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Právní postavení českého lékaře 1. 

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o 
veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony (ST 10)  - vyhlášen 7. 4. 
2014  pod. č. 60/20014 Sb. (účinnost od 22. 4. 2014) 

 
Hlavním účelem navrhované úpravy je stanovení způsobu a 

výše náhrady nákladů pojištěnců na území EU dle směrnice 
2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční 
zdravotní péči. Návrh dále zavádí kontaktní informační 
místo o zdravotních službách poskytovaných v ČR. 
Stanovuje rovněž správní postupy čerpání zdravotních 
služeb v jiných státech EU 

 



Právní postavení českého lékaře 2. 

 
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o 

pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony (ST 30) – vyhlášen 9. 6. 2014 pod. č. 101/2014 Sb. 
(účinnost od 24. 6. 2014) 

 
 
Předloženým návrhem je zajišťována zejména implementace 

směrnice EP a Rady 2011/98/EU ze dne 13. 12. 2011 o jednotném 
postupu vyřizování žádostí, o jednotné povolení k pobytu a práci 
na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o 
společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně 
pobývajících v některém členském státě. 

 





Právní postavení českého lékaře 3. 

 
 
Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 

Sb., o správních poplatcích, v znění pozdějších předpisů (ST 87) 
– vyhlášen 24. 11. 2014 pod. č. 268/2014 Sb. (účinnost od 1. 4. 
2015) 

 
 
Účelem navrhované úpravy je řešení problematiky zdravotnických 

prostředků. Obsahuje obecná pravidla pro zacházení a regulaci 
trhu a reflektuje problémy a mezery dosavadní právní úpravy. 
Dalším důležitým aspektem přijetí nové úpravy je absence 
národního registru zdravotnických prostředků, které se vyskytují 
na trhu v ČR a které se v ČR používají. 



Právní postavení českého lékaře 4. 

 
 
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o 

potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 
další související zákony (ST 72) – vyhlášen 22. 7. 2014 pod č. 
139/2014 Sb. (účinnost od 1. 1. 2015) 

 
 
Jedná se převážně o "adaptační novelu" reagující na platnost 

přímo použitelných předpisů EU, které v oblasti potravinového 
práva z velké části nahradily dřívější směrnice. Jedná se 
zejména o úpravu terminologie podle nařízení (ES) č.178/2002 o 
adaptaci ustanovení o označování potravin a nařízení EP a Rady 
EU č1169/2011 o poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům. 





Právní postavení českého lékaře 5. 

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o 
pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony (ST 174)  - 
vyhlášen 18. 6. 2014 pod č. 109/2014 (účinnost od 1. 7. 2014) 

 
 
Důvodem předložení je fakt, že systém veřejného zdravotního 

pojištění musí čelit od r. 2014 výpadku příjmů z důvodu zrušení 
regulačních poplatků za hospitalizaci – dopad na poskytovatele 
ve výši 2,1 mld., navrhovaná právní úprava navyšuje platbu za 
státního pojištěnce o 58 Kč ze 787 Kč na 845 Kč za měsíc od 1. 7. 
2014 



Právní postavení českého lékaře 6. 

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o 
změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 
378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů 
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 259) – 
vyhlášen 19. 11. 2014  pod č. 255/2014 (účinnost od 31. 12. 2014) 

 
 
Stávající právní úprava – preskripce pacientům v el. či listinné podobě; 

povinnost el. preskripce dána pouze při projednávání zákona PS na 
základě PN poslanců Skalického, Šťastného, Rusnoka (usn. VZ z 22. 
schůze ze dne 6. 12.2012–ST783); předkládaným návrhem zákona se 
navrhuje zachovat stávající možnosti preskripce léčivých přípravků v 
el. i listinné podobě, neboť omezením pouze na el. preskripci by došlo 
k diskriminaci cca 20% lékařů, kteří nemají funkční internetové spojení 
s centrální úložištěm el. receptů; 





Právní postavení českého lékaře 7. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a další související zákony (ST 260)  - 
vyhlášen 19. 11. 2014 pod č. 256/2014 Sb. (účinnost od 1. 1. 2015) 

 
 
Cílem návrhu je zrušení všech regulačních poplatků s výjimkou poplatku 

za využití lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru 
zubní lékařství; výpadek příjmů poskytovatelů zdravotních služeb za 
zrušené regulační poplatky bude kompenzován prostřednictvím 
navýšení platby za státní pojištěnce, k němuž dojde s účinností od 1. 7. 
2014; výše částky, o níž bude systém veřejného zdravotního pojištění v 
jednom kalendářním roce posílen oproti dosavadnímu stavu činí 4, 2 
mld. Kč; 



Právní postavení českého lékaře 8. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony (ST 270) – 
k podpisu prezidentovi 

 
 
Hlavním cílem je uvedení zákona o ochraně veřejného zdraví do 

souladu se správním řádem a vymezení skutkových podstat 
správních deliktů na úseku ochrany veřejného zdraví včetně 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci 



Právní postavení českého lékaře 9. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (ST 307) – 
vyhlášen 6. 1. 2015 pod. č. z. 1/2015 (účinnost od 6. 1. 2015) 

 
 
Cílem navrhované právní úpravy je nově stanovit podmínky úhrady 

lázeňské léčebně rehabilitační péče z prostředků systému 
veřejného zdravotního pojištění; úpravou podmínek se umožní 
pojištěncům absolvovat delší lázeňské pobyty, dojde k 
upřesnění ustanovení, jež jsou nejednotně vykládány, účelem je 
stabilizace situace v lázeňství, úprava délky pobytu u vybraných 
indikací formou komplexní péče na 28 dní a u příspěvkové péče 
u opakovaných pobytů na 21 dnů, resp. 14 dnů. Umožní 
opakování léčebných pobytů. 



Právní postavení českého lékaře 10. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné 
zdravotní pojišťovně ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších 
zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
592/92 Sb., o pojistném na veřejném zdravotní pojištění, v znění 
pozdějších předpisů (ST 386) – vyhlášen 17. 8. 2015 pod č. 200/2015 
(účinnost od 1. 9. 2015) 

 
 
Cílem je posílení státního dozoru na finančními toky z.p. a na fungováním 

zdrav. poj., zveřejňování smluv o poskytování a úhradě hrazených 
služeb zdrav. poj., poskytování informací zdrav. poj. MZd a MF, zákaz 
náboru pojištěnců z.p. prostřednictvím třetích osob, snížení povinného 
přídělu do rezervního fondu, specifikace právní úpravy překážek pro 
výkon funkce ředitele a členů orgánů z.p. 



Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro 
zdravotnictví PSP ČR 

●  20 zdravých vět – základní strategie 
●  e-Health (např. el. recept) 
●  Neziskové nemocnice 
●  Postgraduální vzdělávání 
●  Protikuřácký zákon 
●  Zákon o Léčivech atd. 


