
 

	
Shrnutí	 semináře	 k	 návrhu	 zákona,	 kterým	 se	mění	 zákon	 č.	 48/1997	 Sb.,	 o	
veřejném	zdravotním	pojištění,	 respektive	k	návrhu	na	 změny	v	§	16	 tohoto	
zákona	
	
Termín	konání:	25.	4.	2019	
Prezentující	(abecedně):	Tomáš	Doležal,	Ondřej	Dostál,	Petr	Řeháček,	Filip	Vrubel	
	
Paragraf	 16	 upravuje	 tzv.	 individuální	 a	 mimořádnou	 úhradu	 dosud	 nehrazené	 zdravotní	 péče.	
V	současné	době	se	tak	děje	na	základě	žádosti	pacienta	a	za	podmínky,	že	to	je	výjimečná	situace		
a	jediná	možnost	léčby	v	případě,	že:	

• léku	nebyla	stanovena	úhrada	(výrobce	nepožádal	o	úhradu	či	proces	na	SÚKLu	ještě	nebyl	
dokončen)		

• vysoce	inovativní	lék	(tzv.	VILP)	ztratil	dočasnou	úhradu	a	nová	nebyla	stanovena	
• lék	má	přiznanou	úhradu	v	jiných	indikacích	a	za	jiných	podmínek.		

Souhlas	o	úhradě	je	vázán	na	rozhodnutí	revizního	lékaře	dané	pojišťovny,	případné	odvolání	pak	řeší	
vedení	této	zdravotní	pojišťovny.	
	
Předložená	novela,	která	je	nyní	ve	vnitřním	připomínkovém	řízení,	neřeší	„věcné“	aspekty	§	16,	ale	
procedurální	otázky	upravující	správní	řízení.		
V	přípravě	 je	 podle	 sdělení	MZ	 také	 druhá	 část	 novelizace	 48/1997	 Sb.	 týkající	 se	 vstupu	 léčivých	
přípravků	do	úhrad	tzv.	„třetí	cestou“,	která	vstoupí	do	vnitřního	připomínkového	řízení	v	řádu	týdnů.	
Obě	části	novely	potom	budou	 sloučeny	a	do	vnějšího	připomínkového	 řízení	by	měly	 jít	 v	jednom	
celku.	
		
Na	 základě	 příspěvků	 přednášejících	 a	 jejich	 následné	 diskuze	 se	 zástupci	 pacientských	 organizací,	
zástupce	 OZP	 (zástupce	 VZP	 na	 seminář	 nedorazil)	 a	 odborníků	 –	 právníků	 vzniklo	 následné	
doporučení	k	předloženému	návrhu	novelizace	§	16.	Dle	jednotlivých	oblastí:	
	
ODVOLACÍ	ORGÁN	
• Nově	se	ustavuje	zvláštní	kolegiální	orgán	zdravotní	pojišťovny,	jehož	úkolem	je	přezkoumávat	

napadená	rozhodnutí	k	žádostem	o	úhradu	péče	na	zdravotní	pojišťovny	v	1.	stupni	podle	par.16.	
Tzv.	Revizní	komise	bude	rozhodovat	o	odvolání	proti	rozhodnutí	zdravotní	pojišťovny.		

Takový	 návrh	 obsahuje	 skrytá	 rizika,	 která	 mohou	 vést	 k	dalšímu	 zhoršení	 stavu	 poskytování	
výjimečné	zdravotní	péče:	

o Návrh	neřeší	diskriminaci	pojištěnců	napříč	pojišťovnami	-	rozdílná	stanoviska	
pojišťoven		ke	stejným	indikacím	(viz	Analýza	diskriminace	v	příspěvku	Petra	Řeháčka)	

o Návrh	negarantuje	transparentnost	postupu.	Lze	předjímat,	že	členové	těchto	komisí	
ponesou	výrazná	rizika	střetu	zájmů,	podjatosti	a	mohou	se	velmi	snadno	stát	
„vykonavateli	manažerských	zadání“.		



o Návrh	vede	k	riziku	anulace	odpovědnosti	odvolacího	orgánu.	Problém	sdílení	(tedy	
devalvace)	odpovědnosti	a	problém	jejího	přenesení	na	instituce	(člen	jmenovaný	
Ministerstvem	=	odpovědnost	Ministerstva…?)	

o Odpovědnost	samotných	členů	komise	není	řešena	vůbec.	

