
Budou od 1. ledna 2019 zrušeny předpisy? 
 

Vážené kolegyně a kolegové, 
 
o následujícím jsme vás měli v úmyslu informovat až ve chvíli, kdy bude věc “jistá”, tedy po 
ukončení schvalovacího procesu. Z důvodu vašeho zvýšeného zájmu a častých dotazů však 
zveřejňujeme nyní alespoň předběžnou informaci. 
 
S největší pravděpodobností bude v nejbližších dnech Senátem schválen návrh změn úhrad 
zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz, kterým budou z velké části zrušeny 
předpisy v našem oboru. 
 
Představenstva SČOO byla v minulosti opakovaně žádána a následně i úkolována přímo 
usnesením své Valné hromady, aby usilovala o zrušení předpisů. Současné představenstvo 
na tomto ve spolupráci s právně poradenskou společností začalo poslední roky intenzivně 
pracovat a využilo probíhající novelizaci zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním 
pojištění, která mimo jiné upravuje způsob stanovení úhrad zdravotnických prostředků 
předepsaných na poukaz hrazených ze zdravotního pojištění. Zákon zahrnuje kategorizaci 
zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz, včetně výše a četnosti úhrad. 
 
Ve věci jsme jednali několikrát s Ministerstvem zdravotnictví i s VZP. Při jednáních jsme 
vysvětlovali nereálnost a zastaralost existujícího úhradového systému a navrhovali jeho 
konkrétní změny i zrušení úhrad na předpisy u pracovně aktivních občanů a naopak 
navýšení úhrad pro děti a seniory. Naše návrhy byly nakonec po připomínkách VZP 
Ministerstvem zdravotnictví částečně přijaty a zapracovány do projednávané novely 
stávajícího zákona o zdravotním pojištění. 
 
Návrh nového zákona pak prošel postupně připomínkováním, Vládou a všemi třemi čteními v 
Poslanecké sněmovně. Nyní všichni čekáme na projednání návrhu a jeho schválení 
Senátem Parlamentu ČR. Vývoj situace SČOO po celou dobu monitoruje a asistuje u řešení 
připomínek a upřesnění. Do procesu schvalování v Poslanecké sněmovně a Senátu však 
samozřejmě zasahovat prakticky nemůžeme, případně pouze z pozice běžných občanů, 
kteří kontaktují své poslance a senátory. V legislativním procesu narážíme na fakt, že 
oborové spolky již nejsou povinným účastníkem jednání. 
 
Nicméně, naším postřehem, o který se s vámi chceme podělit je, že oborový spolek typu 
SČOO dokáže mít poměrně výrazný vliv na podobu navrhovaných legislativních změn, 
pokud aktivně sleduje dění a je v pravidelném kontaktu s úřady. V tomto případě jsme k 
jednáním byli přizváni na přímý pokyn ministra zdravotnictví, kterého jsme v této věci včas 
kontaktovali. Navíc, díky naší účasti jsme získali místo ve stálé pracovní skupině, která byla 
ministerstvem zřízena a která má za úkol úhradový systém dále průběžně kultivovat a 
navrhovat další změny a jeho vylepšení. 
 
V případě schválení nové úpravy začne nový zákon platit sice již od 1. 1. 2019, díky 
zaváděcímu období a dalším formalitám však do praxe provozoven oční optiky začne 
pronikat až přibližně od poloviny roku 2019. 
 
Připravujeme pro vás podrobnou zprávu s vysvětlením situace, kterou zveřejníme, jakmile 
bude věc “jistá”, tedy po schválení návrhu nového zákona Senátem Parlamentu ČR a jeho 
následným podepsáním Prezidentem ČR. 
 
Za představenstvo SČOO 
Václav Antonín – prezident, Jaroslav Wagner – viceprezident, Martin Vrubel – viceprezident 


