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 Parlament se usnesl na tomto zákon� �eské republiky: 
 

�ÁST PRVNÍ 
  

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
  

§ 1 
  
 Zákon upravuje ve�ejné zdravotní pojišt�ní (dále jen "zdravotní pojišt�ní") a rozsah a 
podmínky, za nichž je na základ� tohoto zákona zdravotní pé�e poskytována. 
  

§ 2 
Osobní rozsah zdravotního pojišt�ní 

 
 (1) Podle tohoto zákona jsou zdravotn� pojišt�ny:  
a) osoby, které mají trvalý pobyt na území �eské republiky, 
  
b) osoby, které na území �eské republiky nemají trvalý pobyt, pokud jsou zam�stnanci 
zam�stnavatele, který má sídlo na území �eské republiky, 
 (dále jen "pojišt�nci"). 
  



 (2) Zam�stnavatelem se pro ú�ely zdravotního pojišt�ní rozumí právnická nebo fyzická osoba, 
která zam�stnává zam�stnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území �eské republiky, jakož i 
organiza�ní složka státu. 1a) 
  
 (3) Zam�stnáním se pro ú�ely zdravotního pojišt�ní rozumí výkon �inností podle § 5 písm. a), 
je-li zam�stnanec ú�asten nemocenského pojišt�ní (pé�e). 
  
 (4) Sídlem zam�stnavatele se pro ú�ely zdravotního pojišt�ní rozumí u právnické osoby její 
sídlo, jakož i sídlo její organiza�ní složky, která je zapsána v obchodním rejst�íku, pop�ípad� v jiném 
zákonem ur�eném rejst�íku nebo je vedena ve stanovené evidenci u p�íslušného orgánu v �eské 
republice, a u fyzické osoby místo jejího trvalého pobytu, pop�ípad�, jde-li o zahrani�ní fyzickou 
osobu, místo jejího podnikání. 
  
 (5) Ze zdravotního pojišt�ní jsou vy�aty osoby, které nemají trvalý pobyt na území �eské 
republiky a jsou �inny v �eské republice pro zam�stnavatele, kte�í požívají diplomatických výhod a 
imunit, nebo pro zam�stnavatele, kte�í nemají sídlo na území �eské republiky, a osoby, které 
dlouhodob� pobývají v cizin� a neplatí pojistné (§ 8 odst. 4). 
  

§ 3 
Vznik a zánik zdravotního pojišt�ní 

 
 (1) Zdravotní pojišt�ní vzniká dnem:  
a) narození, jde-li o osobu s trvalým pobytem na území �eské republiky, 
  
b) kdy se osoba bez trvalého pobytu na území �eské republiky stala zam�stnancem [§ 5 písm. a)], 
  
c) získání trvalého pobytu na území �eské republiky. 
  
 (2) Zdravotní pojišt�ní zaniká dnem:  
a) úmrtí pojišt�nce nebo jeho prohlášení za mrtvého, 
  
b) kdy osoba bez trvalého pobytu na území �eské republiky p�estala být zam�stnancem [§ 5 písm. 
a)], 
  
c) ukon�ení trvalého pobytu na území �eské republiky. 

  
�ÁST DRUHÁ 

  
POJISTNÉ 

  
Plátci pojistného zdravotního pojišt�ní 

 
§ 4 

  
 Plátci pojistného zdravotního pojišt�ní (dále jen "plátci pojistného") jsou:  
a) pojišt�nci uvedení v § 5, 
  
b) zam�stnavatelé, 
  
c) stát. 
  

§ 5 
  
 Pojišt�nec je plátcem pojistného, pokud  
a) je zam�stnancem v pracovním pom�ru ú�astným nemocenského pojišt�ní (pé�e). Pro ú�ely 
zdravotního pojišt�ní se za zam�stnance v pracovním pom�ru (dále jen "zam�stnanec") dále 
považují:1. osoby �inné v pom�ru, který má obsah pracovního pom�ru, avšak pracovní pom�r 
nevznikl, nebo� nebyly spln�ny všechny podmínky stanovené pracovn�právními p�edpisy pro jeho 
vznik; 
2. osoby ve služebním pom�ru, s výjimkou státních zam�stnanc� podle služebního zákona; 1) 



3. �lenové družstva, jestliže nejsou v pracovn�právním vztahu k družstvu, ale vykonávají pro družstvo 
práci, za kterou jsou jím odm��ováni; 
4. spole�níci a jednatelé spole�nosti s ru�ením omezeným a komanditisté komanditní spole�nosti, 
jestliže nejsou v pracovn�právním vztahu k této spole�nosti, ale vykonávají pro ni práci, za kterou jsou 
touto spole�ností odm��ováni; 
5. zam�stnanci �inní na základ� dohody o pracovní �innosti; 
6. soudci; 
7. �lenové zastupitelstev územních samosprávných celk�, jestliže jsou jim vypláceny odm�ny jako 
�len�m zastupitelstev územních samosprávných celk�, kte�í tyto funkce vykonávají jako uvoln�ní; 
8. poslanci Poslanecké sn�movny a senáto�i Senátu Parlamentu a poslanci Evropského parlamentu, 
zvolení na území �eské republiky; 
9. �lenové vlády, prezident, viceprezident a �lenové Nejvyššího kontrolního ú�adu, �lenové Rady pro 
rozhlasové a televizní vysílání, �lenové Rady �eského telekomunika�ního ú�adu, finan�ní arbitr, 
zástupce finan�ního arbitra, Ve�ejný ochránce práv, zástupce Ve�ejného ochránce práv; 
10. dobrovolní pracovníci pe�ovatelské služby; 
11. p�stouni, kte�í vykonávají p�stounskou pé�i v za�ízeních pro výkon p�stounské pé�e podle 
zvláštního právního p�edpisu, 1c) nebo kterým je za výkon p�stounské pé�e vyplácena odm�na 
náležející p�stounovi ve zvláštních p�ípadech podle zvláštního právního p�edpisu, 1d) 
12. osoby za�azené k pravidelnému výkonu prací ve výkonu trestu odn�tí svobody nebo ve vazb�; 
13. osoby se zdravotním postižením za�azené do teoretické a praktické p�ípravy pro zam�stnání nebo 
jinou výd�le�nou �innost; 1a) 
14. pracovníci v pracovním vztahu uzav�eném podle cizích právních p�edpis�, pokud jsou ú�astni 
nemocenského pojišt�ní (pé�e) podle p�edpis� o nemocenském pojišt�ní (pé�i), 
  
b) je osobou samostatn� výd�le�n� �innou. Za osoby samostatn� výd�le�n� �inné se pro ú�ely 
zdravotního pojišt�ní považují:1. osoby podnikající v zem�d�lství; 1b) 
2. osoby provozující živnost; 2) 
3. osoby provozující podnikání podle zvláštních p�edpis�; 3) 
4. osoby vykonávající um�leckou nebo jinou tv�r�í �innost na základ� autorskoprávních vztah�; 4) 
5. spole�níci ve�ejných obchodních spole�ností a komplementá�i komanditních spole�ností; 5) 
6. osoby vykonávající nezávislé povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních 
p�edpis�; 6) 
7. osoby vykonávající �innost mandatá�e na základ� mandátní smlouvy uzav�ené podle obchodního 
zákoníku, 6a) pokud tato �innost je konána mimo vztah zakládající ú�ast na nemocenském pojišt�ní 
(nemocenské pé�i) a mandátní smlouva nebyla uzav�ena v rámci jiné samostatné výd�le�né �innosti, 
8. spolupracující osoby osob samostatn� výd�le�n� �inných, pokud podle zákona o daních z p�íjm� 
lze na n� rozd�lovat p�íjmy dosažené výkonem spolupráce a výdaje vynaložené na jejich dosažení, 
zajišt�ní a udržení, 
  
c) má na území �eské republiky trvalý pobyt, avšak není uveden pod p�edchozími písmeny a není za 
n�j plátcem pojistného stát, pokud uvedené skute�nosti trvají po celý kalendá�ní m�síc. 
  

§ 6 
  
 (1) Zam�stnavatel je plátcem �ásti pojistného za své zam�stnance s výjimkou zam�stnanc�, 
kte�í postupují podle § 8 odst. 4. Zam�stnavatel je plátcem �ásti pojistného z p�íjm� zú�tovaných 
bývalému zam�stnanci po skon�ení zam�stnání zakládajícího ú�ast na nemocenském pojišt�ní. 
  
 (2) Služební ú�ad, v n�mž je státní zam�stnanec podle služebního zákona za�azen k výkonu 
státní služby, je plátcem pojistného za tohoto státního zam�stnance; odstavec 1 v�ta druhá platí zde 
p�im��en�. Není-li v tomto zákon� stanoveno jinak, má služební ú�ad postavení zam�stnavatele. 

  
§ 7 

  
 (1) Stát je plátcem pojistného prost�ednictvím státního rozpo�tu za tyto pojišt�nce:  
a) nezaopat�ené d�ti; nezaopat�enost dít�te se posuzuje podle zákona o státní sociální podpo�e; 7) 
  
b) poživatele d�chod� z d�chodového pojišt�ní, kterým byl p�iznán d�chod p�ed 1. lednem 1993 podle 
p�edpis� �eské a Slovenské Federativní Republiky a po 31. prosinci 1992 podle p�edpis� �eské 



republiky. Za poživatele d�chodu se pro ú�ely tohoto zákona považuje osoba podle p�edchozí v�ty i v 
m�sících, kdy jí podle p�edpis� o d�chodovém pojišt�ní výplata d�chodu nenáleží; 
  
c) p�íjemce rodi�ovského p�ísp�vku; 7) 
  
d) ženy na mate�ské a rodi�ovské dovolené, ženy pobírající pen�žitou pomoc v mate�ství a muže po 
dobu jejich nep�ítomnosti v práci, po kterou se jim poskytuje pen�žitá pomoc podle p�edpis� o 
nemocenském pojišt�ní; 8) 
  
e) uchaze�e o zam�stnání v�etn� uchaze�� o zam�stnání, kte�í p�ijali krátkodobé zam�stnání; 9) 
  
f) osoby pobírající dávky sociální pé�e z d�vodu sociální pot�ebnosti; 10) 
  
g) osoby p�evážn� nebo úpln� bezmocné, osoby pe�ující o p�evážn� nebo úpln� bezmocnou osobu 
11) nebo o dlouhodob� t�žce zdravotn� postižené dít� vyžadující mimo�ádnou pé�i 12) a osoby 
pobírající p�ísp�vek p�i pé�i o blízkou nebo jinou osobu starší 80 let, která je �áste�n� bezmocná, 
nebo o osobu starší 80 let, která podle vyjád�ení ošet�ujícího léka�e pot�ebuje pé�i jiné osoby; 12a) 
  
h) osoby konající základní (náhradní) službu v ozbrojených silách, další službu 13) nebo civilní službu 
a osoby povolané k vojenskému cvi�ení; 
  
i) osoby ve vazb� nebo osoby ve výkonu trestu odn�tí svobody; 
  
j) osoby uvedené v § 5 písm. c), které jsou p�íjemci dávek nemocenského pojišt�ní; 14) 
  
k) osoby, které dosáhly v�ku pot�ebného pro nárok na starobní d�chod, avšak nespl�ují další 
podmínky pro jeho p�iznání a nemají p�íjmy ze zam�stnání, ze samostatné výd�le�né �innosti a 
nepožívají žádný d�chod z ciziny, nebo tento d�chod nep�esahuje m�sí�n� �ástku ve výši minimální 
mzdy; 15) 
  
l) osoby celodenn� osobn� a �ádn� pe�ující alespo� o jedno dít� do sedmi let v�ku nebo nejmén� o 
dv� d�ti do 15 let v�ku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní pé�e se 
považuje za spln�nou i tehdy, je-li dít� p�edškolního v�ku umíst�no v jeslích (mate�ské škole), 
pop�ípad� v obdobném za�ízení na dobu, která nep�evyšuje �ty�i hodiny denn�, a jde-li o dít� plnící 
povinnou školní docházku, po dobu návšt�vy školy, s výjimkou umíst�ní v za�ízení s týdenním �i 
celoro�ním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to bu� otec nebo 
matka dít�te, nebo osoba, která p�evzala dít� do trvalé pé�e nahrazující pé�i rodi��, 16) pokud nemají 
p�íjmy ze zam�stnání nebo ze samostatné výd�le�né �innosti, 
  
m) mladistvé umíst�né ve školských za�ízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy, 
  
n) osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu na základ� smlouvy s vysílající organizací, 
které byla ud�lena akreditace Ministerstvem vnitra, v rozsahu p�ekra�ujícím v pr�m�ru alespo� 20 
hodin v kalendá�ním týdnu, pokud není dobrovolník plátcem pojistného podle § 5 nebo za n�j není 
plátcem pojistného stát podle p�edchozích písmen a) až m), 
  
o) cizince, kterým bylo ud�leno oprávn�ní k pobytu na území �eské republiky za ú�elem poskytnutí 
do�asné ochrany podle zvláštního právního p�edpisu, 16a) pokud nemají p�íjmy ze zam�stnání nebo 
ze samostatné výd�le�né �innosti, 
  
p) žadatele o ud�lení azylu a jeho dít� narozené na území, cizince, jemuž bylo ud�leno vízum k 
pobytu nad 90 dn� za ú�elem strp�ní pobytu, a jeho dít� narozené na území 16b) , pokud nemají 
p�íjmy ze zam�stnání nebo ze samostatné výd�le�né �innosti. 
  
 (2) Mají-li osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až i) p�íjmy ze zam�stnání nebo ze 
samostatné výd�le�né �innosti, je plátcem pojistného stát i tyto osoby. 
  

§ 8 
Povinnost platit pojistné 

 



 (1) Pojistné se platí zdravotní pojiš�ovn�, u které je pojišt�nec pojišt�n, (dále jen "p�íslušná 
zdravotní pojiš�ovna"). Povinnost platit pojistné vzniká pojišt�nci dnem:  
a) nástupu zam�stnance do zam�stnání (§ 2 odst. 3); 
  
b) zahájení samostatné výd�le�né �innosti [§ 5 písm. b)]; 
  
c) kdy se stal pojišt�ncem podle § 5 písm. c); 
  
d) ke kterému se po návratu do �eské republiky pojišt�nec p�ihlásil podle odstavce 4 u p�íslušné 
zdravotní pojiš�ovny; 
  
e) návratu do �eské republiky po nep�etržitém pobytu v cizin�, který zapo�al již p�ed 1. lednem 1993, 
pokud den návratu p�ipadne na období po 30. dubnu 1995; uvedené skute�nosti je pojišt�nec povinen 
p�íslušné zdravotní pojiš�ovn� doložit; 
  
f) návratu do �eské republiky po nep�etržitém pobytu v cizin�, který zapo�al mezi 1. lednem 1993 a 1. 
�ervencem 1993, pokud den návratu p�ipadne na období po 30. dubnu 1995, jestliže pojišt�nec1. byl v 
cizin� zdravotn� pojišt�n, 
2. v uvedeném období mu nebyla poskytnuta zdravotní pé�e hrazená ze zdravotního pojišt�ní, 
3. požádal zp�tn� p�íslušnou zdravotní pojiš�ovnu o postup podle odstavce 4. 
 Tím není dot�ena povinnost platit pojistné za dobu p�edcházející pobytu v cizin�. 
  
 (2) Povinnost zam�stnavatele platit �ást pojistného za své zam�stnance vzniká dnem nástupu 
zam�stnance do zam�stnání (§ 2 odst. 3) a zaniká dnem skon�ení zam�stnání, s výjimkami 
stanovenými v § 6. 
  
 (3) Povinnost státu platit pojistné za pojišt�nce vzniká dnem, kdy se stát podle § 7 stává 
plátcem pojistného. Tato povinnost zaniká dnem, ke kterému stát p�estal být podle § 7 plátcem 
pojistného. 
  
 (4) Pojišt�nec není povinen platit pojistné po dobu, kdy je dlouhodob� v cizin�, pokud je v 
cizin� zdravotn� pojišt�n a u�inil o této skute�nosti u p�íslušné zdravotní pojiš�ovny písemné 
prohlášení. Povinnost platit pojistné však zaniká až dnem, který pojišt�nec v prohlášení podle v�ty 
prvé uvedl, ne však d�íve než dnem následujícím po dni, kdy toto prohlášení bylo doru�eno p�íslušné 
zdravotní pojiš�ovn�. Od stejného dne až do dne, kdy se pojišt�nec u p�íslušné zdravotní pojiš�ovny 
op�t p�ihlásil, nemá pojišt�nec nárok na úhradu pé�e hrazené zdravotním pojišt�ním. Sou�asn� s 
op�tovným p�ihlášením u p�íslušné zdravotní pojiš�ovny je pojišt�nec povinen této pojiš�ovn� 
dodate�n� p�edložit doklad o uzav�eném zdravotním pojišt�ní v cizin� a jeho délce. Pokud pojišt�nec 
takový doklad nep�edloží, je povinen p�íslušné zdravotní pojiš�ovn� doplatit zp�tn� pojistné tak, jako 
by podle tohoto ustanovení nepostupoval. Za dlouhodobý pobyt v cizin� se považuje nep�etržitý pobyt 
delší šesti m�síc�. 
  
 (5) Nezaplatí-li plátce pojistného pojistné ve stanovené výši a v�as, je p�íslušná zdravotní 
pojiš�ovna povinna vymáhat na dlužníkovi jeho zaplacení v�etn� penále. 
  

§ 9 
Výše a zp�sob placení pojistného a penále 

 
 (1) Výši pojistného, penále a zp�sob jejich placení stanoví zvláštní zákon. 17) 
  
 (2) Pojistné za zam�stnance hradí z jedné t�etiny zam�stnanec, ze dvou t�etin zam�stnavatel. 
Pojistné za státního zam�stnance podle služebního zákona hradí služební ú�ad 17a) v plné výši. 
  
 (3) Písemnou smlouvou mezi zam�stnancem a zam�stnavatelem m�že se zam�stnanec 
zavázat zaplatit zam�stnavateli zcela nebo z�ásti �ástku odpovídající pojistnému, které za 
zam�stnance má zam�stnavatel povinnost hradit v dob�, kdy zam�stnanci poskytl pracovní volno bez 
náhrady p�íjmu. P�i neomluvené nep�ítomnosti zam�stnance v práci je zam�stnanec povinen zaplatit 
zam�stnavateli �ástku odpovídající pojistnému, které zam�stnavatel za zam�stnance za tuto dobu 
uhradil. 
  



