
4 
 

IV. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

V souladu s bodem 3.8 písm. d) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) 
s ohledem na nouzový stav vyhlášený podle ústavního zákona o bezpečnosti České 
republiky pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním 
výskytu koronaviru (označovaného jako SARS-CoV-2) na území České republiky 
se hodnocení dopadů regulace (RIA) k tomuto návrhu zákona nezpracovává. 

 

I. Obecná část 

A) Zhodnocení platného právního stavu 

Nárok na úhradu očkování (výkon) a léčivé přípravky obsahující očkovací látky (dále jen 
„očkovací látka“) v provedení nejméně ekonomicky náročném upravuje ustanovení § 30 
odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jeho současné znění dosud 
logicky nezohledňuje úhradu očkovací látky proti novému koronaviru SARS-CoV-2, 
který je původcem onemocnění COVID-19, včetně její aplikace. 

B) Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy 

Nákup očkovací látky proti novému koronaviru SARS-CoV-2 je centralizován ze strany 
Evropské komise, která bude zajišťovat rozdělení mezi jednotlivé členské státy. Za tím 
účelem bylo přijato rozhodnutí Komise o schválení dohody s členskými státy o pořízení 
očkovacích látek proti COVID-19 jménem členských států a souvisejících postupech. 
Česká republika se k této iniciativě Evropské komise připojila, aby umožnila co 
nejdřívější zpřístupnění očkování proti zmíněnému koronaviru co nejširšímu okruhu osob. 

S ohledem na potřebu rychlé kontroly šíření onemocnění COVID-19 se navrhuje doplnění 
ustanovení § 30 odst. 2 zákona, přičemž očkování širokého spektra populace je 
z odborného hlediska považováno za nejvhodnější způsob kontroly tohoto onemocnění. 
Nově se tak rozšiřuje nárok pojištěnce o očkování a očkovací látky proti onemocnění 
COVID-19 vyvolanému původcem SARS-CoV-2. V první fázi bude nákup očkovací látky 
zajišťován státem (nikoliv zdravotními pojišťovnami) na základě rozhodnutí Komise o 
schválení dohody s členskými státy o pořízení očkovacích látek proti COVID-19 jménem 
členských států a souvisejících postupech. K zajištění bezplatného očkování je za takové 
situace nezbytné přijetí samostatné právní normy, neboť očkovací látka nebude fakticky 
hrazena z veřejného zdravotního pojištění. 

Lze očekávat, že postup očkování bude odpovídat odborným epidemiologickým 
doporučením a zohledňovat riziko ohrožení jednotlivých skupin populace. Například 
v návrhu Národní strategie očkování proti nemoci COVID-19 jsou ohrožené skupiny 
rozděleny následovně: 

1.  Osoby ve věku 65 let a starší  
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a. Chronická obstrukční plicní nemoc  

b. Rezistentní hypertenze (zvýšený TK 140/90 mmHg a vyšší navzdory nejméně 
trojkombinaci antihypertenziv)  

c. Závažné dekompenzované onemocnění srdce (srdeční selhávání, kardiomyopatie)  

d. Těžká obezita (BMI > 40 kg/m2 )  

e. Hemato-onkologické onemocnění  

f. Závažné onemocnění ledvin a jater  

g. Závažný, farmakologicky řešený diabetes mellitus  

h. Před imunosupresivní léčbou, radioterapií, chemoterapií  

2. Zdravotničtí pracovníci a pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví vykonávající 
epidemiologicky závažné činnosti  

a. Oddělení ARO, JIP  

b. Urgentní příjem  

c. Zdravotnická záchranná služba  

d. Infekční oddělení  

e. Plicní oddělení  

f. Pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví provádějící epidemiologická šetření  

g. Laboratorní pracovníci zpracovávající biologické vzorky k vyšetření na přítomnost viru 
SARS-CoV-2 

3. Pracovníci a klienti v sociálních službách  

4. Všeobecní praktičtí lékaři, praktičtí lékaři pro děti a dorost, zubní lékaři, farmaceuti  

5. Pracovníci kritické infrastruktury – integrovaných záchranný systém, pracovníci 
energetiky, vláda, krizové štáby  

6. Ostatní pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví  

7. Zájemci o očkování 

C) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

Cílem právní úpravy je zahrnutí dobrovolného očkování a očkovací látky proti 
onemocnění COVID-19 vyvolanému původcem SARS-CoV-2 mezi hrazené (resp. 
poskytované na náklady státu) v případě účasti očkované osoby v systému veřejného 
zdravotního pojištění v ČR. Po přijetí této právní úpravy bude tedy očkování i očkovací 
látka poskytována pojištěncům bezplatně. 

