravku, a tedy i výší odměny lékárny za jeho výdej, 
a nákladem na výdej léku není žádný vztah. Náklady na výdej léku jsou, vyjma samotného nákladu na 
pořízení, na jeho ceně zcela nezávislé. Výdej léčivého přípravku přitom nespočívá jen v tom, co si pod ním 
představuje veřejnost, protože všem známé předání léku pacientovi je vyvrcholením mnoha činností, které 
v souhrnu obnáší zacházení s léčivým přípravkem v lékárně. 
Varianta druhá – úhrada výkonu, se ukazuje stále více jako problematická. Výdej léčivého přípravku je jako 
výkon farmaceuta velmi odlišný od ostatních zdravotních výkonů. Jeho zařazení na seznam výkonů není 
pravděpodobné.  
Jako nejvhodnější proto zůstává varianta třetí, tedy dispenzační taxa. Její výše se navrhuje stanovit 
vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. Návrh předpokládá, že dispenzační taxa bude placena jen v případě 
výdeje léčivých přípravků hrazených zčásti nebo zcela z veřejného zdravotního pojištění, neboť jen ty 
podléhají cenové regulaci. Bez ohledu na to, jestli je v konkrétním případě přípravek hrazen. Pokud bude v 
konkrétním případě přípravek hrazen, uhradí ji zdravotní pojišťovna. Jinak ji uhradí pacient. Dispenzační 
taxa bude v této formě plnit i významnou regulační funkci. Aby nedocházelo k jejímu zneužívání k 
marketingovým účelům, navrhuje se také zákaz poskytování slev z taxy. 
 

předmětem této 
novelizace zákona. 
Návrh nebyl 
diskutován s 
ostatními 
zainteresovanými 
stranami (vč. 
zdravotních 
pojišťoven), a 
dokonce ani s 
ostatními zástupci 
provozovatelů 
lékáren.  
U předloženého 
návrhu není jasné, 
jak se koncepčně liší 
např. od signálního 
výkonu. U hrazených 
léčivých přípravků 
plní dispenzační taxa 
dle uvedeného 
návrhu stejnou roli 
jako úhrada za 
signální výkon. O 
tom, že signální 
výkon patrně 
vyhovuje i 
lékárenskému 
segmentu svědčí i 
fakt, že již dva roky 
po sobě došlo 
v rámci 
dohodovacího řízení 
k dohodě o úhradách 
pro lékárenský 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBR4CBBNE)



210 
 

segment, kde výše 
úhrady za signální 
výkon je podstatnou 
částí dohody. 
U nehrazených 
léčivých přípravků je 
cena neregulována a 
tak si dispenzanční 
taxu může kterákoliv 
lékárna účtovat již 
dnes. Navíc zákon 
reguluje úhradu z 
veřejného 
zdravotního pojištění, 
nemůže regulovat 
ceny u zboží a 
služeb, které z 
veřejného 
zdravotního pojištění 
hrazeno vůbec není. 
K návrhu chybí 
analýza dopadu do 
rozpočtu systému 
v.z.p. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s tímto vysvětlením 
nesouhlasí. 

Zásadní 
K bodu 59, § 39c odst. 2 písm. a) 
Navrhujeme nahradit slova „3 %“ slovy „10 %“, neboť 3 % jsou příliš nízkým podílem přípravku na trhu. 

 
Neakceptováno. 
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Navrhované 
ustanovení by mělo 
značný dopad do 
rozpočtu. Návrh 
nebyl doplněn o 
podrobnou analýzu 
dopadu. Chybí 
odůvodnění, v jakých 
případech se 
prokázalo, že 
současná úprava 
měla vliv na 
nedostupnost 
referenčního 
přípravku či 
přípravků, které na 
základě daného 
ustanovení měly 
stanovenou úhradu. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s tímto vysvětlením 
souhlasí. 
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Zásadní 
K bodu 90, § 39g odst. 14 
NESOUHLAS – jde o pokus do zákona zakotvit povinnost lékáren vykazovat úhrady léčivých přípravků ve 
výši DNC, které si dohodly pojišťovny s výrobci. Dosud platí, že jsou lékárny vázány pouze SCAU SÚKL. 
Takto by se dostaly do situace, kdy každá pojišťovna bude mít svůj číselník. Vzhledem k tomu, v jaké 
podobě jej zdravotní pojišťovny vydávají - většinou se zpětnou platností, by nastal absolutní chaos. 
Nehledě na to, že i při zvládnutém včasném vydání číselníků není nijak řešena otázka doprodejů 
skladových zásob za původní ceny. Zákon neukládá povinnost držiteli registrace uhradit lékárnám rozdíl. 
Pokud už by toto mělo v zákoně zůstat, pak jedině pod podmínkou, že se veškeré změny v cenách musí 
promítnout a být platné až v SCAU SÚKL a musí být vyřešeny doprodeje skladových zásob. 
Obdobně k bodu 91, § 39h odst. 1 

 
Neakceptováno. 
 