�ÁST T�ETÍ 
  

PRÁVA A POVINNOSTI PLÁTC� POJISTNÉHO 
 

§ 10 
Oznamovací povinnost plátc� pojistného 

 
 (1) Zam�stnavatel je povinen nejpozd�ji do osmi dn� od vzniku skute�nosti, která se 
oznamuje, provést u p�íslušné zdravotní pojiš�ovny oznámení o:  
a) nástupu zam�stnance do zam�stnání (§ 2 odst. 3) a jeho ukon�ení; jde-li o pojišt�nce podle § 2 
odst. 1 písm. b), oznamuje též tuto skute�nost, 
  
b) zm�n� zdravotní pojiš�ovny zam�stnancem, pokud mu tuto skute�nost sd�lil; oznámení se provede 
odhlášením od placení pojistného u p�vodní zdravotní pojiš�ovny a p�ihlášením k placení pojistného u 
zdravotní pojiš�ovny, kterou si zam�stnanec zvolil, 
  
c) skute�nostech rozhodných pro povinnost státu platit za zam�stnance pojistné, a to i v t�ch 
p�ípadech, kdy povinnost státu vznikla v dob�, kdy zam�stnanci poskytl pracovní volno bez náhrady 
p�íjmu, jsou-li mu tyto skute�nosti známy. 
 O oznamovaných skute�nostech je zam�stnavatel povinen vést evidenci a dokumentaci. P�i 
pln�ní oznamovací povinnosti sd�luje zam�stnavatel jméno, p�íjmení, trvalý pobyt a rodné �íslo 
zam�stnance, p�ípadn� jiné �íslo pojišt�nce. 
  
 (2) Zam�stnanec je povinen oznámit p�íslušné zdravotní pojiš�ovn� skute�nosti podle 
p�edchozího odstavce neprodlen�, zjistí-li, že jeho zam�stnavatel tuto povinnost nesplnil, nebo pokud 
údaje uvedené pod písmeny b) a c) svému zam�stnavateli nesd�lil. 
  
 (3) Pojišt�nec, který je osobou samostatn� výd�le�n� �innou, je povinen oznámit p�íslušné 
zdravotní pojiš�ovn� zahájení a ukon�ení samostatné výd�le�né �innosti nejpozd�ji do osmi dn� ode 
dne, kdy tuto �innost zahájil nebo ukon�il. 
  
 (4) Pojišt�nec je povinen do osmi dn� ode dne, kdy se stal pojišt�ncem podle § 5 písm. c), 
oznámit tuto skute�nost p�íslušné zdravotní pojiš�ovn�. 
  
 (5) Pojišt�nec je povinen oznámit p�íslušné zdravotní pojiš�ovn� nejpozd�ji do osmi dn� 
skute�nosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za n�j pojistné podle § 7. Za osoby 
zam�stnané plní tuto povinnost zam�stnavatel, pokud jsou mu tyto skute�nosti známy. Za osoby 
nezletilé nebo osoby bez zp�sobilosti k právním úkon�m plní tuto povinnost jejich zákonný zástupce. 
  
 (6) Narození pojišt�nce je jeho zákonný zástupce povinen oznámit do osmi dn� ode dne 
narození zdravotní pojiš�ovn�, u které je pojišt�na matka dít�te v den jeho narození. P�íslušný obecní 
ú�ad pov��ený vedením matriky oznámí narození pojišt�nce Centrálnímu registru pojišt�nc� 18) 
bezprost�edn� po p�id�lení rodného �ísla. 
  
 (7) Úmrtí pojišt�nce nebo jeho prohlášení za mrtvého je povinen oznámit Centrálnímu registru 
pojišt�nc� 18) do osmi dn� od zápisu do matriky p�íslušný obecní ú�ad pov��ený vedením matriky. 
  

�ÁST �TVRTÁ 
  

PRÁVA A POVINNOSTI POJIŠT�NCE 
 

§ 11 
  
 (1) Pojišt�nec má právo  
a) na výb�r zdravotní pojiš�ovny, nestanoví-li tento zákon jinak. Zdravotní pojiš�ovnu lze zm�nit 
jednou za 12 m�síc�, a to vždy jen k 1. dni kalendá�ního �tvrtletí. Ode dne vstupu zdravotní pojiš�ovny 
do likvidace nebo ode dne zavedení nucené správy nad zdravotní pojiš�ovnou nebo ode dne, který 
Ministerstvo zdravotnictví na základ� zjišt�ní nerovnováhy v hospoda�ení zdravotní pojiš�ovny 19) 
vyhlásí ve sd�lovacích prost�edcích, jsou pojišt�nci takové zdravotní pojiš�ovny oprávn�ni zm�nit 
zdravotní pojiš�ovnu i ve lh�t� kratší, a to vždy k 1. dni kalendá�ního m�síce, nejd�íve však k 1. dni 



následujícího kalendá�ního m�síce. Zm�nu zdravotní pojiš�ovny provádí za osoby nezletilé a osoby 
bez zp�sobilosti k právním úkon�m jejich zákonný zástupce. P�i narození dít�te se právo na výb�r 
zdravotní pojiš�ovny nepoužije. Dnem narození se dít� stává pojišt�ncem zdravotní pojiš�ovny, u které 
je pojišt�na matka dít�te v den jeho narození. Zm�nu zdravotní pojiš�ovny dít�te m�že jeho zákonný 
zástupce provést až po p�id�lení rodného �ísla dít�ti, a to ke dni stanovenému ve v�t� druhé nebo 
t�etí. Žádá-li pojišt�nec nebo zákonný zástupce pojišt�nce zdravotní pojiš�ovnu v souladu s tímto 
ustanovením, je zdravotní pojiš�ovna povinna jeho žádosti vyhov�t bez pr�tah�. Zdravotní pojiš�ovna 
není oprávn�na stanovit pojišt�nci dobu, po kterou u ní bude pojišt�n, nebo vztah pojišt�nce ke 
zdravotní pojiš�ovn� sama ukon�it. Zdravotní pojiš�ovna není oprávn�na p�ijmout pojišt�nce v jiných 
lh�tách, než je uvedeno v tomto ustanovení, 
  
b) na výb�r léka�e �i jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví a zdravotnického za�ízení s 
výjimkou závodní zdravotní služby, 20) kte�í jsou ve smluvním vztahu k p�íslušné zdravotní pojiš�ovn�; 
toto právo m�že uplatnit jednou za t�i m�síce. Zvolený léka� m�že odmítnout p�ijetí pojišt�nce do své 
pé�e pouze tehdy, jestliže by jeho p�ijetím bylo p�ekro�eno únosné pracovní zatížení léka�e tak, že by 
nebyl schopen zajistit kvalitní zdravotní pé�i o tohoto nebo o ostatní pojišt�nce, které má ve své pé�i. 
Jiná vážná p�í�ina, pro kterou m�že zvolený léka� odmítnout p�ijetí pojišt�nce, je též p�ílišná 
vzdálenost místa trvalého nebo p�echodného pobytu pojišt�nce pro výkon návšt�vní služby. Míru 
únosného pracovního zatížení a závažnost p�í�iny pro nep�ijetí pojišt�nce do své pé�e posuzuje 
zvolený léka�. Léka� nem�že odmítnout pojišt�nce ze stanoveného spádového území 21) a v p�ípad�, 
kdy se jedná o neodkladnou pé�i. Každé odmítnutí p�evzetí pojišt�nce do pé�e musí být léka�em 
pojišt�nci písemn� potvrzeno, 
  
c) na výb�r dopravní služby, která je ve smluvním vztahu k p�íslušné zdravotní pojiš�ovn�, 
  
d) na zdravotní pé�i bez p�ímé úhrady, pokud mu byla poskytnuta v rozsahu a za podmínek 
stanovených tímto zákonem. Léka� �i jiný odborný pracovník ve zdravotnictví ani zdravotnické za�ízení 
nesmí za tuto zdravotní pé�i ani v souvislosti s poskytnutím této pé�e p�ijmout od pojišt�nce žádnou 
úhradu. P�i porušení této povinnosti je oprávn�n p�íslušný orgán státní správy odejmout oprávn�ní k 
poskytování zdravotní pé�e nebo uložit pokutu. Ze stejných d�vod� je p�íslušná zdravotní pojiš�ovna 
oprávn�na vypov�d�t smlouvu o poskytování a úhrad� zdravotní pé�e. Zdravotní pojiš�ovny koordinují 
sv�j postup s orgány státní správy p�i uplat�ování postihu za porušení povinnosti uložené tímto 
ustanovením zákona, 
  
e) na výdej lé�ivých p�ípravk� bez p�ímé úhrady, jde-li o lé�ivé p�ípravky hrazené ze zdravotního 
pojišt�ní a p�edepsané v souladu s tímto zákonem; to platí i v p�ípadech, kdy za�ízení lékárenské pé�e 
nemá se zdravotní pojiš�ovnou pojišt�nce dosud uzav�enou smlouvu, 
  
f) podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní pé�e hrazené zdravotním pojišt�ním. 
  
 (2) Má-li pojišt�nec za to, že mu není poskytována náležitá zdravotní pé�e, m�že:  
a) podat návrh na p�ezkoumání vedoucímu zdravotnického za�ízení nebo jeho z�izovateli, 22) 
  
b) obrátit se na �eskou léka�skou komoru, �eskou stomatologickou komoru nebo �eskou lékárnickou 
komoru, týkají-li se nedostatky odborného nebo etického postupu léka�e nebo lékárníka, anebo na 
jinou profesní organizaci, pokud byla z�ízena, týkají-li se uvedené nedostatky jiného zdravotnického 
pracovníka, 
  
c) obrátit se na zdravotní pojiš�ovnu, jejímž je pojišt�ncem, zejména odmítne-li zdravotnický pracovník 
provést zdravotní výkon spadající do hrazené pé�e, 
  
d) obrátit se na p�íslušný orgán státní správy, který provedl registraci zdravotnického za�ízení podle 
zvláštního zákona. 23) 
  
 (3) Vojáci v �inné služb� s výjimkou voják� v záloze povolaných k vojenskému cvi�ení a žáci 
vojenských škol, kte�í se p�ipravují na službu vojáka z povolání a nejsou vojáky v �inné služb�, jsou 
pojišt�ni u Vojenské zdravotní pojiš�ovny. Základní zdravotní pé�i jim poskytuje posádkové za�ízení 
zdravotní pé�e, a není-li z�ízeno, jiné zdravotnické za�ízení, s nímž Vojenská zdravotní pojiš�ovna 
uzav�ela smlouvu o poskytování zdravotní pé�e. Navazující ambulantní nebo ústavní pé�i poskytuje 
zdravotnické za�ízení ur�ené léka�em, který poskytl základní zdravotní pé�i. Léka�e lze volit jen v 



rámci zdravotnického za�ízení uvedeného ve v�t� druhé a t�etí. Vojáci v základní a náhradní služb� a 
žáci vojenských škol jsou pojišt�nci Vojenské zdravotní pojiš�ovny do posledního dne kalendá�ního 
m�síce, v n�mž ukon�ili základní nebo náhradní službu nebo studium na vojenské škole. Od prvního 
dne následujícího kalendá�ního m�síce jsou pojišt�ni u zdravotní pojiš�ovny, jejímiž pojišt�nci byli 
p�ed p�echodem do Vojenské zdravotní pojiš�ovny. K tomu ú�elu je Vojenská zdravotní pojiš�ovna 
povinna sd�lovat jedenkrát m�sí�n� Úst�ední pojiš�ovn� Všeobecné zdravotní pojiš�ovny 18) jména, 
p�íjmení, trvalé pobyty a rodná �ísla pojišt�nc�, kte�í zahájili nebo ukon�ili základní nebo náhradní 
službu nebo studium na vojenské škole. Pro zm�nu zdravotní pojiš�ovny pojišt�ncem podle 
p�edchozího odstavce se do lh�ty 12 m�síc� nezapo�ítává doba pojišt�ní u Vojenské zdravotní 
pojiš�ovny. Za vojáky v �inné služb�, 22a) s výjimkou voják� v záloze povolaných k vojenskému 
cvi�ení, a za žáky vojenských škol, 22b) kte�í se p�ipravují na službu vojáka z povolání a nejsou 
vojáky v �inné služb�, uhradí Ministerstvo obrany prost�ednictvím Vojenské zdravotní pojiš�ovny  
a) rozdíl mezi výší úhrady zdravotní pé�e poskytnuté �i p�edepsané léka�em nebo zdravotnickým 
za�ízením uvedeným ve v�t� druhé a t�etí, která je �áste�n� hrazena z ve�ejného zdravotního 
pojišt�ní podle tohoto zákona, a výší úhrady poskytnuté Vojenskou zdravotní pojiš�ovnou; to neplatí 
pro úhradu stomatologických výrobk�, 
  
b) preventivní pé�i poskytnutou nad rámec preventivní pé�e hrazené ze zdravotního pojišt�ní podle § 
29 v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva obrany. 
  
 (4) U osob vykonávajících civilní službu, osob, kterým jsou poskytovány služby v oblasti 
zam�stnanosti 22c) a dále u osob ve vazb� nebo výkonu trestu odn�tí svobody je výb�r léka�e, 
zdravotnického za�ízení a dopravní služby omezen podle zvláštních p�edpis�. 
  

§ 12 
  
 Pojišt�nec je povinen:  
a) plnit oznamovací povinnost podle § 10, 
  
b) sd�lit v den nástupu do zam�stnání svému zam�stnavateli, u které zdravotní pojiš�ovny je pojišt�n. 
Stejnou povinnost má i tehdy, stane-li se pojišt�ncem jiné zdravotní pojiš�ovny v dob� trvání 
zam�stnání; tuto povinnost splní do osmi dn� ode dne zm�ny zdravotní pojiš�ovny. P�ijetí sd�lení 
podle p�edchozích v�t je zam�stnavatel povinen pojišt�nci písemn� potvrdit. Zam�stnavatel má právo 
požadovat na zam�stnanci nebo bývalém zam�stnanci úhradu penále, které zaplatil v souvislosti s 
neoznámením nebo opožd�ným oznámením zm�ny zdravotní pojiš�ovny pojišt�ncem, 
  
c) hradit p�íslušné zdravotní pojiš�ovn� pojistné, pokud tento zákon nestanoví jinak, 
  
d) poskytnout sou�innost p�i zdravotním výkonu a kontrole pr�b�hu lé�ebného procesu a dodržovat 
léka�em stanovený lé�ebný režim, 
  
e) podrobit se na vyzvání preventivním prohlídkám, pokud tak stanoví tento zákon nebo obecn� 
závazné právní p�edpisy, 
  
f) dodržovat opat�ení sm��ující k odvrácení nemocí, 
  
g) vyvarovat se jednání, jehož cílem je v�domé poškození vlastního zdraví, 
  
h) prokazovat se p�i poskytování zdravotní pé�e, s výjimkou poskytování lé�ivých p�ípravk� a 
prost�edk� zdravotnické techniky, platným pr�kazem pojišt�nce nebo náhradním dokladem vydaným 
p�íslušnou zdravotní pojiš�ovnou, 
  
i) oznámit do osmi dn� p�íslušné zdravotní pojiš�ovn� ztrátu nebo poškození pr�kazu pojišt�nce, 
  
j) vrátit do osmi dn� p�íslušné zdravotní pojiš�ovn� pr�kaz pojišt�nce p�i1. zániku zdravotního pojišt�ní 
podle § 3 odst. 2 písm. b) a c); 
2. zm�n� zdravotní pojiš�ovny; 
3. dlouhodobém pobytu v zahrani�í, 
  



k) oznámit p�íslušné zdravotní pojiš�ovn� zm�ny jména, p�íjmení, trvalého pobytu nebo rodného �ísla, 
a to do 30 dn� ode dne, kdy ke zm�n� došlo, 
  
l) p�i zm�n� zdravotní pojiš�ovny p�edložit nov� zvolené zdravotní pojiš�ovn� doklad o výši záloh na 
pojistné vypo�tených z vym��ovacího základu, jde-li o osobu samostatn� výd�le�n� �innou. 
  

�ÁST PÁTÁ 
  

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉ�E A JEJÍ ÚHRADY 
 

Zdravotní pé�e hrazená ze zdravotního pojišt�ní 
 

§ 13 
  
 (1) Ze zdravotního pojišt�ní se hradí zdravotní pé�e poskytnutá pojišt�nci s cílem zachovat 
nebo zlepšit jeho zdravotní stav a zdravotní pé�e uvedená v odstavci 3. 
  
 (2) Zdravotní pé�e hrazená v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem (dále jen 
"hrazená pé�e") zahrnuje:  
a) lé�ebnou pé�i ambulantní a ústavní (v�etn� diagnostické pé�e, rehabilitace, pé�e o chronicky 
nemocné a zdravotní pé�e o dárce tkání nebo orgán� související s jejich odb�rem), 23a) 
  
b) pohotovostní a záchrannou službu, 
  
c) preventivní pé�i, 
  
d) dispenzární pé�i, 
  
e) odb�r tkání nebo orgán� ur�ených k transplantaci a nezbytné nakládání s nimi (uchovávání, 
skladování, zpracování a vyšet�ení), 23a) 
  
f) poskytování lé�ivých p�ípravk�, prost�edk� zdravotnické techniky a stomatologických výrobk�, 
  
g) potraviny pro zvláštní léka�ské ú�ely, 23b) 
  
h) láze�skou pé�i a pé�i v odborných d�tských lé�ebnách a ozdravovnách, 
  
i) závodní preventivní pé�i, 
  
j) dopravu nemocných a náhradu cestovních náklad�, 
  
k) dopravu žijícího dárce do místa odb�ru a z tohoto místa, do místa poskytnutí zdravotní pé�e 
související s odb�rem a z tohoto místa a náhradu cestovních náklad�, 
  
l) dopravu zem�elého dárce do místa odb�ru a z tohoto místa, 
  
m) dopravu odebraných tkání a orgán� (§ 36 odst. 4),". 
  
n) posudkovou �innost, 
  
o) prohlídku zem�elého pojišt�nce a pitvu, v�etn� dopravy. 
  
 (3) Ze zdravotního pojišt�ní se hradí též zdravotnická pé�e související s t�hotenstvím a 
porodem dít�te, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem. 23b) Tuto pé�i 
hradí zdravotní pojiš�ovna, kterou na základ� identifika�ních údaj� pojišt�nce o úhradu požádá 
p�íslušné zdravotnické za�ízení. Povinnost ml�enlivosti stanovená v § 67b odst. 20 zákona �. 20/1966 
Sb. , o pé�i o zdraví lidu, tím není dot�ena. 
  

§ 14 
  



 Ze zdravotního pojišt�ní se hradí zdravotní pé�e poskytnutá na území �eské republiky. Ze 
zdravotního pojišt�ní se pojišt�nc�m uhradí též �ástka, kterou vynaložili na nutné a neodkladné 
lé�ení, jehož pot�eba nastala b�hem jejich pobytu v cizin�, a to do výše stanovené pro úhradu takové 
pé�e na území �eské republiky. 
  

§ 15 
  

 (1) Ze zdravotního pojišt�ní se nehradí, nebo se hradí jen za ur�itých podmínek, zdravotní 
výkony uvedené v p�íloze �. 1 tohoto zákona. 
  
