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Hlavní problémy současné právní úpravy
vymezené překladatelem návrhu zákona
•
•
•
•
•

1. Nedostatečné vymezení podmínek pro vznik a zánik ZP
2. Nedostatečně vymezené podmínky fungování ZP
3. Nedostatečně upravené povinnosti vůči pojištěncům
4. Nevhodné vymezení rolí a zodpovědností orgánů ZP
5. Neexistence subjektu dlouhodobě odpovědného za činnosti
ZP
• 6. Neodůvodněné rozdíly v právní úpravě postavení a činnosti
VZP a ZP
• 7. Nedostatečně upravený a nejasně vymezený dohled nad
činností ZP

Požadavky na činnost ZP
•

Zákon vymezí zásady pro vznik Kanceláře

1. okruh společných činností, které budou ZP vykonávat
prostřednictvím Kanceláře :
a) činnost CMU – provádění mezinárodních smluv o sociálním
zabezpečení v oblasti zdravotního pojištění,
b) činnost NRC – vyvíjení a údržba všech systémů nezbytných k popisu a
klasifikaci zdravotních služeb, software a metodika, datové sady,
c) činnosti dosud pro všechny ZP vykonávané VZP – centrální registr
pojištěnců, registry smluvních poskytovatelů zdravotní péče, kapitační
centrum, vedení zvláštního účtu veřejného zdravotního pojištění,
elektronické formuláře, datové rozhraní a metodika, společná revizní a
kontrolní činnost ZP, provádění analýz
2. právní forma Kanceláře (osoba sui generis, v čele ředitel jmenovaný
MZ, zahrnuta mezi vládní instituce, převezme pojištěnce ZP zaniklé
likvidací, dozor MZ)

Sjednocení podmínek ZZP a VZP
nerovné postavení VZP a ostatních zdravotních pojišťoven,
dvojí legislativního prostředí- zvýhodněním VZP oproti
ostatním zdravotním pojišťovnám.
zmocnění VZP k zajišťování centralizovaných agend
centrální registr pojištěnců,
Informační centrum,
zpracovávání Metodik,
přerozdělování pojistného.
rozdílné definice naplňování některých fondů atd.

Společné činnosti ZP
Jde o oblasti, v nichž je nutná centralizace.
(např. centrální registr pojištěnců, přerozdělení apod.), nebo kde je
z jiného důvodu žádoucí, aby zdravotní pojišťovny postupovaly
jednotně (např. formuláře pro plátce nebo některé revizní činnosti).
Do budoucna i příprava jednotných pravidel pro plátce a
poskytovatele zdravotní péče (tvorba číselníků, formulářů a
datových rozhraní) tak, aby se snížila administrativní zátěž těchto
subjektů.

Léková komise SZP ČR
Hlavní úkoly :
-zabezpečování činností souvisejících s procesem stanovování cen,
podmínek a výše úhrad léčivých přípravků,
-sledování efektivního vynakládání finančních prostředků v oblasti
lékové politiky (DNC, do budoucna pozitivní listy, genericka preskripce)

Komise pro zdrav. prostředky
Hlavní úkoly :
- sledování efektivního vynakládání finančních prostředků v oblasti
zdravotnických prostředků (e-aukce)

Děkuji za pozornost.