Již dnes vázanost 
vyplývá z číselníků, 
kterými jsou 
poskytovatelé vázáni 
na základě 
rámcových smluv se 
zdravotními 
pojišťovnami. 
Vázanost DNC 
vyplývá mj. i 
z cenového předpisu, 
který DNC konstruuje 
jako zvláštní případ 
věcného usměrnění 
ceny. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s tímto vysvětlením 
nesouhlasí. 

 
Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

Obecně 
Úřad pro ochranu osobních údajů se vymezuje proti návrhu, aby zdravotní pojišťovny měly přístup 
k údajům osob zúčastněných na probíhajících trestních a přestupkových řízení. Tento návrh zvyšuje riziko 
neoprávněného zásahu do soukromí. Právo zdravotních pojišťoven na informace by nemělo být nadřazeno 
vůči soukromí formálně nevinného účastníka těchto řízení.  
 

Akceptováno jinak. 
 
Dotčená změna 
ustanovení § 55 byla 
z návrhu vypuštěna.  
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21 https://www.uoou.cz/navod-k-posouzeni-vlivu-na-ochranu-osobnich-udaju-u-navrhu-pravnich-predpisu-dpia/ds-5344 

K důvodové zprávě nebo odůvodnění 

Část H obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve 
vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné dopracovat. Tato připomínka je 
zásadní. 

 

Obecná část důvodové zprávy nebo odůvodnění musí zejména adresovat možná risika při zpracování 
osobních údajů a zvolené prostředky k jejich minimalizaci. Doporučení je na stránkách ÚOOÚ.21 K tomu je 
vhodné konsultovat pověřence pro ochranu osobních údajů předkladatele a doplnit o jeho doporučení 
obecnou část důvodové zprávy nebo odůvodnění. Čtvrtý odstavec je navíc irelevantní a neměl by být 
součástí DPIA. 

Akceptováno. 
 
Důvodová zpráva 
byla upravena ve 
smyslu připomínky. 

K jednotlivým ustanovením 

K části druhé čl. II bodům 172 (§ 55 odst. 5). Tyto body se zrušují. Tato připomínka je zásadní. 

 

Navrhovatel neobhájil potřebnost tohoto bodu návrhu, tzn. neprovedl test proporcionality navrhovaného 
zakotvení nároku pojišťoven ve vztahu k právu na soukromí. Právo na ochranu osobních údajů a soukromí 
může být tímto narušeno, obzvláště v případě, že by šetření policie, státního zastupitelství, soudů a 
obecních úřadů nebo zvláštních orgánů obcí projednávajících přestupky došlo k rozhodnutí, že podezřelý je 
nevinný. Byť zde je obecná povinnost mlčelivosti, tento bod návrhu je v rozporu s principem privacy by 
design a v mnohých případech by znamenalo provedení zbytečného zpracování osobních údajů. Návrh a 
základní právo jsou zde tudíž v jasném nepoměru. Pojišťovny si totiž můžou případně svůj nárok vyžádat 
po pachateli i regresivně. Současné znění návrhu by tudíž po ochranu osobních údajů a soukromí 
znamenalo toliko zvýšení rizik bez žádných nových mechanismů k jejich minimalizaci (viz připomínka 1). 

„Prolamování“ již tak problematicky aplikovaného zákazu mlčenlivosti v zájmu zdravotních pojišťoven je 
nežádoucí. Problematický je i navrhovaný způsob legislativního řešení; negovat imperativ mlčenlivosti 

Akceptováno jinak. 
 
Dotčená změna 
ustanovení § 55 byla 
z návrhu vypuštěna. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s tímto vysvětlením 
souhlasí. 
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uložený procesními předpisy konstatováním (v jiném zákoně), že v konkrétním případě jeho nedodržení 
porušením povinnosti mlčenlivosti není, došlo by tak ke zbytečné přebujelosti a komplikovanosti právní 
úpravy. 
 

