
 

290/2017 Sb.  

 

ZÁKON 

 

ze dne 16. srpna 2017,  

 

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  

 

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  

 

ČÁST PRVNÍ  

 

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění  

 

Čl.I 

 

  

 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., 

zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 

Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 

pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 

Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 

309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., 

zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 

Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 

436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., 

zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 

Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 

165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., 

zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 

57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona 

č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., 

zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 

Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 

365/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona 

č. 275/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., 

nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 

109/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 256/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., 

zákona č. 1/2015 Sb., zákona č. 200/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., 

zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 200/2017 

Sb., se mění takto:  

 

 1. V § 7 odst. 1 písmeno h) zní:  

 

"h) osoby ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby, osoby ve výkonu trestu odnětí 

svobody nebo osoby ve výkonu ústavního ochranného léčení;".  
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 2. V § 16b odst. 1 se částka "2 500 Kč" nahrazuje slovy "1 000 Kč a u pojištěnců 

starších 70 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku, ve výši 500 Kč".  

 

 3. V § 17a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který 

zní:  

 

 "(2) Zdravotní pojišťovna zveřejní zvláštní smlouvu podle odstavce 1 způsobem a ve 

lhůtě stanovené v § 17 odst. 9 větě první. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě zveřejní 

zdravotní pojišťovna každý dodatek nebo změnu zvláštní smlouvy, z nichž vyplývá způsob a 

výše úhrady zdravotní pojišťovny poskytovateli sociálních služeb za poskytnuté hrazené 

služby nebo rozsah poskytovaných hrazených služeb (dále jen "dodatek ke zvláštní 

smlouvě"). Zvláštní smlouva nebo dodatek ke zvláštní smlouvě nabývají účinnosti dnem 

zveřejnění podle věty první. Dojde-li mezi poskytovatelem sociálních služeb a zdravotní 

pojišťovnou k dohodě o způsobu a výši úhrady hrazených služeb až v průběhu kalendářního 

roku, na který mají být dohodnuty, mohou se poskytovatel sociálních služeb a zdravotní 

pojišťovna dohodnout, že se tato dohoda vztahuje na stanovení způsobu a výše úhrady 

hrazených služeb pro celý tento kalendářní rok či jeho část. Zdravotní pojišťovna nezveřejní 

informace a údaje, které jsou předmětem ochrany podle jiných právních předpisů.".  

  

 4. V § 30 odst. 2 písm. b) bodu 4 se slova " ; hrazenou službou dále je u pojištěnců nad 

65 let věku očkování proti pneumokokovým infekcím dle schváleného očkovacího schématu" 

zrušují.  

 

 5. V § 30 odst. 2 písm. b) bodu 5 se slova "3 dávky očkovací látky byly aplikovány do 

sedmého měsíce věku pojištěnce" nahrazují slovy "byly všechny dávky očkovací látky 

aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce".  

 

 6. V § 30 odst. 2 písm. b) bodu 6 se slova "a to pro dívky," zrušují.  

 

 7. V § 30 odst. 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 7, 

který zní:  

 

"7. proti invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu 

onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b a proti chřipce, a to u 

pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie), 

pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk, 

pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují 

dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní 

meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.".  

  

 8. V § 30 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), 

které zní:  

 

"f) očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro očkování pojištěnců 

nad 65 let věku proti pneumokokovým infekcím; hrazené očkovací látky schvaluje 

Ministerstvo zdravotnictví na základě doporučení Národní imunizační komise a zveřejňuje je 

formou sdělení ve Sbírce zákonů.".  

  

 9. V § 39a odst. 2 písm. a) se za slovo "Rumunska," vkládá slovo "Řecka,".  
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 10. V § 39a se odstavec 7 zrušuje.  

 

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 7 a 8.  

  

 11. V § 39b odst. 10 se na konci textu písmene c) doplňují slova "a jsou-li současně 

splněny podmínky stanovené v písmenu a) nebo b)".  

 

 12. V § 45a odst. 1 písm. a) se na konci textu doplňují slova "nebo nezveřejní zvláštní 

smlouvu podle § 17a odst. 2 nebo dodatek ke zvláštní smlouvě".  

 

 13. V § 55 se doplňuje odstavec 9, který zní:  

 

 "(9) Při změně zdravotní pojišťovny podle § 11a si zdravotní pojišťovny bezplatně 

předávají informace podstatné pro uplatnění náhrady nákladů na hrazené služby podle 

odstavce 1.".  