Proto	doporučujeme,	aby:	
• byl	dodržen	původní	příslib	MZ	ČR,	tedy,	že	by	byl	ustanoven	odvolací	orgán	společný	všem	

zdravotním	pojišťovnám.	Tím	může	být	Odbor	dohledu	nad	zdravotním	pojištěním	MZ	ČR.	Takto	
by	byla	jasně	dána	odpovědnost	za	rozhodování,	rozhodovali	by	úředníci	v	režimu	Zákona	o	státní	
službě,	čímž	by	byly	řešeny	i	případné	podjatosti.	

	
ZASTOUPENÍ	PACIENTA	VS.	RIZIKO	PRO	LÉKAŘE	
• Nově	žádost	o	výjimečnou	úhradu	podává	v	jeho	zastoupení	příslušný	poskytovatel,	tedy	lékař	

nebo	zdravotnické	zařízení,	který	jej	zastupuje	v	řízení	před	zdravotní	pojišťovnou,	nerozhodne-li	
pojištěnec	jinak	(pokud	se	pacient	rozhodne	zastupovat	se	sám	či	využije	služeb	právního	
zastoupení,	je	příslušný	poskytovatel	povinen	poskytnout	mu	odbornou	součinnost).	Jde	tedy	o	
„opt-out“	princip,	kdy	se	poskytovatel	zdravotní	péče	automaticky	stává	právním	zástupcem.		

Tím	pravděpodobně	dojde	k:	
o Navýšení	rizik	pro	lékaře	(„vyvázat“	jej	může	jen	pacient)	
o Navýšení	administrativní	zátěže	pro	lékaře,	která	je	již	nyní	enormní	
o Navýšení	potřebné	právní	erudice	na	straně	lékařů	(mj.	schopnost	argumentovat	vágními	

definicemi	výjimečnosti	a	jedinečnosti)	
o Dovození	právní	zodpovědnosti	zástupce-lékaře	pro	nekompetentně	podané	žádosti	

(navíc	žalovat	lékaře	bude	snaží	a	bližší	řešení	než	nyní	pojišťovnu)	
o Nebezpečná	automatizace	střetu	zájmu	lékaře	a	riziko	podjatosti.	Již	v	současné	době	

jsou	lékaři	pod	tlakem	managementu	z	důvodu	nákladů	na	paragraf	16.	Při	kumulovaném	
efektu	tohoto	opatření	a	rizika	„platby	z	paušálu	poskytovatele“	bude	docházet	
k	nebezpečnému	střetu	zájmů	a	latentní	diskriminaci.	Již	nyní	žádosti	procházejí	(a	
mnohdy	neprocházejí)	přes	interní	komise	poskytovatelů;	výsledky	Analýzy	diskriminace	
v	přístupu	k	výjimečným	zdravotním	službám	v	latentní	diskriminaci	silně	napovídají	již	
v	současném	stavu.	

• Zastoupení	je	pevně	limitováno	–	ukončeno	je	zamítnutím	žádosti	pojišťovnou.	Podobně	jako	výše	
jde	o	pevné	ukotvení	druhého	extrému.	

V	této	 otázce	 není	 názor	 pacientů	 –	 na	 rozdíl	 od	 odborníků/právníků	 -	 jednotný,	 nicméně	 pro	
pacienty	 existuje	 řada	 možností,	 jak	 žádost	 o	 §	 16	 podat;	 kromě	 pomoci	 lékaře	 a	 rodinných	
příslušníků	 jako	 doposud	 jde	 o	 podporu	 pacientských	 organizací,	 Advokátní	 komory	 či	 práce	 „pro	
bono“	některých	advokátů.		
	