 
Unie 

zaměstnavatelských 
svazů ČR – doplnění 

Ustanovení § 18 odst. 1 navrhujeme dále navrhované změny doplnit následovně: 
  
(1) (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, poskytují hrazené služby jiní zdravotničtí pracovníci než lékaři, s výjimkou 

porodních asistentek, jde-li o fyziologický porod ve  zdravotnickém zařízení lůžkové péče, všeobecných sester v oboru 

gynekologie a dětských sester poskytujících domácí zdravotní péči v rozsahu činností, k jejichž výkonu jsou dle jiného 

právního předpisu(1) kompetentní bez odborného dohledu a bez indikace lékaře, porodnictví, klinických psychologů a 

farmaceutů, pouze na základě indikace ošetřujícího lékaře pojištěnce (dále jen „ošetřující lékař").   “).“     

  

(1)     Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 

  
Odůvodnění návrhu:  
 Navrhujeme upřesnit, v jakém zdravotnickém zařízení lůžkové péče může hrazené služby (fyziologický porod) 
porodní asistentka poskytovat 
  
V současné době je připravována nová koncepce domácí zdravotní péče, jejímž cílem je do budoucna posílit 
kompetence všeobecné sestry a dětské sestry v rámci poskytování domácí zdravotní péče. Tato koncepce nebude 
v rámci hrazené domácí péče realizovatelná, pokud nedojde k úpravě ustanovení § 18 odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění, který podmiňuje poskytování hrazené domácí zdravotní péče vždy indikací ošetřujícího 
lékaře. 
  
Cílem navržené změny je vytvořit prostor pro realizaci nové koncepce domácí zdravotní péče, která je s ohledem na 
personální problémy a stárnutí populace zcela nezbytná. Bez úpravy ustanovení § 18 odst. 1 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění nebude možné rozšířené kompetence všeobecných sester v rámci hrazené domácí zdravotní 
péče realizovat, jelikož § 18 odst. 1 ve stávajícím znění jako podmínku úhrady domácí zdravotní péče vždy 
požaduje indikaci ošetřujícím lékařem. Ustanovení § 18 odst. 1 je ze strany zdravotních pojišťoven v současné době 
interpretováno tak, že ošetřující lékař je povinen konkrétně určit typy, počty i frekvence ošetřovatelských výkonů, 

Vysvětleno. 
 
Připomínka jde nad 
rámec návrhu, 
přičemž její obsah 
není projednaný 
s dotčenými 
subjekty. V této fázi 
legislativního 
procesu nelze 
akceptovat. 
Naopak v rámci 
dohody o 
předepisování 
některých ZP 
sestrami v domácí 
péči se počítá se 
zachováním praxe, 
kdy rozsah domácí 
péče indikuje 
ošetřující lékař, a to 
do budoucna včetně 
uvedení skupin 
zdravotnických 
prostředků, které 
bude moci sestra 
samostatně 
předepisovat. Na 
tomto přístupu je 
přitom shoda mezi 
zástupci domácí 
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které mají být pacientovi poskytnuty. Tato povinnost se dostává do střetu se skutečností, že tvorba ošetřovatelského 
plánu je v kompetenci všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí, a rovněž do střetu se skutečností, že 
všeobecná sestra a dětská sestra mají obecně závazným právním předpisem vymezenu poměrně rozsáhlou 
kompetenci k samostatnému výkonu povolání          i bez indikace lékaře. 
Konkrétně se v případě všeobecné sestry jedná o ustanovení § 4 odst. 1 vyhlášky                   č. 55/2011 Sb., o 
činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, v platném znění, podle kterého všeobecná 
sestra poskytuje bez odborného dohledu         a bez indikace lékaře základní a specializovanou ošetřovatelskou 
péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu, přitom zejména může 

  
a)       vyhodnocovat potřeby a úroveň soběstačnosti pacientů, projevů jejich onemocnění, rizikových faktorů, a to i 

za použití měřicích technik používaných v ošetřovatelské praxi (například testů soběstačnosti, rizika proleženin, 
měření intenzity bolesti, stavu výživy), 

  
až 
  

t) doporučovat vhodné kompenzační zdravotnické prostředky pro zajištění mobility  a sebeobsluhy v domácím 
prostředí. 
  
