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ZÁKON

ze dne 6. listopadu 2011,

kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

Čl. I

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním po-
jištění a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/
/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999
Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zá-
kona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zá-
kona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona
č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/
/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb.,
zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/
/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004
Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb.,
zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona
č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/
/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006
Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb.,
zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/
/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006
Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 57/
/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb.,
zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 59/
/2009 Sb., zákona č. 158/2009, zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb. a zákona
č. 298/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. b) se slova „je na základě tohoto
zákona poskytována zdravotní péče“ nahrazují slovy
„jsou na základě tohoto zákona ze zdravotního pojiš-
tění hrazeny zdravotní služby (dále jen „hrazené
služby“)“.

2. V § 1 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky
pod čarou č. 49 zní:

„(2) Tento zákon se použije, nestanoví-li přímo
použitelné předpisy Evropské unie v oblasti koordinace
systémů sociálního zabezpečení jinak49).

49) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení,
ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 988/2009 a nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se
stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004
o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění na-
řízení Komise (EU) č. 1244/2010, nařízení Evropského par-
lamentu a Rady (EU) č. 1231/2010, kterým se rozšiřuje
působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES)
č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se
tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní
příslušnosti a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracov-
níků uvnitř Unie.“.

3. V § 7 odst. 1 písm. d) se za slova „mateřské a“
vkládají slova „osoby na“.

4. V § 8 odst. 1 písm. f) bodě 2 se slova „nebyla
poskytnuta zdravotní péče hrazená ze zdravotního po-
jištění“ nahrazují slovy „nebyly poskytnuty hrazené
služby“.

5. V § 8 odst. 4 větě třetí se slova „úhradu péče
hrazené zdravotním pojištěním“ nahrazují slovy „po-
skytování hrazených služeb“.

6. V § 11 odst. 1 písmena a) až d) znějí:
„a) na výběr zdravotní pojišťovny, nestanoví-li tento

zákon jinak. Zdravotní pojišťovnu lze změnit jed-
nou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. lednu ná-
sledujícího kalendářního roku; přihlášku je pojiště-
nec nebo jeho zákonný zástupce povinen podat
vybrané zdravotní pojišťovně nejpozději 6 měsí-
ců před požadovaným dnem změny. Přihlášku ke
změně zdravotní pojišťovny k 1. lednu kalendář-
ního roku lze podat pouze jednu; k případným
dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to ani tehdy,
jsou-li podány ve stanovené lhůtě. Ode dne vstupu
zdravotní pojišťovny do likvidace nebo ode dne
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zavedení nucené správy nad zdravotní pojišťovnou
nebo ode dne, který Ministerstvo zdravotnictví na
základě zjištění nerovnováhy v hospodaření zdra-
votní pojišťovny19) vyhlásí ve sdělovacích pro-
středcích, jsou pojištěnci takové zdravotní pojiš-
ťovny oprávněni změnit zdravotní pojišťovnu i ve
lhůtě kratší, a to vždy k prvnímu dni kalendářního
měsíce, nejdříve však k 1. dni následujícího kalen-
dářního měsíce. Změnu zdravotní pojišťovny pro-
vádí za osoby nezletilé a osoby bez způsobilosti
k právním úkonům jejich zákonný zástupce. Při
narození dítěte se právo na výběr zdravotní pojiš-
ťovny nepoužije. Dnem narození se dítě stává po-
jištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna
matka dítěte v den jeho narození. Změnu zdra-
votní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zá-
stupce provést až po přidělení rodného čísla dítěti,
a to ke dni stanovenému v tomto ustanovení.
Žádá-li pojištěnec nebo zákonný zástupce pojiš-
těnce zdravotní pojišťovnu v souladu s tímto usta-
novením, je zdravotní pojišťovna povinna jeho žá-
dosti vyhovět bez průtahů. Zdravotní pojišťovna
není oprávněna stanovit pojištěnci dobu, po kterou
u ní bude pojištěn, nebo vztah pojištěnce ke zdra-
votní pojišťovně sama ukončit. Zdravotní pojišťov-
na není oprávněna přijmout pojištěnce v jiných
lhůtách, než je uvedeno v tomto ustanovení,

b) na výběr poskytovatele zdravotních služeb (dále
jen „poskytovatel“), který je ve smluvním vztahu
k příslušné zdravotní pojišťovně, a na výběr zdra-
votnického zařízení tohoto poskytovatele; v pří-
padě registrujícího poskytovatele může toto právo
uplatnit jednou za 3 měsíce,

c) na časovou a místní dostupnost hrazených služeb
poskytovaných smluvními poskytovateli příslušné
zdravotní pojišťovny,

d) na poskytnutí hrazených služeb v rozsahu a za
podmínek stanovených tímto zákonem, přičemž
poskytovatel nesmí za tyto hrazené služby při-
jmout od pojištěnce žádnou úhradu,“.

7. V § 11 odst. 1 písm. e) se slovo „zařízení“ na-
hrazuje slovem „poskytovatel“.

8. V § 11 odst. 1 písm. f) se slova „zdravotní péče“
nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

9. V § 11 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové
písmeno g), které zní:

„g) na poskytnutí informací od zdravotní pojišťovny
o jemu poskytnutých hrazených službách,“.

Dosavadní písmena g) až k) se označují jako písmena h)
až l).

10. V § 11 odst. 1 písm. i) se slova „zdravotnické
zařízení je povinno“ nahrazují slovy „poskytovatel je
povinen“.

11. V § 11 odst. 1 písm. j) se slovo „zařízením“

nahrazuje slovem „poskytovatelem“, slovo „zařízení“
se nahrazuje slovem „poskytovatel“ a slovo „povinno“
se nahrazuje slovem „povinen“.

12. V § 11 odst. 1 se čárka na konci písmene k)
nahrazuje tečkou a písmeno l) se zrušuje.

13. V § 11 odstavec 2 zní:

„(2) Má-li pojištěnec za to, že mu nejsou posky-
továny hrazené služby v souladu s tímto zákonem,
může podat stížnost podle zákona o zdravotních služ-
bách.“.

14. Poznámky pod čarou č. 22 a 23 se zrušují.

15. V § 11 odst. 3 se věty druhá až čtvrtá zrušují.

16. V § 11 odst. 3 písm. a) se slova „zdravotní
péče poskytnuté či předepsané lékařem nebo zdravot-
nickým zařízením uvedeným ve větě druhé a třetí, která
je částečně hrazena“ nahrazují slovy „hrazených služeb
poskytnutých poskytovatelem stanoveným zvláštním
právním předpisem upravujícím služební poměr vojáků
z povolání, které jsou částečně hrazeny“.

17. V § 11 odst. 3 písm. b) se slova „preventivní
péče hrazené ze zdravotního pojištění“ nahrazují slovy
„hrazených služeb“.

18. V § 11 odst. 5 se slovo „lékaře“ nahrazuje slo-
vem „poskytovatele“ a slovo „dopravní“ se nahrazuje
slovy „zdravotnické dopravní“.

19. V § 12 písmeno d) zní:

„d) poskytnout součinnost při poskytování zdravot-
ních služeb a kontrole průběhu individuálního lé-
čebného postupu a dodržovat poskytovatelem sta-
novený léčebný režim,“.

20. V § 12 písm. h) se slova „zdravotní péče“
nahrazují slovy „zdravotních služeb“ a slova „a pro-
středků zdravotnické techniky“ se nahrazují slovy
„ , potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnic-
kých prostředků“.

21. V § 12 se na konci textu písmene k) doplňují
slova „ ; pokud se pojištěnec v místě trvalého pobytu
nezdržuje, je povinen příslušné zdravotní pojišťovně
oznámit také adresu místa pobytu na území České re-
publiky, kde se převážně zdržuje (dále jen „bydliště“),“.

22. V § 12 písm. m) se slova „zdravotnickému za-
řízení“ nahrazují slovem „poskytovateli“.
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23. V § 12 písm. n) se slova „zdravotnickému za-
řízení“ nahrazují slovem „poskytovateli“, slovo „péči“
se nahrazuje slovem „služby“ a slova „poskytnuté
zdravotní péče a výší úhrady“ se nahrazují slovy „po-
skytnutých zdravotních služeb a výší úhrady“.

24. Nadpis části páté zní: „PODMÍNKY PO-
SKYTOVÁNÍ HRAZENÝCH SLUŽEB“.

25. Nadpis § 13 zní: „Hrazené služby“.

26. V § 13 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova
„péče poskytnutá“ nahrazují slovy „služby poskyt-
nuté“.

27. V § 13 odst. 1 písm. a) se slovo „odpovídá“
nahrazuje slovem „odpovídají“, slovo „jejím“ se nahra-
zuje slovem „jejich“ a slovo „bezpečná“ se nahrazuje
slovem „bezpečné“.

28. V § 13 odst. 1 písm. a) a b) se slovo „je“ na-
hrazuje slovem „jsou“.

29. V § 13 odst. 1 písm. c) se slovo „její“ nahra-
zuje slovy „o jejich“ a slovo „jejího“ se nahrazuje slo-
vem „jejich“.

