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Stanovisko 
 

vlády k návrhu 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, a některé další zákony 
(sněmovní tisk č. 851) 

 
 

Vláda na jednání své schůze dne 12. prosince 2012 projednala a posoudila 
návrh 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,     
a některé další zákony (sněmovní tisk č. 851), a vyslovila s tímto návrhem nesouhlas, 
a to především z dále uvedených důvodů. 
 

1. Vzhledem k tomu, že jako jeden z hlavních argumentů je uváděno 
přesvědčení, že zavedení regulačních poplatků je v rozporu s čl. 31 Listiny základních 
práv a svobod, vláda upozorňuje, že Ústavní soud posoudil návrh na zrušení těch 
zákonných ustanovení, která regulační poplatky ve zdravotnictví zavádějí, a svým 
nálezem sp. zn. Pl. ÚS 1/08 ze dne 20. května 2008 konstatoval, že tato ustanovení 
nejsou v rozporu s čl. 31 Listiny základních práv a svobod. 
 

2. Případné negativní dopady regulačních poplatků na děti, seniory a některé 
další okruhy osob byly eliminovány zejména zákonem č. 270/2008 Sb., kterým se 
mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem                           
č. 59/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 
některé další zákony, a zákonem č. 298/2011 Sb., kterým se mění zákon                    
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
 

3. Předložený návrh zákona není podložen rozborem účinnosti a efektivnosti 
zavedených regulačních poplatků a neobsahuje ani vyčíslení finančních dopadů na 
veřejné rozpočty včetně státního rozpočtu. Plošné zrušení regulačních poplatků by 
vedlo k zásadním problémům v systému úhrad zdravotních služeb a znamenalo by 
opětovné zhoršení, popřípadě i nadužívání poskytovaných zdravotních služeb. 
 

4. Z hlediska finanční situace systému veřejného zdravotního pojištění vláda 
považuje návrh na plošné zrušení regulačních poplatků za nepřijatelný, zejména 
v kontextu zájmu na stabilizaci veřejných rozpočtů v České republice. 
 