V rámci projednávané nové koncepce domácí zdravotní péče je navrhováno rozšíření shora uvedených kompetencí o 
kompetenci všeobecné sestry indikovat a předepisovat materiál pro ošetření a hojení chronických ran, stomické 
pomůcky, inkontinenční pomůcky, kompenzační pomůcky atp. To vše po dobu, kterou doporučí ošetřující lékař. 
Cílem je administrativně odlehčit zejména praktickým lékařům při péči o chronicky nemocné pacienty. Pokud zůstane 
ustanovení § 18 odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění ve stávajícím znění, nebude zavedení nové koncepce 
domácí péče v rámci hrazené domácí zdravotní péče možné. 
  
Shora navržená úprava nevylučuje potřebu doporučení domácí zdravotní péče ošetřujícím lékařem, pokud má být 
hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Podmínku, že domácí zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního 
pojištění jako zvláštní ambulantní péče, pokud je doporučena ošetřujícím lékařem, i nadále zakotvuje § 22 zákona o 
veřejném zdravotním pojištění. Ošetřující lékař by i nadále ovlivňoval potřebu hrazené domácí zdravotní péče 
stanovením jejího cíle i doby, po kterou má být pacientovi poskytována. Změnou ustanovení § 18 odst. 1 by rovněž 
nebyla dotčena povinnost ošetřujícího lékaře v rámci doporučení domácí zdravotní péče konkrétně indikovat ty 
ošetřovatelské úkony, které může indikovat pouze lékař.  
  

péče, zástupci 
praktických lékařů a 
zdravotními 
pojišťovnami. 
Koncepčním cílem 
Ministerstva 
zdravotnictví 
nicméně je umožnit 
poskytování 
některých 
zdravotních výkonů 
jako hrazených 
zdravotními 
pojišťovnami 
sestrami v domácí 
péči i bez indikace 
lékaře. Považujeme 
za nutné dojednat 
mezi všemi 
stakeholdery, o které 
zdravotní výkony se 
bude jednat a za 
jakých podmínek. 
Zároveň jsme 
přesvědčeni, že 
k této změně není 
nutná změna 
zákona, postačí 
změna smluvních 
metodik zdravotních 
pojišťoven. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
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Cílem úpravy je odstranit z § 18 odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění překážku realizace připravované 
nové koncepce domácí zdravotní péče. Doporučení domácí zdravotní péče ošetřujícím lékařem zůstává jako 
podmínka úhrady domácí zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění zachována v § 22 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění. 
 Navrhujeme upřesnit, v jakém zdravotnickém zařízení lůžkové péče může hrazené služby (fyziologický porod) 
porodní asistentka poskytovat 
 

tato připomínka je zásadní 

 

Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 
 

§ 39d odst. 86  
 
„Náklady z prostředků zdravotního pojištění vynaložené na úhradu vysoce inovativního léčivého přípravku 
poskytovaného pojištěncům po dobu platnosti dočasné úhrady nesmí přesáhnout výši uvedenou v analýze dopadu do 
rozpočtu, která byla podkladem pro rozhodnutí Ústavu. V opačném případě je držitel rozhodnutí o registraci povinen 
zajistit úhradu vícenákladů. Za tímto účelem uzavírá každá zdravotní pojišťovna smlouvu s držitelem rozhodnutí o 
registraci, která obsahuje ujednání o způsobu kompenzace nákladů, které by zdravotním pojišťovnám vznikly 
v případě, že náklady vynaložené na úhradu vysoce inovativního léčivého přípravku během doby platnosti dočasné 
úhrady převýší předpokládanou výši. Držitel rozhodnutí o registraci je povinen před vydáním rozhodnutí o stanovení 
dočasné úhrady uzavřít takovou smlouvu s každou zdravotní pojišťovnou, která o uzavření takové smlouvy držitele 
rozhodnutí o registraci požádá. Smlouva podle věty druhé a třetí obsahuje pouze vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran, které přímo souvisejí s výpočtem a způsobem případné kompenzace“ 
 
Odůvodnění: 
V § 39d odst. 6 absentuje explicitní uvedení závazku držitele rozhodnutí o registraci vysoce inovativního léčivého 
přípravku zajistit úhradu vícenákladů. Navrhujeme proto do textu vložit výše uvedenou úpravu. 
Pokud jde o žádost o uzavření smlouvy, navrhujeme upravit rozpor v textu. Ve druhé větě tohoto odstavce je 
uvedeno, že předmětnou smlouvu uzavírá každá zdravotní pojišťovna a nikoli pouze na žádost. Smlouva by neměla 
být uzavírána na žádost pojišťovny, ale na žádost držitele. Bez takové smlouvy by nemělo být možné vydat pozitivní 
rozhodnutí. Navrhujeme proto vypuštění výše uvedené části textu předposlední věty. 
 

tato připomínka je zásadní 

Akceptováno 
částečně, 
vysvětleno.  
 
