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Pozměňovací návrh
poslance

Ing. Petra Pávka
k vládnímu návrhu zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené
zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v
roce 2020

(SNĚMOVNÍ TISK č. 868)

Vládní návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby
zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020 se mění takto:
1. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu zní:
„V zákoně č. .../2020 Sb. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s
mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 ustanovení § 2 odst. 2) písm. b) zní:
b) poskytovatel zdravotních služeb, který není poskytovatelem lékárenské péče a jehož
zdravotní služby jsou aspoň částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění na
základě smlouvy se zdravotní pojišťovnou, pokud má podle zvláštního právního
předpisu nárok na kompenzaci zohledňující náklady a výpadky v poskytování hrazených
služeb vzniklé v důsledku epidemie onemocnění COVID-19 způsobené novým
koronavirem označovaným jako SARS-COV-2 v roce 2020,

Odůvodnění:
Cílem předloženého návrhu je poskytnout poskytovatelům lékárenské péče, zejména
venkovským lékárnám, dílčí kompenzaci za náklady a dopady do jejich činnosti v čase
epidemie.
Parlament České republiky projednává vládní návrh zákona „o prominutí pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli
jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020“ (dále též
„Zákon o prominutí pojistného“), Sněmovní tisk 875. Tento zákon ulehčuje situaci
podnikatelům napříč spektrem na odvodech, mj. proto, aby mohli udržet zaměstnanost a vlastní
provoz. Tento zákon sice není k dnešnímu dni dosud ve Sbírce zákonů, ale vzhledem
k vysokému stupni projednání (Senát) bude pravděpodobně přijat.
Zákon o prominutí pojistného ale v § 2 odst. 2) stanoví výluky – subjekty, kterým prominutí
pojistného umožněno nebude. Dle § 2 odst. 2) písm. b) jde o poskytovatele zdravotních služeb,
u kterých se předpokládá, že kompenzaci nákladů souvisejících s COVID dostanou
prostřednictvím tohoto zákona, tedy zákona „o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené
zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020“ (dále
též „Kompenzační zákon“).
Návrh Kompenzačního zákona, Sněmovní tisk 868, počítá s tím, že poskytovatelům
zdravotních služeb nahradí jejich újmy zvýšené úhrady ze zdravotního pojištění, které tento
zákon a na něj navazující „úhradová vyhláška“ MZČR zajistí. To lze aplikovat například na
poskytovatele nemocniční péče nebo ambulantní lékaře.
U poskytovatelů lékárenské péče však aktuální model financování činí obtížným, aby jejich
náklady spojené s epidemií kompenzovaly zdravotní pojišťovny prostřednictvím „úhradové
vyhlášky“. Lékárny totiž nejsou financovány výkonově (s úzkou výjimkou tzv. signálního
výkonu za zrušené regulační poplatky), ale degresivní obchodní přirážkou podle Cenového

předpisu MZČR, kterou uplatňují shodně na léčivé přípravky ze zdravotního pojištění plně
hrazené, částečně hrazené i nehrazené. Na rozdíl od ostatních „lékařských“ poskytovatelů tak
bude kompenzace od zdravotních pojišťoven nutně jen dílčí, jak i vyplynulo z předběžných
jednání.
Pokud by lékárny nedostaly plnou kompenzaci nákladů souvisejících s COVID-19 od
zdravotních pojišťoven skrze Kompenzační zákon, ale současně byly zbaveny možnosti získat
benefit prominutí pojistného dle Zákona o prominutí pojistného, dostaly by se do nespravedlivě
nevýhodného postavení jak vůči lékařským poskytovatelům, tak vůči všem ostatním
podnikatelským subjektům mimo zdravotnictví.
Proto se navrhuje, aby výluka ze Zákona o prominutí pojistného v § 2 odst. 2) písm. b) na
lékárny nedopadala, tedy aby měly nárok na prominutí pojistného jako ostatní podnikatelé.
Po technické stránce by bylo zajisté možno novelizovat pozměňovacím návrhem přímo Zákon
o prominutí pojistného. Ten je ale již v Senátu (Senátní tisk 268), podání Senátního
pozměňovacího návrhu by znamenalo vrácení zákona do Poslanecké sněmovny a tedy zdržení
tohoto zákona, na který se v praxi čeká. Proto volíme jiné řešení, tedy novelizaci Zákona o
prominutí pojistného pozměňovacím zákonem ke Kompenzačnímu zákonu, který je dosud
projednáván v Poslanecké sněmovně a kde podání pozměňovacího návrhu prodlevu nezpůsobí.

Navržené znění včetně provedených změn:
Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s
mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
§2
(2) Nárok na prominutí pojistného nemá
a) zaměstnavatel uvedený v § 109 odst. 3 zákoníku práce,
b) poskytovatel zdravotních služeb, který není poskytovatelem lékárenské péče a jehož
zdravotní služby jsou aspoň částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění na základě
smlouvy se zdravotní pojišťovnou, pokud má podle zvláštního právního předpisu nárok na
kompenzaci zohledňující náklady a výpadky v poskytování hrazených služeb vzniklé v
důsledku epidemie onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem označovaným jako
SARS-COV-2 v roce 2020,
c) zaměstnavatel, který nebyl ke dni 1. června 2020 daňovým rezidentem
1. České republiky, nebo
2. jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a
nedosáhl většiny svých příjmů za poslední skončené zdaňovací období daně z příjmů ze
zdrojů na území České republiky.

