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Tomáše Kvapila, Miloše Melčáka, Michala Pohanky na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

-2Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu poslanců Michaely Šojdrové, Jiřího Carbola,
Ludvíka Hovorky, Tomáše Kvapila, Miloše Melčáka, Michala Pohanky na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 19. června 2008
A. Poslankyně Michaela Šojdrová
K čl. I
1. Před dosavadní bod 1 se vkládají nové body 01 až 03, které znějí:
„01. V § 16a odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo umístěné k výkonu
ústavní výchovy v domovech pro osoby se zdravotním postižením27h)“.
Poznámka pod čarou č. 27h zní:
___________
„27h) § 48 zákona č. 108/2006 Sb.“.
02. V § 16a odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo při umístění pojištěnce
z důvodů stanovených zvláštním zákonem27i) bez jeho souhlasu do ústavní péče, vysloví-li s
přípustností převzetí a dalšího držení pojištěnce v ústavní péči souhlas soud27j)“.
Poznámky pod čarou č. 27i a 27j znějí:
________________
„27i) § 24 zákona č. 20/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
27j
)
§ 191a až 191g zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů.“.
03. V § 16a odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno e),
které zní:
„e) při posuzování zdravotní způsobilosti pojištěnce k odběru tkání a orgánů, při odběru tkání
a orgánů a při dispenzární péči o pojištěnce po odběru tkání a orgánů podle
transplantačního zákona27k).
Poznámka pod čarou č. 27k zní:
______________
„27k) Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o
změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona č. 129/2008 Sb.“.“:
2. Dosavadní bod 1 zní:
„1. V § 16a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Regulační poplatek podle odstavce 1 písm. f) se neplatí při ústavní péči o
narozené dítě, a to ode dne porodu do dne propuštění ze zdravotnického zařízení ústavní péče,
ve kterém k porodu došlo, nebo do dne propuštění z jiného zdravotnického zařízení ústavní
péče, do kterého bylo dítě ze zdravotních důvodů bezprostředně po porodu převezeno.“.
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3. Za dosavadní bod 1 se vkládá nový bod 1a, který zní:
„1a. V § 16a se za odstavec 9 doplňují odstavce 10 a 11, které znějí:
„(10) Zdravotnické zařízení nesmí vybírat regulační poplatky v souvislosti s
poskytováním hrazené péče, která podle tohoto zákona regulačním poplatkům nepodléhá. Při
zjištění opakovaného porušování tohoto zákona je zdravotní pojišťovna oprávněna tomuto
zdravotnickému zařízení uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.
(11) Opakované udělení pokuty zdravotnickému zařízení podle odstavce 10 je
důvodem pro ukončení smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče bez výpovědní lhůty
podle § 17 odst. 3.“.“:
B. Poslanec David Rath
K čl. I
Vkládá se nový bod 1, který zní:
„1. V § 16a odstavec 2 zní:
„(2) Regulační poplatek podle odstavce 1 písm. a) až f) se neplatí
a) jde-li o pojištěnce mladšího 18 let,
b) při ochranném léčení nařízeném soudem,
c) při léčení infekčního onemocnění, kterému je pojištěnec povinen se podrobit při nařízené
izolaci ve zdravotnickém zařízení nebo při nařízení karanténních opatření k zajištění
ochrany veřejného zdraví podle zvláštního právního předpisu,
d) jde-li o pojištěnce, který prokáže, že u něj rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin
částky životního minima rodiny a koeficientu 2,
e) jde-li o pojištěnce pobírajícího starobní důchod, pokud nevykonává výdělečnou činnost
na základě pracovněprávního vztahu,
f) jde-li o pojištěnce pobírajícího plný nebo částečný invalidní důchod.“.
Poznámky pod čarou č. 27h a 27i znějí:
_________________
„27h) § 4 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.
27i
)
§ 7 a 8 zákona č. 117/1995 Sb.“.
Dosavadní body 1 a 2 se označují jako body 2 a 3.
(Poznámka legislativního odboru:
Ve třetím čtení je nutno upřesnit zařazení poznámek pod čarou v textu pozměňovacího
návrhu.)

V Praze dne 20. června 2008
Jaroslav Krákora, v.r.
zpravodaj výboru pro zdravotnictví