Doplnění druhé věty 
bylo provedeno. 
 
Odstranění vedlejší 
části předposlední 
věty provedeno 
nebylo, neboť se 
jedná o požadavek 
Svazu zdravotních 
pojišťoven, podle 
jejichž vyjádření 
některé menší 
zdravotní pojišťovny 
nemusejí chtít 
uzavírat příslušnou 
smlouvu. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 
Připomínkové místo 
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s vysvětlením 
souhlasí. 
 

§ 39d odst. 7  
 
„V případě, že po uplynutí platnosti dočasné úhrady nebude vysoce inovativní léčivý přípravek hrazený z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění podle rozhodnutí Ústavu vydaného podle § 39h, má pojištěnec, kterému byl vysoce 
inovativní léčivý přípravek poskytnut v době platnosti dočasné úhrady, právo být tímto léčivým přípravkem doléčen na 
náklady držitele rozhodnutí o registraci, a to v rozsahu předpokládaném souhrnem údajů o přípravku a indikačním a 
preskripčním omezením platným po dobu dočasné úhrady. Toto právo má i pojištěnec, kterému byl vysoce inovativní 
léčivý přípravek poskytnut v době platnosti dočasné úhrady, avšak rozhodnutím Ústavu podle § 39h po uplynutí 
dočasné úhrady bylo tomuto léčivému přípravku změněno indikační omezení tak, že pojištěnec by již neměl nárok na 
úhradu tohoto léčivého přípravku z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Držitel rozhodnutí o registraci vysoce 
inovativního léčivého přípravku je povinen zajistit úhradu nákladů na léčivý přípravek po uplynutí nebo zrušení 
dočasné úhrady, a to buď poskytováním léčivého přípravku zdarma pro konkrétního pojištěnce či poskytovatele, který 
konkrétnímu pojištěnci podával vysoce inovativní léčivý přípravek, anebo dohodou o kompenzaci nákladů vzniklých 
zdravotní pojišťovně, která by pokračovala v úhradě léčivého přípravku poskytovateli i po uplynutí dočasné úhrady. Za 
tímto účelem je držitel rozhodnutí o registraci povinen před vydáním rozhodnutí o stanovení dočasné úhrady může 
každá zdravotní pojišťovna uzavřít smlouvu se držitelem rozhodnutí o registraci zdravotní pojišťovnou, která 
obsahuje ujednání o kompenzaci nákladů, které by zdravotním pojišťovnám vznikly v případě, že budou hradit 
poskytování léčivého přípravku i po uplynutí platnosti dočasné úhrady.“ 
 
Odůvodnění: 
 
Navrhujeme upravit, že v případě, nebude-li LP dodáván poskytovateli zdarma, je povinností držitele rozhodnutí o 
registraci uzavřít se zdravotní pojišťovnou smlouvu obsahující ujednání o kompenzaci. Tato smlouva by měla být 
uzavřena, stejně jako smlouva dle navrhovaného předchozího odstavce, před vydáním rozhodnutí o stanovení 
dočasné úhrady. 
 

tato připomínka je zásadní  

Akceptováno jinak. 
 
Závěr odstavce 7 byl 
rozdělen na písmena 
a) a b), přičemž bylo 
upraveno písmeno 
b), v němž bude 
příslušná 
kompenzace nákladů 
i závazek doléčit 
pojištěnce zdarma. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s takovýmto 
způsobem akceptace 
připomínky souhlasí. 
 
 

§ 39da odst. 2  
 
„Žádost o stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku určeného k léčbě vzácného onemocnění mohou podat 

Vysvětleno. 
 
