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Stanovisko 
    
    

k  
návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, 
oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů 

_______________________________________________________________________________ 
 
 

 
I. Úvod 
 
Cílem návrhu zákona je dle předkladatele 
- zavedení transparentního určení obsazování správních a dozorčích rad zaměstnaneckých 

zdravotních pojišťoven tak, aby takový způsob odpovídal nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl ÚS 
21/15 a uspořádání systému veřejného zdravotního pojištění v České republice; 

- úprava způsobu schvalování klíčových dokumentů z hlediska hospodaření a řízení hrazených 
služeb zdravotní pojišťovnou, tzn. zdravotně pojistného plánu, výroční zprávy a účetní závěrky. 

 
 
II. Připomínky a návrhy změn 
 
Předložená zpráva z hodnocení dopadů regulace (dále též zpráva RIA) je zpracována v souladu 
s obecnými zásadami. 
 
Problém a cíle řešení 
Problémy, na něž má navrhovaná legislativní intervence reagovat, i cíle této intervence jsou 
výstižně a srozumitelně popsány: 
- zakotvit takovou právní úpravy, která bude odpovídat závěrům nálezu Ústavního soudu sp. zn. 

Pl. ÚS 21/15 a zajistit takový způsob obsazování orgánů zaměstnaneckých zdravotních 
pojišťoven, jenž bude odpovídat úlohám jednotlivých aktérů v systému veřejného zdravotního 
pojištění v České republice; 

- zakotvit takovou právní úpravu, která především umožní fakticky schválit zdravotně pojistné 
plány před začátkem kalendářního roku, na nějž jsou sestavovány. 

 
Varianty, jejich dopady a zvolení vybraného řešení 
 
Pro obsazování orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven představil předkladatel 4 nikoliv 
formální varianty; výběr varianty zdůvodnil dle kritéria organizační náročnosti přípravy voleb. 
Pro schvalování základních dokumentů představil předkladatel 3 varianty, výběr zvolené varianty 
zdůvodnil předkladatel kritérii schválení v potřebné časové lhůtě, zajištění přezkumu dokumentů 
orgány státní moci a principem dělení moci ve státě. 
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Předkladatel nepracoval s kvantitativním vyjádřením nákladů a přínosů zvolených variant; 
vzhledem k charakteru problému, ke kterému směřuje legislativní intervence, je tento postup pro 
hodnocení dopadů regulace dostačující. 
 
 
III. Shrnutí připomínek ke zprávě z hodnocení dopadů regulace (zpráva RIA) 
 
PK RIA neuplatňuje připomínky ke zprávě z hodnocení dopadů regulace. 

 
 
IV. Závěr  
 
Pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace na základě posouzení 

zprávy z hodnocení dopadů regulace doporučuje Legislativní radě vlády, aby byl návrh 

zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, 

podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů 

v předloženém znění doporučen vládě ke schválení. 

 

Vypracoval: 

   
   

  
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. 

v. r. 

  

předsedkyně komise 
 
 
 
 
 

 