 (2) Ze zdravotního pojišt�ní se nehradí výkony akupunktury. 
  
 (3) Ze zdravotního pojišt�ní se hradí nejvíce t�ikrát za život zdravotní pé�e poskytnutá na 
základ� doporu�ení registrujícího ženského léka�e v souvislosti s mimot�lním oplodn�ním  
a) ženám s oboustrannou nepr�chodností vejcovod� ve v�ku od 18 do 39 let, 
  
b) ostatním ženám ve v�ku od 22 do 39 let. 
  
 (4) Ze zdravotního pojišt�ní se vždy pln� hradí lé�ivé p�ípravky obsahující tyto lé�ivé látky:  
a) sérum proti stafylokokovým infekcím, 
  
b) sérum proti záškrtu, 
  
c) sérum proti hadímu jedu, 
  
d) sérum proti botulismu, 
  
e) sérum proti plynaté sn�ti, 
  
f) sérum proti vzteklin�, 
  
g) imunoglobulin proti tetanu, 
  
h) imunoglobulin proti hepatitid� B, 
  
i) tetanový toxoid, 
  
j) vakcína proti stafylokokovým infekcím, 
  
k) vakcína proti vzteklin�, 
  
l) antidota (užívaná p�i lé�b� otrav organofosfáty, t�žkými kovy a kyanidy). 
  
 (5) Ze zdravotního pojišt�ní se hradí p�i poskytování zdravotní pé�e lé�ivé p�ípravky a 
potraviny pro zvláštní léka�ské ú�ely obsahující lé�ivé látky ze skupin lé�ivých látek uvedené v p�íloze 
�. 2, pokud držitel rozhodnutí o registraci lé�ivého p�ípravku, 23c) nebo v p�ípad� potraviny pro 
zvláštní léka�ské ú�ely její výrobce nebo distributor (dále jen "žadatel"), požádá Ministerstvo 
zdravotnictví o jejich zapsání do seznamu lé�ivých p�ípravk� a potravin pro zvláštní léka�ské ú�ely 
hrazených ze zdravotního pojišt�ní (dále jen "Seznam"). 23d) V každé skupin� lé�ivých látek 
uvedených v p�íloze �. 2 se ze zdravotního pojišt�ní vždy pln� hradí nejmén� jeden lé�ivý p�ípravek 
nebo potravina pro zvláštní léka�ské ú�ely. Dále se ze zdravotního pojišt�ní hradí individuáln� 
p�ipravované lé�ivé p�ípravky, radiofarmaka a transfúzní p�ípravky; výši jejich úhrady ze zdravotního 
pojišt�ní stanoví provád�cí právní p�edpis. 
  
 (6) Seznam podle odstavce 5 vede Ministerstvo zdravotnictví. Žádost o zapsání do Seznamu 
musí obsahovat 
  
a) identifika�ní údaje žadatele, 
  



b) doklad o platné registraci lé�ivého p�ípravku, v�etn� jeho p�íloh, 23c) nebo v p�ípad� potraviny pro 
zvláštní léka�ské ú�ely, vzor etikety použité pro ozna�ení potraviny pro zvláštní léka�ské ú�ely. 23e) 
 Do Seznamu nelze zapsat lé�ivý p�ípravek nebo potravinu pro zvláštní léka�ské ú�ely, pokud 
neobsahují n�kterou z lé�ivých látek ze skupin lé�ivých látek uvedených v p�íloze �. 2. Na rozhodnutí 
o nezapsání lé�ivého p�ípravku nebo potraviny pro zvláštní léka�ské ú�ely do Seznamu se vztahuje 
správní �ád. 47) 
  
 (7) O zapsání do Seznamu informuje Ministerstvo zdravotnictví žadatele do 90 dn� od 
obdržení jeho žádosti. Ministerstvo zdravotnictví m�že p�i posuzování žádosti o zapsání do Seznamu 
v p�ípad� zjišt�ní nedostatk� vyzvat žadatele, aby doplnil údaje podle odstavce 6 ve lh�t� do 30 dn�. 
Pokud v této lh�t� Ministerstvo zdravotnictví neobdrží dopln�ní požadovaných údaj�, vydá rozhodnutí 
o nezapsání lé�ivého p�ípravku nebo potraviny pro zvláštní léka�ské ú�ely do Seznamu podle 
odstavce 6. 
  
 (8) O vy�azení lé�ivého p�ípravku nebo potraviny pro zvláštní léka�ské ú�ely ze Seznamu 
rozhodne Ministerstvo zdravotnictví, pokud  
a) skon�ila platnost registrace lé�ivého p�ípravku podle zvláštního právního p�edpisu, 23c) 
  
b) lé�ivá látka, kterou lé�ivý p�ípravek nebo potravina pro zvláštní léka�ské ú�ely obsahuje, není 
uvedena v p�íloze �. 2, nebo 
  
c) o vy�azení ze Seznamu požádá žadatel. 
 Na rozhodnutí o vy�azení lé�ivého p�ípravku nebo potraviny pro zvláštní léka�ské ú�ely ze Seznamu 
se vztahuje správní �ád. 47) 
  
 (9) Ministerstvo zdravotnictví zve�ej�uje aktualizovaný Seznam na své stránce v síti Internet. 
  
 (10) Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou  
a) lé�ivé p�ípravky a potraviny pro zvláštní léka�ské ú�ely pln� hrazené ze zdravotního pojišt�ní, 
  
b) výši úhrady jednotlivých lé�ivých látek náležejících do skupin lé�ivých látek podle p�ílohy �. 2, 
  
c) výši úhrad potravin pro zvláštní léka�ské ú�ely, obsahující lé�ivé látky ze skupin lé�ivých látek podle 
p�ílohy �. 2, 
  
d) výši úhrad individuáln� p�ipravovaných lé�ivých p�ípravk�, radiofarmak a transfúzních p�ípravk� ze 
zdravotního pojišt�ní, 
  
e) omezení a symboly stanovující podmínky p�edepisování lé�ivých p�ípravk� a potravin pro zvláštní 
léka�ské ú�ely hrazených ze zdravotního pojišt�ní, v�etn� omezení a symbol� pro používání lé�ivých 
p�ípravk� a potravin pro zvláštní léka�ské ú�ely p�i poskytování zdravotní pé�e na specializovaných 
pracovištích. 
  
 (11) S výjimkou prost�edk� zdravotnické techniky uvedených v oddílu B p�ílohy �. 3 tohoto 
zákona, které se ze zdravotního pojišt�ní nehradí, a vybraných prost�edk� zdravotnické techniky 
uvedených v oddílu C p�ílohy �. 3 tohoto zákona, které se hradí ve výši a za podmínek v této p�íloze 
stanovených, se ze zdravotního pojišt�ní hradí ve výši 75 % jejich ceny pro kone�ného spot�ebitele 
24) prost�edky zdravotnické techniky p�edepsané za ú�elem  
a) pokra�ovat v lé�ebném procesu, nebo 
  
b) podpo�it stabilizaci zdravotního stavu pojišt�nce nebo jej výrazn� zlepšit anebo vylou�it jeho 
zhoršení, nebo 
  
c) kompenzovat nebo zmírnit následky zdravotní vady v�etn� náhrady nebo modifikace anatomické 
struktury nebo fyziologického procesu. 
 Hradí se vždy prost�edek zdravotnické techniky v základním provedení nejmén� ekonomicky 
náro�ném v závislosti na mí�e a závažnosti zdravotního postižení. 
  
 (12) Ze zdravotního pojišt�ní se hradí stomatologické výrobky v rozsahu a za podmínek 
uvedených v p�íloze �. 4 tohoto zákona. 



  
 (13) Ze zdravotního pojišt�ní se pln� hradí p�i poskytování ústavní pé�e lé�ivé p�ípravky a 
potraviny pro zvláštní léka�ské ú�ely zapsané v Seznamu, individuáln� p�ipravované lé�ivé p�ípravky, 
radiofarmaka, transfúzní p�ípravky a prost�edky zdravotnické techniky a pojišt�nec se na jejich úhrad� 
nepodílí. 
  
 (14) Ze zdravotního pojišt�ní se nehradí vyšet�ení, prohlídky a jiné výkony provedené v 
osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu a na žádost právnických osob, jejichž cílem 
není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojišt�nce. Hrazená pé�e dále nezahrnuje vyšet�ení, 
prohlídky a jiné zdravotní výkony provedené na dožádání soudu, státního zastupitelství, orgán� státní 
správy a orgán� Policie �eské republiky. Úhradu zdravotních výkon� podle p�edchozí v�ty poskytne 
zdravotnickému za�ízení orgán, pro který se zdravotní výkony provád�jí, ve výši stanovené seznamem 
zdravotních výkon� s bodovými hodnotami 25) v souladu s rozhodnutím Ministerstva financí. 26) 
  
 (15) Ze zdravotního pojišt�ní se hradí pé�e poskytovaná v lé�ebnách pro dlouhodob� 
nemocné. Zdravotní pé�e poskytovaná v kojeneckých ústavech, d�tských domovech a jeslích se hradí 
z rozpo�tu z�izovatele. Z rozpo�tu z�izovatele se hradí též zdravotnická záchranná služba 27) a 
pohotovostní služby s výjimkou zdravotních výkon� podle § 28. 
  

§ 16 
  
 (1) P�íslušná zdravotní pojiš�ovna hradí ve výjime�ných p�ípadech zdravotní pé�i, jinak 
zdravotní pojiš�ovnou nehrazenou, je-li její poskytnutí z hlediska zdravotního stavu pojišt�nce jedinou 
možností zdravotní pé�e. 
  
 (2) S výjimkou p�ípad�, kdy hrozí nebezpe�í z prodlení, je poskytnutí zdravotní pé�e podle 
p�edchozího odstavce vázáno na p�edchozí souhlas revizního léka�e. 
  

§ 17 
  
 (1) Za ú�elem zajišt�ní v�cného pln�ní p�i poskytování zdravotní pé�e pojišt�nc�m uzavírají 
Všeobecná zdravotní pojiš�ovna a ostatní zdravotní pojiš�ovny, z�ízené podle zvláštního zákona, 28) 
smlouvy se zdravotnickými za�ízeními o poskytování zdravotní pé�e. Smlouvu o poskytování zdravotní 
pé�e lze uzav�ít jen na ty druhy pé�e, které je zdravotnické za�ízení oprávn�no poskytovat. Smlouvy 
se nevyžadují p�i poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní pé�e pojišt�nci. 
  
 (2) Smlouva podle odstavce 1 uzav�ená mezi zdravotní pojiš�ovnou a zdravotnickým 
za�ízením se �ídí rámcovou smlouvou, která je výsledkem dohodovacího �ízení mezi zástupci svaz� 
zdravotních pojiš�oven a zástupci p�íslušných skupinových smluvních zdravotnických za�ízení 
zastupovaných svými zájmovými sdruženími. Jednotlivé rámcové smlouvy jsou p�edkládány 
Ministerstvu zdravotnictví, které je posoudí z hlediska souladu s právními p�edpisy a ve�ejným 
zájmem, a poté je vydá jako vyhlášku. Jestliže p�ed ukon�ením platnosti smlouvy nedojde k uzav�ení 
smlouvy nové, bude platnost smlouvy prodloužena až do doby, než bude uzav�ena nová rámcová 
smlouva. Pokud mezi ú�astníky dohodovacího �ízení nedojde k dohod� o obsahu rámcové smlouvy 
do šesti m�síc� nebo pokud p�edložená rámcová smlouva odporuje právním p�edpis�m nebo 
ve�ejnému zájmu, je oprávn�no u�init rozhodnutí Ministerstvo zdravotnictví. Rámcová smlouva 
obsahuje vždy ustanovení, které se týká doby ú�innosti, zp�sobu a d�vodu ukon�ení smlouvy podle 
odstavce 1 s tím, že smlouvu je možno ukon�it vždy k 1. lednu následujícího roku, p�i�emž výpov�dní 
lh�ta musí být nejmén� šest m�síc�. Tato výpov�dní lh�ta neplatí v p�ípadech, že v d�sledku 
závažných okolností nelze rozumn� o�ekávat další pln�ní smlouvy. Dále rámcová smlouva musí 
obsahovat zp�sob provád�ní úhrady poskytované zdravotní pé�e, práva a povinnosti ú�astník� 
smlouvy podle odstavce 1, pokud nejsou stanoveny zákonem, obecné podmínky kvality a ú�elnosti 
poskytování zdravotní pé�e, podmínky nezbytné pro pln�ní smlouvy podle odstavce 1, kontrolní 
mechanismus kvality poskytované pé�e a správnosti ú�tovaných �ástek, jakož i povinnost vzájemného 
sd�lování údaj� nutných ke kontrole pln�ní smlouvy o poskytování zdravotní pé�e, zp�sob a d�vody 
ukon�ení smlouvy podle odstavce 1, ustanovení o rozhod�ím �ízení. 
  
 (3) Zdravotnická za�ízení a další subjekty poskytující hrazenou pé�i jsou povinny ve 
vyú�továních zdravotním pojiš�ovnám uvád�t �ísla pojišt�nc�, kterým hrazenou pé�i poskytly. 
  



 (4) Seznam zdravotních výkon� s bodovými hodnotami se sestavuje v dohodovacím �ízení se 
zástupci  
a) Všeobecné zdravotní pojiš�ovny a ostatních zdravotních pojiš�oven, 
  
b) p�íslušných profesních sdružení poskytovatel� jako zástupc� smluvních zdravotnických za�ízení, 
  
c) profesních organizací z�ízených zákonem, 
  
d) odborných v�deckých spole�ností, 
  
e) zájmových sdružení pojišt�nc�. 
 Seznam zdravotních výkon� s bodovými hodnotami je p�edkládán Ministerstvu zdravotnictví k 
posouzení z hlediska souladu s právními p�edpisy a ve�ejným zájmem, které jej poté vydá jako 
vyhlášku. Seznam zdravotních výkon� s bodovými hodnotami je podle druh� pé�e, kterou je 
zdravotnické za�ízení oprávn�no poskytovat, sou�ástí smlouvy o poskytování zdravotní pé�e 
uzavírané mezi zdravotními pojiš�ovnami a smluvními zdravotnickými za�ízeními. 
  
 (5) Hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní pé�e hrazené ze zdravotního pojišt�ní se dohodnou 
v dohodovacím �ízení zástupc� Všeobecné zdravotní pojiš�ovny �eské republiky a ostatních 
zdravotních pojiš�oven a p�íslušných profesních sdružení poskytovatel� jako zástupc� smluvních 
zdravotnických za�ízení. Podrobné podmínky svolání a pr�b�hu jednání stanoví ú�astníci 
dohodovacího �ízení v jednacím �ádu. 
  
 (6) Svolavatel dohodovacího �ízení je povinen p�edat výsledek dohodovacího �ízení 
Ministerstvu zdravotnictví do 60 dn� p�ed ukon�ením platnosti cen bodu a výše úhrad, v�etn� 
regula�ních mechanism� hrazené zdravotní pé�e, platných pro p�edchozí období. 
  
 (7) Nedojde-li dohodovací �ízení k výsledku do 60 dn� p�ed skon�ením období, pro které byly 
sjednány ceny bodu a sjednány nebo stanoveny výše úhrad hrazené zdravotní pé�e v�etn� 
regula�ních omezení, z�stávají v platnosti  
a) ceny bodu sjednané v rámci platné regulace cen i po skon�ení období, na které byly sjednány, 
  
b) výše úhrad v�etn� regula�ních omezení i po skon�ení období, na které byly sjednány nebo 
stanoveny, do doby, než dohodovací �ízení sjedná nové výše úhrad v�etn� regula�ních omezení, 
nebo do doby, než Ministerstvo zdravotnictví stanoví nové výše úhrad v�etn� regula�ních omezení pro 
kalendá�ní pololetí vyhláškou. 
  
 (8) Je-li výsledkem dohodovacího �ízení podle odstavce 5 dohoda o cenách bodu v rámci 
platné regulace cen a o výši úhrad v�etn� regula�ních omezení pro p�íslušné období, posoudí 
Ministerstvo zdravotnictví tento výsledek z hlediska souladu s právními p�edpisy a ve�ejným zájmem. 
  
 (9) Neshledá-li Ministerstvo zdravotnictví p�i posuzování výsledku dohodovacího �ízení podle 
odstavce 5 nesoulad s právními p�edpisy a ve�ejným zájmem, vyhlásí jej ve V�stníku Ministerstva 
zdravotnictví; tento výsledek je pro zdravotnická za�ízení a pro zdravotní pojiš�ovny závazný. 
  
 (10) Odporuje-li dohoda uzav�ená v rámci dohodovacího �ízení právním p�edpis�m nebo 
ve�ejnému zájmu, vrátí Ministerstvo zdravotnictví dohodu s popisem rozporu zp�t k dohodovacímu 
�ízení. Ú�astníci dohodovacího �ízení p�edloží p�epracovaný výsledek Ministerstvu zdravotnictví k 
posouzení do 10 kalendá�ních dn� ode dne vrácení. 
  
 (11) Není-li dohoda uzav�ená v rámci dohodovacího �ízení p�edložena ve lh�t� stanovené v 
odstavci 10 nebo odporuje-li právním p�edpis�m nebo ve�ejnému zájmu,  
a) z�stávají ceny bodu sjednané v rámci platné regulace cen v platnosti i po skon�ení období, na které 
byly sjednány, 
  
b) Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou výši úhrad hrazené pé�e v�etn� regula�ních omezení 
pro kalendá�ní pololetí. 
  
 (12) P�íslušná zdravotní pojiš�ovna hradí zdravotnickým za�ízením, s výjimkou za�ízení 
lékárenské pé�e, lé�ivé p�ípravky paušální �ástkou, jejíž výše se sjedná ve smlouv� podle odstavce 1. 



Nad rámec sjednané paušální �ástky p�íslušná zdravotní pojiš�ovna uhradí, ve výši stanovené 
vyhláškou Ministerstva zdravotnictví, zdravotnickým za�ízením s výjimkou za�ízení lékárenské pé�e, 
lé�ivé p�ípravky obsahující lé�ivé látky uvedené v p�íloze �. 2 tohoto zákona, pokud jsou v této p�íloze 
ozna�eny p�íslušnými symboly. 
  