Stejně tak i MAH má 
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držitel rozhodnutí o registraci takového léčivého přípravku nebo zdravotní pojišťovna. Na náležitosti žádosti podané 
držitelem rozhodnutí o registraci se použijí ustanovení § 39f odst. 1, 5 a 6. Na náležitosti žádosti podané zdravotní 
pojišťovnou se použijí ustanovení § 39f odst. 1 a 5; k žádosti dále přiloží základní údaje o nákladech stávající léčby, 
odhad dopadů posuzovaného léčivého přípravku na prostředky zdravotního pojištění, odhad spotřeby léčivého 
přípravku a odhad počtu pacientů. Účastníkem řízení jsou zdravotní pojišťovny a držitel rozhodnutí o registraci 
léčivého přípravku určeného k léčbě vzácného onemocnění. Účastníkem řízení je také příslušná odborná společnost, 
sdružující odborníky zabývající se léčbou onemocnění, které může být posuzovaným přípravkem ovlivněno, a 
právnická osoba zapsaná do veřejného rejstříku podle jiného právního předpisu66), jejíž hlavní činností je uspokojování 
a ochrana práv a zájmů pacientů na území České republiky a která vznikla nejméně 12 měsíců přede dnem zahájení 
řízení, sdružující pacienty s onemocněním, jejichž léčba může být posuzovaným přípravkem ovlivněna (dále jen 
„příslušná pacientská organizace“).“ 
 
Dle našeho názoru není zcela zřejmé, jakým opatřením bude zajištěna eliminace střetu zájmů. Zástupci pacientů 
s onemocněním, jejichž léčba může být ovlivněna posuzovaným LP, budou vždy ve střetu zájmů a vždy budou 
ovlivňovat rozhodnutí v jejich prospěch. 
 

tato připomínka je zásadní  

 

zájem na úhradu LP, 
takže v tomto smyslu 
není zájem pacientů 
na úhradě LP o nic 
méně relevantní a 
nelegitimní jako 
zájem MAHů. Ba 
naopak. Úhrada 
léčivého přípravku je 
posléze nárokem 
pacienta, nikoliv 
MAHa. 
 
Účastenství pacientů 
je zejména důležitým 
symbolem o 
vyslyšení legitimních 
zájmů pacientů 
podílet se na 
rozhodování o jejich 
nároku ze 
zdravotního pojištění. 
 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 
Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 
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§ 39da odst. 5  
 
„Účastníci řízení mají právo vyjádřit se k hodnotící zprávě ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího doručení. V řízení lze žádat o 
změnu obsahu podání podle § 41 odst. 8 správního řádu jen do uplynutí lhůty pro vyjádření k hodnotící zprávě. Ústav 
může na základě vyjádření účastníků řízení hodnotící zprávu upravit a poté ji spolu se souhrnem vyjádření účastníků 
řízení postoupí Ministerstvu zdravotnictví k vydání závazného stanoviska podle § 149 správního řádu. Ministerstvo 
zdravotnictví za účelem posouzení veřejného zájmu na stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivého 
přípravku určeného k léčbě vzácného onemocnění před vydáním závazného stanoviska zřizuje poradní orgán pro 
úhradu léčiv určených k léčbě vzácných onemocnění (dále jen „poradní orgán“), který posoudí žádost, hodnotící 
zprávu a kritéria stanovená v odstavci 3. Členy poradního orgánu jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví na návrh 
Ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven, odborných lékařských společností a pacientské veřejnosti tak, aby 
jejich zastoupení bylo stejné. Funkční období člena poradního orgánu je tříleté. Funkci člena poradního orgánu je 
možno vykonávat opakovaně. Člen poradního orgánu se nemůže zúčastnit jednání o stanovení, změně nebo zrušení 
úhrady léčivého přípravku určeného pro léčbu vzácného onemocnění, pokud by mohlo dojít ke střetu se zájmy 
osobními nebo profesními, nebo ke zneužití informací nabytých v souvislosti s výkonem funkce člena poradního 
orgánu ve prospěch vlastní nebo někoho jiného.“ 
 
Navrhujeme v tomto odstavci výslovně stanovit, zda jsou tito navrhovaní členové zástupci výše uvedených organizací. 

tato připomínka je zásadní  

Vysvětleno. 
 
Taková úprava je 
nadbytečná. Je čistě 
na daných 
stakeholderech, koho 
nominují do 
poradního orgánu. 
Logicky pak, osoba, 
která byla danou 
organizací navržena, 
je jejím zástupcem. 
 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 
Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 
 

§ 39da odst. 6  
 
„K projednání žádosti se nařídí veřejné ústní jednání za účasti žadatele a držitele rozhodnutí o registraci, není-li 
žadatelem. Na základě projednání věci před poradním orgánem vydá Ministerstvo zdravotnictví závazné stanovisko 
do 30 dnů od postoupení žádosti spolu s hodnotící zprávou a postoupí věc zpět Ústavu. Závazným stanoviskem 
Ministerstvo zdravotnictví ……...“ 
 
Navrhujeme vytvořit jasnější pravidla, jak bude realizováno veřejné ústní jednání. 
 

tato připomínka je zásadní  

Akceptováno jinak. 
 