30. V § 13 odstavec 2 zní:

„(2) Hrazenými službami jsou v rozsahu a za
podmínek stanovených tímto zákonem

a) zdravotní péče preventivní, dispenzární, diagnos-
tická, léčebná, léčebně rehabilitační, lázeňská lé-
čebně rehabilitační, posudková, ošetřovatelská, pa-
liativní a zdravotní péče o dárce krve, tkání a buněk
nebo orgánů související s jejich odběrem, a to ve
všech formách jejího poskytování podle zákona
o zdravotních službách,

b) poskytování léčivých přípravků, potravin pro
zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků
a stomatologických výrobků,

c) přeprava pojištěnců a náhrada cestovních nákladů,

d) odběr krve a odběr tkání, buněk a orgánů urče-
ných k transplantaci a nezbytné nakládání s nimi
(uchovávání, skladování, zpracování a vyšetření),

e) přeprava žijícího dárce do místa odběru a z tohoto
místa do místa poskytnutí zdravotní péče souvise-
jící s odběrem a z tohoto místa a náhradu cestov-
ních nákladů,

f) přeprava zemřelého dárce do místa odběru a z to-
hoto místa,

g) přeprava odebraných tkání, buněk a orgánů,

h) prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva včetně pře-
pravy,

i) pobyt průvodce pojištěnce ve zdravotnickém za-
řízení lůžkové péče,

j) zdravotní péče související s těhotenstvím a poro-
dem dítěte, jehož matka požádala o utajení své
osoby v souvislosti s porodem; tuto péči hradí
zdravotní pojišťovna, kterou na základě identifi-
kačních údajů pojištěnce o úhradu požádá přísluš-
ný poskytovatel.“.

31. V § 13 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 3
až 8.

32. V § 13 odst. 3 až 8 se slova „zdravotní péče“
nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

33. V § 13 odst. 3 ve větě první se slova „péči
uvedenou“ nahrazují slovy „služby uvedené“ a ve větě
druhé slovo „takové“ se nahrazuje slovem „takových“.

34. V § 13 odst. 4 se slova „péči, která je takto
označena“ nahrazují slovy „služby, které jsou takto
označeny“ a slova „péči, kterou“ se nahrazují slovy
„služby, které“.

35. V § 13 odst. 5 se slovo „kterou“ nahrazuje
slovem „které“, slova „zdravotnické zařízení povinno“
se nahrazují slovy „poskytovatel povinen“, slova
„zdravotnického zařízení“ se nahrazují slovem „posky-
tovatele“, slova „zveřejněn ve zdravotnickém“ se na-
hrazují slovy „poskytovatelem zveřejněn v prostorách
zdravotnického“ a za slovy „přístupném místě a“ se
vkládá slovo „dále“.

36. V § 13 odst. 6 až 8 se slova „Zdravotnické
zařízení“ nahrazují slovem „Poskytovatel“.

37. V § 13 odst. 6 větě první se číslo „6“ nahrazuje
číslem „5“ a slovo „povinno“ se nahrazuje slovem „po-
vinen“.

38. V § 13 odst. 8 se číslo „8“ nahrazuje čís-
lem „7“, slova „zdravotnickému zařízení“ se nahrazují
slovem „poskytovateli“, slova „odst. 3“ se nahrazují
slovy „odst. 2“, slovo „vynaložilo“ se nahrazuje slo-
vem „vynaložil“ a slovo „zabránilo“ slovem „zabránil“.

39. V § 14 se slova „péče poskytnutá“ nahrazují
slovy „služby poskytnuté“ a slova „nutné a neodkladné
léčení, jehož“ se nahrazují slovy „neodkladnou zdra-
votní péči, jejíž“.

40. V § 15 odst. 2 se za slova „pojištění se“ vkládá
slovo „dále“.

41. V § 15 odst. 3 úvodní část ustanovení zní:

„(3) Hrazené služby zahrnují zdravotní péči po-
skytnutou na základě doporučení registrujícího posky-
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tovatele v oboru gynekologie a porodnictví v souvislosti
s umělým oplodněním, a to nejvíce třikrát za život,
nebo bylo-li v prvních dvou případech přeneseno do
pohlavních orgánů ženy pouze 1 lidské embryo vzniklé
oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy, čtyřikrát
za život“.

42. V § 15 odst. 5 větě čtvrté, § 16a odst. 2
písm. b) a f), § 16a odst. 4 a v § 22 písm. c) se slovo
„ústavní“ nahrazuje slovem „lůžkové“.

43. V § 15 odst. 6 písmeno f) zní:

„f) které mohou být vydávány i bez lékařského před-
pisu.“.

44. V § 15 odst. 7 se slova „zdravotní péče posky-
tovaná“ nahrazují slovy „zdravotní služby poskyto-
vané“.

45. V § 15 odst. 10 se slova „zdravotnickému za-
řízení“ nahrazují slovem „poskytovateli“ a na konci
textu odstavce se doplňuje slovo „poskytovatele“.

46. V § 15 odst. 14 větě druhé se slova „Hrazená
péče dále nezahrnuje“ nahrazují slovy „Hrazené služby
dále nezahrnují“ a ve větě třetí se slovo „výkonů“ na-
hrazuje slovem „služeb“, slovo „výkony“ se nahrazuje
slovem „služby“, slovo „financí26)“ se nahrazuje slo-
vem „zdravotnictví“ a na konci textu odstavce se do-
plňují slova „ ; jde-li o úhradu na dožádání orgánů
Policie České republiky, zašle poskytovatel vyúčtování
Ministerstvu vnitra, a to nejpozději do 15. dne kalen-
dářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci,
v němž byly zdravotní služby poskytnuty“.

47. Poznámka pod čarou č. 26 se zrušuje, a to
včetně odkazů na poznámku pod čarou.

48. V § 15 odstavec 15 zní:

„(15) Zdravotní služby poskytované v dětských
domovech pro děti do 3 let věku zdravotnickými pra-
covníky, kteří jsou zaměstnanci poskytovatele zdravot-
ních služeb v tomto zdravotnickém zařízení, se hradí
z rozpočtu zřizovatele. Z rozpočtu zřizovatele se hradí
též zdravotnická záchranná služba, s výjimkou zdra-
votních výkonů podle § 28.“.

49. V § 16 odstavec 1 zní:

„(1) Příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve výji-
mečných případech zdravotní služby jinak zdravotní
pojišťovnou nehrazené, je-li poskytnutí takových zdra-
votních služeb jedinou možností z hlediska zdravot-
ního stavu pojištěnce.“.

50. V § 16 odst. 2 se slova „zdravotní péče“ na-
hrazují slovy „zdravotních služeb“.

51. V § 16a odst. 1 úvodní část ustanovení zní:

„Pojištěnec, anebo za něj jeho zákonný zástupce, je
povinen v souvislosti s poskytováním hrazených služeb
hradit poskytovateli, který hrazené služby poskytl, re-
gulační poplatek ve výši“.

52. V § 16a odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova
„u praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a do-
rost, ženského lékaře, nebo za návštěvu, při které bylo
provedeno vyšetření u zubního lékaře“ nahrazují slovy
„u lékaře poskytovatele v oboru všeobecné praktické
lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, gyneko-
logie a porodnictví, nebo za návštěvu, při které bylo
provedeno vyšetření u lékaře poskytovatele v oboru
zubní lékařství“.

53. V § 16a odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „po-
skytujícího specializovanou ambulantní péči“ nahra-
zují slovy „poskytovatele specializované ambulantní
péče“.

54. V § 16a odst. 1 písm. a) bod 3 zní:

„3. návštěvní službu poskytnutou lékařem posky-
tovatele v oboru všeobecné praktické lékařství
a praktické lékařství pro děti a dorost,“.

55. V § 16a odst. 1 písmeno e) zní:

„e) 90 Kč za využití lékařské pohotovostní služby
nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství
(dále jen „pohotovostní služba“) v pracovní dny
v době od 17 do 7 hodin a v sobotu, neděli a ve
svátek, není-li tato doba pravidelnou ordinační do-
bou poskytovatele zajišťujícího pohotovostní
službu; regulační poplatek za využití pohotovostní
služby se neplatí, pokud dojde k následnému při-
jetí pojištěnce do lůžkové péče,“.

56. V § 16a odst. 1 písm. f) se slova „ústavní péče
(§ 23), komplexní lázeňská péče nebo ústavní péče v dět-
ských odborných léčebnách a ozdravovnách (§ 34)“
nahrazují slovy „lůžková péče včetně lůžkové lázeňské
léčebně rehabilitační péče“.

57. V § 16a odst. 3 písm. e) se za slovo „lékařem“

vkládá slovo „poskytovatele“.

58. V § 16a odst. 5 se slova „příjmem zdravotnic-
kého zařízení, které“ nahrazují slovy „příjmem posky-
tovatele, který“, slovo „vybralo“ se nahrazuje slovem
„vybral“ a slova „Zdravotnické zařízení je povinno“ se
nahrazují slovy „Poskytovatel je povinen“.

59. V § 16a odstavec 6 zní:

„(6) Regulační poplatek podle odstavce 1 písm. a)
až e) se platí poskytovateli v souvislosti s poskytováním
hrazených služeb. Regulační poplatek podle odstavce 1
písm. f) se platí poskytovateli nejdéle do 8 kalendářních
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dnů po ukončení hospitalizace, s výjimkou případů,
kdy je pojištěnec hospitalizován po dobu delší než
30 dní; v takovém případě se regulační poplatek hradí
vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Poskyto-
vatel je povinen vystavit pojištěnci nebo jeho zákon-
nému zástupci na jeho žádost doklad o zaplacení regu-
lačního poplatku, s uvedením čísla pojištěnce, výše re-
gulačního poplatku, otiskem razítka poskytovatele
a podpisem osoby, která regulační poplatek přijala,
a jde-li o poskytovatele lékárenské péče, též s uvedením
názvu léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní
lékařské účely a výše doplatku, který se započítává do
limitu podle § 16b odst. 1.“.