Proto	doporučujeme,	aby:	
• byla	zachována	stávající	pravidla	pro	zastoupení,	de	facto	varianta	„opt-in“,	kdy	prakticky	ve	

většině	případů	žádost	podává	lékař.	Při	případném	odvolání,	nebo	již	žádost	v	komplikovaném	
případě	může	lékař	odmítnout,	resp.	předat	k	řešení	pacientovi	spolu	s	medicínskou	
argumentací.	Samotné	vyřízení	žádosti	lékařem	je	ku	prospěchu	většiny	pacientů,	v	případě	
odvolání	je	rozumným	kompromisem	předání	případu	právnímu	zástupci	pacienta.	Ukotvení	



varianty	opt-in	vyžaduje	pouze	jednoduchou	formulaci	souhlasu	pacienta	a	zároveň	umožňuje	
lékaři	vyvázat	se	z	přílišné	administrativy,	právní	odpovědnosti	za	pacienta	a	střetu	zájmů.	

• byla	vydána	jasná	metodika	(nejlépe	ze	strany	MZ	ČR)	pro	lékaře,	jak	postupovat	při	žádosti	o	§	
16.		

	
RIZIKO	Z	PRODLENÍ	

• Zůstává	zachována	možnost	poskytovatele	zdravotních	služeb	poskytnout	jinak	nehrazenou	
zdravotní	službu	(např.	podat	lék),	avšak	také	riziko	pro	poskytovatele,	že	pojišťovna	zpětně	
službu	vyhodnotí	jinak	a	neproplatí.	Tento	stav	je	již	nyní	důvodem	pro	averzi	některých	
poskytovatelů	vůči	výjimečné	péči	dle	paragrafu	16.		

• Zůstává	zachováno	pravidlo,	že	zdravotní	pojišťovna	rozhoduje	„před“	poskytnutím	zdravotních	
služeb.	Tím	se	omezuje	možnost,	aby	si	pojištěnec	péči	zaplatil	a	usiloval	o	její	úhradu	zpětně	–	
přitom	mnohdy	může	jít	o	variantu	pro	pojištěnce	přijatelnou,	zejména	pokud	je	potřeba	péče	
urgentní	a	cena	prvotních	dávek	léčby	je	pro	pojištěnce	a	pacienta	finančně	únosná,	takže	by	si	ji	
mohl	„zaplatit	a	čerpat	teď“	a	spor	s	pojišťovnou	„řešit	až	potom“.			

Proto	doporučujeme,	aby:	
• (i	po	vzoru	některých	sousedních	zemí)	byl	systémově	zaveden	institut	revizního	lékaře	„na	

telefonu“,	právě	pro	případy,	kdy	hrozí	nebezpečí	z	prodlení	a	on	může	svým	stanoviskem	
zastoupit	"předběžné	opatření".	(Některé	zdravotní	pojišťovny	tuto	praxi	provozují	již	nyní.)	

• v	případech,	kdy	se	pacient	rozhodne	léčbu	uhradit	z	důvodu	rizika	z	prodlení	i	přes	prvotní	
nesouhlas	revizního	lékaře	s	úhradou,	mohl	být	jeho	případ	i	dále	–	v	odvolání	-		posuzován	
v	režimu	paragrafu	16	a	léčba	tak	zpětně	proplacena	(změna	definice	„předchozího	souhlasu“).	

• byla	zavedena	fikce	souhlasu	pro	zamezení	nečinnosti.	Nečinnost	je	sice	vymahatelná,	ale	
zavedení	fikce	souhlasu	by	přispělo	k	narovnání	procesních	postupů,	motivaci	dodržování	lhůt	a	
celkově	nízké	ceně	za	ochranu	pacienta	před	rizikem	z	prodlení.	