Jak bylo vysvětleno 
výše v rámci 
vypořádání 
připomínek 
Ministerstva vnitra, 
návrh bude zpřesněn 
z hlediska průběhu 
veřejného projednání 
před poradním 
orgánem. Další 
přesnější pravidla 
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jsou o jednacím řádu 
poradního orgánu, 
nikoliv o zákonné 
úpravě. Stejně tak 
funguje celá řada 
poradních orgánů 
různých ministerstev. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s takovýmto 
způsobem akceptace 
připomínky souhlasí. 

§ 39da odst. 12  
 
„V případě, že Ústav v řízení podle odstavce 11 úhradu zruší, je zdravotní pojišťovna povinna zajistit úhradu nákladů 
na doléčení pacienta pojištěnce, kterému byl léčivý přípravek pro vzácné onemocnění poskytnut v době platnosti 
úhrady, a to v rozsahu předpokládaném souhrnem údajů o přípravku a indikačním a preskripčním omezením platným 
po dobu platnosti úhrady stanovené podle odstavce 7, a to po dobu nejvýše 12 měsíců. 3 měsíce před koncem této 
doby zdravotní pojišťovna i bez podání návrhu na posouzení nároku zahájí řízení podle § 19 odst. 1 písm. a) a 
bezodkladně rozhodne, zda jsou i pro dobu po uplynutí uvedených 12 měsíců naplněny podmínky nároku pojištěnce, 
jemuž byl léčivý přípravek pro vzácné onemocnění poskytnut v době platnosti úhrady, podle § 16.“ 
 
Odůvodnění: 
 
Navrhujeme výše uvedené upřesnění pojmu pacient pro účely tohoto ustanovení. 
 
Dále navrhujeme poslední větu tohoto odstavce vypustit, a to s ohledem na enormní administrativní náročnost 
procesu aktivního vyhledávání každého pojištěnce, léčeného přípravkem, kterému byla zrušena úhrada, a zahajování 
a vedení řízení dle § 19 odst. 1 písm. a). 
 

Akceptováno 
částečně. 
 
První část 
připomínky byla 
akceptována. 
 
Poslední věta byla 
přeformulována tak, 
že půjde o povinnost 
zdravotních 
pojišťoven 
informovat příslušné 
poskytovatele 4 
měsíce před koncem 
úhrady daného 
léčivého přípravku 
tak, aby se 
s pacienty mohli 
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tato připomínka je zásadní domluvit na dalším 
postupu (například 
požádat o úhradu 
podle § 16). 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 
Připomínkové místo 
s tímto způsobem 
akceptace 
připomínky souhlasí. 

§ 39g odst. 5  
 
„Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy 15 dní od zahájení řízení; tuto lhůtu Ústav může 
usnesením prodloužit. Účastníci řízení mají právo vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí ve lhůtě 10 dní ode dne 
doručení sdělení o ukončení zjišťování podkladů pro rozhodnutí; tuto lhůtu Ústav může usnesením prodloužit. O 
změnu obsahu podání podle § 41 odst. 8 správního řádu lze požádat v průběhu správního řízení pouze jednou; toto 
omezení se neuplatní, požaduje-li se změnou obsahu podání snížit navrženou výši maximální ceny pod výši 
vypočtenou podle § 39a odst. 2 až 6 nebo navrženou výši úhrady pod výši vypočtenou podle § 39c a upravenou podle 
§ 39b.“ 
 
Dle našeho názoru je třeba zpřesnit formulaci, a to následujícím způsobem „…požaduje-li se změnou obsahu podání 
snížit pouze navrženou výši maximální ceny…“, neboť ji lze vykládat dvojím způsobem. Ačkoliv je z důvodové zprávy 
jasný záměr novely zefektivnit správní řízení, výklad tohoto ustanovení by také umožnil MAH měnit obsah podání 
vícekrát, např. při snížení MC o 1 Kč.   
 

tato připomínka je zásadní  

 

Akceptováno jinak. 
 