60. V § 16a odst. 7 se slova „Zdravotnické zaří-
zení je povinno“ nahrazují slovy „Poskytovatel je po-
vinen“ a slova „poskytnuté zdravotní péče“ se nahra-
zují slovy „poskytnutých hrazených služeb“.

61. V § 16a odst. 8 se slova „Zařízení lékárenské
péče je povinno“ nahrazují slovy „Poskytovatel léká-
renské péče je povinen“ a slova „limitu podle od-
stavce 1“ se nahrazují slovy „limitu podle § 16b
odst. 1“.

62. V § 16a odst. 9 větě první se slova „Zdravot-
nické zařízení je povinno“ nahrazují slovy „Posky-
tovatel je povinen“, slova „nebo 3“ se nahrazují slovy
„až 4“ a ve větě druhé se slova „zdravotnickému za-
řízení“ nahrazují slovem „poskytovateli“.

63. V § 16a odst. 10 se slova „Zdravotnické za-
řízení“ nahrazují slovem „Poskytovatel“, slova „hra-
zené péče, která“ se nahrazují slovy „hrazených služeb,
které“, slovo „nepodléhá“ se nahrazuje slovem „nepo-
dléhají“, slova „porušování tohoto zákona“ se nahra-
zují slovy „porušování této povinnosti“ a slova „zdra-
votnickému zařízení“ se nahrazují slovem „poskytova-
teli“.

64. V § 16a odst. 11 se slova „zdravotnickému za-
řízení“ nahrazují slovem „poskytovateli“ a slova „zdra-
votní péče“ se nahrazují slovy „hrazených služeb“.

65. V § 16a odst. 11, § 39a odst. 2 písm. b), § 39a
odst. 3 písm f), § 39b odst. 2 písm. d), § 39d odst. 1,
§ 39f odst. 6 písm. f) se slova „odst. 3“ nahrazují slovy
„odst. 2“.

66. V § 16b odst. 2 větě první a druhé se za slovo
„doplatků“ vkládají slova „započitatelných do limitu“
a slova „zdravotnickými zařízeními“ se nahrazují slo-
vem „poskytovateli“.

67. V § 17 odstavec 1 zní:

„(1) Za účelem zajištění věcného plnění při posky-
tování hrazených služeb pojištěncům uzavírají Vše-

obecná zdravotní pojišťovna České republiky a ostatní
zdravotní pojišťovny, zřízené podle jiného právního
předpisu28), smlouvy s poskytovateli o poskytování
a úhradě hrazených služeb. Smlouvu o poskytování
a úhradě hrazených služeb lze uzavřít pouze pro zdra-
votní služby, které je poskytovatel oprávněn poskyto-
vat. Smlouvy se nevyžadují při poskytování

a) neodkladné péče pojištěnci,

b) zdravotních služeb pojištěncům ve výkonu vazby
nebo výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu
zabezpečovací detence poskytovatelem určeným
Vězeňskou službou,

c) zdravotních služeb pojištěnci, který je ve výkonu
ochranného léčení nařízeného soudem, jde-li
o zdravotní služby poskytované v souvislosti
s onemocněním, pro které je pojištěnec povinen
se léčení podrobit.“.

68. V § 17 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2
až 7.

69. V § 17 odst. 2 větě první se slova „zdravotnic-
kým zařízením“ nahrazují slovem „poskytovatelem“

a slova „zdravotnických zařízení“ se nahrazují slovem
„poskytovatelů“, ve větě druhé se slova „zdravotní
péče“ nahrazují slovy „hrazených služeb“ a ve větě
poslední se slova „poskytované zdravotní péče“ nahra-
zují slovy „poskytovaných hrazených služeb“, slova
„zdravotní péče“ se nahrazují slovy „hrazených slu-
žeb“, slova „poskytované péče“ se nahrazují slovy „po-
skytovaných hrazených služeb“ a slova „poskytování
zdravotní péče“ se nahrazují slovy „poskytování
a úhradě hrazených služeb“.

70. V § 17 odst. 2 se věta třetí zrušuje.

71. V § 17 odstavec 3 zní:

„(3) Poskytovatelé a další subjekty poskytující
hrazené služby jsou povinni ve vyúčtováních zdravot-
ním pojišťovnám uvádět čísla pojištěnců, kterým hra-
zené služby poskytli.“.

72. V § 17 odst. 5 větě první se slova „Hodnoty
bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravot-
ního pojištění“ nahrazují slovy „Nestanoví-li tento zá-
kon jinak, hodnoty bodu, výše úhrad hrazených slu-
žeb“, slova „zdravotnických zařízení“ se nahrazují slo-
vem „poskytovatelů“, ve větě páté se slovo „výsledku“
nahrazuje slovem „dohodě“, slova „zdravotní péče hra-
zené ze zdravotního pojištění a regulační omezení ob-
jemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného
zdravotního pojištění“ se nahrazují slovy „hrazených
služeb a regulační omezení“, ve větě poslední se slova
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„zdravotnické zařízení“ nahrazují slovem „poskytova-
tel“.

73. V § 17 odst. 6 se slova „zdravotnickým zaří-
zením“ nahrazují slovem „poskytovatelům“ a slovo
„zařízení“ se nahrazuje slovem „poskytovatelů“.

74. V § 17 odst. 7 písm. a) úvodní části ustanovení
se slova „zdravotnickým zařízením“ nahrazují slovem
„poskytovatelem“ a slova „zdravotní péči“ se nahrazují
slovy „hrazené služby“.

75. V § 17 odst. 7 písm. a) bodě 1 se slovo „za-
řízením“ nahrazuje slovem „poskytovatelům“, slova
„prostředky zdravotnické techniky“ se nahrazují slovy
„zdravotnické prostředky“ a slova „se zařízením“ se
nahrazují slovy „s poskytovatelem“.

76. V § 17 odst. 7 písm. a) bodech 2 a 3 se slovo
„zařízením“ nahrazuje slovem „poskytovatelům“.

77. V § 17 odst. 7 písm. b) se slova „zdravotnic-
kým zařízením“ nahrazují slovem „poskytovatelům“.

78. V § 17 odst. 7 písm. c) se slova „zdravotnic-
kým zařízením“ nahrazují slovem „poskytovatelům“

a slova „prostředky zdravotnické techniky“ se nahra-
zují slovy „zdravotnické prostředky“.

79. V § 17 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) předloženého účtu v souladu s prováděcím práv-
ním předpisem a cenovým předpisem osobám
oprávněným přepravovat lidské pozůstatky podle
zákona o pohřebnictví, přepravu těla zemřelého
pojištěnce k pitvě a z pitvy.“.

80. V § 17 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Fyzická nebo právnická osoba, které bylo po-
dle zákona o zdravotních službách vydáno osvědčení
o splnění podmínek pro pokračování v poskytování
zdravotních služeb na základě oprávnění zemřelého
poskytovatele, má po dobu 90 dnů ode dne vydání
tohoto osvědčení právo na úhradu poskytnutých zdra-
votních služeb v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy
o poskytování a úhradě hrazených služeb uzavřené
mezi zemřelým poskytovatelem a zdravotní pojišťov-
nou.“.

81. V § 17a větě první se slova „a rehabilitační
zdravotní“ zrušují, slova „s pobytovými službami“
se nahrazují slovy „poskytujících pobytové sociální
služby“, slova „s těmito zařízeními“ se nahrazují slovy
„s poskytovateli“ a ve větě druhé se slova „o to zaří-
zení“ nahrazují slovy „o to poskytovatel“, slova „a re-
habilitační zdravotní“ se zrušují a slovo „zařízení“ se
nahrazuje slovem „poskytovatele“.

82. § 18 včetně nadpisu zní:

„§ 18

Podmínky poskytování hrazených služeb

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, poskytují hra-
zené služby jiní zdravotničtí pracovníci než lékaři, s vý-
jimkou klinických psychologů, pouze na základě indi-
kace 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 poskytova-
tele lůžkové péče.“.

83. § 19 až 21 se včetně nadpisů zrušují.

84. V § 22 úvodní části ustanovení se slova „Hra-
zenou péčí“ nahrazují slovy „Hrazenými službami“.

85. V § 22 písm. a) se slova „registrujícího prak-
tického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro
děti a dorost“ nahrazují slovy „registrujícího poskyto-
vatele ambulantní péče v oboru všeobecné praktické
lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a do-
rost“.

86. V § 22 písm. e) se slova „a rehabilitační zdra-
votní“ zrušují, za slovo „zařízeních“ se vkládá slovo
„pobytových“ a slova „tato zařízení“ se nahrazují slovy
„poskytovatelé pobytových sociálních služeb“.

87. Nadpis § 22a zní: „Zvláštní lůžková péče“.

88. V § 22a se slovo „Léčba“ nahrazuje slovy
„Hrazenými službami je i léčba“.

89. § 23 a 24 se včetně nadpisů zrušují.

90. § 25 a 26 včetně nadpisů znějí:

„§ 25

Pobyt průvodce pojištěnce v lůžkové péči

(1) Je-li při hospitalizaci pojištěnce ve zdravotnic-
kém zařízení lůžkové péče nutná celodenní přítomnost
průvodce vzhledem

a) ke zdravotnímu stavu pojištěnce, nebo

b) k nutnosti zaškolení průvodce pojištěnce v ošetřo-
vání a léčebné rehabilitaci doprovázeného pojiš-
těnce,

je pobyt průvodce pojištěnce do dovršení šestého roku
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věku doprovázeného pojištěnce včetně hrazenou služ-
bou; pobyt průvodce pojištěnce staršího 6 let je hraze-
nou službou jen se souhlasem revizního lékaře.

