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Vládní návrh na vydání zákona
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Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 537)
ČÁST DRUHÁ, Změna exekučního řádu:
V bodě 25. - změna § 34 odstavec 1, se doplňují za číslo 9 slova „a zdravotní pojišťovny“.
alternativně
V bodě 25. - změna § 34 odstavec 1, se číslo 4 nahrazuje číslem 3.
Odůvodnění:
Navrhuje se rozšíření okruhu osob uvedených v § 33 odst. 4 až 9, kterým se přiznává právo na úhradu
účelně vynaložených hotových výdajů při plnění povinné součinnosti s exekutory, o zdravotní
pojišťovny.
Zdravotní pojišťovny plní zákonem uloženou informační povinnost bezplatně. V minulosti ani v
současné době nepožadují po soudních exekutorech ani úhradu hotových výdajů. Naplnění této
zákonem uložené součinnosti představuje pro zdravotní pojišťovny velké finanční zatížení. Stávající
návrh je pro zdravotní pojišťovny ve srovnání se soukromoprávními subjekty diskriminační. Zdravotní
pojišťovny musí vedle personálních nákladů, hradit i náklady na provoz a upgrady SW aplikací, často
výlučně zhotovených a využívaných jen pro účely vyřizování součinností. Takto vynaložené náklady
zdravotních pojišťoven jsou ve svém důsledku čerpány z prostředků veřejného zdravotního
pojištění. Ročně jsou takto vyřizovány statisíce žádostí exekutorů o součinnost doručených
prostřednictvím datových schránek nebo webových rozhraní. Přitom jedna žádost obsahuje často
dotazy na několik povinných osob. S ohledem na předkládanou novelu o.s.ř. a exekučního řádu lze v
průběhu r. 2012 očekávat další výrazný nárůst žádostí o součinnost ze strany soudních exekutorů, kteří
od obecných soudů převezmou exekuční agendu.
Na podporu tohoto návrhu lze odkázat rovněž na Nález Ústavního soudu ČR ( II.ÚS 543/11 ,
který ve vztahu k bankám konstatuje, že stát přenesl část výkonu své moci (moc soudní) na
soudní exekutory, kterým z tohoto postavení plynou nejen oprávnění, ale i povinnosti. Nejeví se
tedy jako nepřiměřené, aby hotové výdaje v řádu desetikorun hradil osobě poskytující
součinnost sám exekutor ( z paušálu ve výši 3.500 Kč dle § 13 exekučního řádu).
Přestože komunikace mezi zdravotními pojišťovnami a soudními exekutory probíhá v praxi výlučně
prostřednictvím datových schránek, popř. pro tento účel provozovaným webovým rozhraním (portál),
neznamená to, že zdravotní pojišťovny jsou tak softwarově vybaveny, aby tato činnost byla plně
automatizovaná. Relevantní informace z došlých žádostí nelze automaticky vytěžovat vzhledem k
tomu, že formáty žádostí toto technicky neumožňují. Z tohoto důvodu nelze zatím stoprocentně
odstranit i částečný tisk žádostí o součinnost doručených do datové schránky zdravotní pojišťovny pro
účely následného typování do interních SW aplikací.
Na základě výše uvedených skutečností je legislativní zakotvení práva zdravotních pojišťoven
požadovat úhradu účelně vynaložených hotových výdajů oprávněným a spravedlivým
požadavkem.