Vzhledem k tomu, že v první fázi (očkování pro cca 3,5 milionu osob) bude nákup 
zajištovat přímo stát, který nedisponuje odpovídajícími distribučními kanály, navrhuje se 
zároveň doplnění ustanovení § 17 odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb., kterým se zajišťuje 
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úhrada distribuce této očkovací látky (od státu k poskytovatelům zdravotních služeb, kteří 
jej budou provádět). 

Nedošlo-li by k této změně, nebylo by možné očkování a očkovací látky pojištěncům 
bezplatně poskytovat. Dá se očekávat, že v takovém případě by zájem o jeho podstoupení 
mohl být významně nižší, než je tomu v případě, kdy je poskytováno bezplatně. Bez 
přijetí právní úpravy tak nelze očekávat zajištění potřebné proočkovanosti populace, které 
umožní lépe kontrolovat či přímo zamezit šíření viru SARS-CoV-2.  

D) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky 

Návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Podle čl. 31 Listiny platí, že: 
„Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na 
zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.“ V souladu s tímto ustanovením se 
navrhuje rozšíření úhrady očkování (aplikace očkovací látky) rovněž na prevenci 
onemocnění COVID-19. Vzhledem k tomu, že v první fázi bude nákup vakcíny 
zajišťován z prostředků státního rozpočtu a nikoliv z veřejného zdravotního pojištění, je 
tento způsob nezbytné upravit samostatným zákonem. 

E) Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie 
a judikaturou soudních orgánů Evropské unie 

Návrh se nedotýká právních předpisů Evropské unie, není dotčen judikaturou soudních 
orgánů Evropské unie, a tedy s nimi není ani v rozporu. Nákup očkovací látky 
z prostředků státního rozpočtu v první fázi vychází z rozhodnutí Komise o schválení 
dohody s členskými státy o pořízení očkovacích látek proti COVID-19 jménem členských 
států a souvisejících postupech ze dne 18. června roku 2020.       

F) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, 
jimiž je Česká republika vázána 

Návrh se přímo nedotýká žádných mezinárodních smluv. 

G) Předpokládané dopady navrhované právní úpravy 

Právní úprava bude mít dopad na veřejné rozpočty. Primární nákup očkovacích látek je 
realizován přímo státem ve spolupráci s Evropskou komisí, která zajistí nákup 
v potřebném objemu pro všechny členské státy EU od různých výrobců. Zde je třeba 
podotknout, že samotný nákup očkovacích látek nemá spojitost s předkládanou právní 
úpravou, neboť jej lze realizovat i bez ní. Pro komplexnost dopadů do veřejných rozpočtů 
nicméně předkladatel považuje za nutné i jej zde zmínit. 

První dodávka očkovací látky společnosti AstraZeneca v celkovém objemu 3 miliony 
dávek (pro 1,5 milionu pojištěnců) dle předběžných odhadů bude stát cca 150 mil. Kč, tzn. 
50 Kč za jednu dávku a 100 Kč za očkování jedné osoby. Prostřednictvím státního 
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rozpočtu by následně měly být pořízeny i další dodávky, jejímž prostřednictvím může být 
naočkováno dalších až 2 mil. pojištěnců (celkem tedy 3,5 mil.). Přesná cena očkovacích 
látek od dalších výrobců není v tuto chvíli jednoznačně určena, nicméně dle odhadů by se 
měla pohybovat v rozmezí 8 – 10 EUR za dávku. V případě, že by se jednalo o očkovací 
látku, která je podávána v jednoduchém schématu (jedna dávka), byly by náklady státního 
rozpočtu v takovém případě v rozmezí 435 mil. Kč – 544 mil. Kč. (cena x kurz EUR x 2 
mil.). 

Systém veřejného zdravotního pojištění bude v souladu s navrženou právní úpravou 
dotčen náklady na distribuci očkovací látky k poskytovatelům zdravotních služeb a 
úhradou její aplikace (výkon očkování). Vzhledem k tomu, že v době přípravy tohoto 
právního předpisu nejsou jednoznačně známy parametry nákupu a distribuce, stejně jako 
podmínky nakládání s různými typy očkovacích látek, lze celkovou výši nákladů pouze 
rámcově odhadovat, a to v jednotkách, případně nižších desítkách milionů Kč. Systém 
veřejného zdravotního pojištění by měl tento výdaj absorbovat. 

Aplikace očkovací látky bude hrazena v souladu s cenou výkonu očkování (02105), která 
v roce 2020 činí 223,2 Kč. V případě první dodávky tedy náklady systému v. z. p. budou 
činit cca 670 mil. Kč. V případě dalších dodávek bude výše úhrady odvislá od schématu 
(jedna nebo dvě dávky) a počtu očkovaných osob.   