(2) Pobyt průvodce hradí zdravotní pojišťovna,
u které je pojištěn doprovázený pojištěnec.

§ 26

Vybavení pojištěnce po ukončení hospitalizace

(1) Hrazenými službami je i vybavení pojištěnce
léčivými přípravky, potravinami pro zvláštní lékařské
účely a zdravotnickými prostředky po ukončení hospi-
talizace na 3 dny nebo v odůvodněných případech i na
další, nezbytně nutnou dobu.

(2) Pokud je pojištěnec propuštěn do domácího
ošetření na propustku, není poskytovatel po dobu
trvání propustky oprávněn účtovat zdravotní pojiš-
ťovně náklady za lůžkovou péči, s výjimkou léčivých
přípravků a zdravotnických prostředků, kterými pojiš-
těnce na dobu trvání propustky vybaví.“.

91. § 27 se včetně poznámek pod čarou č. 32 a 33
zrušuje.

92. § 28 včetně nadpisu zní:

„§ 28

Zdravotnická záchranná služba
a pohotovostní služby

(1) Hrazené služby zahrnují zdravotní výkony
provedené v rámci zdravotnické záchranné služby.

(2) Hrazené služby zahrnují zdravotní výkony
provedené v rámci pohotovostních služeb, a to i tehdy,
pokud byly neodkladné zdravotní výkony provedeny
lékařem mimo jeho odbornost.“.

93. V § 29 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1
až 4.

94. V § 29 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:
„Hrazenými službami jsou také preventivní prohlídky,
které se provádějí“.

95. V § 29 odst. 1 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „ , nejdříve však 18 měsíců po provedení
poslední preventivní prohlídky“.

96. V § 29 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo
„stomatologie“ nahrazuje slovy „zubní lékařství“.

97. V § 29 odst. 3 se za slovo „gynekologie“ vklá-
dají slova „a porodnictví“.

98. V § 29 se odstavec 4 zrušuje.

99. V § 30 odst. 1 se slova „Hrazená péče za-
hrnuje:“ nahrazují slovy „Hrazenými službami jsou“
a slova „hrazené péče“ se nahrazují slovy „hrazených
služeb“.

100. V § 30 odst. 2 úvodní část ustanovení zní:
„Hrazenými službami dále jsou“.

101. V § 30 odst. 2 písm. a) a b) se slovo „úhradu“
nahrazuje slovem „úhrada“.

102. V § 30 odst. 2 písm. b) bod 3 zní:

„3. proti tuberkulóze u pojištěnců, kteří splňují
indikace k očkování stanovené právním před-
pisem upravujícím očkování proti infekčním
nemocem, včetně tuberkulinového testu pro-
váděného v případech, kdy je třeba očkovat
dítě starší 6 týdnů; očkování se v takovém pří-
padě provádí jen tehdy, je-li tuberkulinový
test negativní,“.

103. V § 30 odst. 2 písm. b) bodě 4 se slova
„v léčebnách dlouhodobě nemocných“ nahrazují slovy
„ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouho-
dobé lůžkové péče“.

104. V § 30 odst. 2 písm. b) bod 5 zní:

„5. proti pneumokokovým infekcím, pokud 3 dáv-
ky očkovací látky byly aplikovány do sedmé-
ho měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou
je též přeočkování provedené do patnáctého
měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je
dále i očkování provedené po uplynutí lhůt
stanovených v tomto ustanovení, pokud došlo
k odložení aplikace jedné nebo více dávek
očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu
pojištěnce,“.

105. V § 30 odst. 2 písm. b) se závěrečná část usta-
novení zrušuje.

106. V § 30 odst. 2 se na konci písmene b) do-
plňuje bod 6, který zní:

„6. proti lidskému papilomaviru třemi dávkami
očkovací látky, a to pro dívky, je-li očkování
zahájeno od dovršení třináctého do dovršení
čtrnáctého roku věku.“.

107. V § 30 odst. 2 písm. c) se slova „v zaříze-
ních“ nahrazují slovy „ve zdravotnických zařízeních
poskytovatele“.

108. V § 30 odst. 2 písm. d) se slova „zdravotnic-
kých zařízení“ nahrazují slovem „poskytovatelů“.

109. V § 30 odst. 2 písm. e) úvodní části ustano-
vení se slovo „diagnostiku“ nahrazuje slovem „diagnos-
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tika“ a slova „v zařízeních léčebně“ se nahrazují slovy
„ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů“.

110. V § 30 odst. 3 úvodní část ustanovení zní:
„Hrazenými službami nejsou“.

111. V § 30 odst. 3 písm. c) se slovo „diagnostiku“
nahrazuje slovem „diagnostika“.

112. V § 31 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „hrazené péče“ nahrazují slovy „hrazených slu-
žeb“.

113. V § 31 odst. 2 se slova „jeho registrující lé-
kař“ nahrazují slovy „lékař registrujícího poskytova-
tele“.

114. V § 31 se odstavec 3 zrušuje.

115. Nadpis § 32 zní: „Poskytování léčivých pří-
pravků a zdravotnických prostředků“.

116. V § 32 odst. 1 a 3 se slova „prostředků zdra-
votnické techniky“ nahrazují slovy „zdravotnických
prostředků“.

117. V § 32 odst. 3 se slova „prostředky zdravot-
nické techniky“ nahrazují slovy „zdravotnické pro-
středky“ a slova „zdravotní dokumentace“ se nahrazují
slovy „zdravotnické dokumentace“.

118. V § 32 odst. 4 se slova „Zdravotnické zaří-
zení oprávněné“ nahrazují slovy „Poskytovatel opráv-
něný“.

119. V § 32 odst. 5 se slova „zdravotnickému za-
řízení“ nahrazují slovem „poskytovateli“.

120. V § 32 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Za porušení povinností podle odstavce 4 se
nepovažuje poskytnutí, nabídnutí nebo slíbení peněž-
ního či nepeněžního plnění, výhody nebo daru majet-
kové či nemajetkové povahy, které poskytne poskyto-
vatel oprávněný vydávat léčivé přípravky současně se
snížením nároku ze zdravotního pojištění poskytova-
tele oprávněného vydávat léčivé přípravky, které vy-
plývá z platné úhrady léčivého přípravku příslušné
zdravotní pojišťovně. Uvedené se však nevztahuje na
případy, kdy ke snížení ceny léčivého přípravku dojde
tím, že poskytovatel oprávněný vydávat léčivé pří-
pravky neuplatní plnou výši regulované ceny a obchod-
ních výkonů, tedy v případě snížení prodejní ceny lé-
čivého přípravku.“.

121. Nadpis § 33 zní: „Léčebně rehabilitační
péče“.

122. V § 33 odstavec 1 zní:

„(1) Hrazenou službou je dále léčebně rehabili-

tační péče, poskytovaná jako nezbytná součást léčeb-
ného procesu, jejíž poskytnutí doporučil ošetřující lé-
kař a potvrdil revizní lékař. Návrh na léčebně rehabili-
tační péči podává na formuláři zdravotní pojišťovny
lékař registrujícího poskytovatele nebo ošetřující lékař
při hospitalizaci; jde-li o poskytnutí lázeňské léčebně
rehabilitační péče, návrh obsahuje též určení stupně na-
léhavosti.“.

123. V § 33 odst. 2 se za slovo „lázeňskou“ a za
slovo „lázeňské“ vkládají slova „léčebně rehabilitační“.

124. V § 33 odst. 3 až 7 se za slovo „lázeňská“
vkládají slova „léčebně rehabilitační“.

125. V § 33 odst. 4 větě první se slovo „ústavní“
nahrazuje slovem „lůžkovou“, ve větě třetí se za slovo
„lázeňské“ vkládají slova „léčebně rehabilitační“, ve
větě čtvrté se slovo „Pacient“ nahrazuje slovem „Po-
jištěnec“, za slovo „lázeňskou“ se vkládají slova „lé-
čebně rehabilitační“, slova „zařízení lázeňské péče“ se
nahrazují slovy „zdravotnického zařízení poskytova-
tele lázeňské léčebně rehabilitační péče“ a slova „zaří-
zení ústavní péče“ se nahrazují slovy „zdravotnického
zařízení poskytovatele lůžkové péče“.

126. V § 33 odst. 5 větě druhé se slova „Zdravotní
pojišťovna hradí“ nahrazují slovy „Hrazenými služ-
bami jsou“.

127. V § 33 odst. 6 se věta druhá nahrazuje větou
„Přeložení pojištěnce mladšího 18 let ze zdravotnic-
kého zařízení poskytovatele lůžkové péče do zdravot-
nického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně reha-
bilitační péče revizní lékař neposuzuje.“.

128. V § 34 odst. 1 větě druhé se slovo „předtiště-
ném“ zrušuje a ve větě třetí se slova „z nemocnice“
nahrazují slovy „z hospitalizace“.

129. V § 34 odst. 2 větě druhé se slova „v lázeň-
ských léčebnách“ nahrazují slovy „ve zdravotnických
zařízeních poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační
péče“ a slova „v lázeňském zařízení“ se nahrazují slovy
„ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské lé-
čebně rehabilitační péče“.

