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Co se již podařilo prosadit

� Zákon o zdravotních službách platný od 1.4. 2012

Práva pacienta:

� Informace o průběhu léčby

� Vyšetření a názor druhého lékaře hrazeno vzp

� Ne/souhlasit s péčí

� Přítomnost blízkých osob při poskytování 
zdravotních služeb

Zvláštní úprava stížností pacientů

Předem vyslovené přání (living will)



Co se již podařilo prosadit

� Zákon o specifických zdravotních službách platný 
od 1.4. 2012

� Definuje zdravotní služby poskytované za zvláštních 
podmínek (tj. asistovaná reprodukce, sterilizace a 
kastrace, psychochirurgické výkony, změna pohlaví u 
transexuálních osob, genetická vyšetření, klonování a 
odběry krve)

� Ověřování nových poznatků použitím metod dosud 
neuvedených v klinické praxi

� Ochranné léčení uložené soudem



Co se již podařilo prosadit

� Zákon o zdravotnické záchranné službě platný od 
1.4. 2012

� Určuje jednotné podmínky pro poskytování 
zdravotnické záchranné služby s cílem zajistit její 
dostupnost

� Nově jsou určeny povinnosti ZZS a časový limit 
dojezdů tak, aby nebyl v praxi v odlehlejších částech 
ČR porušován



Co se již podařilo prosadit

� Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

� Omezení pohybu pojištěnců mezi pojišťovnami
� Definice nároku pojištěnce (místní a časová 

dostupnost, defacto určení standardu)
� Legální možnost připlacení za ekonomicky náročnější 

variantu péče
� Elektronická aukce na úhrady léčivých přípravků
� Přesun úhrady některých druhů očkování na 

zdravotní pojišťovny (př. očkování proti rakovině 
děložního čípku)

� Vyřazení volně prodejných léků z úhrady
� Vyloučení odkladného účinku proti rozhodnutí 

SÚKLu
� Zvýšení poplatku za den hospitalizace na 100 Kč



Připravované zákony

� Zákon o univerzitních nemocnicích 

� Proměna fakultních nemocnic, které jsou 
příspěvkovými organizacemi zřízenými MZČR, na 
univerzitní nemocnice s novou právní formou

� Manažerský způsob řízení = jednoznačná 
odpovědnost vedoucích pracovníků za hospodaření

� Rozhodování o zásadních záležitostech v UN bude 
prováděno prostřednictvím zástupců státu, vysokých 
škol, resp. lékařských fakult, u jejichž studentů je 
výuka vykonávána v UN. Svoji roli budou mít i kraje.



Připravované zákony

� Zákon o regulaci reklamy

� Snížení prostoru pro korupci a neetická jednání ve 
zdravotnictví - zpřísňuje i pravidla pro vzdělávací 
akce lékařů, takzvanou kongresovou turistiku, řeší 
otázku reklamy na potravinové doplňky a také sankce 
za protiprávní jednání

� Zakazují se soutěže, loterie a hry, kterými firmy 
ovlivňují předepisování léků – předpokládáme zákaz 
vstupu do ordinací businessmanů během ordinačních 
hodin (ekonomický argument – pojišťovny mají pro 
své klienty nasmlouvaný určitý počet hodin!)



Připravované zákony

� Zákon o ochraně před škodami způsobenými 
návykovými látkami

� Cílí na DĚTI a MLADISTVÉ – nejzranitelnější 
skupinu obyvatel � více než ¾ kuřáků začínají kouřit 
do 18 roku věku!

� Rozšíření nekuřáckého prostředí

� Rozšíření míst, kde bude zakázán prodej alkoholu a 
tabákových výrobků � zlepšení vymahatelnosti 
zákona v této souvislosti

� Rozšíření míst se zákazem vstupu a zdržování se 
osob, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo 
jiných návykových látek a jsou ve stavu, v němž 
ohrožují sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo 
majetek



Připravované zákony

� Zákon o zdravotnických prostředcích

� zákon přináší zcela novou komplexní kategorizaci 
zdravotnických prostředků hrazených při poskytování 
ambulantní péče

� SÚKL bude nově vydávat Seznam hrazených 
zdravotnických prostředků, čímž budou eliminovány 
problémy se zařazováním do číselníků zdravotních 
pojišťoven

� zajištění větší míry bezpečnosti a informovanosti
� nová kategorizace zdravotnických prostředků

minimalizuje neodůvodněné rozdíly v úhradách velmi
podobných zdravotnických prostředků

� bude zásadním způsobem zvýšena právní jistota
ohledně nároku pacienta - o zařazení do úhrad nebude
rozhodovat zdravotní pojišťovna, ale nezávislý SÚKL



Připravované zákony

� Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

� Mění úpravu přechodu mezi pojišťovnami

� Smlouvy o poskytování péče a výběrová řízení na 
poskytovatele zdravotních služeb budou muset být 
veřejné

� Zakotvení systému DRG a procesu hodnocení 
nových technologií HTA ���� obojí v zákoně

� Možnost ZP vyhlásit programy preventivního a 
racionálního využívání zdravotních služeb – ti, kteří 
budou dbát na prevenci a racionální využívání 
služeb, budou bonifikováni



Připravované zákony

� Novela zákona o zdravotních pojišťovnách

� Vyjasnění role Ministerstva zdravotnictví při 
kontrole, dohledu a správě systému veřejného 
zdravotního pojištění

� Zamezení propojení mezi pojišťovnami a 
poskytovateli

� Povinnost zveřejňování všech smluv

� Zákaz využívat „náběrčí“ pro přechod pojištěnců 
nebo zrušení dozorčích rad

� Novela obecně přinese zvýšení kontroly, 
transparentnosti a možnosti řízení a státního 
dohledu nad zdravotními pojišťovnami.



Děkuji za pozornost