 (13) P�íslušná zdravotní pojiš�ovna uhradí vždy na základ�:  
a) léka�ského p�edpisu vystaveného smluvním zdravotnickým za�ízením, léka�em poskytujícím 
neodkladnou pé�i pojišt�nci, smluvním léka�em poskytujícím zdravotní pé�i v za�ízení sociální pé�e a 
smluvním léka�em poskytujícím zdravotní pé�i sob�, manželovi, svým rodi��m, prarodi��m, d�tem, 
vnuk�m a sourozenc�m, jestliže jeho odbornost zaru�uje �eská léka�ská komora nebo �eská 
stomatologická komora a jestliže k tomu takový léka� uzav�e zvláštní smlouvu se zdravotní 
pojiš�ovnou1. za�ízením lékárenské pé�e lé�ivé p�ípravky a prost�edky zdravotnické techniky, a to i 
tehdy, nemá-li se za�ízením lékárenské pé�e dosud uzav�enu smlouvu podle odstavce 1, 
2. za�ízením lékárenské pé�e a jiným smluvním subjekt�m brýle a pom�cky o�ní optiky, vlasové 
náhrady, ortopedicko protetické pom�cky sériov� a individuáln� vyráb�né, pom�cky pro zdravotn� 
postižené v�etn� vozík� a zvedák� pro imobilní osoby a dále pom�cky pro sluchov� postižené, 
nevidomé a slabozraké, 
3. za�ízením lékárenské pé�e a jiným subjekt�m p�ístroje používané k terapii, 
  
b) p�edloženého ú�tu smluvním zdravotnickým za�ízením1. stomatologické protetické náhrady a 
lé�ebné rehabilita�ní pom�cky, 
2. ortodontické aparáty, 
  
c) p�edloženého ú�tu smluvním zdravotnickým za�ízením nebo jiným smluvním subjekt�m servisní 
zásahy na poskytnuté prost�edky zdravotnické techniky. 
  
 (14) P�íslušná zdravotní pojiš�ovna je oprávn�na na základ� schváleného zdravotn� 
pojistného plánu nebo na smluvním základ� omezit úhradu zdravotní pé�e vykázané zdravotnickým 
za�ízením v p�ípad�, kdy po kontrole zjistí, že zdravotnické za�ízení p�ekra�uje  
a) ve schváleném zdravotn� pojistném plánu stanovené nebo ve smlouv� dohodnuté pr�m�rné 
náklady na zdravotní pé�i na jednoho ošet�eného pojišt�nce se zohledn�ním v�kových skupin 
zdravotnickým za�ízením poskytnutou nebo vyžádanou, 
  
b) ve schváleném zdravotn� pojistném plánu stanovený nebo ve smlouv� dohodnutý objem zdravotní 
pé�e zdravotnickým za�ízením poskytnuté nebo vyžádané. 
  

§ 18 
Poskytování zdravotní pé�e 

 
 (1) Zdravotní pé�i poskytují ve zdravotnických za�ízeních, nebo je-li to nezbytné s ohledem na 
zdravotní stav pojišt�nce, na jiném míst�, kde je nutno pé�i poskytnout, zdravotni�tí pracovníci, 29) 
pop�ípad� další odborní pracovníci ve zdravotnictví, a to v rozsahu své odborné zp�sobilosti. Jiní 
zdravotni�tí pracovníci než léka�i poskytují hrazenou pé�i na základ� ordinace ošet�ujícího léka�e, 
není-li dále stanoveno jinak. 
  
 (2) Zdravotní pé�e je pojišt�nci poskytována formou ambulantní nebo formou ústavní pé�e. 
  
 (3) Ošet�ujícím léka�em se rozumí:  
a) praktický léka�, praktický léka� pro d�ti a dorost, zubní léka�, u žen ženský léka�, který registruje 
pojišt�nce, (dále jen "registrující léka�"), 
  
b) léka� poskytující pojišt�nci specializovanou ambulantní zdravotní pé�i, 
  
c) léka� poskytující pojišt�nci zdravotní pé�i v za�ízení ústavní pé�e. 
  

§ 19 
Ambulantní pé�e 

 
 Ambulantní pé�í se rozumí  
a) primární zdravotní pé�e, 



  
b) specializovaná ambulantní zdravotní pé�e, 
  
c) zvláštní ambulantní pé�e. 
  

§ 20 
Primární zdravotní pé�e 

 
 (1) Primární zdravotní pé�i poskytuje pojišt�nc�m jejich registrující léka�, pop�ípad� ošet�ující 
léka�. 
  
 (2) P�i p�evzetí do pé�e vyplní registrující léka� registra�ní list. Sou�asn� si vyžádá od 
p�edchozího registrujícího léka�e informace pot�ebné k zajišt�ní návaznosti zdravotní pé�e. P�edchozí 
registrující léka� je povinen novému registrujícímu léka�i tyto informace p�edat písemn�. Nový 
registrující léka� seznámí pojišt�nce p�i p�evzetí do pé�e s plánem preventivních prohlídek podle § 29. 
  
 (3) Registrující léka� je povinen zajiš�ovat zdravotní pé�i o registrované pojišt�nce; praktický 
léka� a praktický léka� pro d�ti a dorost je povinen zajiš�ovat pro registrované pojišt�nce též návšt�vní 
službu. 
  

§ 21 
Specializovaná ambulantní zdravotní pé�e 

 
 (1) Vyžaduje-li zdravotní stav pojišt�nce poskytnutí specializované ambulantní zdravotní pé�e, 
doporu�í registrující léka� pojišt�nci takové smluvní zdravotnické za�ízení, které je schopno 
specializovanou ambulantní zdravotní pé�i na náležité úrovni poskytnout; právo na volbu léka�e a 
zdravotnického za�ízení podle tohoto zákona tím není dot�eno. Spolu s doporu�ením k p�ijetí 
specializovaným léka�em zasílá registrující léka� též písemné od�vodn�ní a d�ležité zdravotní údaje 
v�etn� výsledk� p�edem provedených vyšet�ení a informace o provedeném lé�ení. 
  
 (2) V indikovaných p�ípadech registrující léka�, pop�ípad� ošet�ující léka� sám dojednává 
vyšet�ení nebo ošet�ení pojišt�nce v jiném zdravotnickém za�ízení, a to i ve spádovém zdravotnickém 
za�ízení; 21) to platí i pro dojednání pé�e ústavní. 
  
 (3) Ošet�ující léka� nebo jiný odborný pracovník ve zdravotnictví informuje registrujícího léka�e 
o zjišt�ných skute�nostech a o pr�b�hu a ukon�ení lé�ení, zejména o skute�nostech d�ležitých pro 
posouzení zdravotní zp�sobilosti k práci a o epidemiologické situaci. Totéž platí pro poskytování 
informací mezi registrujícím léka�em a léka�em závodní preventivní pé�e. 
  

§ 22 
Zvláštní ambulantní pé�e 

 
 Hrazenou pé�í je i zvláštní ambulantní pé�e poskytovaná pojišt�nc�m s akutním nebo 
chronickým onemocn�ním, pojišt�nc�m t�lesn�, smyslov� nebo mentáln� postiženým a závislým na 
cizí pomoci, v jejich vlastním sociálním prost�edí; tato pé�e se poskytuje jako  
a) domácí zdravotní pé�e, pokud je poskytována na základ� doporu�ení registrujícího praktického 
léka�e, registrujícího praktického léka�e pro d�ti a dorost nebo ošet�ujícího léka�e p�i hospitalizaci, 
  
b) zdravotní pé�e ve stacioná�ích, pokud je poskytována na základ� doporu�ení ošet�ujícího léka�e, 
  
c) zdravotní pé�e poskytovaná ve zdravotnických za�ízeních ústavní pé�e osobám, které jsou v nich 
umíst�ny z jiných než zdravotních d�vod�, 30) 
  
d) zdravotní pé�e v ústavech sociální pé�e. 
  

Ústavní pé�e 
  

§ 23 
  



 Vyžaduje-li to zdravotní stav pojišt�nce, poskytne se mu hrazená pé�e formou pé�e ústavní. 
Ústavní pé�í se rozumí pé�e v nemocnicích a v odborných lé�ebných ústavech. V t�chto za�ízeních 
m�že být poskytována vedle ústavní pé�e i pé�e ambulantní. 
  

§ 24 
  
 (1) Do ústavní pé�e jsou pojišt�nci p�ijímáni zpravidla na doporu�ení ošet�ujícího léka�e. 
Ošet�ující léka� zasílá s doporu�ením k p�ijetí do ústavní pé�e též písemné od�vodn�ní a d�ležité 
zdravotní údaje v�etn� výsledk� p�edem provedených vyšet�ení a informace o provedeném lé�ení. Do 
odborných lé�ebných ústav� jsou pojišt�nci p�ijímáni na základ� návrhu ošet�ujícího léka�e; tato 
podmínka nemusí být spln�na p�i p�ijetí do psychiatrické lé�ebny. 
  
 (2) Pojišt�nec musí být p�ijat do ústavní pé�e, jestliže by nep�ijetím nebo odložením p�ijetí do 
ústavní pé�e byl ohrožen jeho život nebo vážn� ohroženo jeho zdraví, a jestliže jde o porod. P�ijetí 
nesmí být odep�eno též v p�ípad� povinného lé�ení. 31) 
  
 (3) Každé nep�ijetí pojišt�nce do ústavní pé�e musí být �ádn� dokumentováno a pojišt�nci 
musí být p�edána zpráva pro ošet�ujícího léka�e. Stejn� se postupuje i v p�ípad�, že pojišt�nec sám 
p�ijetí odmítne. 
  

§ 25 
  
 (1) Je-li p�i p�ijetí dít�te do zdravotnického za�ízení vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nutná 
celodenní p�ítomnost pr�vodce, m�že s ním být pr�vodce p�ijat do ústavní pé�e. Pobyt pr�vodce 
dít�te mladšího šesti let v nemocnici se považuje za ústavní ošet�ování. Pr�vodce je podle indikace a 
možností umíst�n bu� spolu s dít�tem p�ímo na l�žkovém odd�lení, nebo na odd�lení dochází z 
ubytovacího prostoru, který je sou�ástí tohoto za�ízení. V p�ípad� dít�te staršího šesti let se pobyt 
pr�vodce v nemocnici považuje za ústavní ošet�ování jen se souhlasem revizního léka�e. 
  
 (2) Pobyt pr�vodce v odborné d�tské lé�ebn� a d�tské láze�ské lé�ebn� se považuje za 
ústavní ošet�ování v p�ípadech p�ijetí pr�vodce dít�te mladšího šesti let na dobu, kdy je zaškolován v 
ošet�ování a lé�ebné rehabilitaci dít�te nebo kdy je p�ítomnost pr�vodce nutná vzhledem ke 
zdravotnímu stavu dít�te. V ostatních p�ípadech u komplexní láze�ské pé�e o d�ti a dosp�lé a pé�e v 
odborných lé�ebných ústavech hradí zdravotní pojiš�ovna pobyt pr�vodce pouze v p�ípadech, kdy 
jeho nezbytnost potvrdí revizní léka�. 
  
 (3) Pobyt pr�vodce hradí zdravotní pojiš�ovna, u které je pojišt�no doprovázené dít�. 
  

§ 26 
  
 (1) Bezprost�ední pé�i o pojišt�nce zajiš�uje tým zdravotnických pracovník� vedený 
ošet�ujícím léka�em nemocnice nebo odborného lé�ebného ústavu, který ur�uje v rámci pokyn� 
vedoucího léka�e odd�lení diagnostický a lé�ebný postup. K zabezpe�ení odborné pé�e a sou�innosti 
odborník� r�zných obor� zajiš�ují jednotlivá odd�lení konsiliární služby pro pojišt�nce, jimž je 
poskytována ústavní pé�e. 
  
 (2) Vyžaduje-li zdravotní stav pojišt�nce, aby byl p�eložen na jiné odd�lení, je nutno p�eložení 
p�edem konzultovat s vedoucím léka�em odd�lení nebo jím pov��eným léka�em. 
  
 (3) Z lé�ebných d�vod� je možno pojišt�nce propustit do domácího ošet�ení na propustku. Po 
dobu trvání propustky není zdravotnické za�ízení oprávn�no ú�tovat zdravotní pojiš�ovn� náklady za 
ústavní pé�i, s výjimkou lé�ivých p�ípravk� a prost�edk� zdravotnické techniky, kterými pojišt�nce na 
dobu trvání propustky vybaví. 
  

§ 27 
  
 (1) Pojišt�nec se propustí z ústavní pé�e, jakmile jsou provedena pot�ebná vyšet�ení a 
ošet�ení nebo dojde-li k takovému zlepšení zdravotního stavu, kdy lze další pé�i poskytovat 
ambulantn� nebo v jiných zdravotnických za�ízeních, pop�ípad� v za�ízeních sociální pé�e. Pojišt�nec 
musí být vybaven p�i propušt�ní lé�ivými p�ípravky a prost�edky zdravotnické techniky, které jsou 



hrazeny zdravotní pojiš�ovnou, na t�i dny, nebo v od�vodn�ných p�ípadech i na další nezbytn� nutnou 
dobu. 
  
 (2) Pojišt�nec se p�ed�asn� propustí z ústavní pé�e na vlastní písemnou žádost (revers), 
nejde-li o p�ípady, kdy je možné provád�t vyšet�ovací a lé�ebné výkony bez souhlasu nemocného. 32) 
  
 (3) Pojišt�nec, který soustavn� porušuje hrubým zp�sobem domácí �ád zdravotnického 
za�ízení a odmítá zásadním zp�sobem spolupráci, m�že být z ústavní pé�e p�ed�asn� propušt�n, 
pokud toto chování není zp�sobeno závažnou duševní poruchou nebo jinými závažnými d�vody a 
pokud by okamžitým p�erušením pé�e nebylo ohroženo vážným zp�sobem jeho zdraví. P�ed�asn� 
propustit nelze pojišt�nce v p�ípadech, kdy se jedná o povinné lé�ení. 
  
 (4) Ošet�ujícímu léka�i, který navrhl ústavní pé�i, a registrujícímu léka�i se odesílá 
bezodkladn� zpráva o propušt�ní pojišt�nce v�etn� návrhu dalšího lé�ebného postupu. 
  
 (5) Pokud není pojišt�nec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen obejít se bez 
pomoci další osoby, m�že být propušt�n z ústavní pé�e až po p�edchozím v�asném vyrozum�ní �lena 
rodiny nebo osoby, která je schopna tuto pé�i zajistit. 
  
 (6) O propušt�ní pojišt�nce, u n�hož není zajišt�na další pé�e, propoušt�jící za�ízení v�as 
informuje obecní ú�ad obce s rozší�enou p�sobností (v hlavním m�st� Praze Magistrát hlavního m�sta 
Prahy) p�íslušný podle místa pobytu pojišt�nce. Obdobn� postupuje u d�tí a mladistvých se závažnou 
sociální problematikou v rodin�. Náklady vzniklé další hospitalizací pojišt�nce, který nem�že být 
propušt�n vzhledem k nezajišt�ní další pé�e, nejsou hrazeny zdravotní pojiš�ovnou. 33) 
  

§ 28 
Pohotovostní a záchranná služba 

 
 (1) Hrazená pé�e zahrnuje zdravotní výkony provedené v rámci  
a) zdravotní pé�e poskytované v akutních p�ípadech praktickými a zubními léka�i mimo jejich 
ordina�ní hodiny, 
  
b) léka�ské služby první pomoci a ústavní pohotovostní služby, 
  
c) zdravotnické záchranné služby 27) p�i poskytování odborné p�ednemocni�ní neodkladné pé�e. 
  
 (2) Hrazená pé�e zahrnuje i neodkladné zdravotní výkony provedené p�i pohotovostní služb� 
léka�em mimo jeho odbornost. 
  

Preventivní pé�e 
  

§ 29 
  
 (1) V rámci hrazené pé�e se u pojišt�nc� provád�jí preventivní prohlídky. Ú�elem 
preventivních prohlídek je v�asné zjišt�ní ohrožení nebo poruch zdraví. Preventivní prohlídky provádí 
registrující léka�, není-li ze zdravotnické dokumentace pojišt�nce z�ejmé, že prohlídka byla provedena 
nebo že pojišt�nec byl v dále uvedených lh�tách v požadovaném rozsahu preventivní prohlídky 
vyšet�en. 
  
 (2) U pojišt�nc� se provádí preventivní prohlídka:  
a) v prvém roce života dev�tkrát do roka, z toho minimáln� šestkrát v prvém p�lroce života a z toho 
minimáln� t�ikrát v prvních t�ech m�sících života, pokud jim není poskytována dispenzární pé�e, 
  
b) v 18 m�sících v�ku, 
  
c) ve t�ech letech a dále vždy jedenkrát za dva roky. 
  
 (3) V oboru stomatologie se provádí preventivní prohlídka:  
a) u d�tí a dorostu ve v�ku do 18 let dvakrát ro�n�, 
  



b) u t�hotných žen dvakrát v pr�b�hu t�hotenství, 
  
c) u dosp�lých jedenkrát ro�n�. 
  
 (4) V oboru gynekologie se provádí preventivní prohlídka p�i ukon�ení povinné školní 
docházky a dále po�ínaje patnáctým rokem v�ku jedenkrát ro�n�. 
  
 (5) Obsahem preventivních prohlídek je zjišt�ní údaj� nutných pro posouzení zdravotního 
stavu a zdravotních rizik pojišt�nce, jakož i podrobné klinické vyšet�ení a zajišt�ní pot�ebných 
laboratorních vyšet�ení. Obsah a �asové rozmezí preventivních prohlídek stanoví Ministerstvo 
zdravotnictví vyhláškou. 
  

§ 30 
  
 (1) Hrazená pé�e zahrnuje vyšet�ení a prohlídky provád�né v rámci opat�ení proti infek�ním 
onemocn�ním. 34) Prohlídky pojišt�nc� vykonávajících �innosti epidemiologicky závažné provád�né v 
souvislosti s vydáváním zdravotního pr�kazu se do hrazené pé�e nezahrnují. 
  
 (2) Hrazená pé�e dále zahrnuje:  
a) stanovená o�kování 35) provád�ná pracovišti lé�ebné pé�e, 
  
b) poskytnutí o�kovacích látek proti vzteklin�, proti tetanu p�i poran�ních a nehojících se ranách, proti 
tuberkulóze a testování s použitím tuberkulinového testu, 
  
c) odb�ry materiál� provád�né v za�ízeních lé�ebné pé�e na mikrobiologické, imunologické a 
parazitologické vyšet�ení pro klinické ú�ely a v souvislosti s výskytem nákaz, 
  
d) vyšet�ení materiál� uvedených pod písmenem c) laborato�emi smluvních zdravotnických za�ízení, 
  
e) diagnostiku HIV, anti HCV a HBsAG u dárc� krve, tkání, orgán� a gamet a diagnostiku HIV 
provád�nou v za�ízeních lé�ebn� preventivní pé�e v p�ípadech lé�ebn� preventivních postup� a v 
p�ípadech, kdy si to vyšet�ovaný pojišt�nec vyžádal, s výjimkou:1. anonymních vyšet�ení, 
2. vyšet�ení p�i soukromých a pracovních cestách do zahrani�í. 
  