130. V § 34 odst. 3 se slova „v dětské lázeňské“
nahrazují slovy „ve zdravotnickém zařízení lázeňské
léčebně rehabilitační péče“.

131. § 35 se včetně nadpisu zrušuje.

132. V § 35a se za slova „Odběr tkání“ vkládají
slova „ , buněk a“, za slovo „tkáněmi“ se vkládá slovo
„ , buňkami“ a slova „ , jejímž pojištěncem je příjemce“
se nahrazují slovem „dárce“.

Sbírka zákonů č. 369 / 2011Částka 129 Strana 4665



133. V nadpise § 36 se slovo „Doprava“ nahrazuje
slovem „Přeprava“.

134. V § 36 odstavec 1 zní:

„(1) Hrazenou službou je přeprava pojištěnce na
území České republiky ke smluvnímu poskytovateli,
od smluvního poskytovatele do místa trvalého poby-
tu nebo do místa bydliště nebo do zařízení pobyto-
vých sociálních služeb, mezi smluvními poskytovateli
a v rámci smluvního poskytovatele, a to v případě, že
zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běž-
ným způsobem bez použití zdravotnické dopravní
služby. Pokud k onemocnění pojištěnce došlo v místě
bydliště, je přeprava do místa trvalého pobytu, které je
vzdálenější než místo bydliště, hrazena jen tehdy, po-
kud to podle vyjádření ošetřujícího lékaře nezbytně
vyžaduje zdravotní stav pojištěnce. Přeprava se provádí
vozidly smluvní zdravotnické dopravní služby. Je-li
ošetřujícím lékařem indikován doprovod pojištěnce,
hradí zdravotní pojišťovna, která hradí přepravu pojiš-
těnce, i přepravu doprovázející osoby, a to ve stejném
rozsahu jako přepravu pojištěnce.“.

135. V § 36 odst. 2 se slovo „Dopravu“ nahrazuje
slovem „Přepravu“, slova „zdravotnického zařízení,
které je schopno“ se nahrazují slovy „poskytovatele,
který je schopen“ a slova „zdravotní péči“ se nahrazují
slovy „zdravotnickou dopravní službu“.

136. V § 36 odst. 3 písm. b) se slovo „dopravci“
nahrazuje slovy „poskytovateli zdravotních služeb“
a slovo „dopravě“ se nahrazuje slovem „přepravě“.

137. V § 36 odst. 3 písm. c) se slovo „doprava“
nahrazuje slovem „přeprava“, slovo „dopravu“ se na-
hrazuje slovem „přepravu“ a slovo „dopravě“ se na-
hrazuje slovem „přepravě“.

138. V § 36 odst. 4 se slovo „dopravu“ nahrazuje
slovem „přepravu“ a za slovo „tkání“ se vkládá slovo
„ , buněk“.

139. V § 37 odst. 1 se slovo „doprava“ nahrazuje
slovem „přeprava“.

140. V § 37 odst. 2 se slovo „dopravu“ nahrazuje
slovem „přepravu“, za slovo „vozidlem“ se vkládají
slova „řízeným jinou osobou“ a na konci textu od-
stavce se doplňují slova „ve výši odpovídající vzdále-
nosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je
schopen požadované zdravotní služby poskytnout“.

141. V § 38 se slova „Hrazená péče zahrnuje“ na-
hrazují slovy „Hrazenou službou je i“.

142. § 39 včetně nadpisu zní:

„§ 39

Prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva

Hrazenou službou je i prohlídka zemřelého pojiš-
těnce, pitva, přeprava k pitvě a přeprava z pitvy do
místa, kde k úmrtí došlo, popřípadě do místa pohřbu,
je-li toto místo stejně vzdálené nebo bližší než místo,
kde osoba zemřela. Hrazenou službou není anatomická
pitva a soudní pitva a přeprava k takovýmto pitvám
a z nich.“.

143. Poznámky pod čarou č. 41 a 42 se zrušují.

144. V § 39a odst. 2 písmeno a) zní:

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

145. V § 39b se na konci odstavce 12 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) ve výši ceny výrobce zjištěné v kterékoli zemi
Evropské unie pro každý jednotlivý léčivý přípra-
vek se stejnou kombinací léčivých látek a jejich
obsahu, je-li tato cena nižší, než je úhrada vypoč-
tená podle písmen a), b) a c)“.

146. V § 39b odst. 13 písmeno a) zní:

„a) ve výši ceny výrobce zjištěné v kterékoli zemi
Evropské unie pro každý jednotlivý léčivý přípra-
vek se stejnou kombinací léčivých látek a jejich
obsahu,“.

147. V § 39b odst. 14 písm. d) se slova „použití
postupů podle § 39b až 39i pro stanovení nebo změnu“
nahrazují slovy „postup při stanovení nebo změně“.

148. V § 39b odst. 14 písm. e) se slova „u vysoce
inovativních léčivých přípravků“ nahrazují slovy „léči-
vým přípravkům“.

149. V § 39b se na konci odstavce 14 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) postup při stanovení úhrady léčivých přípravků
včetně vysoce inovativních přípravků.“.

150. V § 39c odst. 11 písmeno a) zní:

„a) požadované vlastnosti léčivého přípravku pro po-
stup podle odstavce 2 písm. a),“.
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151. V § 39c odst. 11 se na konci textu písmene h)
doplňují slova „včetně požadovaných vlastností nej-
méně nákladného léčivého přípravku“.

152. V § 39d odstavec 1 zní:

„(1) Je-li to ve veřejném zájmu (§ 17 odst. 2),
Ústav rozhodne o výši a podmínkách dočasné úhrady
vysoce inovativního přípravku, u něhož není znám do-
statek údajů o nákladové efektivitě nebo výsledcích
léčby při použití v klinické praxi, a to pouze tehdy,
odůvodňují-li dostupné údaje dostatečně průkazně pří-
nos vysoce inovativního přípravku pro léčbu a splňuje-
-li vysoce inovativní přípravek ostatní podmínky pro
stanovení úhrady a je-li hrazen z veřejných prostředků
alespoň ve 2 zemích referenčního koše. Při stanovení
základní úhrady Ústav postupuje podle § 39c ob-
dobně.“.

153. V § 39f se doplňuje odstavec 12, který zní:

„(12) Za předmět obchodního tajemství lze u vy-
soce inovativních přípravků 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, včetně údajů
uvedených v odstavci 11 písm. c), f) a i).“.

154. V § 39g se doplňuje odstavec 12, který zní:

„(12) Odvolací orgán není vázán důvody odvolání
v případě, že napadené rozhodnutí ruší z důvodu jeho
nesouladu s právními předpisy. V takovém případě se
odvolací orgán dalšími námitkami účastníků řízení ne-
zabývá.“.

155. V § 40 odstavec 2 zní:

„(2) Zdravotní pojišťovny jsou povinny uhradit
poskytovatelům, popřípadě jiným subjektům uvede-
ným v § 17 odst. 7, kteří v souladu s tímto zákonem
poskytli hrazené služby pojištěncům, tyto poskytnuté
služby ve lhůtách sjednaných ve smlouvě podle § 17
odst. 1. Pokud není mezi zdravotní pojišťovnou a po-
skytovatelem smlouva sjednána, a jsou-li zdravotní po-
jišťovny podle tohoto zákona povinny poskytnuté
zdravotní služby uhradit, uhradí je ve stejných lhůtách
jako poskytovatelům, se kterými zdravotní pojišťovna
uzavřela smlouvu podle § 17 odst. 1.“.

156. V § 40 odst. 3 písm. a) se slova „hrazené
péče“ nahrazují slovy „hrazených služeb“, slova „zdra-
votní péče“ se nahrazují slovy „hrazených služeb“,
slova „nebo hlášeného pobytu“ se nahrazují slovy „po-
bytu nebo k místu bydliště“, slova „jiný právní před-
pis“ se nahrazují slovem „zákon“ a slova „doporuče-
nou rychlostí. Doporučenou rychlostí se pro účely to-

hoto zákona rozumí rychlost,“ se nahrazují slovem
„rychlostí“.

157. V § 40 odst. 3 písm. b) se slova „hrazené
péče“ nahrazují slovy „hrazených služeb“, slova „po-
skytnutí hrazené péče“ se nahrazují slovy „poskytnutí
neodkladných a akutních hrazených služeb“, slovo
„její“ se nahrazuje slovem „jejich“, slova „u neodkladné
a akutní zdravotní péče“ se zrušují a slova „plánované
hrazené péče“ se nahrazují slovy „plánovaných hraze-
ných služeb“.

158. V § 40 odstavec 6 zní:

„(6) Zdravotní pojišťovny vedou

a) seznam smluvních poskytovatelů; tento seznam,
který neobsahuje údaje uvedené v písmenu b), je
každá zdravotní pojišťovna povinna zveřejnit způ-
sobem umožňujícím dálkový přístup,

b) přehled zdravotnických pracovníků poskytujících
hrazené služby u jednotlivých smluvních poskyto-
vatelů v členění lékař, zubní lékař a zdravotnický
pracovník vykonávající nelékařské zdravotnické
povolání podle zákona o nelékařských zdravot-
nických povoláních, kteří vykazují zdravotní po-
jišťovně provedené zdravotní výkony podle se-
znamu zdravotních výkonů s bodovými hodno-
tami (dále jen „nositel výkonu“); za tímto účelem
jsou poskytovatelé povinni sdělovat zdravotním
pojišťovnám za uplynulé čtvrtletí, a to nejpozději
do 30 dnů, seznam jednotlivých nositelů výkonů
k poslednímu dni daného čtvrtletí, s uvedením
jména, příjmení, titulu, rodného čísla a kategorie
nositele výkonu podle seznamu zdravotních vý-
konů s bodovými hodnotami; poskytovatel tuto
povinnost splní i tehdy, pokud zdravotním pojiš-
ťovnám sdělí pouze ty změny, k nimž došlo od
předchozího hlášení.“.