H) Zhodnocení dopadů navrhované právní úpravy ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 

Navržená právní úprava nemá vztah k ochraně soukromí a osobních údajů. 

I) Zhodnocení korupčních rizik 

Navržená právní úprava nese minimální korupční rizika. Výše ceny, za níž stát vakcínu 
bude nakupovat v první fázi je determinovaná cenou, za níž ji od výrobce pořizuje 
Evropská komise. Cena aplikace očkovací látky (úhrada) pak plyne z obecně závazných 
právních předpisů. Mírné riziko nese výše ceny u distribuce očkovací látky, nicméně se 
bude jednat o smlouvu veřejnou, která by měla vyplývat z obecných principů uzavírání 
smluv s distributory léčivých látek a bude ex post přezkoumatelná. 

J) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navržená právní úprava má významný vliv na bezpečnost státu. Lze očekávat, že při 
proočkování ohrožených skupin populace a obecně dostatečného množství osob, bude 
možné postupně rozvolňovat restriktivní opatření přijatá za účelem zamezení šíření viru 
SARS-CoV2. 
K) Zdůvodnění přijetí návrhu ve stavu legislativní nouze 

Předložený návrh zákona je nezbytné přijmout co nejdříve, a to zejména proto, že je 
nezbytné zahájit přípravy na distribuci očkovacích látek poskytovatelům zdravotních 
služeb a dále jejich aplikaci pojištěncům. V opačném případě hrozí pokračování 
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nekontrolovaného šíření onemocnění COVID-19 včetně vážných dopadů na zdraví značné 
části obyvatelstva a další propad ekonomiky. 

II. Zvláštní část 

K § 1 

Prostřednictvím této právní normy se zajišťuje bezplatné poskytnutí očkovací látky 
osobám účastným v českém systému veřejného zdravotního pojištění pro účely očkování. 
Vakcína bude nakupována státem na základě rozhodnutí Komise C(2020) 4192 ze dne 
18. června 2020 o schválení dohody s členskými státy o pořízení očkovacích látek proti 
COVID-19 jménem členských států a souvisejících postupech. Právě v objemu, který 
bude na základě tohoto postupu státem pořízen, pak bude dána k dispozici pro bezplatné 
očkování části populace.  

Samotná vakcína není poskytována v rámci systému veřejného zdravotního pojištění, ale 
nad jeho rámec. Její bezplatné poskytnutí je pak vázáno na aplikaci (provedení očkování) 
přímo u poskytovatele zdravotních služeb – vyloučen je tak postup, kdy by očkovací látka 
byla vydána např. v lékárně bez aplikace. 

 

K § 2 (změna zákona o veřejném zdravotním pojištění) 

 

K novelizačnímu bodu 1 (§ 17 odst. 7) 

Zákon č. 48/1997 Sb. upravuje ve vztahu k úhradě (zdravotní pojišťovna x distributor) 
pouze případy, kdy se jedná o očkování pro pravidelná očkování podle zákona o ochraně 
veřejného zdraví. Aby zdravotní pojišťovna mohla distributorovi uhradit distribuci 
v případě očkovací látky proti viru SARS-CoV-2 (navíc za situace, kdy sama nenakupuje 
tuto očkovací látku), je nezbytné doplnit předmětné ustanovení. Tím dojde k zakotvení 
zákonné povinnosti zdravotní pojišťovny provést úhradu distribuce očkovací látky 
vybranému distributorovi. 

 

K novelizačnímu bodu 2 (§ 30 odst. 2) 

Zakotvuje se nárok pojištěnce na úhradu očkování (aplikace očkovací látky) proti 
onemocnění COVID-19 vyvolanému původcem SARS-CoV-2 u poskytovatele 
zdravotních služeb v případě, kdy bude očkovací látka zajišťována na základě zákonu o 
očkování proti onemocnění COVID-19. 
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K § 3 (účinnost zákona) 

