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Věc: Připomínky, pozměňovací a doplňující návrhy Rady seniorů České republiky k novelám 
zákonů č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné 
zdravotní pojišťovně a č. 280/1992 Sb., o resortních oborových, podnikových a dalších 
zdravotních pojišťovnách 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Vážený pane ministře, 
 
děkujeme za možnost připomínkovat navrhované změny vyznaných zdravotních zákonů, které 

hodnotíme převážně pozitivně. Zvláště oceňujeme prodloužení doby rozhodování pojištěnce o změně 

zdravotní pojišťovny z 6 na 9 měsíců a  rozšíření práva na změnu pojišťovny i v případě sloučení 

zdravotních pojišťoven. Dále oceňujeme rozšíření plně hrazených zdravotních výkonů o výkon 

„Vybavení pacienta pro péči mimo zdravotnické zařízení“ a vysoký sankční postih zdravotní 

pojišťovně za nezajištění svým pojištěncům poskytování místně a časově dostupných hrazených 

zdravotních služeb. Výhrady naopak uplatňujeme k opakovanému odmítnutí již dříve předložených 

návrhů (13. srpen 2013) k sankčním postihům ředitelů zdravotních pojišťoven. Proto je předkládáme 

opakovaně. Současné otevření zákona  č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů si dovolujeme po dohodě s náměstkem ministra zdravotnictví MUDr. Vladimírem 

Valentou,PhD. ze dne 30. 7. 2014 a na základě doporučení Národní imunizační komise ze dne 7. 7. 

2014 využít k předložení návrhu k rozšíření hrazených zdravotních služeb o očkování pojištěnců nad 

65 let věku proti pneumokokovým onemocněním.  

 

 

I. ČÁST PRVNÍ, ČL. I – Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění 
Zásadní návrh: 
 
1.  Za bod 11 se vkládá nový bod 12, ostatní body se přečíslují. Nový bod 12 zní: 

 

V § 30 odst. 2 písm. b), bodě 4 se na konci textu čárka nahrazuje tečkou a vkládá se text“ Hrazenou 
službou dále je u pojištěnců nad 65 let věku očkování proti  pneumokokovým infekcím 
konjugovanou vakcínou s možností přeočkování polysacharidovou vakcínou“,  Tento návrh je 
zásadní. 
 
Zdůvodnění: 
Cílem návrhu je rozšířit hrazené služby o očkování proti pneumokokové infekci. Návrh realizuje 

doporučení České vakcinologické společnosti, Národní imunizační komise (viz zápis ze dne 7. 

MUDr. Svatopluk Němeček,MBA 

Ministr zdravotnictví ČR 

Palackého náměstí 4 

128 01 Praha 2 
 



července 2014) a požadavek Rady seniorů ČR. Pneumokokové onemocnění představuje velké 

břemeno pro celou populaci, významné riziko ale představují zejména invazivní pneumokoková 

onemocnění a pneumonie. Jednou z nejvíce ohrožených skupin jsou osoby starší 65 let. Ve skupině 

osob starších 65 let bylo v České republice v roce 2013 zaznamenáno 180 případů, přičemž 40 těchto 

případů skončilo smrtí pacienta. Počet případů i úmrtí v této věkové skupině byl zdaleka nejvyšší 

z celé populace. V současnosti se proočkovanost dospělých vyššího věku proti pneumokokovým 

infekcím v České republice pohybuje pod 1 %, přitom v zemích EU je proočkovanost 20 až 30 

procent. Odborná doporučení České vakcinologické společnosti přitom pro skupinu osob starších 65 

let uvádějí, že očkování se má provádět tzv. konjugovanou vakcínou, s možností přeočkování tzv. 

polysacharidovou vakcínou. Návrh z těchto doporučení vychází.  

                          Finanční náklad návrhu je odborníky odhadován na cca 75 miliónu Kč v 1. roce 

zahájení očkování bez dalšího významného růstu. Současně dojde k podstatnému snížení nákladů 

extrémně nákladné zdravotní péče při hospitalizaci atd. Realizace návrhu podstatným způsobem 

přispěje k růstu kvality života české seniorské populace.       

 

 
II. ČÁST DRUHÁ, ČL. III – Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České 
republiky 
Zásadní návrh: 
 
1.  V nově vkládané části páté o správních deliktech v § 23b  odstavec 2, zní: 

 
„(2) Za správní delikt podle odst. 1 písm. d) a e) se roční odměna ředitele pojišťovny sníží o 50 
%; za správní delikt podle odst. 1 písm. a) až c) nárok na roční odměnu ředitele zaniká. 
V případě opakovaného správního deliktu podle odst.1 písm. a) až c) je ředitel pojišťovny 
odvolán z funkce“. Tento návrh je zásadní. 
 
Zdůvodnění: 
Charakter navrženého sankčního postihu, za který nese odpovědnost ředitel, respektive další 

odpovědní pracovníci, ale postižena je pouze pojišťovna, neodpovídá organizaci financované 

z veřejných prostředků. Sankcionovat nedbalost a neodpovědnost ředitele a dalších odpovědných 

pracovníků pojišťovny odčerpáváním prostředků  účelově vybraných na platby zdravotních služeb pro 

pojištěnce je rozporuplné a neproduktivní. Proto se nově navrhuje sankcionovat nikoliv pojišťovnu, ale 

jejího ředitele. Nejde o peníze pojišťovny, ale o peníze pojištěnců, kteří  nic nezpůsobili. Proto musí 

sankční postih dopadnout na odpovědné pracovníky a na jejich finanční prostředky.          
 
 
III. ČÁST TŘETÍ, ČL. V – Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších 
zdravotních pojišťovnách 
Zásadní návrh: 
   
1.  V nově vkládané části páté o správních deliktech v § 22b  odstavec 2, zní: 

 
„(2) Za správní delikt podle odst. 1 písm. b) a c) se roční odměna ředitele pojišťovny sníží o 50 
%; za správní delikt podle odst. 1 písm. a), d) a e) nárok na roční odměnu ředitele zaniká. 
V případě opakovaného správního deliktu podle odst.1 písm. a), d) a e) je ředitel pojišťovny 
odvolán z funkce“. Tento návrh je zásadní. 
 
Zdůvodnění: 
Charakter navrženého sankčního postihu, za který nese odpovědnost ředitel, respektive další 

odpovědní pracovníci, ale postižena je pouze pojišťovna, neodpovídá organizaci financované 

z veřejných prostředků. Sankcionovat nedbalost a neodpovědnost ředitele a dalších odpovědných 



pracovníků pojišťovny odčerpáváním prostředků  účelově vybraných na platby zdravotních služeb je 

rozporuplné a neproduktivní. Proto se nově navrhuje sankcionovat nikoliv pojišťovnu, ale jejího 

ředitele. Nejde o peníze pojišťovny, ale o peníze pojištěnců, kteří  nic nezpůsobili. Proto musí sankční 

postih dopadnout na odpovědné pracovníky a na jejich finanční prostředky.          
 

 

 

Za akceptování opodstatněných návrhů předem děkujeme. Osobou pověřenou k projednání připomínek 

s ministerstvem zdravotnictví je předseda RS ČR, rscr@rscr.cz, tel: 234 462 076, 606 655 087.  

 

 

                                 Podáváme tuto zprávu a jsme s úctou 

 

 

                                                                                                               Dr. Zdeněk Pernes 

                                                                                                                       předseda 

                                                                                                                         RS ČR         
 
 
 
 