 (3) Hrazená pé�e nezahrnuje:  
a) poskytnutí o�kovacích látek s výjimkou uvedenou v odstavci 2 písm. b), 
  
b) odb�ry materiál� a jejich vyšet�ení provád�né pro ú�ely státního zdravotního dozoru Státním 
zdravotním ústavem a zdravotními ústavy, 
  
c) diagnostiku HIV v�etn� vyšet�ení provád�ných ve Státním zdravotním ústavu a zdravotních 
ústavech na žádost pojišt�nce v�etn� anonymních vyšet�ení. 
  

§ 31 
Dispenzární pé�e 

 
 (1) V rámci hrazené pé�e se dispenzární pé�e poskytuje pojišt�nc�m zdravým, ohroženým a 
nemocným v t�chto skupinách:  
a) d�tem do jednoho roku, 
  
b) vybraným d�tem od jednoho roku v�ku chronicky nemocným a ohroženým poruchami zdravotního 
stavu, a to v d�sledku nep�íznivého rodinného nebo jiného spole�enského prost�edí, 
  
c) vybraným mladistvým, 
  
d) t�hotným ženám ode dne zjišt�ní t�hotenství, 
  
e) ženám, které používají hormonální a nitrod�ložní antikoncepci, 
  
f) pojišt�nc�m ohroženým nebo trpícím závažnými onemocn�ními. 



  
 (2) Pojišt�nce do dispenzární pé�e za�azuje podle odborných kritérií jeho registrující léka�, 
který odpovídá za ú�elnost a koordinaci dispenzární pé�e. Pojišt�nec m�že být dispenzarizován pro 
jednu diagnózu pouze u jednoho ošet�ujícího léka�e. 
  
 (3) Nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární pé�e, �asové rozmezí dispenzárních prohlídek a 
ozna�ení specializace dispenzarizujícího léka�e stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. 
  

§ 32 
Poskytování lé�ivých p�ípravk� a prost�edk� zdravotnické techniky 

 
 (1) Výdej lé�ivých p�ípravk� a prost�edk� zdravotnické techniky upravují zvláštní p�edpisy. 36) 
  
 (2) Jestliže lékárna nemá p�edepsaný lé�ivý p�ípravek k dispozici a nelze takový lé�ivý 
p�ípravek v dob� platnosti p�edloženého léka�ského p�edpisu (výpisu) obstarat, nebo je-li nezbytné 
jeho okamžité vydání, nahradí je v souladu se zvláštním p�edpisem 37) jiným lé�ivým p�ípravkem 
hrazeným stejným zp�sobem. 
  
 (3) P�íslušná zdravotní pojiš�ovna m�že p�j�ovat n�které prost�edky zdravotnické techniky; o 
zap�j�ení prost�edk� zdravotnické techniky vede evidenci. Vydání prost�edk� zdravotnické techniky 
nebo jejich zap�j�ení zaznamená p�edepisující léka� do zdravotní dokumentace nemocného. 
  

§ 33 
Láze	ská pé�e 

 
 (1) Láze�skou pé�i, v�etn� ur�ení stupn� naléhavosti, poskytovanou jako nezbytnou sou�ást 
lé�ebného procesu, doporu�uje ošet�ující léka�, potvrzuje revizní léka� a hradí p�íslušná zdravotní 
pojiš�ovna. Návrh na láze�skou pé�i podává na p�edtišt�ném formulá�i zdravotní pojiš�ovny 
registrující praktický léka� nebo ošet�ující léka� p�i hospitalizaci. 
  
 (2) Nemoci, u nichž lze láze�skou pé�i poskytnout, indika�ní p�edpoklady, odborná kritéria pro 
poskytnutí láze�ské pé�e podle odstavc� 4 a 5 u jednotlivých nemocí, délku lé�ebného pobytu a 
indika�ní zam��ení láze�ských míst (indika�ní seznam pro láze�skou pé�i) stanoví Ministerstvo 
zdravotnictví vyhláškou. 
  
 (3) Láze�ská pé�e se poskytuje a hradí jako komplexní láze�ská pé�e nebo p�ísp�vková 
láze�ská pé�e. 
  
 (4) Komplexní láze�ská pé�e navazuje na ústavní pé�i nebo specializovanou ambulantní 
zdravotní pé�i a je zam��ena na dolé�ení, zabrán�ní vzniku invalidity a nesob�sta�nosti nebo na 
minimalizaci rozsahu invalidity. U ú�astník� nemocenského pojišt�ní se poskytuje v dob� jejich 
do�asné neschopnosti k práci. Pojišt�nce p�edvolá k láze�ské pé�i za�ízení láze�ské pé�e. Pacient v 
prvém po�adí naléhavosti je k nástupu na láze�skou pé�i p�edvolán nejpozd�ji do jednoho m�síce od 
data vystavení návrhu, p�ípadn� po dohod� ošet�ujícího, revizního a láze�ského léka�e je p�eložen do 
za�ízení láze�ské pé�e p�ímo ze za�ízení ústavní pé�e. V druhém po�adí naléhavosti je pacient 
p�edvolán nejpozd�ji do t�í m�síc�, d�ti a dorost do šesti m�síc� ode dne vystavení návrhu. 
Komplexní láze�ská pé�e je pln� hrazena zdravotní pojiš�ovnou. 
  
 (5) P�ísp�vková láze�ská pé�e je poskytována p�edevším pojišt�nc�m s chronickým 
onemocn�ním v p�ípadech, kdy nejsou spln�ny podmínky uvedené v odstavci 4. Zdravotní pojiš�ovna 
hradí pouze vyšet�ení a lé�ení pojišt�nce. Tato pé�e m�že být poskytnuta jednou za dva roky, 
nerozhodne-li revizní léka� jinak. 
  
 (6) D�tem a dorostu do 18 let se láze�ská pé�e poskytuje podle odstavce 4, pokud není na 
žádost rodi�� poskytována podle odstavce 5. P�eložení pojišt�nce ve v�ku do 18 let ze za�ízení 
ústavní pé�e do za�ízení láze�ské pé�e revizní léka� neposuzuje. 
  
 (7) U nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví z práce se láze�ská pé�e poskytuje 
podle odstavce 4, jestliže ji doporu�il nebo indikaci potvrdil p�íslušný odborník pro nemoci z povolání. 
  



§ 34 
Pé�e v odborných d�tských lé�ebnách a ozdravovnách 

 
 (1) Zdravotní pé�i poskytovanou jako nezbytnou sou�ást lé�ebného procesu na doporu�ení 
ošet�ujícího léka�e d�tem a mladistvým do 18 let v d�tských odborných lé�ebnách a ozdravovnách 
hradí zdravotní pojiš�ovna. Návrh na zdravotní pé�i v odborných d�tských lé�ebnách a ozdravovnách 
podává na p�edtišt�ném formulá�i zdravotní pojiš�ovny registrující praktický léka�, praktický léka� pro 
d�ti a dorost nebo ošet�ující léka� p�i hospitalizaci. Návrh potvrzuje revizní léka� p�íslušné zdravotní 
pojiš�ovny; revizní léka� neposuzuje p�eložení pojišt�nce z nemocnice do odborné d�tské lé�ebny. 
  
 (2) Nemoci, u nichž se d�tem a mladistvým do 18 let poskytuje zdravotní pé�e v odborných 
d�tských lé�ebnách, a indika�ní zam��ení t�chto lé�eben (indika�ní seznam pro zdravotní pé�i v 
odborných d�tských lé�ebnách) stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. V p�ípadech, kdy se 
indikace k lé�b� v d�tských odborných lé�ebnách p�ekrývají s indikacemi k lé�b� v láze�ských 
lé�ebnách, rozhoduje o vhodnosti lé�by v láze�ském za�ízení �i d�tské odborné lé�ebn� ošet�ující 
léka�, který pé�i doporu�il. Délka lé�ebného pobytu v odborných d�tských lé�ebnách se �ídí 
zdravotním stavem nemocných a rozhoduje o ní vedoucí léka� lé�ebny. 
  
 (3) D�tem od t�í do 15 let zdravotn� oslabeným vlivem nep�íznivého životního prost�edí, 
d�tem se zdravotními problémy spojenými s nesprávným životním stylem a d�tem v rekonvalescenci, 
jejichž zdravotní stav nevyžaduje specializovanou lé�bu v d�tské láze�ské nebo v d�tské odborné 
lé�ebn�, se poskytuje na návrh ošet�ujícího léka�e potvrzený revizním léka�em zdravotní pojiš�ovny 
pé�e v ozdravovn�. Délka pobytu v ozdravovn� zpravidla nep�esahuje 21 dn�; delší pobyt je možný 
pouze se souhlasem revizního léka�e. 
  

§ 35 
Závodní preventivní pé�e 

 
 Závodní preventivní pé�e zabezpe�uje ve spolupráci se zam�stnavatelem prevenci v�etn� 
ochrany zdraví zam�stnanc� p�ed nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a 
prevenci úraz�. Hrazená pé�e zahrnuje:  
a) zdravotní výkony provedené v rámci první pomoci; 
  
b) periodické preventivní prohlídky zam�stnanc� vykonávajících �innosti epidemiologicky závažné, 
zam�stnanc� na rizikových pracovištích, zam�stnanc�, jejichž �innost m�že ohrozit zdraví ostatních 
zam�stnanc� nebo jiných osob, a zam�stnanc�, u nichž je vyžadována zvláštní zdravotní zp�sobilost, 
v rozsahu stanoveném zvláštním p�edpisem; 38) 
  
c) mimo�ádné prohlídky na�ízené ze zdravotních d�vod�; 39) 
  
d) dispenzární prohlídky osob s hlášenou nemocí z povolání a osob, u kterých vlivy pracovních rizik 
p�sobí i po ukon�ení expozice riziku. 40) 
  

§ 35a 
Transplantace tkání a orgán� 

 
 Odb�r tkání orgán� od žijícího nebo zem�elého dárce, vyšet�ení potenciálních dárc� nezbytná 
pro posouzení vhodnosti pro konkrétního p�íjemce, nezbytné nakládání s odebranými tkán�mi a 
orgány a dopravu žijícího dárce nebo náhradu jeho cestovních náklad� a dopravu zem�elého dárce 
hradí zdravotní pojiš�ovna, jejímž pojišt�ncem je p�íjemce. 
  

Doprava a náhrada cestovních náklad� 
 

§ 36 
  

 (1) Zdravotní pojiš�ovna hradí dopravu pojišt�nce na území �eské republiky, pop�ípad� na 
území Slovenské republiky, pokud tak vyplývá z dohody mezi vládou �eské republiky a Slovenské 
republiky, do smluvního zdravotnického za�ízení, ze smluvního zdravotnického za�ízení do místa 
trvalého nebo p�echodného pobytu nebo do ústavu sociální pé�e, mezi smluvními zdravotnickými 
za�ízeními a v rámci smluvního zdravotnického za�ízení, a to v p�ípad�, že zdravotní stav pojišt�nce 



podle vyjád�ení ošet�ujícího léka�e, který tuto dopravu indikuje, neumož�uje dopravu b�žným 
zp�sobem bez použití dopravní zdravotní služby. Pokud k onemocn�ní došlo v míst� p�echodného 
pobytu, je doprava ze zdravotnického za�ízení do místa trvalého pobytu, které je vzdálen�jší než místo 
p�echodného pobytu, hrazena jen tehdy, pokud to podle vyjád�ení ošet�ujícího léka�e nezbytn� 
vyžaduje zdravotní stav pojišt�nce. Doprava se provádí vozidly smluvní dopravní zdravotní služby. Je-
li ošet�ujícím léka�em indikován doprovod pojišt�nce, hradí zdravotní pojiš�ovna, která hradí dopravu 
pojišt�nce, i dopravu doprovázející osoby, a to ve stejném rozsahu, jako dopravu pojišt�nce. 
  
 (2) Dopravu podle odstavce 1 hradí zdravotní pojiš�ovna ve výši odpovídající vzdálenosti 
nejbližšího smluvního zdravotnického za�ízení, které je schopno požadovanou zdravotní pé�i 
poskytnout. 
  
 (3) V mimo�ádných p�ípadech nebo v p�ípadech, kdy  
a) je to ekonomicky výhodn�jší, hradí zdravotní pojiš�ovna na základ� indikace ošet�ujícím léka�em a 
schválení revizního léka�e i nezbytnou leteckou dopravu, 
  
b) hrozí nebezpe�í z prodlení, hradí zdravotní pojiš�ovna náklady i jinému dopravci; o takové doprav� 
rozhoduje ošet�ující léka�, 
  
c) jde o osobu pohybující se p�evážn� na vozíku pro t�lesn� postižené a je indikována doprava ze 
zdravotních d�vod� dopravní zdravotní službou, hradí zdravotní pojiš�ovna dopravu i jinému dopravci, 
pokud tuto dopravu zajiš�uje dopravním prost�edkem speciáln� upraveným pro p�evoz osob na vozíku 
pro t�lesn� postižené; o takové doprav� rozhoduje ošet�ující léka�. 
  
 (4) Vyžaduje-li to nezbytn� zdravotní stav pojišt�nce a je-li bezprost�edn� ohrožen jeho život, 
hradí zdravotní pojiš�ovna na území �eské republiky dopravu transfuzních p�ípravk�, speciálních 
lé�ivých p�ípravk�, tkání a orgán� k transplantaci, jakož i dopravu léka�e nebo jiného zdravotnického 
pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu. 
  

§ 37 
  
 (1) Ze zdravotního pojišt�ní se hradí indikovaná doprava léka�e a ostatních zdravotnických 
pracovník� za pojišt�ncem. 
  
 (2) Pokud se pojišt�nec, který má nárok na dopravu podle § 36, rozhodne pro dopravu 
soukromým vozidlem a pokud ošet�ující léka� takovou dopravu schválí, má pojišt�nec nárok na 
náhradu cestovních náklad�. 
  

§ 38 
Posudková �innost 

 
 Hrazená pé�e zahrnuje posuzování do�asné neschopnosti k práci nebo ke studiu ošet�ujícím 
léka�em a posuzování skute�ností, které jsou podle § 127 zákoníku práce d�ležitými osobními 
p�ekážkami v práci, a obdobné výkony u žák� a student�. 
  

§ 39 
Prohlídka zem�elého pojišt�nce a pitva 

 
 Hrazená pé�e zahrnuje i prohlídku zem�elého pojišt�nce, pitvu, 41) dopravu k pitv� a dopravu 
z pitvy do místa, kde k úmrtí došlo, pop�ípad� do místa poh�bu, je-li stejn� vzdálené nebo bližší než 
místo, kde osoba zem�ela. Hrazená pé�e nezahrnuje pitvu provád�nou podle zvláštního p�edpisu 42) 
a dopravu k ní a od ní. 
  

�ÁST ŠESTÁ 
  

§ 40 
Zdravotní pojiš
ovny 

 
 (1) Zdravotní pojišt�ní provád�jí tyto zdravotní pojiš�ovny:  
a) Všeobecná zdravotní pojiš�ovna �eské republiky, 43) 



  
b) resortní, oborové, podnikové, pop�ípad� další pojiš�ovny. 44) 
  
 (2) Zdravotní pojiš�ovny jsou povinny uhradit zdravotnickým za�ízením, pop�ípad� jiným 
subjekt�m (§ 17 odst. 13), které v souladu s tímto zákonem poskytly zdravotní pé�i pojišt�nc�m, tuto 
poskytnutou pé�i ve lh�tách sjednaných ve smlouv� (§ 17). Pokud není mezi zdravotní pojiš�ovnou a 
zdravotnickým za�ízením, pop�ípad� jiným subjektem poskytujícím zdravotní pé�i, smlouva sjednána, 
jsou zdravotní pojiš�ovny povinny poskytnutou zdravotní pé�i uhradit za stejných podmínek jako 
zdravotnickým za�ízením, se kterými zdravotní pojiš�ovna uzav�ela smlouvu podle § 17 odst. 1. 
  
 (3) Zdravotní pojiš�ovny jsou povinny bezplatn� vydat svým pojišt�nc�m pr�kaz pojišt�nce 
nebo náhradní doklad. Pr�kaz nebo náhradní doklad nezletilého pojišt�nce nebo osoby zbavené 
zp�sobilosti k právním úkon�m vydá p�íslušná zdravotní pojiš�ovna zákonnému zástupci. Pr�kaz 
pojišt�nce nebo náhradní doklad obsahuje jméno, p�íjmení, pop�ípad� titul, platnost a �íslo pojišt�nce, 
kterým je v p�ípad� ob�an� �eské republiky rodné �íslo. Zdravotní pojiš�ovny vedou v informa�ních 
systémech údaje o svých pojišt�ncích pot�ebné k provád�ní ve�ejného zdravotního pojišt�ní pod 
�íslem pojišt�nce. 
  
 (4) Pr�kaz pojišt�nce nebo náhradní doklad m�že obsahovat vedle údaj� identifikujících 
pojišt�nce písemnou formou rovn�ž obdobné údaje v elektronické form�. Za vydání náhradního 
dokladu umož�ujícího nést údaje v elektronické form� má zdravotní pojiš�ovna nárok na úhradu 
náklad� na jeho po�ízení. Na pr�kazu pojišt�nce nebo na náhradním dokladu mohou být uloženy i 
další údaje o pojišt�nci, pokud tak stanoví zákon. Další údaje mohou být uloženy na pr�kazu 
pojišt�nce nebo náhradním dokladu, pokud se na tom dohodne pojišt�nec s p�íslušnou zdravotní 
pojiš�ovnou. 
  
 (5) Zdravotní pojiš�ovny vedou seznam smluvních zdravotních za�ízení a nositel� výkon� 
v�etn� rodného �ísla nositele výkonu. Za tímto ú�elem jsou zdravotnická za�ízení povinna sd�lovat 
p�íslušným zdravotním pojiš�ovnám údaje v rozsahu a v termínech podle § 41 odst. 3 a 4. 
  

§ 41 
Informa�ní centrum 

 
 (1) Informa�ní centrum zdravotního pojišt�ní spravuje Všeobecná zdravotní pojiš�ovna �eské 
republiky (dále jen "Správce centra"). Informa�ní centrum zdravotního pojišt�ní slouží ke kontrole 
�erpání finan�ních prost�edk� zdravotního pojišt�ní jednotlivými zdravotnickými za�ízeními, která jsou 
ve smluvním vztahu ke zdravotním pojiš�ovnám. K tomuto ú�elu vede Správce centra p�ehled:  
a) zdravotnických za�ízení, která mají uzav�eny smlouvy se zdravotními pojiš�ovnami, 
  
b) zdravotnických pracovník� poskytujících zdravotní pé�i hrazenou ze zdravotního pojišt�ní v 
jednotlivých zdravotnických za�ízeních, oprávn�ných vykazovat zdravotní pojiš�ovn� provedené 
zdravotní výkony podle seznamu zdravotních výkon� s bodovými hodnotami (dále jen "nositel 
výkonu"). 
  
