
Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění 

 

Dnem 1. září 2015 nabyla účinnosti vládní novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, provedená 

zákonem č. 200/2015 Sb., všeobecně označovaná jako transparenční. Pro poskytovatele 

ambulantních zdravotních služeb přináší zejména dvě významné změny: novou povinnost 

zdravotních pojišťoven zveřejňovat smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb a nová 

pravidla při prodeji a dědění praxí. Tato transparenční novela mění nejen zákon o veřejném 

zdravotním pojištění, ale i zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České 

republiky, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních 

pojišťovnách a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. 

 

Zveřejňování smluv mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb (§17 

odst. 9) 

Zásadní změnou, kterou novela přináší, je zavedení povinnosti zveřejňování smluv 

o poskytování a úhradě hrazených služeb (včetně všech změn a pozdějších dodatků) 

zdravotních pojišťoven s poskytovateli zdravotních služeb nejpozději do 60 dnů od jejich 

uzavření. Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. prostřednictvím webových 

stránek, je podmínkou pro nabytí účinnosti smlouvy. Toto ustanovení má za cíl zvýšení 

transparentnosti vynakládání veřejných prostředků v oblasti veřejného zdravotního pojištění. 

Za porušení této povinnosti může pojišťovna dostat až desetimilionovou pokutu. Zdravotní 

pojišťovny nezveřejňují informace a údaje, které jsou předmětem ochrany podle jiných 

právních předpisů. Teprve praxe tedy ukáže, zda zdravotní pojišťovny ve skutečnosti nebudou 

zneužívat odkazů na ochranu obchodního tajemství a zda nový mechanismus nabývání 

účinnosti úhradových smluv zajistí poskytovatelům zdravotních služeb lepší prostředí pro 

výkon jejich činnosti. Jelikož zveřejňované smlouvy obsahují identifikační údaje 

poskytovatelů zdravotních služeb je zřejmé, že nově stanovená povinnost dopadá též do 

oblasti zpracování osobních údajů. Praktické problémy se mohou objevit zejména při 

zveřejňování osobních údajů za předpokladu, že v pozici poskytovatele zdravotních služeb 

vystupuje fyzická osoba. Podle stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů při posuzování 

rozsahu osobních údajů, které mohou být o fyzických osobách podnikajících či o fyzických 

osobách jednajících za osoby právnické zveřejněny, je nutné přihlédnout k rozsahu osobních 

údajů zveřejňovaných v rámci veřejných seznamů a jiných zákonných veřejných evidencí a 

dále k principu minimalizace zásahu do soukromí, resp. povinnosti zveřejnit osobní údaje jen 



v takovém rozsahu, který je nezbytný vzhledem k účelu dané právní úpravy. Vybrané osobní 

údaje lze o těchto osobách ponechat v textu zveřejňovaných smluv, pakliže jde o údaje 

veřejné dostupné, tzn. přístupné v rámci veřejných evidencí. Při posuzování možnosti 

zveřejnit čísla bankovního účtu je vhodné rozlišit, zda je fyzická osoba podnikající 

registrovaným plátcem DPH, či nikoli, případně zda předmětný údaj sama v minulosti 

nezveřejnila. Co se týče podpisu fyzické osoby, nacházející se v postavení statutárního orgánu 

obchodní korporace (nebo jiné osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby), či fyzické 

osoby podnikající, není - v návaznosti na povinnost stanovenou zákonem o veřejném 

zdravotním pojištění a zejména v návaznosti na účel zveřejňování smluv – jeho zveřejnění 

nezbytné a měl by být vhodným způsobem na předmětných listinách anonymizován. 

Přechodná ustanovení stanoví, že zdravotní pojišťovny jsou povinny zveřejnit stávající 

smlouvy o poskytování hrazené péče uzavřené před účinností tohoto zákona a jejich dodatky 

do šesti měsíců od účinnosti tohoto zákona, smlouvy, které pozbyly účinnosti před účinností 

tohoto zákona potom do dvanácti měsíců od účinnosti tohoto zákona. 

 

Úprava vykazování zdravotních výkonů ve smlouvách (§17 odst. 1) 

Nově se stanoví, že součástí smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb je vždy výčet 

zdravotních výkonů ze seznamu zdravotních výkonů vydaného vyhláškou, které tato smlouva 

zahrnuje. V případě, kdy nedojde ke konsensu poskytovatele zdravotních služeb se zdravotní 

pojišťovnou v otázkách vykazování zdravotních výkonů, jsou tito povinni řídit se pravidly 

vykazování tak, jak jsou uvedeny v seznamu zdravotních výkonů. 