Poslední část za 
středníkem bude 
znít: 
„… toto omezení se 
neuplatní, nepožaduje-
li se změnou obsahu 
podání úprava 
podmínek úhrady, ale 
požaduje se buď snížit 
navrženou výši 
maximální ceny pod 
výši vypočtenou podle 
§ 39a odst. 2 až 6, 
nebo snížit navrženou 
výši úhrady pod výši 
vypočtenou podle § 
39c a upravenou podle 
§ 39b.“ 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBR4CBBNE)



222 
 

Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s tímto vysvětlením 
souhlasí. 

K § 39g odst. 13  
 
„Pokud posouzení účelnosti terapeutické intervence podle § 15 odst. 7 závisí na obsahu smluvních ujednání 
uzavřených mezi osobami podle § 39f odst. 2, které upravují limitaci dopadu úhrady na finanční prostředky 
zdravotního pojištění nebo které mohou mít vliv na nákladovou efektivitu, nebo na obsahu písemných ujednání podle 
§ 39c odst. 2 písm. c) nebo d), jsou účastníci řízení povinni taková je držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku 
povinen takové ujednání předložit Ústavu v plném znění. Ustanovení § 39f odst. 12 tímto není dotčeno.“ 
 
Odůvodnění: 
 
Navrhujeme v textu upravit, že smlouvy bude do řízení dokládat pouze držitel, nikoli ostatní účastníci.  
Dále navrhujeme upřesnit, jak bude proces předkládání ujednání realizován a jak bude zajištěna ochrana obchodního 
tajemství. 

tato připomínka je zásadní  

 

Vysvětleno. 
 
Jak uvádí hypotéza 
právní normy, jde o 
smluvní ujednání. 
Nic nebrání 
smluvním stranám 
vyjednat si přímo ve 
smlouvě, kdo 
předloží smlouvu 
Ústavu. Ochrana 
obchodního tajemství 
je zajištěna dle § 39f 
odst. 12. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 
Připomínkové místo 
s vysvětlením 
souhlasí. 
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V Praze 18. srpna 2020 

Vypracoval: Mgr. Petr Peiger Podpis: 

§ 44 odst. 1 
 
Navrhujeme doplnit ustanovení § 44 odst. 1- 
 
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší 
a) závazek podle § 15 odst. 6 písm. e), 
b) písemné ujednání podle § 39c odst. 2 písm. c) nebo  
c) závazek z úhradové soutěže podle § 39e, 
d) povinnost uzavřít smlouvu o kompenzaci nákladů vynaložených na úhradu léčivého přípravku určeného k léčbě 
vzácného onemocnění podle § 39da odst. 8, 
e) povinnost kompenzovat náklady vynaložené na úhradu vysoce inovativního léčivého přípravku v souladu se 
smlouvou uzavřenou podle § 39d odst. 6,  
f) povinnost uhradit vícenáklady podle § 39d odst. 7, nebo 
fg) povinnost kompenzovat náklady vynaložené zdravotní pojišťovnou na úhradu vysoce inovativního léčivého 
přípravku po uplynutí dočasné úhrady v souladu se smlouvou uzavřenou podle § 39d odst. 7, nebo 
h) povinnost doléčit pacienta podle § 39d odst. 7, nebo 
gi) povinnost kompenzovat náklady vynaložené na úhradu léčivého přípravku určeného k léčbě vzácného onemocnění 
v souladu se smlouvou uzavřenou podle § 39da odst. 8. 
 
Odůvodnění: 
Máme za to, že v úpravě přestupků chybí porušení zákonných závazků uvedených v § 39d odst. 6 a odst. 7. Nyní je 
navrženo, že přestupkem je pouze porušení závazku kompenzovat v souladu se smlouvou. Smlouva samotná však 
upravuje technický proces pay-backu. Co se týče § 39d odst. 7, pokud bude záměrem držitele neuzavírat smlouvu se 
zdravotní pojišťovnou, ale dodávat poskytovateli zdarma a toto držitel nesplní, není za takové jednání dle tohoto 
návrhu zákona nijak sankcionován. 
 

tato připomínka je zásadní  

 

Akceptováno jinak. 
 
Podle připomínky 
Ministerstva vnitra 
budou písmena e), f) 
a g) sloučena do 
jednoho a dále bude 
doplněn přestupek 
za porušení závazku 
kompenzace, popř. 
závazku doléčit 
pojištěnce zdarma. 
 
Vyjádření 
připomínkového 
místa: 
 

Připomínkové místo 
s takovýmto 
způsobem akceptace 
připomínky souhlasí. 
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