 (2) Zdravotní pojiš�ovny jsou povinny sd�lit Správci centra za uplynulé kalendá�ní �tvrtletí, a to 
nejpozd�ji do 60 dn�, sou�et �as� zdravotních výkon� uvedených v seznamu zdravotních výkon� s 
bodovými hodnotami, v �len�ní podle nositel� výkon�, které byly  
a) jednotlivými zdravotnickými za�ízeními v kalendá�ním �tvrtletí vykázány a zdravotní pojiš�ovna je 
uhradila, 
  
b) jednotlivými zdravotnickými za�ízeními vykázány a uhrazeny, avšak jejich úhrada byla po kontrole 
provedené v kalendá�ním �tvrtletí zamítnuta. 
  
 (3) Zdravotnická za�ízení jsou povinna sd�lit Správci centra za uplynulé �tvrtletí, a to 
nejpozd�ji do 60 dn�, seznam jednotlivých nositel� výkon� k poslednímu dni daného �tvrtletí, v tomto 
�len�ní:  
a) jméno, p�íjmení, titul, 
  
b) rodné �íslo, 
  



c) kategorie nositele výkonu, 
  
d) p�epo�tený po�et nositele výkonu. 
  
 (4) Zdravotnické za�ízení splní povinnost podle p�edchozího odstavce i tehdy, pokud sd�lí 
Správci centra pouze ty zm�ny, k nimž došlo od p�edchozího hlášení. 
  
 (5) Kategorií nositele výkonu podle odstavce 3 se rozumí:  
a) léka� bez absolvované specializa�ní pr�pravy, 
  
b) léka� s absolvovanou specializa�ní pr�pravou I. stupn�, 
  
c) léka� s absolvovanou specializa�ní pr�pravou II. stupn� nebo s nástavbovou specializa�ní 
pr�pravou, 
  
d) klinický psycholog, klinický logoped, absolvent vysoké školy ve studijním oboru t�lesná výchova a 
sport a rehabilitace, 
  
e) st�ední zdravotnický pracovník. 
  
 (6) P�epo�tený po�et nositele výkonu podle odstavce 3 se zjistí podle po�tu hodin 
odpracovaných jednotlivým nositelem výkonu ve zdravotnickém za�ízení v daném �tvrtletí p�i 
poskytování zdravotní pé�e hrazené ze zdravotního pojišt�ní. Pokud jednotlivý nositel výkonu 
odpracuje �as  
a) do 12 hodin, je jeho p�epo�tený po�et roven nule, 
  
b) do 120 hodin, je jeho p�epo�tený po�et roven 0,25, 
  
c) do 240 hodin, je jeho p�epo�tený po�et roven 0,50, 
  
d) do 360 hodin, je jeho p�epo�tený po�et roven 0,75, 
  
e) nad 360 hodin, je jeho p�epo�tený po�et roven jedné. 
  
 (7) Správce centra vypo�te pro každé zdravotnické za�ízení výši korek�ního koeficientu jako 
podíl, v jehož �itateli je rozdíl mezi sou�tem �as� zdravotních výkon� uhrazených v daném �tvrtletí 
zdravotnickému za�ízení a sou�tem �as� zdravotních výkon� zdravotnickému za�ízení uhrazených, 
jejichž úhrada však byla po kontrole provedené v daném �tvrtletí zdravotní pojiš�ovnou zamítnuta, a 
ve jmenovateli je sou�in p�epo�teného po�tu nositel� výkon� a hodinového limitu �asu nositele 
výkonu na jeden kalendá�ní den a po�tu kalendá�ních dn� v daném �tvrtletí. Hodinový limit �asu 
nositele výkonu na jeden kalendá�ní den je 12 hodin. Korek�ní koeficient se nepoužije, je-li jeho výše 
menší než jedna. 
  
 (8) Správce centra je povinen sd�lit do 80 dn� od uplynutí kalendá�ního �tvrtletí zdravotním 
pojiš�ovnám výši korek�ního koeficientu pro jejich smluvní zdravotnická za�ízení. 
  
 (9) Zdravotní pojiš�ovny jsou povinny jednotlivým zdravotnickým za�ízením pod�lit úhradu za 
zdravotní výkony v daném kalendá�ním �tvrtletí korek�ním koeficientem podle odstavce 7. Pokud již 
provedená úhrada za dané kalendá�ní �tvrtletí p�esahuje úhradu vypo�tenou pomocí korek�ního 
koeficientu, sníží zdravotní pojiš�ovna zdravotnickému za�ízení o tento rozdíl úhradu za zdravotní 
výkony p�i dalším vyú�tování. 
  
 (10) Na úhrad� náklad� spojených s �inností Informa�ního centra zdravotního pojišt�ní se 
podílí zdravotní pojiš�ovny pom�rn� podle p�epo�teného po�tu nositel� výkon� jejich smluvních 
zdravotnických za�ízení. 
  
 (11) �innost Informa�ního centra zdravotního pojišt�ní kontroluje Ministerstvo zdravotnictví. 
  
Kontrola 
  



§ 42 
  
 (1) Zdravotní pojiš�ovny kontrolují využívání a poskytování zdravotní pé�e hrazené ze 
zdravotního pojišt�ní v jejím objemu a kvalit� v�etn� dodržování cen u smluvních zdravotnických 
za�ízení a pojišt�nc�. 
  
 (2) Kontrolní �innost provád�jí prost�ednictvím informa�ních dat v rozsahu stanoveném 
zákonem a �inností revizních léka��. Další kontrolní �innost provád�jí odborní pracovníci ve 
zdravotnictví zp�sobilí k revizní �innosti (dále jen "odborní pracovníci"). 
 
  
 (3) Revizní léka�i posuzují od�vodn�nost lé�ebného procesu se zvláštním z�etelem na jeho 
pr�b�h a p�edepisování lé�ivých p�ípravk�, prost�edk� zdravotnické techniky a na posuzování pot�eby 
láze�ského pobytu jako sou�ásti lé�ebné pé�e. Revizní léka�i a další odborní pracovníci dále 
kontrolují, zda  
a) poskytnutá pé�e odpovídá pé�i vyú�tované zdravotní pojiš�ovn�, 
  
b) byly vyú�továny pouze ty výkony, lé�ivé p�ípravky a prost�edky zdravotnické techniky, které je 
zdravotní pojiš�ovna povinna uhradit, 
  
c) rozsah a druh zdravotní pé�e odpovídá zdravotnímu stavu pojišt�nce. 
 Pokud kontrola prokáže neoprávn�nost nebo nesprávnost vyú�tování zdravotní pé�e, zdravotní 
pojiš�ovna takovou pé�i neuhradí. Pokud kontrola prokáže, že pojišt�nci byl p�edepsán lé�ivý 
p�ípravek v rozporu s omezeními stanovenými v p�íloze �. 2 tohoto zákona a zdravotní pojiš�ovna 
tento lé�ivý p�ípravek za�ízení lékárenské pé�e uhradila, má p�íslušná zdravotní pojiš�ovna právo na 
úhradu zaplacené �ástky za takový lé�ivý p�ípravek zdravotnickým za�ízením, kde byl lé�ivý p�ípravek 
p�edepsán. 
  
 (4) Ke spln�ní úkol� uvedených v p�edchozích odstavcích jsou revizní léka�i a odborní 
pracovníci oprávn�ni vstupovat do zdravotnických za�ízení. Výkon �innosti revizního léka�e a 
odborných pracovník� nesmí narušit provád�ný lé�ebný výkon. Zdravotnické za�ízení poskytuje 
zdravotní pojiš�ovn� nezbytnou sou�innost p�i výkonu kontroly, zejména p�edkládá požadované 
doklady, sd�luje údaje a poskytuje vysv�tlení. P�ístup ke zdravotnické dokumentaci se umož�uje 
pouze revizním léka��m nebo odborným pracovník�m; tito pracovníci mají p�ístup ke zdravotnické 
dokumentaci pouze v rozsahu odpovídajícím kontrole. 
  
 (5) Revizní léka�i vykonávají kontrolní �innost p�edevším v oboru, ve kterém získali 
specializaci. 
  
 (6) Revizní léka�i vykonávají kontrolní �innost v pracovn�právním vztahu ke zdravotní 
pojiš�ovn�, který je sjednáván na základ� výb�rového �ízení. 
  
 (7) Revizní léka�i nesm�jí vykonávat kontrolní �innost ve zdravotnickém za�ízení, jehož jsou 
zam�stnanci, vlastníky, spoluvlastníky, provozovateli, �leny statutárního orgánu, nebo kde se z�etelem 
na jejich vztah ke kontrolovaným osobám nebo k p�edm�tu kontroly jsou d�vodné pochybnosti o jejich 
nepodjatosti. Revizní léka�i jsou povinni bezprost�edn� po tom, co se dozví o skute�nostech 
nasv�d�ujících jejich podjatosti, oznámit to zdravotní pojiš�ovn�, pro kterou vykonávají kontrolní 
�innost. 
  

§ 43 
  
 (1) Zdravotní pojiš�ovny podléhají kontrole státních orgán� �eské republiky. 
  
 (2) Na kontrole zdravotních pojiš�oven se podílejí též pojišt�nci. Na vyžádání pojišt�nce je 
zdravotní pojiš�ovna povinna písemn� poskytnout jedenkrát ro�n� údaje o zdravotní pé�i uhrazené za 
tohoto pojišt�nce v období posledních 12 m�síc�. 
  

�ÁST SEDMÁ 
  

POKUTY A P�IRÁŽKY K POJISTNÉMU 



 
§ 44 

  
 (1) Za nespln�ní oznamovací povinnosti podle § 10 m�že p�íslušná zdravotní pojiš�ovna uložit 
pojišt�nci pokutu až do výše 10 000 K� a zam�stnavateli až do výše 200 000 K�. P�i nespln�ní 
oznamovací povinnosti zam�stnavatelem uloží pokutu pouze zam�stnavateli. 
  
 (2) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy zdravotní pojiš�ovna zjistila nespln�ní 
oznamovací povinnosti plátcem pojistného, nejdéle však do t�í let od doby, kdy oznamovací povinnost 
m�la být spln�na. 
  
 (3) P�i opakovaném nespln�ní oznamovací povinnosti m�že být uložena pokuta až do výše 
dvojnásobku uložené pokuty. 
  
 (4) P�i op�tovném nespln�ní povinnosti podrobit se preventivní prohlídce podle § 12 písm. e) 
nebo p�i porušení povinností podle § 12 písm. i) až k), nebo byl-li pojišt�nec p�ed�asn� propušt�n z 
ústavní pé�e pro soustavné hrubé porušování domácího �ádu ústavního zdravotnického za�ízení, 
m�že p�íslušná zdravotní pojiš�ovna uložit pojišt�nci pokutu až do výše 500 K�. Zdravotní pojiš�ovna 
m�že dále uložit pokutu až do výše 5000 K� pojišt�nci, který se p�i poskytování zdravotní pé�e 
prokázal jejím pr�kazem pojišt�nce, p�estože v té dob� jejím pojišt�ncem nebyl. Pokutu lze uložit do 
jednoho roku ode dne, kdy p�íslušná zdravotní pojiš�ovna zjistila porušení nebo nespln�ní povinnosti, 
nejdéle však do t�í let ode dne, kdy k porušení nebo nespln�ní povinnosti došlo. 
 
  
 (5) Pokuta je p�íjmem zdravotní pojiš�ovny, která ji uložila. 
  

§ 45 
  
 (1) P�íslušná zdravotní pojiš�ovna m�že vym��it p�irážku k pojistnému zam�stnavateli, u 
n�hož došlo v uplynulém kalendá�ním roce k opakovanému výskytu pracovních úraz� nebo nemocí z 
povolání ze stejných p�í�in 45) a v d�sledku toho i ke zvýšení náklad� na zdravotní pé�i, s výjimkou 
t�ch pracovních úraz� nebo nemocí z povolání, jejichž p�í�ina je nezjišt�na nebo k nimž došlo 
ohrožením zví�aty nebo p�írodními živly anebo v d�sledku protiprávního jednání t�etích osob. 
  
 (2) P�íslušná zdravotní pojiš�ovna vym��í zam�stnavateli podle odstavce 1 p�irážku k 
pojistnému až do výše 5 % z podílu na jím hrazeném pojistném všech zam�stnanc�. 
  
 (3) Platební vým�r na p�irážku k pojistnému za kalendá�ní rok lze vystavit nejpozd�ji do 30. 
�ervna kalendá�ního roku následujícího po roce, v n�mž došlo ke skute�nostem uvedeným v odstavci 
1. P�irážka k pojistnému se platí jednorázov� na ú�et p�íslušné zdravotní pojiš�ovny. 
  
 (4) Zam�stnavatelé jsou povinni p�íslušné zdravotní pojiš�ovn� zasílat kopie záznam� 46) o 
pracovních úrazech, a to najednou za uplynulý kalendá�ní m�síc, vždy nejpozd�ji do pátého dne 
následujícího m�síce. P�i nespln�ní této povinnosti m�že p�íslušná zdravotní pojiš�ovna uložit 
zam�stnavateli pokutu až do výše 100 000 K�. 
  
 (5) Zdravotnická za�ízení, která jsou oprávn�na k uznávání nemocí z povolání, jsou povinna 
zasílat p�íslušné zdravotní pojiš�ovn� kopie hlášení nemocí z povolání. 
  
 (6) Pokud jde o splatnost p�irážky k pojistnému, zp�sob jejího placení, její vymáhání, 
proml�ení a vracení p�eplatku na p�irážce k pojistnému, postupuje se stejn� jako u pojistného. 
  

�ÁST OSMÁ 
  

SÍ� ZDRAVOTNICKÝCH ZA�ÍZENÍ 
 

§ 46 
  
 (1) Zdravotní pojiš�ovna je povinna zajistit poskytování zdravotní pé�e svým pojišt�nc�m. Tuto 
povinnost plní prost�ednictvím zdravotnických za�ízení, se kterými uzav�ela smlouvu o poskytování a 



úhrad� zdravotní pé�e. Tato zdravotnická za�ízení tvo�í sí� smluvních zdravotnických za�ízení 
zdravotní pojiš�ovny (dále jen "sí�"). 
  
 (2) P�ed uzav�ením smlouvy o poskytování a úhrad� zdravotní pé�e se koná výb�rové �ízení. 
Konání výb�rového �ízení mohou navrhnout zdravotní pojiš�ovna nebo zdravotnické za�ízení 
oprávn�né poskytovat zdravotní pé�i v p�íslušném oboru. 
  

§ 47 
  

 (1) Výb�rové �ízení vyhlašuje zp�sobem v míst� obvyklým krajský ú�ad, v hlavním m�st� 
Praze Magistrát hlavního m�sta Prahy (dále jen "krajský ú�ad"). Místní p�íslušnost krajského ú�adu se 
�ídí místem provozování zdravotnického za�ízení. Výb�rové �ízení na poskytování ústavní a láze�ské 
zdravotní pé�e vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví. 
  
 (2) Vyhlášení výb�rového �ízení musí obsahovat:  
a) rozsah zdravotní pé�e a území, pro které má být poskytována, a ozna�ení zdravotní pojiš�ovny, je-li 
zdravotní pojiš�ovna navrhovatelem výb�rového �ízení, 
  
b) lh�tu, ve které lze podat nabídku; tato lh�ta nesmí být kratší než 30 pracovních dn�, 
  
c) místo pro podání p�ihlášky. 
  

§ 48 
  
 (1) Vyhlašovatel z�izuje pro každé výb�rové �ízení komisi. �leny komise jsou: 
  
a) zástupce krajského ú�adu, jde-li o výb�rové �ízení vyhlašované krajským ú�adem, nebo zástupce 
Ministerstva zdravotnictví, jde-li o výb�rové �ízení vyhlašované tímto ministerstvem, 
  
b) zástupce p�íslušné profesní organizace, 
  
c) zástupce p�íslušné zdravotní pojiš�ovny, 
  
d) odborník pro druh zdravotní pé�e, která má být zdravotnickým za�ízením poskytována. 
  
 (2) �leny komise nemohou být osoby, u nichž se z�etelem na jejich vztah k uchaze�i jsou 
pochybnosti o jejich nepodjatosti, a osoby blízké uvedeným osobám. 
  
 (3) �lenství v komisi je nezastupitelné. Na �leny komise se vztahuje povinnost zachovávat 
ml�enlivost o všech skute�nostech, o kterých se dozv�d�li v souvislosti s výb�rovým �ízením. 
Poskytnutí informací o zdravotnických za�ízeních, ú�astnících se výb�rového �ízení, �leny komise se 
nepovažuje za porušení povinnosti zachovávat ml�enlivost podle zvláštního zákona. 
  

§ 49 
  
 (1) �innost komise �ídí její p�edseda, kterým je zástupce krajského ú�adu, jde-li o výb�rové 
�ízení, jehož vyhlašovatelem je krajský ú�ad, nebo zástupce Ministerstva zdravotnictví, jde-li o 
výb�rové �ízení, jehož vyhlašovatelem je Ministerstvo zdravotnictví. 
  
 (2) Komise rozhoduje tajným hlasováním. Komise je schopna se usnášet, jsou-li p�ítomny 
alespo� dv� t�etiny �len� komise. Po�adí se stanoví podle po�tu získaných hlas�. O pr�b�hu a 
výsledku výb�rového �ízení komise vyhotoví zápis, který podepíše p�edseda a všichni p�ítomní 
�lenové komise. Zápis musí obsahovat jména �len� komise a stanovení po�adí p�ihlášek. 
  
 (3) O jednání komise se po�izuje zápis. P�edseda komise p�edá zápis vyhlašovateli 
neprodlen� po skon�ení jednání komise. Tím �innost komise kon�í. 
  
 (4) Náklady spojené s vyhlášením výb�rového �ízení a �inností komise hradí vyhlašovatel. 
Náklady spojené s ú�astí na výb�rovém �ízení hradí uchaze�. 
  



§ 50 
  
 (1) Nabídky se doru�ují vyhlašovateli ve lh�t� stanovené podle § 47 odst. 2 písm. b). Uchaze� 
je povinen prokázat, že je oprávn�n poskytovat zdravotní pé�i v p�íslušném oboru. 
  
 (2) Vyhlašovatel pozve uchaze�e na jednání výb�rové komise (dále jen "komise"). Uchaze�i, 
jehož p�ihláška má formální nedostatky, které uchaze� neodstraní ve lh�t� stanovené vyhlašovatelem, 
vrátí vyhlašovatel p�ihlášku s uvedením d�vod�. 
  

§ 51 
  
 (1) P�i posuzování p�ihlášek �lenové komise p�ihlížejí zejména k dobré pov�sti zdravotnického 
za�ízení (k dodržování postupu lege artis), k disciplinárním opat�ením uloženým podle zvláštního 
zákona, k etickému p�ístupu k pacient�m, ke stížnostem na poskytování zdravotní pé�e, ke zjišt�ným 
nedostatk�m v hospoda�ení zdravotnického za�ízení, v�etn� da�ových nedoplatk� apod. 
  
