Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna
Výbor pro zdravotnictví
7. volební období

2014

USNESENÍ č. 17
z 5. schůze konané dne 23. ledna 2014

k vládnímu 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 další související zákony /sněmovní tisk 10/_______________________________
Po úvodním slově ministra zdravotnictví MUDr. Martina Holcáta, MBA, zpravodajské
zprávě poslance MUDr. Davida Kasala a po rozpravě
Výbor pro zdravotnictví
I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila souhlas
s vládním návrhem 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 další související zákony, /sněmovní tisk 10/ ve znění přijatých
pozměňovacích návrhů:

K části první
k čl. I bodu 6
1. V § 14b odstavec 1 zní:
„(1) Vláda nařízením vymezí hrazené přeshraniční služby, u nichž je poskytnutí náhrady nákladů
podle § 14 odst. 3 podmíněno udělením předchozího souhlasu. Jako hrazené přeshraniční služby, u
nichž je poskytnutí náhrady nákladů podmíněno předchozím souhlasem, lze vymezit pouze
a) zdravotní služby vyžadující hospitalizaci alespoň na jednu noc,
b) zdravotní služby vyžadující vysoce specializované zdravotnické nebo přístrojové
vybavení,
c) zdravotní služby poskytované na specializovaných pracovištích nebo v centrech vysoce
specializované péče podle zákona o zdravotních službách, nebo
d) zdravotní služby zahrnující léčbu, která představuje zvláštní riziko pro pacienta nebo
obyvatelstvo.“.

2. V § 14b odst. 4 písmeno d) zní:
„d) lze požadované zdravotní služby pojištěnci poskytnout na území České republiky ve lhůtě,

která je lékařsky odůvodnitelná s ohledem na současný zdravotní stav a
pravděpodobný průběh nemoci pojištěnce.“.
k čl. I bodu 8
V nově vkládaném odstavci 4 se slova „následujícího měsíce po“ nahrazují slovy „měsíce
následujícího po dni“.

II.

z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi
Poslanecké sněmovny.

David Kasal, v.r.
zpravodaj výboru
Bohuslav Svoboda, v.r.
ověřovatel výboru

Rostislav Vyzula, v.r.
předseda výboru

