
Předkládací zpráva 

 

Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh zákona, 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 další související zákony. 

 

Cílem navrhované právní úpravy je implementovat do českého právního řádu směrnici 

Evropského parlamentu a Rady č. 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv 

pacientů v přeshraniční zdravotní péči. 

 

Předmětem úpravy je zejména stanovení náhrad nákladů pojištěnci vynaložených za čerpání 

zdravotních služeb v jiných členských státech Evropské unie, a to včetně úpravy možnosti 

zavedení předchozího souhlasu, kterým by u vybraných zdravotních služeb bylo podmíněno 

poskytnutí příslušné náhrady, zakotvení vnitrostátního kontaktního místa poskytujícího 

informace v oblasti čerpání zdravotních služeb v členských státech Evropské unie a úpravu 

správních postupů nastavujících pravidla pro čerpání zdravotních služeb v jiných členských 

státech Evropské unie. 

 

Dalším cílem navrhované právní úpravy je v souvislosti s implementací zmíněné směrnice 

vhodně reflektovat nařízení č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a nařízení 

č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci 

systémů sociálního zabezpečení, a to v oblasti procesní úpravy týkající se vydávání povolení 

k čerpání zdravotních služeb na území jiných členských států Evropské unie, Evropského 

hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace, aby byl jasně rozlišen nárok pojištěnce 

vyplývající z přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících koordinaci systémů 

sociálního zabezpečení a nárok pojištěnce vyplývající ze zákona na základě požadavků výše 

citované směrnice. 

 

Dále se také navrhuje stanovit, že výpočet určující výši náhrady nákladů, které pojištěnci vznikly 

v souvislosti s čerpáním zdravotních služeb v jiném členském státě Evropské unie, Evropského 

hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci, k němuž bylo vydáno povolení zajišťující 

hrazení těchto služeb podle příslušného koordinačního nařízení, bude stejný jako výpočet 

náhrady nákladů za čerpané přeshraniční zdravotní služby podle zákona o veřejném zdravotním 

pojištění. 

 

Jedná se o návrh, který je téměř totožný (až na ustanovení o účinnosti) s vládním návrhem 

zákona, který byl v rámci minulého období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

projednáván jako sněmovní tisk č. 1057. K tomuto návrhu bylo meziresortní připomínkové řízení 

provedeno na přelomu února a března tohoto roku a dané řízení bylo řádně vypořádáno. Z tohoto 

důvodu byla ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády požádána o výjimku 

z provedení meziresortního připomínkového řízení. Tato výjimka byla ministryní spravedlnosti 

a předsedkyní Legislativní rady vlády udělena dopisem č. j. 11829/2013 – OVL ze dne 13. září 

2013, a proto nebylo meziresortní připomínkové řízení provedeno. 

 

Návrhy dotýkající se právních předpisů, jimiž je zajišťováno promítnutí směrnic Evropské unie 

do právního řádu České republiky,  se podle přílohy č. 5 článku III. Legislativních pravidel vlády 

zasílají také výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny, který k těmto návrhům 

zajišťuje tzv. předběžné konzultace. 
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Vzhledem k tomu, že transpoziční lhůta uplyne dne 25. října 2013, není možné vyčkat 

na předběžné konzultace. Nad to se uvádí, že materiál již byl v minulosti takto projednáván (viz 

zmíněný sněmovní tisk č. 1057) a nebyly k němu uplatněny žádné výhrady. 

 

S ohledem na zmíněnou transpoziční lhůtu se navrhuje přijetí návrhu zákona v prvém čtení 

v souladu s ustanovením § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké 

sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. 


