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Pozměňovací návrh
V Čl. I. se za stávající novelizační bod (text) doplňuje nový novelizační bod …., který zní:
„ … . V § 17 odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. se větě první, druhé a třetí vypouští text „písm. d)“
a zároveň se do věty první a druhé třetí za slova „odstavce 7“ doplňuje text „a smlouvy podle
§ 17a“ a dále do věty třetí za slova „odstavce 7“ doplňuje text „a smlouva podle § 17a“.“

Odůvodnění
V oblasti transparentnosti ve zdravotnictví, navrhujeme sjednotit způsob zveřejňování smluv
uzavíraných mezi zdravotními pojišťovnami a
1. poskytovateli hrazených zdravotních služeb ve smyslu § 17 odst. 1, a
2. poskytovateli dalších zdravotních služeb, včetně léčivých přípravků a zdravotnických
prostředků ve smyslu § 17 odst. 7, a
3. dále zdravotních služeb (ošetřovatelské péče) poskytovaných na základě smluv uzavíraných
se zařízeními sociálních služeb poskytujících pobytové sociální služby ve smyslu § 17a
zákona č. 48/1997 Sb.,
na základě kterých zdravotní pojišťovny provádí úhrady hrazených služeb na vrub základního fondu
zdravotního pojištění, a to bez rozdílu.
Účelem předložené legislativní změny je snaha sjednotit praxi zveřejňování všech smluv
uzavíraných zdravotními pojišťovnami při provádění veřejného zdravotního pojištění, na základě
kterých zdravotní pojišťovny provádějí úhrady hrazených zdravotních služeb z prostředků
základního fondu zdravotního pojištění, a podřadit tuto povinnost zdravotních pojišťoven pod
pravidla jedné právní úpravy, a to zákona o veřejném zdravotním pojištění. Zveřejňování
smluv, na základě kterých zdravotní pojišťovny provádí úhrady hrazených služeb na vrub
základního fondu zdravotního pojištění, ve dvou různých režimech je nelogické. V důsledku této
změny nedochází k jakémukoliv omezení principů transparentnosti.
Zásah do právní úpravy – zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, není nezbytný.

Návrh platného znění
§ 17 odst. 9
(9) Zdravotní pojišťovna zveřejní smlouvu podle odstavce 1 a odstavce 7 písm. d) a smlouvy podle
§ 17a způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 60 dnů ode dne uzavření takové
smlouvy. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě zveřejní zdravotní pojišťovna každý dodatek nebo
změnu smlouvy podle odstavce 1 a odstavce 7 písm. d) a smlouvy podle § 17a, z nichž vyplývá
výše úhrady zdravotní pojišťovny poskytovateli za poskytnuté hrazené služby nebo rozsah
poskytovaných hrazených služeb (dále jen „dodatek“). Smlouva podle odstavce 1 a odstavce 7
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písm. d) a smlouva podle § 17a nebo dodatek nabývají účinnosti dnem zveřejnění podle věty první.
Pokud se zdravotní pojišťovna a poskytovatel dohodnou na jiném způsobu nebo výši úhrady, než je
pro daný kalendářní rok stanoveno vyhláškou podle odstavce 5, zveřejní tuto skutečnost při
zveřejnění smlouvy podle věty první. Zdravotní pojišťovna nezveřejní informace a údaje, které jsou
předmětem ochrany podle jiných právních předpisů. Zdravotní pojišťovna dále nezveřejní smlouvu,
informace a údaje, které se týkají poskytovatele, který je zároveň zpravodajskou službou.

* * *
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