 (2) Po posouzení p�ihlášek stanoví komise po�adí uchaze��. 
  

§ 52 
  
 (1) Vyhlašovatel zaujme stanovisko k výsledk�m výb�rového �ízení a sd�lí je zdravotní 
pojiš�ovn�. Sou�ástí stanoviska je názor vyhlašovatele, zda zdravotní pojiš�ovna plní povinnost podle 
§ 46 odst. 1 v�ta první. 
  
 (2) Zdravotní pojiš�ovna p�ihlíží k výsledk�m výb�rového �ízení a ke stanovisk�m 
vyhlašovatele p�i uzavírání smluv o poskytování a úhrad� zdravotní pé�e. Výsledek výb�rového �ízení 
a stanovisko vyhlašovatele nezakládají právo na uzav�ení smlouvy se zdravotní pojiš�ovnou. 
  

�ÁST DEVÁTÁ 
  

USTANOVENÍ SPOLE�NÁ 
  

§ 53 
Rozhodování 

  
 (1) Na rozhodování zdravotních pojiš�oven ve v�cech týkajících se p�irážek k pojistnému, 
pokut a pravd�podobné výše pojistného a ve sporných p�ípadech ve v�cech placení pojistného, 
penále, vracení p�eplatku na pojistném a snížení záloh na pojistné se vztahují obecné p�edpisy o 
správním �ízení, 47) nestanoví-li tento zákon jinak. Zdravotní pojiš�ovny rozhodují platebními vým�ry. 
Platební vým�r na dlužné pojistné je vykonatelný bez ohledu na právní moc, jestliže od jeho doru�ení 
uplynulo 15 dn�. 
  
 (2) Dlužné pojistné a penále m�že zdravotní pojiš�ovna p�edepsat k úhrad� též výkazem 
nedoplatk�. Výkaz nedoplatk� musí obsahovat  
a) ozna�ení plátce pojistného, jemuž se nedoplatky vykazují, 
  
b) výši nedoplatk� podle stavu ú�tu plátce pojistného k ur�itému dni vycházející z údaj� vykázaných 
plátcem pojistného nebo z kontrol provedených zdravotní pojiš�ovnou, z pravd�podobné výše 
pojistného, byla-li stanovena, a z penále vypo�teného k tomuto dni, 
  
c) den, ke kterému byla výše nedoplatk� zjišt�na, 
  
d) �ísla ú�t� p�íslušné zdravotní pojiš�ovny, na která musí být nedoplatky uhrazeny, 
  
e) pou�ení o vykonatelnosti, 
  
f) pou�ení o námitkách, 
  



g) ozna�ení zdravotní pojiš�ovny, která výkaz nedoplatk� vydala, a datum vydání. Výkaz nedoplatk� 
musí být opat�en ú�edním razítkem a podepsán s uvedením jména, p�íjmení a funkce oprávn�né 
osoby. 
  
 (3) Výkaz nedoplatk� je vykonatelný dnem jeho doru�ení. Výkaz nedoplatk� se doru�uje 
stejným zp�sobem jako platební vým�r. 
  
 (4) Proti výkazu nedoplatk� lze zdravotní pojiš�ovn�, která výkaz nedoplatk� vydala, podat do 
8 dn� od doru�ení písemné námitky, pokud plátce pojistného nesouhlasí s existencí dluhu na 
pojistném a penále nebo s jeho výší. D�vod podání námitek je plátce pojistného povinen v námitkách 
uvést. 
  
 (5) Na základ� námitek zdravotní pojiš�ovna do 30 dn� od jejich doru�ení vydá rozhodnutí, 
kterým výkaz nedoplatk� bu� potvrdí, byla-li výše nedoplatk� stanovena správn�, nebo zruší. Pokud 
zdravotní pojiš�ovna nerozhodne o námitkách ve lh�t� výše uvedené, pozbývá výkaz nedoplatk� 
platnost. 
  
 (6) Zdravotní pojiš�ovna m�že výkaz nedoplatk� zrušit z vlastního podn�tu. 
  
 (7) Na �ízení o vydání výkazu nedoplatk� se nevztahují obecné p�edpisy o správním �ízení. 
  
 (8) Vykonatelná rozhodnutí ve v�cech uvedených v odstavci 1 a vykonatelné výkazy 
nedoplatk� jsou titulem pro soudní 47a) nebo správní 47) výkon rozhodnutí. 
  
 (9) Správní výkon rozhodnutí ve v�cech uvedených v odstavci 1 provádí zdravotní pojiš�ovna, 
která platební vým�r vydala v prvním stupni �ízení; to platí obdobn� pro výkazy nedoplatk�. 
  
 (10) O odvolání proti rozhodnutí zdravotní pojiš�ovny podle odstavce 1 rozhoduje rozhod�í 
orgán zdravotní pojiš�ovny. Rozhod�í orgán se skládá z jednoho zástupce zdravotní pojiš�ovny, 
jednoho zástupce Ministerstva zdravotnictví, jednoho zástupce Ministerstva práce a sociálních v�cí, 
jednoho zástupce Ministerstva financí, t�í zástupc�, které ur�í ze svých �len� Správní rada zdravotní 
pojiš�ovny, a t�í zástupc�, které ur�í ze svých �len� Dozor�í rada zdravotní pojiš�ovny. Rozhod�í 
orgán je schopen se usnášet, je-li p�ítomno více než dv� t�etiny �len�. K platnosti rozhodnutí je t�eba 
nadpolovi�ní v�tšiny p�ítomných �len�. K prvému jednání svolá �leny rozhod�ího orgánu �editel 
zdravotní pojiš�ovny. Na tomto prvém jednání si �lenové rozhod�ího orgánu zvolí ze svého st�edu 
p�edsedu, který nadále svolává a �ídí jednání rozhod�ího orgánu. 
  
 (11) Za výkon funkce m�že být �lenu rozhod�ího orgánu poskytnuta odm�na, o které 
rozhoduje Správní rada zdravotní pojiš�ovny. 
  
 (12) Rozhoduje-li rozhod�í orgán v prvém stupni, použijí se obdobn� ustanovení správního 
�ádu o rozkladu. 
  
 (13) Pravomocná rozhodnutí zdravotních pojiš�oven podle odstavce 1 jsou p�ezkoumatelná 
soudem podle zvláštních p�edpis�. 
  

§ 53a 
  
 (1) Zdravotní pojiš�ovna m�že odstra�ovat tvrdosti, které by se vyskytly p�i p�edepsání penále, 
jehož výše nep�esahuje 20 000 K� ke dni doru�ení žádosti o odstran�ní tvrdosti. 
  
 (2) Rozhod�í orgán m�že odstra�ovat tvrdosti, které by se vyskytly p�i uložení pokuty, 
vym��ení p�irážky k pojistnému nebo p�edepsání penále, jehož výše p�esahuje 20 000 K�. 
  
 (3) O odstran�ní tvrdostí podle odstavce 1 nebo 2 nelze rozhodnout, jestliže  
a) plátce pojistného nezaplatil pojistné na zdravotní pojišt�ní splatné do dne vydání rozhodnutí o 
prominutí pokuty, p�irážky k pojistnému nebo penále, 
  
b) na plátce pojistného byl podán návrh na prohlášení konkursu, 
  



c) plátce pojistného vstoupil do likvidace. 
  
 (4) O prominutí pokuty, p�irážky k pojistnému nebo penále se rozhoduje na základ� písemné 
žádosti plátce pojistného nebo jiné oprávn�né osoby (dále jen "žadatel"). Žádost m�že být podána do 
nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta, vym��ena p�irážka k pojistnému nebo 
p�edepsáno penále; jestliže se objevily nové skute�nosti, které žadatel bez vlastního zavin�ní nemohl 
uplatnit do doby nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, m�že být žádost podána do t�í let od právní 
moci tohoto rozhodnutí. 
  
 (5) Na �ízení o prominutí pokuty, p�irážky k pojistnému nebo penále se nevztahují obecné 
p�edpisy o správním �ízení. 47) Rozhodnutí o odstran�ní tvrdostí je rozhodnutím kone�ným. 
  

§ 53b 
Doru�ování ve�ejnou vyhláškou 

 
 (1) Zdravotní pojiš�ovna použije v �ízení podle § 53 odst. 1 doru�ení ve�ejnou vyhláškou v 
p�ípad�, kdy jí není znám pobyt nebo sídlo ú�astníka �ízení, nebo v p�ípad�, že se ú�astník �ízení 
nezdržuje na míst� svého pobytu, sídla nebo adrese pro doru�ování, které pojiš�ovn� oznámil. 
  
 (2) Doru�ení ve�ejnou vyhláškou provede zdravotní pojiš�ovna tak, že vyv�sí ve svém sídle po 
dobu patnácti dn� zp�sobem v míst� obvyklým oznámení o míst� uložení písemnosti s jejím p�esným 
ozna�ením; oznámení se rovn�ž vyv�sí v sídle místn� p�íslušné organiza�ní jednotky zdravotní 
pojiš�ovny, která písemnost doru�uje. Poslední den lh�ty podle v�ty první se považuje za den 
doru�ení. 
  

§ 53c 
  

 P�i pln�ní povinností vyplývajících z tohoto zákona a zvláštního zákona, 17) jsou povinné 
subjekty oprávn�ny uvád�t rodná �ísla osob, p�ípadn� jiné �íslo pojišt�nce. 
  

§ 54 
Smluvní zdravotní pojišt�ní 

 
 (1) Zdravotní pojiš�ovny jsou vedle provád�ní zdravotního pojišt�ní podle tohoto zákona 
oprávn�ny provád�t rovn�ž smluvní zdravotní pojišt�ní pro  
a) osoby, které nejsou pojišt�nci podle tohoto zákona, 
  
b) pojišt�nce ke krytí zdravotní pé�e p�esahující rámec hrazené pé�e v�etn� lé�ení v cizin�. 
  
 (2) K provád�ní smluvního pojišt�ní podle odstavce 1 je t�eba povolení podle zvláštního 
zákona. 48) 

  
§ 55 

Náhrada škody 
 
 (1) P�íslušná zdravotní pojiš�ovna má právo na náhradu škody v��i t�etím osobám, jestliže 
vynaložila náklady na pé�i hrazenou ze zdravotního pojišt�ní v d�sledku jejich zavin�ného 
protiprávního jednání v��i osobám ú�astným zdravotního pojišt�ní. Tato náhrada je p�íjmem fond� 
zdravotní pojiš�ovny. 
  
 (2) Pro ú�ely náhrady škody jsou zdravotnická za�ízení povinna oznámit p�íslušné zdravotní 
pojiš�ovn� úrazy a jiná poškození zdraví osob, kterým poskytla zdravotní pé�i, pokud mají d�vodné 
podez�ení, že úraz nebo jiné poškození zdraví byly zp�sobeny jednáním právnické nebo fyzické 
osoby. Oznamovací povinnost mají i orgány Policie �eské republiky, státní zastupitelství a soudy. 
Oznamovací povinnost podle tohoto odstavce se plní do jednoho m�síce ode dne, kdy se ten, kdo 
skute�nost oznamuje, o ní dozv�d�l. 
  
 (3) Pro ú�ely náhrady škody jsou orgány ochrany ve�ejného zdraví povinny poskytnout na 
vyžádání p�íslušné zdravotní pojiš�ovn� zprávy o výsledcích epidemiologických a jiných šet�ení, která 
jsou tyto orgány povinny provád�t podle zvláštních p�edpis�. 



  
 (4) Pro ú�ely náhrady škody je orgán inspekce práce a orgány státní bá�ské správy povinny 
poskytnout na vyžádání p�íslušné zdravotní pojiš�ovn� výsledky vyšet�ování p�í�in smrtelných, 
t�žkých a hromadných pracovních úraz� a nemocí z povolání. 
  
 (5) Pro ú�ely náhrady škody se údaje podle p�edchozích odstavc� poskytují bezplatn�. 
  

§ 55a 
Vztah k mezinárodním smlouvám 

 
 Ustanovení tohoto zákona se nepoužijí, pokud mezinárodní smlouva, s níž vyslovil souhlas 
Parlament, jíž je �eská republika vázána a která byla vyhlášena, stanoví jinak. 
  

§ 55b 
  
 P�sobnosti stanovené krajskému ú�adu nebo obecnímu ú�adu obce s rozší�enou p�sobností 
podle tohoto zákona jsou výkonem p�enesené p�sobnosti. 
  

�ÁST DESÁTÁ 
  

USTANOVENÍ P�ECHODNÁ A ZÁV�RE�NÁ 
 

§ 56 
  
 (1) Za nezaopat�ené d�ti podle § 7 odst. 1 písm. a) se považují do 31. prosince 1998 i studenti 
vysokých škol starší 26 let. Toto ustanovení se nevztahuje ode dne p�erušení studia na studenty, kte�í 
studium na vysoké škole p�erušili. 
  
 (2) Za poživatele d�chod� z d�chodového pojišt�ní podle § 7 odst. 1 písm. b) se považují též 
poživatelé d�chod� p�iznaných po 31. prosinci 1992 podle p�edpis� �eské republiky nebo Slovenské 
republiky, pokud jim byl d�chod vypo�ten s p�ihlédnutím k dob� zam�stnání p�ed 1. lednem 1993 u 
zam�stnavatele se sídlem na území �eskoslovenské socialistické republiky nebo �eské a Slovenské 
Federativní Republiky. 
  
 (3) Kde se v jiných p�edpisech používá pojmu "všeobecné zdravotní pojišt�ní", rozumí se tím 
"ve�ejné zdravotní pojišt�ní". 
  

§ 57 
  
 Zrušují se: 
  
 1. zákon �eské národní rady �. 550/1991 Sb. , o všeobecném zdravotním pojišt�ní, ve zn�ní 
zákona �eské národní rady �. 592/1992 Sb. , zákona �eské národní rady �. 10/1993 Sb. , zákona 
�eské národní rady �. 15/1993 Sb. , zákona �. 161/1993 Sb. , zákona �. 324/1993 Sb. , zákona �. 
241/1994 Sb. , zákona �. 59/1995 Sb. , zákona �. 160/1995 Sb. , zákona �. 149/1996 Sb. a nálezu 
Ústavního soudu �eské republiky �. 206/1996 Sb. , 
 
 2. vyhláška Ministerstva financí �. 268/1993 Sb. , kterou se stanoví zp�sob tvorby a použití 
fond� resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojiš�oven, 
 
 3. vyhláška Ministerstva financí �. 269/1993 Sb. , kterou se stanoví bližší podmínky tvorby a 
užití rezervního fondu Všeobecné zdravotní pojiš�ovny. 
 

�ÁST JEDENÁCTÁ 
  

ZM�NA A DOPLN�NÍ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKON� 
 

§ 58 
  



 Zákon �eské národní rady �. 551/1991 Sb. , o Všeobecné zdravotní pojiš�ovn� �eské 
republiky, ve zn�ní zákona �eské národní rady �. 592/1992 Sb. , zákona �eské národní rady �. 
10/1993 Sb. , zákona �. 60/1995 Sb. a zákona �. 149/1996 Sb. , se m�ní a dopl�uje takto: 
 
 1. V § 7 odst. 1 písm. a) se na konci �árka nahrazuje st�edníkem a p�ipojují se tato slova: "ze 
základního fondu se dále hradí náklady na �innost Pojiš�ovny podle § 5 písm. d) ,". 
 
 2. V § 7 odst. 1 písm. c) se na konci p�ipojují tato slova: "; ú�elové fondy nelze vytvá�et z 
prost�edk� základního nebo rezervního fondu". 
 

§ 59 
  
 Zákon �eské národní rady �. 280/1992 Sb. , o resortních, oborových, podnikových a dalších 
zdravotních pojiš�ovnách, ve zn�ní zákona �eské národní rady �. 10/1993 Sb. , zákona �eské 
národní rady �. 15/1993 Sb. , zákona �. 60/1995 Sb. a zákona �. 149/1996 Sb. , se m�ní a dopl�uje 
takto: 
 
 1. V § 13 se vypouští odstavec 2 . 
 
 2. V § 16 odst. 2 se na konci p�ipojuje tato v�ta: 
 
 "Ú�elové fondy nelze vytvá�et z prost�edk� základního nebo rezervního fondu.". 
  
 3. V § 16 se vypouští odstavec 4 . 
 
 4. § 17 odst. 1 zní: 
 
 "(1) Základní fond zdravotního pojišt�ní slouží k úhrad� zdravotní pé�e hrazené ze 
všeobecného zdravotního pojišt�ní a je tvo�en platbami pojistného. Ze základního fondu se dále hradí 
náklady na �innost zam�stnanecké pojiš�ovny podle § 13 odst. 1 písm. d) .". 
  
 5. Za § 22 se vkládá �ást pátá, která v�etn� nadpisu zní: 

 
"�ÁST PÁTÁ 

  
ZAJIŠ�OVACÍ FOND 

  
§ 22a 

  
 (1) Tímto zákonem se z�izuje Zajiš�ovací fond (dále jen "Fond"), který je právnickou osobou. 
Fond se zapisuje do obchodního rejst�íku. Fond není státním fondem ve smyslu zvláštního zákona. 
  
 (2) Fond slouží k úhrad� zdravotní pé�e poskytnuté zdravotnickými za�ízeními pojišt�nc�m 
zam�stnanecké pojiš�ovny likvidované podle 6 odst. 6 písm. a) v p�ípadech, kdy nebyly ke dni 
skon�ení likvidace zam�stnanecké pojiš�ovny uspokojeny všechny splatné pohledávky zdravotnických 
za�ízení, a v p�ípadech, kdy zam�stnanecká pojiš�ovna má více v��itel� a není schopna po delší dobu 
plnit své splatné závazky, nebo je-li p�edlužena. 
  
 (3) Všechny zam�stnanecké pojiš�ovny jsou povinny do Fondu p�ispívat. Ro�ní p�ísp�vek 
zam�stnanecké pojiš�ovny do Fondu �iní 0,5 % pr�m�rných ro�ních výdaj� základního fondu 
zam�stnanecké pojiš�ovny. P�ísp�vek do Fondu je zam�stnanecká pojiš�ovna povinna zaplatit za 
p�edchozí kalendá�ní rok nejpozd�ji do 31. ledna b�žného roku. Fond m�že investovat pen�žní 
prost�edky do státních cenných papír�, cenných papír� se státní zárukou nebo poukázek �eské 
národní banky. 
  
 (4) Fond je �ízen p�ti�lennou správní radou. �leny správní rady jmenuje ministr zdravotnictví. 
�lenové správní rady jsou jmenováni na období p�ti let, a to i opakovan�. Za výkon funkce �lena 
správní rady nenáleží odm�na. 
  
