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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s  polovinou roku 2014 přichází mimo jiné 
řada otázek na vyhlídky stran legislativních a fak-
tických podmínek poskytování zdravotní péče 
pro následující období. Proto jsme Vám připravili 
aktuální informace z  oblasti legislativních prací 
na zdravotnických předpisech, a dále jsme se 
zaměřili na stav dohodovacího řízení o způsob 
úhrad v následujícím roce 2015.

VÝVOJ ZDRAVOTNICKÉ LEGISLATIVY 
V ROCE 2014

Po seznámení se s aktuálním stavem Plánu 
legislativních prací vlády na rok 2014 lze říci,  
že v oblasti zdravotnictví nás v  nejbližší době 
nečekají žádné převratné změny, které by 
zásadním způsobem změnily současný stav  
a tím v  širším měřítku nutily poskytovatele ke 
změnám v rámci jejich lékařských praxí.

Nic nového se tak nechystá v oblasti zákona 
o zdravotních službách, který upravuje veškeré 
základní otázky vztahů mezi lékařem a pacien-
tem, jakož i oblast oprávnění k poskytování zdra-
votních služeb.

Změny naopak dozná úprava zákona o spe-
cifických zdravotních službách, kde by v prů-
běhu první poloviny roku 2015 měly nabýt účin-
nosti změny v  oblasti pracovně lékařské péče, 
v  oblasti zobrazovacích metod, diskutují se  
i změny v oblasti kastrací.

V Poslanecké sněmovně je v současné době 
novela zákona o veřejném zdravotním pojiš-
tění, v  jejímž rámci ministerstvo zdravotnictví 
reaguje na nález Ústavního soudu ČR z března 
t.r., kdy byl zrušen indikační seznam pro lázeň-
skou péči – nyní se tedy tato úprava dostává 
částečně přímo do zákona a částečně (jednotlivá 
lázeňská místa) do souběžně připravovaného 
nařízení vlády. Současně s tím bude do zákona 
zapracována i tzv. transparenční novela upravu-
jící pravidla uveřejňování smluv mezi zdravotními 
pojišťovnami a poskytovateli zdravotních slu-
žeb. Sněmovnou prochází rovněž novela rušící 
regulační poplatky za recept a za návštěvu  
lékaře (funkční tak zůstává již jen poplatek za  
 

pohotovost), opět s  předpokládanou účinností 
nejpozději od 1. 1. 2015.

Pozastaveno bylo naopak přijímání nového 
komplexního zákona o zdravotnických pro-
středcích, kdy po projednání tohoto předpisu 
Poslaneckou sněmovnou v 1. čtení byla norma 
postoupena do zdravotního výboru – ten na 
žádost ministra zdravotnictví její další projedná-
vání pozastavil, a to do doby, než budou věcně 
připraveny a předjednány potřebné pozměňo-
vací návrhy, které by předlohu uvedly do stavu 
vyhovujícímu především praxi – jedná se napří-
klad o oblasti zpřesnění a zjednodušení povinné 
evidence zdravotnických prostředků poskytova-
teli zdravotních služeb, vydávání zdravotnických 
prostředků přímo lékaři, plnění oznamovací 
povinnosti stran zdravotnických prostředků, 
možnost i nadále používat starší přístroje bez 
značky CE za podmínek v  novém zákoně sta-
novených a mnoho dalších. Pokračování legisla-
tivního procesu ve smyslu dokončení projednání 
předlohy ve zdravotním výboru tak lze očekávat 
nejdříve v  měsíci září t.r., účinnost nejdříve od 
1. 1. 2015.

Jako pro praxi pozitivní zprávu hodnotíme 
vládou schválenou novelu zákona o léčivech, 
na jejímž základě zůstává i po 1. 1. 2015 mož-
nost využívat při preskripci klasické papí-
rové recepty. Elektronické recepty zůstávají 
povinné pro předepisování léčebného konopí 
či jiných návykových látek. Uvedená novela je 
nyní postoupena k  projednání a schválení do 
Poslanecké sněmovny – účinnost nejpozději 
1. 1. 2015.

Zcela se pak na úrovni resortu zdravotnic-
tví zastavily práce na novele zákona o regu-
laci reklamy, kterou mělo dojít ke zpřísnění 
reklamy na humánní léčivé přípravky a v té sou-
vislosti k  dalšímu svázání pravidel vztahů mezi 
poskytovateli zdravotní péče a výrobci léčiv.  
Po nedokončeném legislativním procesu před 
rozpuštěním předchozí Poslanecké sněmovny, 
se nyní tato norma neobjevuje v resort-
ním  legislativním plánu na nejbližší období, 
ani se nečiní žádné kroky vedoucí k  její- 
mu znovupředložení. Potencionální možnost,  
že příslušná novela bude znovu do legislativního 
procesu vrácena, však vyplývá ze záměru nove-
lizovat tento právní předpis na úrovni Minister- 
 

stva průmyslu a obchodu, do jehož gesce zákon 
o regulaci reklamy jinak spadá – předložení  
novely do vlády je plánováno na podzim t.r.; 
s případným přesahem do oblasti zdravotnictví 
– konkrétně ve smyslu reklamy na léčiva, Vás 
seznámíme v budoucích Newsletterech.

Mimo výše zmíněné aktivity plánuje Minis-
terstvo zdravotnictví v  tomto roce ještě zahájit 
práce na nových zákonech o biocidních příprav-
cích a o ochraně zdraví před tabákem, alkoho-
lem a jinými návykovými látkami a na celé řadě 
prováděcích předpisů.

DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2015

Jednání o způsobu úhrad pro rok 2015 
probíhající mezi zdravotními pojišťovnami  
a skupinami poskytovatelů bylo letos zahájeno 
10. 4. 2014. Samotné jednání po jednotlivých 
segmentech probíhá od 1. 5. 2014 a ukončeno 
bude k  31. 7. 2014 (výsledkem by měly být 
návrhy úhrad, které se podařily v  rámci doho-
dovacího řízení vyjednat). Následovat bude tzv. 
oponentní řízení, celé dohodovací řízení bude 
ukončeno k 21. 8. 2014.

Byť samotná vyjednávací fáze ještě není 
ukončena, dle aktuálních informací se jeví jako 
vysoce pravděpodobné, že v  našem seg-
mentu ambulantních specialistů k  dohodě 
opět nedojde (tak jako v  minulých letech)  
a principy úhrady zdravotních služeb v roce 2015 
tak budou opět stanoveny úhradovou vyhláškou 
ministra zdravotnictví, resp. na základě dohody 
mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami, 
úhradovými dodatky na rok 2015.

Aktuální vývoj budeme i nadále sledovat  
a o finálních výsledcích dohodovacího řízení Vás 
budeme informovat v příštím Newsletteru.

Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit na níže 
uvedené kontakty.

Děkujeme Vám za Vaši vstřícnost a spolupráci.
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