ZÁKON
ze dne …….….. 2012,
kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších
předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákonů č. 242/1997 Sb., 2/1998
Sb., 127/1998 Sb., 225/1999 Sb., 363/1999 Sb., 18/2000 Sb., 459/2000 Sb., 132/2000 Sb.,
155/2000 Sb., 220/2000 Sb., 258/2000 Sb., č. 176/2002 Sb., 285/2002 Sb., 198/2002 Sb.,
320/2002 Sb., 274/2003 Sb., 222/2003 Sb., 424/2003 Sb., 425/2003 Sb., 455/2003 Sb., 176/2002
Sb. (část), 85/2004 Sb., 359/2004 Sb., 438/2004 Sb., 422/2004 Sb., 436/2004 Sb., 123/2005 Sb.,
168/2005 Sb., 253/2005 Sb., 361/2005 Sb., 350/2005 Sb., 47/2006 Sb., 117/2006 Sb., 245/2006
Sb., 340/2006 Sb., 214/2006 Sb., 165/2006 Sb., 362/2003 Sb., 109/2006 Sb., 112/2006 Sb.,
264/2006 Sb., 181/2007 Sb., 57/2007 Sb., 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 137/2008 Sb., 270/2008
Sb., 189/2006 Sb., 129/2008 Sb., 274/2008 Sb., 59/2009 Sb., 306/2008 Sb., 362/2009 Sb.,
227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 298/2011 Sb., 365/2011 Sb., 1/2012 Sb., 369/2011 Sb., 458/2011
Sb., 275/2012 Sb., 309/2002 Sb., 458/2011 Sb., se mění takto:

1.

V § 15 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Ze zdravotního pojištění se vždy plně hradí antikoncepční prostředky indikované a
předepsané lékařem, a to ženám ve věku od 15 do 18 let věku a ženám ve fertilním věku, které
pobírají dávky v hmotné nouzi.“
Dosavadní odstavec 4 až 15 se nově označují 5 až 16.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Obecná část
Zhodnocení platného právního stavu a vysvětlení nezbytnosti navrhovaného zákona, hlavní
principy navrhované právní úpravy
Cílem této novely je zabránit nechtěnému těhotenství a snížit počet umělých přerušení
těhotenství. Nejrozšířenější je farmakologická antikoncepce, která je finančně náročná. Dívky bez
vlastního příjmu a ženy v sociální nouzi si tyto prostředky nemohou z ekonomických důvodů
dovolit. Tato skutečnost pak vede k závažným komplikacím. Plánované rodičovství by nemělo
být závislé na sociálním postavení ženy. Zdravotní pojištění hradí několik pokusů umělého
oplodnění, je pro to zcela na místě učinit dostupnou také antikoncepci.
Soulad navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem a s mezinárodními smlouvami
podle čl. 10 Ústavy ČR, jimiž je Česká republika vázána, a s právem Evropské unie
Předložený návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Návrh
zákona neodporuje závazkům České republiky vyplývajícím z mezinárodních smluv, jimiž je
Česká republika vázána. Návrh zákona je v souladu i s právem Evropské unie.
Hospodářský a finanční dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty, na
podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady a dopady ve vztahu
k rovnosti mužů a žen
Návrh nepředpokládá zvýšené dopady na státní rozpočet. Návrh nemá dopady na rozpočty
krajů a obcí. Vyšší výdaje za antikoncepci by měly být kompenzovány nižšími výdaji na
poskytnutí péče odloženým dětem v dětských domovech. Návrh nemá vliv na podnikatelské
prostředí České republiky. Návrh nemá nespravedlivé sociální dopady ani neznevýhodňuje muže
ani ženy.

Zvláštní část
K čl. I
K bodu 1
Cílem této novely je zabránit nechtěnému těhotenství a snížit počet umělých přerušení
těhotenství.
K čl. II
Účinnost zákona byla stanovena s ohledem na to, že pro uplatnění navrhované změny
v praxi není nutná žádná legisvakance.
V Praze dne 23. listopadu 2012
Předkladatel:
MUDr. David Rath