 

Pravidla pro změnu zdravotní pojišťovny (§11 a) 

Transparenční novela přináší i několik změn, které se pozitivně dotknou přímo jednotlivých 

pojištěnců. Nově bude možné měnit zdravotní pojišťovnu ve dvou termínech kalendářního 

roku, tj. k 1. lednu a k 1. červenci s tím, že je nutno podat přihlášku nově zvolené zdravotní 

pojišťovně tři měsíce před tímto termínem (doposud to bylo možné pouze k 1. lednu 

následujícího roku po podání přihlášky). Dvanáctiměsíční interval mezi přestupy zůstává 

zachován. Transparenční novela umožňuje v určitých případech změnit pojišťovnu i v kratším 

termínu – pouze však ve výjimečných případech, kdy zdravotní pojišťovna vstoupila do 

likvidace, byla na ni uvalena nucená správa, anebo byla sloučena s jinou. Nově se zakotvuje 

možnost určení příslušnosti pojišťovny dítěte podle pojišťovny otce, v případě, že nelze 

využít příslušnost ke zdravotní pojišťovně podle matky dítěte. Transparenční novela má také 

chránit klienty pojišťoven před snahami o jejich získání ke konkurenční pojišťovně. Je zcela 



zakázán nábor pojištěnců prostřednictvím třetích osob. Nábor tedy budou smět provádět 

výlučně kmenoví zaměstnanci zdravotních pojišťoven, za jejichž jednání ponese příslušná 

pojišťovna odpovědnost.  

 

Významné změny v právní úpravě hrazených služeb 

Zpřesňují se podmínky úhrady umělého oplodnění ze zdravotního pojištění tak, že ze 

zdravotního pojištění se hradí zdravotní služby poskytnuté na základě doporučení 

registrujícího poskytovatele v oboru gynekologie a porodnictví v souvislosti s umělým 

oplodněním, jde-li o formu mimotělního oplodnění (in vitro fertilizace): a) ženám s 

oboustrannou neprůchodností vejcovodů ve věku od 18 let do dne dosažení třicátého devátého 

roku věku; b) ostatním ženám ve věku od 22 let do dne dosažení třicátého devátého roku 

věku, nejvíce třikrát za život, nebo bylo-li v prvních dvou případech přeneseno do pohlavních 

orgánů ženy nejvýše 1 lidské embryo vzniklé oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy, 

čtyřikrát za život (§ 15 odst. 3). 

Rozšiřují se hrazené služby o očkování proti pneumokokovým infekcím dle schváleného 

očkovacího schématu u pojištěnců nad 65 let věku (§ 30 odst. 2 písm. b). 

Zrušuje se podmínka třech očkovacích dávek u očkování proti lidskému papilomaviru, jelikož 

toto v současné době neodpovídá možnostem nových způsobů očkování, které umožňují 

stejný efekt i při aplikaci pouze dvou dávek očkovací látky (§ 30 odst. 2 písm. b). 

V případě převozu těla zemřelého pojištěnce bude nově hrazena pouze doprava k nejbližšímu 

poskytovateli, který je schopen příslušnou pitvu provést (§ 39). 

Nově se výslovně stanoví, že pojištěnec má právo na poskytnutí zdravotní péče hrazené v 

rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem související s onemocněními s velmi 

nízkým výskytem v populaci (tzv. „vzácná onemocnění“), včetně léčivých přípravků pro 

vzácná onemocnění hrazených podle zákona o veřejném zdravotním pojištění (§11 písm. 1 

odst. f). 

Nově se také stanoví podmínky hrazení výkonu protonové radioterapie, pokud byl poveden na 

základě indikace poskytovatele, který má statut centra vysoce specializované zdravotní péče 

v oboru onkologie udělený podle zákona o zdravotních službách (příloha č. 1 bod 403). 

 



 

 

 

Právní předpisy a právní regulace 

Zákon č. 200/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

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

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

pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., resortních, oborových, podnikových a dalších 

zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném 

na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 

Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů, č. 4/2015, říjen 2015, dostupné na 

www.uoou.cz. 

 

 

 

 

 

 

http://www.uoou.cz/