	
ROLE	MZ	V	DOZORU	A	AUDIT	ŽÁDOSTÍ	NA	§	16	
Nad	rámec	novely	navrhujeme:		
• doplnění	role	MZ	v	oblasti	dozoru	nad	kvalitou	a	rovností	poskytování	výjimečných	zdravotních	

služeb.		
• A	to	tak,	aby	byl	uzavřen	kruh	mezi	stanovením	úhrady,	definicí	výjimečné	péče,	jejím	

poskytováním	a	revizí	a:	
o MZ	sledovalo	statistiky	žádostí	a	jejich	schvalování,	pravidelně	provádělo	(nejdéle	každý	

rok)	audit	a	zveřejňovalo	výsledky.	Cílem	prověřování	by	měla	být	zejména	správnost	
rozhodování	v	první	i	druhé	instanci,	jak	procesní,	tak	medicínská.	Dále	by	měla	být	
srovnána	rovnost	praxe	mezi	jednotlivými	pojišťovnami,	a	tím	udržována	kvalita	
rozhodování	a	revize,	a	předcházení	diskriminaci.	

o MZ	výsledky	svých	zjištění	proaktivně	předkládalo	k	SÚKL	formou	návrhů,	např.	na	
rozšíření	indikací,	schválení	úhrady	novým	léčivům	apod.	v	případě,	kdy	počet	žádajících	
přesáhne	hodnocení	„výjimečnosti“.	Tzn.,	že	by	MZ	aktivně	napomáhalo	systemizaci	
úhrad,	a	to	na	základě	objektivních	srovnání	a	z	pozice	dozorového	orgánu	jak	pojišťoven,	
tak	SÚKL.	Tím	by	MZ	fungovalo	jako	prvek	vyrovnávání	balance	v	systému	všeobecného	
zdravotního	pojištění.	



o V	případě,	kdy	by	Odbor	dohledu	nad	zdravotním	pojištěním	MZ	byl	zároveň	odvolacím	
orgánem,	tato	role	by	se	ještě	posílila.	

DALŠÍ	OBLASTI	SE	VZTAHEM	K	§	16	
V	prezentacích	panelistů	zazněly	 	také	návrhy	na	věcné	změny	s	přesahem	§	16,	které	 jeho	aplikaci	
ovšem	zásadně	ovlivňují.	Konkrétně	jde	např.	o:	

• definici	pravidel	určování	„jediné	možnosti“	léčby	-	vztah	k	efektu	a	kvalitě	léčby,	vztah	
k	řízení	o	výši	a	podmínkách	úhrady	před	SÚKL,		

• pravidla	fungování	SÚKL	–	pacient	by	měl	nově	být	účastníkem	řízení	(rozšíření	možností	
zahájení	řízení),	hodnocení	efektivity	léčby	na	bázi	parametrů	relevantních	pro	inovativní	
léky	(PFS	vs.	OS,…),	dodržování	lhůt	a	aktivní	role	SÚKL	ve	správním	řízení	při	nečinnosti	
účastníků,		

• otázku	financování	schválených	služeb	podle	§	16	(„jdou	nemocnici	do	paušálu?“),	
• procesní	jistoty	a	pravidla,	včetně	dodržování	lhůt	ze	strany	zdravotních	pojišťoven	
• jasné	definování	odvolacího	procesu	a	zajištění	vymahatelnosti	nároku	pojištěnce	

	
	
Uvedené	 připomínky	 a	 návrhy	 by	 měly	 být	 brány	 na	 zřetel	 v	rámci	 připravované	 další	 novelizace	
zákona	č.	48/1997	Sb.	
	
Vzhledem	k	účasti	i	ohlasům	uspořádají	pořadatelé	v	horizontu	cca.	1	měsíce	další	seminář	věnující	se	
jedné	z	dalších	oblastí	novelizace	ZVZP.	
	


