
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. 

 

Předložený návrh reaguje na nedávný nález Ústavního soudu sp. zn. Pl ÚS 36/11, 

který uplynutím 31. prosince 2013 ruší regulační poplatek za lůžkovou péči, a jeho cílem je 

zachování rovnováhy systému poskytování lůžkové péče i po 31. prosinci 2013. Regulační 

poplatek ve výši 100 Kč je významným příjmem některých poskytovatelů zdravotních služeb 

a často tvoří i více než 10 % celkového objemu jejich příjmů. Tak je tomu zejména v případě 

poskytovatelů následné a dlouhodobé lůžkové péče. Je proto nutné, aby byl tento poplatek 

zachován v míře, která nepovede k významným existenčním obtížím takovýchto subjektů. 

 

Navrhuje se stanovení regulačního poplatku za lůžkovou péči ve výši 60 Kč za kalendářní den 

s tím, že z povinnosti platit tento regulační poplatek budou osvobozeny děti do dne dovršení 18 

let věku. 

 

Návrh zákona byl ve dnech 17. až 30. září 2013 projednán ve zkráceném meziresortním 

připomínkovém řízení. Výjimku spočívající ve zkrácení lhůty pro sdělení připomínek na 10 

pracovních dnů udělila předsedkyně Legislativní rady vlády dopisem č. j. 11829/2013 – OVL. 

Vypořádací jednání na úrovni náměstků se konalo dne 10. října 2013, dále probíhalo také 

korespondenční vypořádání připomínek. 

 

Zásadní připomínky uplatnila tato připomínková místa: Kancelář veřejného ochránce práv, Úřad 

vlády České republiky – zmocněnkyně vlády pro lidská práva, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo 

práce a sociálních věcí a Zlínský kraj. 

 

Připomínky podstatné povahy uplatnily Unie zaměstnavatelských svazů České republiky 

a Českomoravská konfederace odborových svazů. Ostatní připomínková místa uplatnila 

připomínky doporučující povahy nebo neuplatnila připomínky žádné. 

 

V rámci vypořádávání uplatněných připomínek se nepodařilo vypořádat zásadní připomínku 

Kanceláře veřejného ochránce práv týkající se udělení výjimky z placení regulačního poplatku 

za návštěvu u lékaře pro děti svěřené do poručnické péče (návrh šel nad rámec novely). Návrh 

zákona se předkládá vládě k projednání s jedním rozporem. 