 (5) Podrobnosti o �innosti Fondu upraví statut Fondu, který vydá Ministerstvo zdravotnictví. 



  
§ 22b 

  
 (1) Fond poskytne úhradu zdravotnickému za�ízení na základ� jeho žádosti, jsou-li spln�ny 
podmínky podle § 22a odst. 2. Fond má právo p�ezkoumat oprávn�nost poskytnutí zdravotní pé�e, 
kterou má uhradit; ustanovení tohoto zákona a ostatních zákon� o povinné ml�enlivosti zam�stnanc� 
zam�stnanecké pojiš�ovny se nepoužijí. 
  
 (2) Úhrada se poskytne takto:  
a) pokud jde o pohledávky vzniklé z titulu poskytnutí zdravotní pé�e praktickým léka�em a praktickým 
léka�em pro d�ti a dorost, ve výši 80 % dlužné �ástky, nejvýše však 200 K� na jednoho pojišt�nce, 
  
b) pokud jde o pohledávky vzniklé z titulu poskytnutí ambulantní zdravotní pé�e odbornými léka�i, ve 
výši 80 % dlužné �ástky, nejvýše však 900 K� na jednoho pojišt�nce, 
  
c) pokud jde o pohledávky vzniklé z titulu poskytnutí ústavní zdravotní pé�e, ve výši 80 % dlužné 
�ástky, nejvýše však 1200 K� na jednoho pojišt�nce, 
  
d) pokud jde o pohledávky vzniklé z titulu výdeje lé�iv na základ� léka�ského p�edpisu, ve výši 80 % 
dlužné �ástky, nejvýše však 700 K� na jednoho pojišt�nce. 
  
 (3) Právo zdravotnického za�ízení na úhradu z Fondu se proml�í uplynutím p�ti let ode dne 
stanoveného podle odstavce 1. 
  
 (4) V p�ípad�, že prost�edky Fondu neposta�ují k vyplacení zákonem stanovených úhrad, 
poskytne zbývající �ást pot�ebných pen�žních prost�edk� do Fondu stát ve form� návratné finan�ní 
výpomoci. V takovém p�ípad� se zvyšuje p�ísp�vek zam�stnaneckých pojiš�oven do Fondu od roku 
následujícího po poskytnutí p�j�ky na dvojnásobek procentní sazby uvedené v § 22a odst. 3 . V roce 
následujícím po splacení návratné finan�ní výpomoci se p�ísp�vek snižuje na procentní sazbu 
uvedenou v § 22a odst. 3 . 
  

§ 22c 
  
 Fond se stává v��itelem zdravotní pojiš�ovny ve výši práv zdravotnických za�ízení na pln�ní z 
Fondu.". 
  
§ 60 
  
 Zákon �eské národní rady �. 592/1992 Sb. , o pojistném na všeobecné zdravotní pojišt�ní, ve 
zn�ní zákona �eské národní rady �. 10/1993 Sb. , zákona �eské národní rady �. 15/1993 Sb. , 
zákona �. 161/1993 Sb. , zákona �. 324/1993 Sb. , zákona �. 42/1994 Sb. , zákona �. 241/1994 Sb. , 
zákona �. 59/1995 Sb. a zákona �. 149/1996 Sb. , se m�ní a dopl�uje takto: 
 
 1. V § 15 odst. 1 se na konci p�ipojuje tato v�ta: 
 
 "Nedoplatky pojistného, jejichž výše v úhrnu nep�esahuje u jednoho plátce pojistného a jedné 
pojiš�ovny 50 K�, nelze vymáhat.". 
  
 2. § 18 se dopl�uje odstavcem 4 , který zní: 
 
 "(4) Penále se nep�edepíše, nep�esáhne-li v úhrnu 100 K� za jeden kalendá�ní rok.". 
  
 3. § 28b se dopl�uje odstavcem 4 , který zní: 
 
 "(4) Podle ustanovení § 15 odst. 1 a § 18 odst. 4 postupuje pojiš�ovna i v p�ípad� penále, 
které m�la pojiš�ovna vym��it nebo vymáhat do dne ú�innosti t�chto ustanovení, avšak do dne jejich 
ú�innosti tak neu�inila.". 
  

�ÁST DVANÁCTÁ 
  



§ 61 
Ú�innost 

  
 Tento zákon nabývá ú�innosti dnem 1. dubna 1997, s výjimkou § 15 odst. 10 v�ty první a § 59 
bodu 5, které nabývají ú�innosti dnem 1. ledna 1998. 
 
Zeman v. r. 
 
Havel v. r. 
 
Klaus v. r. 
 
 

Vybraná ustanovení novel 
 

�l.II zákona �. 459/2000 Sb. 
  

P�echodné ustanovení 
  
 Hodnoty bodu a výše úhrad hrazené zdravotní pé�e, v�etn� regula�ních omezení, stanovené 
podle dosavadních právních p�edpis�, se použijí pro 1. pololetí 2001; nedojde-li po nabytí ú�innosti 
tohoto zákona k dohod� o cenách podle § 17 odst. 5 zákona �. 48/1997 Sb. , o ve�ejném zdravotním 
pojišt�ní a o zm�n� a dopln�ní n�kterých souvisejících zákon�, ve zn�ní tohoto zákona, z�stávají v 
platnosti ceny stanovené pro 1. pololetí 2001. 
  

�l.II zákona �. 176/2002 Sb. 
  

P�echodné ustanovení 
  
 Žádosti plátc� pojistného o prominutí pokuty, p�irážky k pojistnému nebo penále podané 
rozhod�ímu orgánu p�ed nabytím ú�innosti tohoto zákona a rozhod�ím orgánem do doby nabytí 
ú�innosti tohoto zákona nerozhodnuté se posuzují podle tohoto zákona. 
  

�l.VII zákona �. 425/2003 Sb. 
  

P�echodné ustanovení 
  
 Za osobu samostatn� výd�le�n� �innou se nepovažuje osoba vykonávající �innost mandatá�e 
na základ� mandátní smlouvy uzav�ené podle obchodního zákoníku, pokud tato smlouva byla 
uzav�ena p�ed 1. lednem 2004. 
  

�l.XIII zákona �. 359/2004 Sb. 
 

P�ECHODNÉ USTANOVENÍ 
  
 1. Ustanovení o neslu�itelnosti funkce poslance Evropského parlamentu podle § 53 odst. 2 
písm. c) a d) zákona �. 62/2003 Sb. , o volbách do Evropského parlamentu a o zm�n� n�kterých 
zákon�, se poprvé užijí na poslance Evropského parlamentu zvolené v prvních volbách do 
Evropského parlamentu v roce 2004. 
  
 2. Ustanovení �ástí druhé až jedenácté se poprvé užijí na poslance Evropského parlamentu 
zvolené v prvních volbách do Evropského parlamentu v roce 2004. 
  

�l.VIII zákona �. 438/2004 Sb. 
 

 V seznamu lé�ivých p�ípravk� a potravin pro zvláštní léka�ské ú�ely podle § 15 odst. 5 v�ty 
první zákona �. 48/1997 Sb. , o ve�ejném zdravotním pojišt�ní a o zm�n� a dopln�ní n�kterých 
souvisejících zákon�, ve zn�ní �l. VII bodu 1 tohoto zákona, jsou dnem nabytí ú�innosti tohoto zákona 
zapsány lé�ivé p�ípravky a potraviny pro zvláštní léka�ské ú�ely obsažené k tomuto dni v �íselníku 
Všeobecné zdravotní pojiš�ovny �eské republiky. Seznam lé�ivých p�ípravk� a potravin pro zvláštní 



léka�ské ú�ely podle v�ty první Ministerstvo zdravotnictví zve�ejní dnem nabytí ú�innosti tohoto 
zákona na své stránce v síti Internet. 

  
�l.II zákona �. 123/2005 Sb. 

 
P�echodné ustanovení 

  
 Žádosti o zapsání do seznamu lé�ivých p�ípravk� a potravin pro zvláštní léka�ské ú�ely 
hrazených ze zdravotního pojišt�ní podané Ministerstvu zdravotnictví p�ede dnem nabytí ú�innosti 
tohoto zákona a Ministerstvem zdravotnictví do nabytí ú�innosti tohoto zákona nerozhodnuté se 
posuzují podle tohoto zákona. 
  
____________________ 
  
1) Zákon �. 218/2002 Sb. , o služb� státních zam�stnanc� ve správních ú�adech a o odm��ování 
t�chto zam�stnanc� a ostatních zam�stnanc� ve správních ú�adech (služební zákon). 
  
1a) § 3 zákona �. 219/2000 Sb. , o majetku �eské republiky a jejím vystupování v právních vztazích. 
  
1a) Zákon �. 435/2004 Sb. , o zam�stnanosti. 
  
1b) § 12a zákona �. 105/1990 Sb. , o soukromém podnikání ob�an�, ve zn�ní zákona �. 219/1991 Sb. 
  
1c) § 44 až 47 zákona �. 359/1999 Sb. , o sociáln�-právní ochran� d�tí. 
  
1d) § 40a zákona �. 117/1995 Sb. , o státní sociální podpo�e, ve zn�ní zákona �. 168/2005 Sb. 
  
2) Zákon �. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. 
  
3) Nap�. zákon �NR �. 85/1996 Sb. , o advokacii, zákon �NR �. 358/1992 Sb. , o notá�ích a jejich 
�innosti (notá�ský �ád), zákon �NR �. 524/1992 Sb. , o auditorech a Komo�e auditor� �eské republiky, 
zákon �NR �. 523/1992 Sb. , o da�ovém poradenství a o Komo�e da�ových poradc� �eské republiky, 
zákon �. 36/1967 Sb. , o znalcích a tlumo�nících, zákon �. 237/1991 Sb. , o patentových zástupcích, 
zákon �NR �. 360/1992 Sb. , o výkonu povolání autorizovaných architekt� a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýr� a technik� �inných ve výstavb�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
4) Nap�. zákon �. 35/1965 Sb. , o dílech literárních, v�deckých a um�leckých (autorský zákon), ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
5) § 76 a násl. a § 93 a násl. zákona �. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník. 
  
6) § 7 odst. 2 písm. b) zákona �NR �. 586/1992 Sb. , o daních z p�íjm�. 
  
6a) § 566 až 575 obchodního zákoníku . 
  
7) Zákon �. 117/1995 Sb. , o státní sociální podpo�e, ve zn�ní zákona �. 137/1996 Sb. 
  
8) § 12a zákona �. 88/1968 Sb. , o prodloužení mate�ské dovolené, o dávkách v mate�ství a o 
p�ídavcích na d�ti z nemocenského pojišt�ní, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
9) § 7 odst. 1 a § 17 odst. 7 zákona �. 1/1991 Sb. , o zam�stnanosti, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
10) Zákon �NR �. 482/1991 Sb. , o sociální pot�ebnosti, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
11) § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních v�cí �. 284/1995 Sb. , kterou se provádí zákon o 
d�chodovém pojišt�ní. 
  
12) § 1 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních v�cí �. 284/1995 Sb. 
  



12a) § 80 písm. b) a c) zákona �. 100/1988 Sb. , o sociálním zabezpe�ení, ve zn�ní zákona �. 
133/1997 Sb. 
  
13) § 37 odst. 2 písm. a) zákona �. 92/1949 Sb. , branný zákon, ve zn�ní zákona �. 164/1992 Sb. 
  
14) § 11 písm. a) bod 1 zákona �. 54/1956 Sb. , o nemocenském pojišt�ní zam�stnanc�, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. 
  
15) § 2 odst. 1 písm. b) na�ízení vlády �. 303/1995 Sb. , o minimální mzd�. 
  
16) § 31 odst. 1 zákona �. 117/1995 Sb. 
  
16a) Zákon �. 221/2003 Sb. , o do�asné ochran� cizinc�. 
  
16b) Zákon �. 325/1999 Sb. , o azylu a o zm�n� zákona �. 283/1991 Sb. , o Policii �eské republiky, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�, (zákon o azylu), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
17) Zákon �NR �. 592/1992 Sb. , o pojistném na všeobecné zdravotní pojišt�ní, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. 
  
17a) § 4 služebního zákona . 
  
18) § 27 zákona �NR �. 592/1992 Sb. , ve zn�ní zákona �NR �. 15/1993 Sb. 
  
19) § 7 odst. 1 zákona �NR �. 280/1992 Sb. , o resortních, oborových, podnikových a dalších 
zdravotních pojiš�ovnách, ve zn�ní zákona �. 149/1996 Sb. 
  
20) Vyhláška ministra zahrani�ních v�cí �. 145/1988 Sb. , o Úmluv� o závodních zdravotních službách 
(�. 161).  
Zákon �. 20/1966 Sb. , o pé�i o zdraví lidu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
21) § 39 odst. 2 zákona �. 20/1966 Sb. , ve zn�ní zákona �NR �. 548/1991 Sb. 
  
22) § 77 zákona �. 20/1966 Sb. , ve zn�ní zákona �NR �. 548/1991 Sb. 
  
22a) § 16 odst. 2 a 3 zákona �. 218/1999 Sb. , o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních 
ú�adech (branný zákon). 
  
22b) § 166 zákona �. 221/1999 Sb. , o vojácích z povolání. 
  
22c) § 21 odst. 2 zákona �. 435/2004 Sb. 
  
23) § 8 zákona �NR �. 160/1992 Sb. , o zdravotní pé�i v nestátních zdravotnických za�ízeních. 
  
23a) Zákon �. 285/2002 Sb. , o darování, odb�rech a transplantacích tkání a orgán� a o zm�n� 
n�kterých zákon� (transplanta�ní zákon). 
  
23b) Vyhláška �. 23/2001 Sb. , kterou se stanoví druhy potravin ur�ené pro zvláštní výživu a zp�sob 
jejich použití. 
  
23b) § 67b odst. 20 zákona �. 20/1966 Sb. , ve zn�ní zákona �. 422/2004 Sb. 
  
23c) Zákon �. 79/1997 Sb. , o lé�ivech a o zm�nách a dopln�ní n�kterých souvisejících zákon�, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
23d) Sm�rnice Rady 89/105/EHS ze dne 21. prosince 1988 o pr�hlednosti opat�ení upravujících 
tvorbu cen u lé�iv užívaných �lov�kem a jejich za�len�ní do rámce vnitrostátních systém� zdravotního 
pojišt�ní. 
  



23e) § 15 vyhlášky �. 54/2004 Sb. , o potravinách ur�ených pro zvláštní výživu a o zp�sobu jejich 
použití. 
  
24) Zákon �. 526/1990 Sb. , o cenách, ve zn�ní zákona �. 135/1994 Sb. 
  
25) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví �R �. 258/1992 Sb. , kterou se vydává seznam zdravotních 
výkon� s bodovými hodnotami, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
26) Vým�r Ministerstva financí �. 01/1997 , kterým se stanoví seznam zboží s regulovanými cenami. 
  
27) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví �R �. 434/1992 Sb. , o zdravotnické záchranné služb�, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
28) Zákon �NR �. 280/1992 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
29) § 53 zákona �. 20/1966 Sb. , ve zn�ní zákona �NR �. 548/1991 Sb.  
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví �SR �. 77/1981 Sb ., o zdravotnických pracovnících a jiných 
odborných pracovnících ve zdravotnictví. 
  
30) § 73b zákona �. 100/1988 Sb. , o sociálním zabezpe�ení, ve zn�ní zákona �. 307/1993 Sb. 
  
31) Nap�. vyhláška Ministerstva zdravotnictví �SR �. 91/1984 Sb. , o opat�eních proti p�enosným 
nemocem, ve zn�ní vyhlášky �. 204/1988 Sb. 
  
32) § 23 odst. 3 a 4 zákona �. 20/1966 Sb. , ve zn�ní zákona �NR �. 548/1991 Sb. 
  
33) § 73b a 93a zákona �. 100/1988 Sb. , ve zn�ní zákona �. 307/1993 Sb. Vyhláška Ministerstva 
práce a sociálních v�cí �. 310/1993 Sb. , o úhrad� za poskytování sociální pé�e ve zdravotnických 
za�ízeních. 
  
34) Hlava III díl 1 zákona �. 258/2000 Sb. , o ochran� ve�ejného zdraví a o zm�n� n�kterých 
souvisejících zákon�. 
  
35) Zákon �. 258/2000 Sb. 
  
36) Zákon �. 20/1966 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví �R �. 
61/1990 Sb. , o hospoda�ení s léky a zdravotnickými pot�ebami, ve zn�ní vyhlášky �. 427/1992 Sb. 
  
37) § 8 odst. 7 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví �R �. 61/1990 Sb. , ve zn�ní vyhlášky �. 427/1992 
Sb. 
  
38) § 12, 13 a 14 sm�rnic Ministerstva zdravotnictví �. 49/1967 V�st. MZ o posuzování zdravotní 
zp�sobilosti k práci, ve zn�ní sm�rnic �. 17/1970 V�st. MZ �SR, reg. �ástka 2/1968 Sb. a �ástka 
20/1970 Sb. 
  
39) § 11, 12, 13 a 14 sm�rnic Ministerstva zdravotnictví �. 49/1967 V�st. MZ, ve zn�ní sm�rnic �. 
17/1970 V�st. MZ �SR, reg. �ástka 2/1968 Sb. a �ástka 20/1970 Sb. 
  
40) § 12 odst. 8 sm�rnic Ministerstva zdravotnictví �. 49/1967 V�st. MZ, ve zn�ní sm�rnic �. 17/1970 
V�st. MZ �SR, reg. �ástka 2/1968 Sb. a �ástka 20/1970 Sb. 
  
41) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví �SR �. 19/1988 Sb. , o postupu p�i úmrtí a o poh�ebnictví. 
  
42) § 105 a § 115 odst. 1 trestního �ádu . 
  
43) Zákon �NR �. 551/1991 Sb. , o Všeobecné zdravotní pojiš�ovn� �eské republiky, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. 
  
44) Zákon �NR �. 280/1992 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  



45) P�íloha �. III odst. 3 vyhlášky �eského ú�adu bezpe�nosti práce a �eského bá�ského ú�adu �. 
110/1975 Sb. , o evidenci a registraci pracovních úraz� a hlášení provozních nehod (havárií) a poruch 
technických za�ízení, ve zn�ní vyhlášky �. 274/1990 Sb. 
  
46) P�íloha �. I vyhlášky �eského ú�adu bezpe�nosti práce a �eského bá�ského ú�adu �. 110/1975 
Sb. , ve zn�ní vyhlášky �. 274/1990 Sb. 
  
47) Zákon �. 71/1967 Sb. , o správním �ízení (správní �ád). 
  
47a) Zákon �. 99/1963 Sb. , ob�anský soudní �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
48) Zákon �. 363/1999 Sb. , o pojiš�ovnictví a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� (zákon o 
pojiš�ovnictví), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 