159. V § 42 odstavec 1 zní:

„(1) Zdravotní pojišťovny kontrolují využívání
a poskytování hrazených služeb a jejich vyúčtování
zdravotní pojišťovně, a to z hlediska objemu a kvality,
včetně dodržování cen u poskytovatelů a pojištěnců.“.

160. V § 42 odst. 3 úvodní části ustanovení se
slova „prostředků zdravotnické techniky“ nahrazují
slovy „ , potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravot-
nických prostředků“ a slova „lázeňského pobytu“ se
nahrazují slovy „lázeňské léčebně rehabilitační péče“.

161. V § 42 odst. 3 písmeno a) zní:

„a) poskytnuté hrazené služby odpovídají hrazeným
službám vyúčtovaným zdravotní pojišťovně,“.

162. V § 42 odst. 3 písm. b) se slova „prostřed-
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ky zdravotnické techniky“ nahrazují slovy „ , potravi-
ny pro zvláštní lékařské účely a zdravotnické pro-
středky“.

163. V § 42 odst. 3 písm. c), § 46 odst. 2 úvodní
části ustanovení a v § 46 odst. 2 písm. d) se slova „zdra-
votní péče“ nahrazují slovy „hrazených služeb“.

164. V § 42 odst. 3 závěrečné části ustanovení se
slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „hrazených slu-
žeb“, slova „takovou péči“ se nahrazují slovy „takové
služby“, slovo „zařízení“ se nahrazuje slovem „posky-
tovateli“ a slova „zdravotnickým zařízením“ se nahra-
zují slovem „poskytovatelem“.

165. V § 42 odst. 4 větě třetí se slova „Zdravot-
nické zařízení“ nahrazují slovem „Poskytovatel“.

166. V § 42 odst. 7 se slova „ve zdravotnickém
zařízení“ nahrazují slovy „u poskytovatele“.

167. V § 43 odst. 2 větě první se slova „zdravotní
péči poskytnutou“ nahrazují slovy „hrazené služby po-
skytnuté“ a ve větě druhé se slova „zdravotní péči uhra-
zené“ nahrazují slovy „hrazených službách uhraze-
ných“.

168. V § 44 odst. 4 se slovo „ústavní“ nahrazuje
slovem „lůžkové“, slova „domácího řádu ústavního
zdravotnického zařízení“ se nahrazují slovy „vnitřního
řádu poskytovatele lůžkové péče“ a slova „zdravotní
péče“ se nahrazují slovy „hrazených služeb“.

169. V § 44 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) Za opakované porušení povinnosti stanovené
pro poskytovatele v § 11 odst. 1 písm. d) uloží přísluš-
ná zdravotní pojišťovna poskytovateli pokutu až do
výše 1 000 000 Kč; při určení výše pokuty se přihlédne
k závažnosti porušení povinnosti, zejména ke způsobu
jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za
nichž bylo spácháno; pokutu lze uložit do 1 roku ode
dne, kdy příslušná zdravotní pojišťovna zjistila poru-
šení povinnosti, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy
k porušení povinnosti došlo; opakované uložení po-
kuty je důvodem pro ukončení smlouvy o poskytování
a úhradě hrazených služeb bez uplatnění výpovědní
lhůty podle § 17 odst. 2.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

170. V § 44 odst. 6 se za slovo „Pokuta“ vkládají
slova „uložená podle odstavců 1 až 5“.

171. V § 45 odst. 1 se slovo „péči“ nahrazuje slo-
vem „služby“.

172. V § 45 odst. 5 se slova „Zdravotnická zaří-
zení, která jsou oprávněna“ nahrazují slovy „Poskyto-

vatelé, kteří jsou oprávněni“ a slovo „povinna“ se na-
hrazuje slovem „povinni“.

173. V § 45a odstavec 1 zní:

„(1) Zdravotní pojišťovně, která nepostupuje
v souladu s § 17 odst. 1, 2, 5 až 7, § 46 odst. 1 a § 52
odst. 2, může Ministerstvo zdravotnictví uložit pokutu
až do výše 10 000 000 Kč. Pokuta je příjmem státního
rozpočtu. Zdravotní pojišťovna je povinna hradit po-
kutu z jejího provozního fondu.“.

174. § 45b se zrušuje.

175. Nadpis části deváté zní: „SÍŤ POSKYTO-
VATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB“.

176. V § 46 odstavec 1 zní:

„(1) Zdravotní pojišťovna je povinna zajistit po-
skytování hrazených služeb svým pojištěncům, včetně
jejich místní a časové dostupnosti. Tuto povinnost plní
prostřednictvím poskytovatelů, se kterými uzavřela
smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb.
Tito poskytovatelé tvoří síť smluvních poskytovatelů
zdravotní pojišťovny (dále jen „síť“).“.

177. V § 46 odst. 2 písm. a) se slova „zdravotnická
zařízení“ nahrazují slovem „poskytovatele“.

178. V § 46 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) je-li poskytovatelem hrazených služeb Vězeňská
služba,“.

179. V § 46 odst. 2 písm. c) se slova „zdravotnic-
kého zařízení“ nahrazují slovem „poskytovatele“.

180. V § 46 odst. 2 písm. d) se slova „poskytované
zdravotní péče.“ nahrazují slovy „poskytovaných hra-
zených služeb.“.

181. V § 46 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) jde-li o vysoce specializovanou péči zajišťovanou
poskytovatelem, kterému byl na poskytování ta-
kové zdravotní péče udělen podle zákona o zdra-
votních službách statut centra vysoce specializo-
vané zdravotní péče.“.

182. V § 46 odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) V případě změny právní formy poskytova-
tele, který má uzavřenu smlouvu o poskytování
a úhradě hrazených služeb, a v případě, je-li zakladate-
lem společnosti s ručením omezeným fyzická osoba,
která má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě
hrazených služeb, jejíž oprávnění k poskytování zdra-
votních služeb jako fyzické osoby zanikne při udělení
oprávnění k poskytování těchto zdravotních služeb
jako společnosti s ručením omezeným, se výběrové ří-
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zení koná pouze tehdy, dochází-li k rozšíření rozsahu
poskytovaných hrazených služeb.

(4) Konání výběrového řízení může navrhnout
zdravotní pojišťovna nebo uchazeč. Uchazečem se ro-
zumí poskytovatel oprávněný poskytovat zdravotní
péči v příslušném oboru, nebo fyzická nebo právnická
osoba, která hodlá poskytovat zdravotní služby a je
schopna ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového
řízení splnit předpoklady k poskytování zdravotních
služeb v příslušném oboru zdravotní péče.“.

183. V § 47 odst. 1 se slova „místem provozování
zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „místem po-
skytování zdravotních služeb“ a slova „ústavní a lázeň-
ské zdravotní“ se nahrazují slovy „lůžkové a lázeňské
léčebně rehabilitační“.

184. V § 47 odst. 2 písm. a) se slova „rozsah zdra-
votní péče“ nahrazují slovy „rozsah hrazených služeb“
a slova „má být poskytována“ se nahrazují slovy „mají
být poskytovány“.

185. V § 47 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) lhůtu, od které je třeba zajistit poskytování zdra-
votních služeb, které jsou předmětem výběrového
řízení.“.

186. V § 48 odst. 1 písm. d) se slova „zdravotnic-
kým zařízením“ nahrazují slovem „uchazečem“.

187. V § 48 odst. 3 se slova „zdravotnických za-
řízeních, účastnících se výběrového řízení,“ nahrazují
slovy „tom, které osoby se zúčastnily výběrového ří-
zení“.

188. V § 50 odst. 1 se slova „je oprávněn posky-
tovat zdravotní péči v příslušném oboru“ nahrazují
slovy „splňuje, nebo je ve lhůtě stanovené ve výběro-
vém řízení schopen splnit, předpoklady pro poskyto-

vání hrazených služeb v příslušném oboru zdravotní
péče, který je předmětem výběrového řízení“.

189. V § 51 odstavec 1 zní:

„(1) Při posuzování přihlášek členové komise při-
hlížejí zejména k dobré pověsti uchazeče, k praxi ucha-
zeče v příslušném oboru, k disciplinárním opatřením
uloženým podle zákona o České lékařské komoře, Čes-
ké stomatologické komoře a České lékárnické komoře,
k etickému přístupu k pacientům, ke stížnostem na po-
skytování zdravotních služeb. Členové komise dále po-
suzují záměr uchazeče na zajišťování hrazených služeb
v oboru zdravotní péče, který je předmětem výběro-
vého řízení, a jeho možnostem splnit předpoklady pro
zajištění hrazených služeb ve lhůtě stanovené ve vyhlá-
šení výběrového řízení.“.

190. V § 52 odstavec 2 zní:

„(2) Zdravotní pojišťovna přihlíží k výsledkům
výběrového řízení při uzavírání smluv o poskytování
a úhradě hrazených služeb. Výsledek výběrového ří-
zení nezakládá právo na uzavření smlouvy se zdravotní
pojišťovnou. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uzavřít
smlouvu s uchazečem pouze tehdy, bylo-li uzavření
takové smlouvy ve výběrovém řízení doporučeno.“.