  

 14. V příloze č. 1 bod 23 zní:  

 

 

 

"23.   014     Výplň stálého zubu nebo dočasného zubu                   W    Hrazeno 

pouze při použití         

               (bez ohledu na počet plošek, včetně                           nedózovaného 

amalgámu             

               rekonstrukce růžku)                                           v rozsahu 

celého chrupu, při      

                                                                             použití 

samopolymerujícího        

                                                                             kompozita pouze 

v rozsahu         

                                                                             špičáků včetně. 

U dočasných 

                                                                             zubů, u dětí do 

dne dosažení  

                                                                             15 let věku nad 

rozsah špičáků  

                                                                             včetně a u 

těhotných a kojících 

                                                                             žen hrazeno 

pouze při použití  

                                                                             skloionomerního 

cementu.  

                                                                             Není-li použití 

skloionomerního 

                                                                             cementu možné 

z hlediska  

                                                                             zdravotního 

stavu pojištěnce, 

                                                                             hrazeno při 
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použití dózovaného  

                                                                             amalgámu, při 

použití  

                                                                             

samopolymerujícího kompozita pouze 

                                                                             v rozsahu 

špičáků včetně.“. 

  

Čl.II 

Přechodná ustanovení  

 

 1. Zvláštní smlouvy podle § 17a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode 

dne nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně dodatků ke zvláštním smlouvám, které byly 

uzavřeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a mají nabýt účinnosti po dni nabytí 

účinnosti tohoto zákona, zveřejní zdravotní pojišťovny nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona; tyto zvláštní smlouvy, včetně dodatků ke zvláštním smlouvám, 

nabývají účinnosti dnem v nich stanoveným.  

  

 2. Řízení zahájená podle § 39a zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona.  

  

ČÁST DRUHÁ  

 

Změna zákona o zdravotních službách  

 

Čl.III 

  

 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

(zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 437/2012 Sb., 

zákona č. 66/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 205/2015 

Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 147/2016 Sb., zákona č. 

189/2016 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., 

zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 206/2017 

Sb. a zákona č. 251/2017 Sb., se mění takto:  

 

 1. V části čtvrté se za hlavu II vkládá nová hlava III, která včetně nadpisu zní:  

 

"HLAVA III  

 

HOSPIC 

 

  

§ 44a  

 

 (1) Hospicem se rozumí poskytovatel, který poskytuje zdravotní služby nevyléčitelně 

nemocným pacientům v terminálním stavu ve speciálních lůžkových zdravotnických 

zařízeních hospicového typu nebo ve vlastním sociálním prostředí pacienta.  

  

 (2) Hospic pacientům a jejich osobám blízkým zpravidla poskytuje i další navazující 
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služby podle jiných právních předpisů.".  

  

 2. V § 70 odst. 3 se za větu první vkládá věta  

 

 "V čele statistického ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh 

ministra zdravotnictví.".  

  

 3. V § 77a odst. 3 písmeno a) zní:  

 

"a) agendový identifikátor fyzické osoby přidělený podle zákona upravujícího informační 

systém základních registrů
18)

 k pojištěnci, kterému byla poskytnuta zdravotní služba 

specifikovaná podle písmene d) a uhrazená zdravotní pojišťovnou poskytovateli nebo 

poskytovateli sociálních služeb; pokud agendový identifikátor fyzické osoby nebyl přidělen, 

identifikační číslo tohoto pojištěnce,".  

  

 4. V § 77a odst. 3 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která včetně 

poznámky pod čarou č. 54 znějí:  

 

"b) údaj o pohlaví pojištěnce uvedeného v písmenu a) a rok jeho narození,  

  

c) kód obce adresy místa pobytu pojištěnce uvedeného v písmenu a) ze základního registru 

územní identifikace, adres a nemovitostí
54)

 a  

 54) Vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a 

nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 415/2016 Sb.".  

 

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno d).  

  

ČÁST TŘETÍ  

 

Změna zákona č. 66/2017 Sb.  

 

Čl.IV 

  

 Zákon č. 66/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách 

některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony, se mění takto:  

 

 1. V čl. VIII písm. a) se text "48, 49," zrušuje.  

 

 2. V čl. VIII písm. b) se slova "bodů 65 a 70" nahrazují slovy "bodu 70".  

 

 3. V čl. VIII písm. c) se za text "47" vkládá text " , 48, 49," a text "a 63" se nahrazuje 

textem " , 63 a 65".  

 

ČÁST ČTVRTÁ  

 

ÚČINNOST 

 

  

Čl.V 
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 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 

10 a čl. IV, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení, a ustanovení čl. III bodů 2 až 4, 

která nabývají účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho 

vyhlášení.  

 

Hamáček v. r.  

 

Zeman v. r.  

 

Sobotka v. r. 


