
N á v r h 

ZÁKON 

ze dne…………2014, 

kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 

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

a další související zákony 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění 

Čl. I 

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné 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., zákona 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., zákona 

č. 329/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., 

zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 342/2013 Sb. 

a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 3c odst. 1 se částka „5 829 Kč“ nahrazuje částkou „6 259 Kč“. 

 

2. V § 3c odst. 1 se částka „5 355 Kč“ nahrazuje částkou „6 259 Kč“.  

 

 

Čl. II 

 

Přechodné ustanovení 

 

V kalendářním měsíci, v němž tento zákon nabude účinnosti, uhradí Ministerstvo financí 

České republiky na zvláštní účet veřejného zdravotního pojištění pojistné za měsíc srpen 

2014, zvýšené o částku, kterou činí rozdíl mezi výší pojistného za měsíc červenec 2014, 
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která byla uhrazena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a výší pojistného za měsíc 

červenec 2014, vypočtenou podle zákona č. 592/1992 Sb., ve znění tohoto zákona. 

   

ČÁST DRUHÁ 

 

Čl. III 

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění  
 

 

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 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., 

zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 

pod č. 167/2000 Sb., zákona 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 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., 

zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona 

č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., 

zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., nálezu Ústavního 

soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., a zákona č. …/2014 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 40 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí: 

 

„(3) Zdravotní pojišťovna poskytne smluvnímu poskytovateli zdravotních služeb 

úhradu ve výši 100 Kč za každý den, ve kterém byla v období od 1. ledna do 31. prosince 

2014 poskytnuta lůžková péče jejímu pojištěnci, a to za každého takového pojištěnce, přičemž 

se den, ve kterém byl pojištěnec přijat k poskytování lůžkové péče, a den, ve kterém bylo 

poskytování lůžkové péče ukončeno, počítá jako jeden den (dále jen „kompenzace“). 

Zdravotní pojišťovna kompenzaci vypočte z údajů o poskytnuté lůžkové péči vykázaných 

poskytovatelem do 31. března 2015 a uznaných zdravotní pojišťovnou. 

 

(4) Kompenzace podle odstavce 3 se poskytne formou měsíčních záloh s následným 

vyúčtováním. Základ zálohy se vypočte jako jedna dvanáctina z úhrnu regulačních poplatků 

za lůžkovou péči, které byl poskytovatel povinen v roce 2013 za tuto péči vybrat a vybrání 

tohoto regulačního poplatku zdravotní pojišťovně vykázal.  V měsíci červenci 2014 uhradí 

zdravotní pojišťovna poskytovateli sedminásobek základu zálohy, a to nejpozději 

do 31. července 2014.  Měsíční zálohy na měsíce srpen až prosinec 2014  zdravotní 

pojišťovna poskytovateli uhradí ve výši základu zálohy nejpozději k poslednímu dni každého 
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takového kalendářního měsíce. Vyúčtování měsíčních záloh a vypočtené kompenzace 

zdravotní pojišťovna provede do 30. června 2015.“. 

 

Dosavadní odstavce 3 až 14 se označují jako odstavce 5 až 16. 

 

2. V § 40 odst. 14 se slova „10 a 11“ nahrazují slovy „12 a 13“.  

 

 

ČÁST TŘETÍ 

 

Čl. IV 

Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 
 

Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona 

č. 592/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona 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., zákona 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., zákona č. 298/2011 Sb., zákona 

č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. …/2014 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 5 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní: 

 

     „g) úhrady částek poskytnutých podle § 40 odst. 3 a 4 zákona o veřejném zdravotním 

pojištění poskytovatelům hrazených služeb.“. 

 

2. V § 7 odst. 1 písm. a) se za slova „k dalším platbám v rozsahu stanoveném“ vkládají slova 

„zákonem o veřejném zdravotním pojištění nebo“. 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

 

Čl. V 

Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních 

pojišťovnách 

 

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., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 117/2006 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., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona 

č. 458/2011 Sb. a zákona č. …/2014 Sb., se mění takto: 

 

 

1. V § 13 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní: 
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     „g) úhrady částek poskytnutých podle § 40 odst. 3 a 4 zákona o veřejném zdravotním 

pojištění poskytovatelům hrazených služeb.“. 

 

2. V § 17 odst. 1 se za slova „k dalším platbám v rozsahu stanoveném“ vkládají slova 

„zákonem o veřejném zdravotním pojištění nebo“. 

 

 

ČÁST PÁTÁ 

 

ÚČINNOST 

 

Čl. VI 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2014, s výjimkou čl. I bodu 2, který nabývá 

účinnosti dnem 1. ledna 2015. 
 
 
 
 