191. § 54 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 48 zrušuje.

192. Nadpis § 55 zní: „Náhrada nákladů na hra-
zené služby vynaložených v důsledku protiprávního
jednání vůči pojištěnci“.

193. V § 55 odst. 1 až 5 se slova „péči hrazenou ze
zdravotního pojištění“ nahrazují slovy „hrazené
služby“.

194. V § 55 odst. 2 větě první se slova „zdravot-
nická zařízení povinna“ nahrazují slovy „poskytovatelé
povinni“ a slova „poskytla zdravotní péči“ se nahrazují
slovy „poskytli hrazené služby“.
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195. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k zákonu č. 48/1997 Sb.
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“.

196. Přílohy č. 2 a 3 znějí:

„Příloha č. 2 k zákonu č. 48/1997 Sb.
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Příloha č. 3 k zákonu č. 48/1997 Sb.
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197. V příloze č. 4 Oddílu A v části „Dentální
slitiny pro zhotovování stomatologických výrobků
v základním provedení“ se v tabulce slova „Wiron
99“ nahrazují slovy „chromniklová slitina pro kera-
mické a pryskyřičné fasety“, slova „Koldan, Konstru-
lit“ se nahrazují slovy „stříbrocínová, stříbroměděná
náhradní slitina“ a slova „Oralium, Kdynium (K1)“ se
nahrazují slovy „chromkobaltová, chromkobaltmolyb-
denová slitina pro skelety“.
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198. V příloze č. 4 Oddílu A v části „Dentální
slitiny pro zhotovování stomatologických výrobků
v základním provedení“ se text „Zdravotní pojišťovna
hradí zhotovení lité výztuže k částečným snímatelným
náhradám s jednoduchými retenčními prvky (výrobky
s kódy 82001, 82002, 72001, 72002). Cena lité výztuže
se připočítává k ceně stomatologického výrobku. Ve
výrobku „oprava snímacího aparátu s otiskem“ (kód
86081 a 76081) není zahrnuta cena ortodontického
šroubu. V případě použití šroubu se jeho cena připočí-
tává k ceně stomatologického výrobku.“ nahrazuje tex-
tem „Zdravotní pojišťovna hradí zhotovení lité výztuže
k částečným snímatelným náhradám s jednoduchými
retenčními prvky (výrobky s kódy 82001, 82002,
72001, 72002). Cena lité výztuže se připočítává k ceně
stomatologického výrobku. Ve výrobku „oprava nebo
úprava snímacího aparátu s otiskem“ (kód 86081
a 76081) není zahrnuta cena ortodontického šroubu.
V případě použití šroubu se jeho cena připočítává k ceně
stomatologického výrobku.“.

199. V příloze č. 4 Oddílu A v odstavci „Zdra-
votní pojišťovna nehradí“ se slova „odstranění závad

v zákonné záruční lhůtě“ nahrazují slovy „odstranění
vad, na které se vztahuje zákonná záruka“.

200. V příloze č. 4 Oddílu C se nadpis nad tabul-
kou „Opravy snímacích náhrad, rebaze“ nahrazuje
nadpisem „Opravy a úpravy snímacích náhrad, re-
baze“.

201. V příloze č. 4 Oddílu C se u kódů 72320,
76080, 76081, 82320, 86080 a 86081 ve sloupci „Název
stomatologického výrobku“ za slovo „Oprava“ vklá-
dají slova „nebo úprava“.

202. V příloze č. 4 Oddílu C se u kódů 72331,
72332, 82331 a 82332 ve sloupci „Název stomatologic-
kého výrobku“ slovo „Oprava“ nahrazuje slovem
„Úprava“.

203. V příloze č. 4 Oddílu C se u kódů 72351,
72352, 72353, 72354, 82351, 82352, 82353 a 82354 ve
sloupci „Název stomatologického výrobku“ slovo
„Rebaze“ nahrazuje slovy „Úprava – rebaze“.

204. V příloze č. 4 Oddílu C v části „Ortodon-
tické výrobky“ se text

„76036 Clony, skluzná stříška b P 965,-

76037 Clony, skluzná stříška c P 603,-“

nahrazuje textem

„76037 Clony, skluzná stříška b P 965,-

76038 Clony, skluzná stříška c P 603,-“.
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Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Změnu zdravotní pojišťovny k 1. dni kalendář-
ního čtvrtletí lze po dni nabytí účinnosti tohoto zákona
provést pouze tehdy, pokud přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona byla podána žádost o změnu zdra-
votní pojišťovny k 1. dni kalendářního čtvrtletí, násle-
dujícího po dni podání žádosti.

2. Při poskytování zdravotní péče podle § 15
odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., které započalo přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje po-
dle § 15 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud
jsou splněny podmínky v něm stanovené.

3. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dosud
platné a účinné úhrady těch léčivých přípravků, které
mohou být vydávány i bez lékařského předpisu, zani-
kají. Řízení o nepřiznání úhrady těmto léčivým pří-
pravkům se nevede, a je-li vedeno, dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona se takové řízení zastavuje.

4. Řízení o zrušení úhrady léčivým přípravkům
a potravinám pro zvláštní lékařské účely, jejichž cena
pro konečného spotřebitele je nižší nebo rovna 50 Kč se
nevede, a je-li vedeno, dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona se takové řízení zastavuje.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o pojistném
na všeobecné zdravotní pojištění

Čl. III

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné
zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.,
zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona
č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/
/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996
Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zá-
kona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona
č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona
č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/
/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003
Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb.,
zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona
č. 123/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/
/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 62/2006
Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb.,
zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona

č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 306/
/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009
Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb.,
zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 138/2011 Sb., zákona
č. 298/2011 Sb. a zákona č. 329/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 12 odst. 2 se slova „poskytovanou zdra-
votní péči“ nahrazují slovy „poskytované zdravotní
služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění podle
zákona o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „hra-
zené služby“)“.

2. V § 20 odst. 1 se slova „zdravotní péče plně
nebo částečně hrazené zdravotním pojištěním“ nahra-
zují slovy „hrazených služeb“.

3. V § 21a odst. 1 se slovo „byla“ nahrazuje slo-
vem „byly“ a slova „uhrazena zvlášť nákladná zdra-
votní péče (dále jen „nákladná péče“)“ se nahrazují
slovy „uhrazeny zvlášť nákladné hrazené služby (dále
jen „nákladné hrazené služby“)“.

4. V § 21a odst. 2 se slova „Nákladnou péčí se
rozumí zdravotní péče hrazená veřejným zdravotním
pojištěním poskytnutá“ nahrazují slovy „Nákladnými
hrazenými službami se rozumí hrazené služby poskyt-
nuté“ a slovo „níž“ se nahrazuje slovem „nichž“.

5. V § 21a odst. 3 se slova „nákladná péče“ na-
hrazují slovy „nákladné hrazené služby“.

6. V § 21a odst. 4, 6, 7 a 11 se slova „nákladné
péče“ nahrazují slovy „nákladných hrazených služeb“.

7. V § 21a odst. 5 se slova „nákladnou péči“ na-
hrazují slovy „nákladné hrazené služby“.

8. V § 21a odst. 11 větě poslední se slova „se zdra-
votnickými zařízeními, která nákladnou péči poskytla“
nahrazují slovy „s poskytovateli zdravotních služeb
podle zákona o zdravotních službách (dále jen „posky-
tovatel“), kteří nákladné hrazené služby poskytli“
a slova „zdravotnická zařízení jsou povinna“ se nahra-
zují slovy „poskytovatelé jsou povinni“.

9. V § 21a odstavec 12 zní:

„(12) Příslušná zdravotní pojišťovna je povinna
sdělit správci účtu neprodleně případy, kdy na základě
kontroly snížila poskytovateli úhradu nákladných hra-
zených služeb a výši tohoto snížení. V případech, kdy
má zdravotní pojišťovna podle zákona o veřejném zdra-
votním pojištění právo na náhradu nákladů za hrazené
služby, které vynaložila v důsledku zaviněného proti-
právního jednání třetí osoby vůči pojištěnci, je opráv-
něna uplatnit nárok podle odstavce 3 až po vyřešení
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náhrady nákladů, a to pouze u nákladů, které touto
náhradou nebyly pokryty.“.

10. Poznámka pod čarou č. 40b se zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně
České republiky

Čl. IV

Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní po-
jišťovně České republiky, ve znění zákona č. 592/1992
Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zá-
kona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona
č. 305/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 127/
/1998 Sb., zákona č. 69/2000 Sb., zákona č. 132/2000
Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zá-
kona č. 420/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona
č. 438/2004 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 261/
/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2009
Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 298/2011 Sb., se
mění takto:

1. V § 2 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2
a 3.

2. V § 4 se na konci písmene d) čárka nahrazuje
tečkou a písmeno e) se zrušuje.

3. V § 5 písmeno a) zní:

„a) platby za poskytované zdravotní služby hrazené
z veřejného zdravotního pojištění (dále jen „hra-
zené služby“) podle smluv uzavřených s osobami
oprávněnými poskytovat zdravotní služby podle
zákona o zdravotních službách (dále jen „posky-
tovatel“),“.

4. V § 5 písm. b) se slovo „zdravotní “ nahrazuje
slovem „hrazené“.

5. V § 5 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

6. V § 6 odst. 6 se slova „zdravotní péče hrazené“
nahrazují slovy „hrazených služeb hrazených“, slova
„zdravotnických zařízení“ se nahrazují slovem „posky-
tovatelů“ a slova „úhradě zdravotní péče“ se nahrazují
slovy „poskytování a úhradě hrazených služeb“.