Vzhledem k obsahu zákona, který reaguje na aktuální situaci, a potřebu zajistit co nejdříve 
co nejširšímu okruhu pojištěnců možnost očkovat se proti nemoci COVID-19 se navrhuje 
jeho účinnost dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, a to v souladu s ustanovením § 3 odst. 4 
zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. Řešení v podobě navrhované právní úpravy je ve veřejném zájmu 
potřebné přijmout co nejdříve. To je nutné zejména proto, že hrozí pokračování 
nekontrolovaného šíření onemocnění COVID-19 včetně vážných dopadů na zdraví značné 
části obyvatelstva a další propad ekonomiky. 
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	D) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky
	Návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Podle čl. 31 Listiny platí, že: „Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.“ V souladu s tímto ustanove...
	E) Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie a judikaturou soudních orgánů Evropské unie
	Návrh se nedotýká právních předpisů Evropské unie, není dotčen judikaturou soudních orgánů Evropské unie, a tedy s nimi není ani v rozporu. Nákup očkovací látky z prostředků státního rozpočtu v první fázi vychází z rozhodnutí Komise o schválení dohody...
	F) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána
	Návrh se přímo nedotýká žádných mezinárodních smluv.
	G) Předpokládané dopady navrhované právní úpravy
	Právní úprava bude mít dopad na veřejné rozpočty. Primární nákup očkovacích látek je realizován přímo státem ve spolupráci s Evropskou komisí, která zajistí nákup v potřebném objemu pro všechny členské státy EU od různých výrobců. Zde je třeba podotkn...
	První dodávka očkovací látky společnosti AstraZeneca v celkovém objemu 3 miliony dávek (pro 1,5 milionu pojištěnců) dle předběžných odhadů bude stát cca 150 mil. Kč, tzn. 50 Kč za jednu dávku a 100 Kč za očkování jedné osoby. Prostřednictvím státního ...
	Systém veřejného zdravotního pojištění bude v souladu s navrženou právní úpravou dotčen náklady na distribuci očkovací látky k poskytovatelům zdravotních služeb a úhradou její aplikace (výkon očkování). Vzhledem k tomu, že v době přípravy tohoto právn...
	Aplikace očkovací látky bude hrazena v souladu s cenou výkonu očkování (02105), která v roce 2020 činí 223,2 Kč. V případě první dodávky tedy náklady systému v. z. p. budou činit cca 670 mil. Kč. V případě dalších dodávek bude výše úhrady odvislá od s...
	H) Zhodnocení dopadů navrhované právní úpravy ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů
	Navržená právní úprava nemá vztah k ochraně soukromí a osobních údajů.
	I) Zhodnocení korupčních rizik
	Navržená právní úprava nese minimální korupční rizika. Výše ceny, za níž stát vakcínu bude nakupovat v první fázi je determinovaná cenou, za níž ji od výrobce pořizuje Evropská komise. Cena aplikace očkovací látky (úhrada) pak plyne z obecně závazných...
	J) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu
	Navržená právní úprava má významný vliv na bezpečnost státu. Lze očekávat, že při proočkování ohrožených skupin populace a obecně dostatečného množství osob, bude možné postupně rozvolňovat restriktivní opatření přijatá za účelem zamezení šíření viru ...
	Předložený návrh zákona je nezbytné přijmout co nejdříve, a to zejména proto, že je nezbytné zahájit přípravy na distribuci očkovacích látek poskytovatelům zdravotních služeb a dále jejich aplikaci pojištěncům. V opačném případě hrozí pokračování neko...
	II. Zvláštní část
	K § 1
	Prostřednictvím této právní normy se zajišťuje bezplatné poskytnutí očkovací látky osobám účastným v českém systému veřejného zdravotního pojištění pro účely očkování. Vakcína bude nakupována státem na základě rozhodnutí Komise C(2020) 4192 ze dne 18....
	Samotná vakcína není poskytována v rámci systému veřejného zdravotního pojištění, ale nad jeho rámec. Její bezplatné poskytnutí je pak vázáno na aplikaci (provedení očkování) přímo u poskytovatele zdravotních služeb – vyloučen je tak postup, kdy by oč...
	K § 2 (změna zákona o veřejném zdravotním pojištění)
	K novelizačnímu bodu 1 (§ 17 odst. 7)
	Zákon č. 48/1997 Sb. upravuje ve vztahu k úhradě (zdravotní pojišťovna x distributor) pouze případy, kdy se jedná o očkování pro pravidelná očkování podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Aby zdravotní pojišťovna mohla distributorovi uhradit distrib...
	K novelizačnímu bodu 2 (§ 30 odst. 2)
	Zakotvuje se nárok pojištěnce na úhradu očkování (aplikace očkovací látky) proti onemocnění COVID-19 vyvolanému původcem SARS-CoV-2 u poskytovatele zdravotních služeb v případě, kdy bude očkovací látka zajišťována na základě zákonu o očkování proti on...
	K § 3 (účinnost zákona)
	Vzhledem k obsahu zákona, který reaguje na aktuální situaci, a potřebu zajistit co nejdříve co nejširšímu okruhu pojištěnců možnost očkovat se proti nemoci COVID-19 se navrhuje jeho účinnost dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, a to v souladu s ustanovení...



