
V. 

 

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA Č. 48/1997 SB., O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM 

POJIŠTĚNÍ A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ, 

VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN 

A DOPLNĚNÍ 

(Pozn.: Kurzívou je uvedeno platné znění zohledňující sněmovní tisk č. 1080.) 

 

* * * 

 

§ 17 

 

* * * 

 

(7) Příslušná zdravotní pojišťovna uhradí vždy na základě: 

 

a) lékařského předpisu vystaveného smluvním poskytovatelem, lékařem poskytujícím 

neodkladnou péči pojištěnci, smluvním lékařem poskytujícím hrazené služby v zařízení 

sociální péče a smluvním lékařem poskytujícím hrazené služby sobě, manželovi, svým 

rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům, jestliže jeho odbornost zaručuje Česká 

lékařská komora nebo Česká stomatologická komora a jestliže k tomu takový lékař uzavře 

zvláštní smlouvu se zdravotní pojišťovnou 

 

1. poskytovatelům lékárenské péče léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, a to i tehdy, 

nemá-li s poskytovatelem lékárenské péče dosud uzavřenu smlouvu podle odstavce 1, 

 

2. jiným osobám, se kterými zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu o výdeji zdravotnických 

prostředků (dále jen „smluvní výdejci“), pouze individuálně zhotovované zdravotnické 

prostředky, 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 

kompenzační pro zrakově postižené, zdravotnické prostředky respirační, inhalační a pro 

aplikaci enterální výživy a opravy a úpravy těchto zdravotnických prostředků podle přílohy 

č. 3 k tomuto zákonu, 

 

3. očním optikám pouze zdravotnické prostředky pro pacienty s poruchou zraku podle přílohy 

č. 3 k tomuto zákonu, 

 

b) předloženého účtu smluvním poskytovatelům 

 

1. stomatologické protetické náhrady a léčebné rehabilitační pomůcky, 

 

2. ortodontické aparáty, 

 

c) předloženého účtu smluvním poskytovatelům nebo jiným smluvním subjektům servisní 

zásahy na poskytnuté zdravotnické prostředky, 
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d) smlouvy osobám, které mají oprávnění k distribuci léčivých přípravků podle zákona o 

léčivech, léčivé přípravky obsahující očkovací látky pro pravidelná očkování podle 

antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví podle zákona 

o ochraně veřejného zdraví, 

 

d) smlouvy osobám, které mají oprávnění k distribuci léčivých přípravků podle zákona 

o léčivech,  

1. léčivé přípravky obsahující očkovací látky pro pravidelná očkování podle 

antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví podle 

zákona o ochraně veřejného zdraví, 

2. distribuci všech léčivých přípravků obsahujících očkovací látky proti onemocnění 

COVID-19 vyvolanému původcem SARS-CoV-2, které byly Ministerstvem 

zdravotnictví předány k distribuci podle zákona upravujícího distribuci očkovací 

látky pro očkování proti onemocnění COVID-1935), jde-li o očkování podle § 30 

odst. 2 písm. g), 

 

e) předloženého účtu v souladu s prováděcím právním předpisem a cenovým předpisem 

osobám oprávněným přepravovat lidské pozůstatky podle zákona o pohřebnictví, přepravu 

těla zemřelého pojištěnce k pitvě a z pitvy., 

 

e) smlouvy osobám, které distribuují diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle 

právních předpisů upravujících zdravotnické prostředky34a), POC antigenní testy, jejichž 

prostřednictvím se za účelem stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 provádí 

vyšetření na základě mimořádného opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku nařízeného 

Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví34b), 

 

f) e) předloženého účtu v souladu s prováděcím právním předpisem a cenovým předpisem 

osobám oprávněným přepravovat lidské pozůstatky podle zákona o pohřebnictví, přepravu 

těla zemřelého pojištěnce k pitvě a z pitvy., 

_________ 
34a) Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
34b) Část první hlava III díl 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

g) smlouvy Ministerstvu zdravotnictví léčivé přípravky obsahující očkovací látky proti 

onemocnění COVID-19 vyvolanému původcem SARS-CoV-2, jde-li o očkování podle 

§ 30 odst. 2 písm. g); tuto smlouvu příslušná zdravotní pojišťovna uzavře do 30 dnů ode 

dne, kdy o to Ministerstvo zdravotnictví požádalo. 

 

* * * 

 

§ 30 

 

 
35) Zákon č. …/2020 Sb., o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro očkování proti 

onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám a o změně zákona č. 48/1997 Sb., 

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

předpisů. 
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* * * 
 

(2) Hrazenými službami dále jsou 

 

* * * 

 

g) očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky proti 

onemocnění COVID-19 vyvolanému původcem SARS-CoV-2, je-li očkování 

prováděno léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku pořízeným 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; zdravotní pojišťovna zajistí provedení tohoto 

očkování ve lhůtách stanovených pro jednotlivé skupiny pojištěnců; skupiny 

pojištěnců a lhůty pro očkování jednotlivých skupin pojištěnců stanoví vláda 

nařízením.  

 
 

* * * 
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