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:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném
na veřejné zdravotní pojištění, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)

+420 236 080 454

e-mail:

amsp@amsp.cz

K předloženému Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné
zdravotní pojištění, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích uplatňuje Asociace
malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) následující připomínky zpracované ve
spolupráci s Asociací výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (ADVZP):
Připomínky AMSP ČR a AVDZP k materiálu s názvem: Novela zákona č. 48/1997 Sb.

Č. př.
AVDZP
AMSP ČR
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Zásadní připomínky
§17,odst.7,písm.a/, bod 2

jiným osobám, se kterými zdravotní
pojišťovna uzavřela smlouvu o výdeji
zdravotnických prostředků (dále jen
„smluvní výdejci“), pouze individuálně
zhotovované zdravotnické prostředky
zdravotnické prostředky na zakázku,
zdravotnické prostředky pro
inkontinentní pacienty, zdravotnické
prostředky ortopedicko protetické,
zdravotnické prostředky pro
přístrojovou lymfodrenáž,
zdravotnické prostředky pro pacienty s
poruchou mobility, zdravotnické
prostředky pro pacienty s poruchou
sluchu, zdravotnické prostředky pro
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Odůvodnění

Upravit tak, aby to bylo
v souladu se zněním v příloze
3
Zdravotnické prostředky,
které jsou volně prodejné a
nevyžadují žádnou odbornou
aplikaci, není nutné vydávat
odborným pracovníkem
s farmaceutickým vzděláním.

pacienty s poruchou zraku,
zdravotnické prostředky respirační,
inhalační a pro aplikaci enterální
výživy, a opravy a úpravy těchto
zdravotnických prostředků podle
přílohy č. 3 k tomuto zákonu,
AVDZP

2

Z

Výrobce zdravotnického prostředku,
zplnomocněný zástupce výrobce
zdravotnického prostředku usazeného
ve třetí zemi, anebo osoba písemně
pověřená výrobcem zdravotnického
prostředku k jednání podle této části
nebo zplnomocněným zástupcem
výrobce zdravotnického prostředku
usazeného ve třetí zemi k jednání ve
všech záležitostech podle této části
týkajících se veškerých výrobcem na
trh uváděných zdravotnických
prostředků v rozsahu pověření, avšak
vždy pouze jedna z těchto osob, (dále
jen „ohlašovatel“) elektronicky ohlásí
Ústavu zařazení, vyřazení nebo změnu
zařazení zdravotnického prostředku
do úhradové skupiny, popřípadě do
skupiny zaměnitelných prostředků,
pokud byla Ústavem vytvořena. Třetí
zemí se rozumí jakýkoliv stát kromě
České republiky, členských států
Evropské unie, smluvních států
Dohody o Evropském hospodářském
prostoru a Švýcarské konfederace. Na
zaměnitelnost zdravotnických
prostředků nemá vliv odlišná osoba
výrobce zdravotnického prostředku,
jiné barevné provedení, dílčí rozdíly v
materiálovém složení, odlišnosti ve
vzhledu a obdobné rozdíly
v provedení, které neovlivňují funkční
vlastnosti a určený účel použití
zdravotnického prostředku.

AMSP ČR

AVDZP
AMSP ČR

§39r,odst.2

3

Z

Příloha č.3, ODDÍL C

07.03.02.01 – 07.03.02.06
Ponechat v původním znění
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Nyní možné mít u
nadnárodních společností
s obrovským rozsahem
výrobků pouze jednu
pověřenou osobu, která
navíc je právně odpovědná
za veškeré výrobky a to i ty
které nedistribuuje. Navíc
tato možnost silně omezuje
flexibilitu cen a změn a to i
ze strany zdravotních
pojišťoven vyvolat úspěšné
DNC, cenové ujednání,
pokud ohlašovatel nebude
mít primární zájem toto
řešit.

Vytvoření pouze dvou skupin
chodítek s nízkou úhradou
výrazně sníží dostupnost
chodítek s většími
podpůrnými prvky určené
pro pacienty s těžším
postižením, případně pro
pacienty s kombinací

postižení nebo velkého
omezení pohybové
schopnosti.
Levná a jednoduchá chodítka
hrazená a složitější bez
úhrady, resp. s velmi nízkou
úhradou.
POZOR !! na obdobu
vyřazení jako u „bílého
programu“ bez náhrady

Kontaktní osobou pro vypořádání připomínek je JUDr. Věroslav Sobotka 734 302 000
sobotka@amsp.cz, amsp@amsp.cz
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