7. V § 7 odst. 1 písm. a) se slova „zdravotní péče
hrazené z veřejného zdravotního pojištění“ nahrazují
slovy „hrazených služeb“.

8. V § 7 odst. 1 písm. b) se slova „zdravotní péče“
nahrazují slovy „hrazených služeb“.

9. V § 7 odstavec 2 zní:

„(2) Pojišťovna může vytvářet fond prevence.
Z fondu prevence lze nad rámec hrazených služeb hra-
dit zdravotní služby s prokazatelným preventivním,
diagnostickým nebo léčebným efektem, jsou-li posky-
továny pojištěncům v souvislosti s jejich existujícím
nebo hrozícím onemocněním. Prostředky fondu pre-
vence lze využít také k realizaci preventivních zdravot-
nických programů sloužících k odhalování závažných
onemocnění, na podporu rehabilitačně rekondičních
aktivit vedoucích k prokazatelnému zlepšení zdravot-
ního stavu pojištěnců a dále na podporu projektů pod-
porujících zvýšení kvality zdravotní péče, zdravý způ-
sob života a zdraví pojištěnců. Zdrojem fondu jsou
finanční prostředky z podílu na výsledku hospodaření
po zdanění stanoveného statutárními orgány Pojišťov-
ny z činností, které nad rámec provádění veřejného
zdravotního pojištění Pojišťovna provádí v souladu se
zákony a statutem Pojišťovny, a finanční prostředky
podle § 6 odst. 7.“.

10. Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje.

11. V § 7 odst. 6 se slova „zdravotnické zaří-
zení5)“ nahrazují slovem „poskytovatele“.

12. Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

13. V § 8 odst. 2 se slova „poskytnuté zdravotní
péče“ nahrazují slovy „poskytnutých hrazených slu-
žeb“.

14. V § 8 odst. 3 se slovo „zdravotnických“ na-
hrazuje slovem „hrazených“.

15. V § 20 odst. 1 písm. c) se slova „zdravotnic-
kým zařízením“ nahrazují slovem „poskytovatelům“.

16. V § 24 odstavec 3 zní:

„(3) Pojišťovna je povinna ze svého informačního
systému podávat na základě písemné žádosti registrují-
cího poskytovatele ambulantní péče v oboru všeobecné
praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro
děti a dorost informace o hrazených službách, které
byly poskytnuty jejím pojištěncům, kteří jsou u tako-
vého poskytovatele registrováni, jinými poskytovateli
včetně předpisu léčivých přípravků a zdravotnických
prostředků; tyto informace Pojišťovna poskytuje bez-
platně.“.

17. V § 24b odst. 1 se slova „odst. 4“ nahrazují
slovy „odst. 3“.

18. Poznámka pod čarou č. 8b se zrušuje.
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ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o resortních, oborových,
podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

Čl. V

Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových,
podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve
znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb.,
zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona
č. 48/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 127/
/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 220/2000
Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zá-
kona č. 438/2004 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/
/2007 Sb., zákona č. 351/2009 Sb., zákona č. 362/2009
Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 298/2011 Sb., se
mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) osobou oprávněnou poskytovat zdravotní služby
podle zákona o zdravotních službách (dále jen
„poskytovatel“),“.

2. V § 4 odst. 1 písm. b) a c) a § 22b odst. 3 se
slova „zdravotnického zařízení“ nahrazují slovem „po-
skytovatele“.

3. V § 6 odst. 4 větě poslední se slova „zdravot-
nickým zařízením“ nahrazují slovem „poskytovate-
lům“.

4. V § 6a odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou
„Při výkonu této působnosti provádí zejména úhrady
poskytovatelům, popřípadě dalším subjektům, které
poskytly pojištěncům likvidované zdravotní pojišťovny
zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního po-
jištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění
(dále jen „hrazené služby“).“.

5. V § 6a odst. 3 větě třetí se slova „zdravotní
péče“ nahrazují slovy „poskytnutých hrazených slu-
žeb“.

6. V § 8 odstavec 1 zní:

„(1) Zaměstnanecká pojišťovna provádí veřejné
zdravotní pojištění.“.

7. V § 8 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

8. V § 8 odst. 2 se slova „zdravotní péče hrazené“
nahrazují slovy „zdravotních služeb hrazených“.

9. V § 10 odst. 12 větě druhé se slova „úhradě

zdravotní péče“ nahrazují slovy „poskytování a úhradě
hrazených služeb“ a slova „poskytování zdravotní
péče“ se nahrazují slovy „poskytování hrazených slu-
žeb“.

10. V § 12 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a)
až c).

11. V § 13 písmeno a) zní:

„a) platby za hrazené služby podle smluv uzavřených
s poskytovateli,“.

12. V § 13 písm. b) se slovo „zdravotní“ nahrazuje
slovem „hrazené“.

13. V § 13 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

14. V § 15 odst. 3 se slova „zdravotní péče hra-
zené“ nahrazují slovy „hrazených služeb poskytova-
ných“, slova „zdravotnických zařízení“ se nahrazují
slovem „poskytovatelů“ a slova „úhradě zdravotní
péče“ se nahrazují slovy „poskytování a úhradě hraze-
ných služeb“.

15. V § 16 odst. 2 se slova „zdravotní péče hra-
zené“ nahrazují slovy „zdravotních služeb hrazených“.

16. V § 16 odst. 3 se slova „preventivní péče hra-
zené ze zdravotního pojištění“ nahrazují slovy „hraze-
ných služeb“.

17. V § 16 odstavec 4 zní:

„(4) Zaměstnanecká pojišťovna může vytvářet
fond prevence. Z fondu prevence lze nad rámec hraze-
ných služeb hradit zdravotní služby, u nichž je pro-
kazatelný preventivní, diagnostický nebo léčebný efekt
a které jsou poskytovány pojištěncům v souvislosti s je-
jich existujícím nebo hrozícím onemocněním. Pro-
středky fondu prevence lze využít k realizaci preven-
tivních zdravotnických programů sloužících k odhalo-
vání závažných onemocnění, na podporu rehabilitačně
rekondičních aktivit vedoucích k prokazatelnému zlep-
šení zdravotního stavu pojištěnců a dále na podporu
projektů podporujících zvýšení kvality zdravotní péče,
zdravý způsob života a zdraví pojištěnců. Zdrojem
fondu jsou finanční prostředky z podílu kladného hos-
podářského výsledku po zdanění stanoveného statutár-
ním orgánem zaměstnanecké pojišťovny z činností,
které nad rámec provádění veřejného zdravotního po-
jištění zaměstnanecká pojišťovna provádí v souladu se
zákony a statutem zaměstnanecké pojišťovny, a příjmy
podle § 19 odst. 1.“.
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18. Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje.

19. V § 17 odst. 1 se slova „zdravotní péče hra-
zené z veřejného zdravotního pojištění“ nahrazují
slovy „poskytnutých hrazených služeb“.

20. V § 18 odst. 1 větě čtvrté se slova „zdravotní
péče“ nahrazují slovy „hrazených služeb“.

21. V § 19 odst. 3 se slova „zdravotnické zaří-
zení13)“ nahrazují slovem „poskytovatele“.

22. Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.

23. V § 21 odstavec 3 zní:

„(3) Zaměstnanecká pojišťovna je povinna ze
svého informačního systému podávat na základě pí-
semné žádosti registrujícího poskytovatele ambulantní
péče v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v obo-
ru praktické lékařství pro děti a dorost informace o hra-
zených službách, které byly poskytnuty jejím pojištěn-
cům, kteří jsou u takového poskytovatele registrováni,
jinými poskytovateli včetně předpisu léčivých pří-
pravků a zdravotnických prostředků; tyto informace
zaměstnanecká pojišťovna poskytuje bezplatně.“.

24. Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje.

25. V § 22a odst. 2 se slova „zdravotní péče po-
skytnuté zdravotnickými zařízeními“ nahrazují slovy
„hrazených služeb poskytnutých poskytovateli“ a slova
„zdravotnických zařízení“ se nahrazují slovem „posky-
tovatelů“.

26. V § 22b odst. 1 se slova „zdravotnickému za-
řízení“ nahrazují slovem „poskytovateli“ a slova „zdra-
votní péče, kterou“ se nahrazují slovy „hrazených slu-
žeb, které“.

27. V § 22b odst. 2 písm. a) se slova „zdravotní
péče praktickým lékařem a praktickým lékařem pro
děti a dorost“ nahrazují slovy „hrazených služeb regis-

trujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické
lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost“.

28. V § 22b odst. 2 písm. b) se slova „ambulantní
zdravotní péče odbornými lékaři“ nahrazují slovy
„hrazených služeb poskytovatelem v jiném oboru,
než je uvedeno v písmenu a)“.

29. V § 22b odst. 2 písm. c) se slovo „ústavní“
nahrazuje slovem „lůžkové“.

30. V § 22c se slova „zdravotnických zařízení“
nahrazují slovem „poskytovatelů“.

31. V § 23 odst. 1 se slova „je poskytována zdra-
votní péče na základě zákona o všeobecném zdravot-
ním pojištění,8)“ nahrazují slovy „jsou poskytovány
hrazené služby,“.

32. Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Zůstatky fondů pro úhradu závodní preventivní
péče a specifické zdravotní péče zdravotní pojišťovny
převedou do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona jako mimořádný příděl základního fondu zdra-
votního pojištění.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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