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O B S A H :

302. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů
fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných pře-
vodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů zá-
kladního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů

303. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném
spalování biomasy a neobnovitelného zdroje



302

VYHLÁŠKA

ze dne 6. září 2012,

kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů
a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití,
přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost

zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem
zdravotnictví stanoví podle § 7 odst. 3 zákona č. 551/
/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České re-
publiky, ve znění zákona č. 127/1998 Sb. a zákona
č. 458/2011 Sb., a podle § 16 odst. 6 zákona č. 280/
/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dal-
ších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 225/
/1999 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví po-
drobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů
fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních po-
jišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti
vzájemných převodů finančních prostředků a hospoda-
ření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojiš-
ťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně po-
stupu propočtu tohoto limitu, ve znění vyhlášky č. 656/
/2004 Sb., vyhlášky č. 519/2005 Sb., vyhlášky č. 356/
/2007 Sb. a vyhlášky č. 127/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. f) se slova „uhrazenou zdra-
votní péči poskytnutou“ nahrazují slovy „uhrazené
zdravotní služby poskytnuté“ a slova „byla zdravotní
péče uhrazena“ se nahrazují slovy „byly zdravotní
služby uhrazeny“.

2. V § 1 odst. 1 písm. m) se slova „písm. m)“ na-
hrazují slovy „písm. n)“.

3. V § 1 odst. 4 písm. a) se slova „poskytnuté
zdravotní péče hrazené“ nahrazují slovy „poskytnu-
tých zdravotních služeb hrazených“, slova „se zdravot-
nickými zařízeními“ se nahrazují slovy „s poskytova-
teli zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“)“, slova
„fakturované zdravotní péče“ se nahrazují slovy „fak-
turovaných zdravotních služeb“ a slova „zdravotní péči
poskytovanou“ se nahrazují slovy „zdravotní služby
poskytované“.

4. V § 1 odst. 4 písm. b) se slova „poskytnutého

léčení pojištěnců“ nahrazují slovy „poskytnutých zdra-
votních služeb pojištěncům“.

5. V § 1 odst. 4 písm. c) se slova „poskytnuté zdra-
votní péče vyúčtované“ nahrazují slovy „poskytnutých
zdravotních služeb vyúčtovaných“, slova „zdravotnic-
kými zařízeními“ se nahrazují slovem „poskytovateli“
a slova „byla zdravotní péče poskytnuta“ se nahrazují
slovy „byly zdravotní služby poskytnuty“.

6. V § 1 odst. 4 písm. g) a m) se slova „zdravotní
péče“ nahrazují slovy „zdravotních služeb“.

7. V § 1 odst. 4 se za písmeno g) vkládá nové
písmeno h), které zní:

„h) náklady spojené s vedením osobního účtu po-
jištěnce, zajištěním dálkového přístupu k tomuto
osobnímu účtu a poskytováním informací pojiš-
těnci z osobního účtu v rozsahu stanoveném
v § 43 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním
pojištění,“.

Dosavadní písmena h) až p) se označují jako písmena i)
až q).

8. V § 1 odst. 4 písm. o) se slova „v písmenu m)“
nahrazují slovy „v písmenu n)“.

9. V § 1 odst. 4 písm. q) se slova „v písmenu o)“
nahrazují slovy „v písmenu p)“.

10. V § 1 odst. 5 se slova „uhrazenou zdravotní
péči poskytnutou“ nahrazují slovy „uhrazené zdra-
votní služby poskytnuté“ a slova „zdravotnickými za-
řízeními“ se nahrazují slovem „poskytovateli“.

11. V § 2 odst. 2 písm. e), § 3 odst. 4 písm. j),
odst. 5 a 11 a v § 6 odst. 2 písm. e) a odst. 3 písm. f)
se slova „zdravotní péče“ nahrazují slovy „zdravotních
služeb“.

12. V § 2 odst. 5 se slova „zdravotnickým zaříze-
ním“ nahrazují slovem „poskytovatelům“.
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13. V § 3 odst. 2 písm. i) se slova „zdravotnických
zařízení“ nahrazují slovem „poskytovatelů“.

14. V § 3 odst. 3 se slova „zdravotnickými zaříze-
ními“ nahrazují slovem „poskytovateli“, slova „zdra-
votní péče“ se nahrazují slovy „zdravotních služeb“,
slova „zdravotních pomůcek“ se nahrazují slovy „zdra-
votnických prostředků“ a slova „a Informačního centra
zdravotního pojištění podle zákona o veřejném zdra-
votním pojištění“ se zrušují.

15. V § 3 odst. 4 písm. a) se slova ,, , s Informač-
ním centrem zdravotního pojištění podle zákona o ve-
řejném zdravotním pojištění“ zrušují a na konci textu
písmene a) se doplňují slova „ ; součástí nákladů na pro-
vozní činnost jsou též náklady na ostatní druhy komu-
nikace zdravotní pojišťovny s pojištěnci, které nejsou
součástí § 1 odst. 4“.

16. V § 3 odst. 5 se slova „zdravotních pomůcek“
nahrazují slovy „zdravotnických prostředků“ a slova
„a Informačního centra zdravotního pojištění podle zá-
kona o veřejném zdravotním pojištění“ se zrušují.

17. V § 7 odst. 2 se slova „koef. = – 0,58 / P x p +
3,71 + 0,58 / P x 100,“ nahrazují slovy „koef. = – 0,3 / P
x p + 3,41 + 0,3 / P x 100,“ a číslo „10 310“ se nahrazuje
číslem „10 410“.

18. V § 7 odst. 5 se slova „písm. l)“ nahrazují
slovy „písm. m)“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení § 1 odst. 4 písm. h) a § 3 odst. 4
písm. a) vyhlášky č. 418/2003 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, použijí zdra-
votní pojišťovny již na účetní případy spadající do účet-
ního období roku 2012.

2. Pro účetní případy spadající do účetního ob-
dobí roku 2012 se použije propočet limitu nákladů na
činnost zdravotní pojišťovny podle § 7 odst. 2 vyhlášky
č. 418/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účin-
nosti této vyhlášky.

3. Propočet limitu nákladů na činnost zdravotní
pojišťovny podle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 418/2003 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhláš-
ky, se použije poprvé pro účetní případy spadající do
účetního období roku 2013.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 11. září 2012,

kterou se mění vyhláška č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny
při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje

Energetický regulační úřad stanoví podle § 12
odst. 3 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elek-
třiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně někte-
rých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitel-
ných zdrojů), k provedení § 4 odst. 12 zákona o pod-
poře využívání obnovitelných zdrojů:

Čl. I

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 502/2005 Sb., o stanove-
ní způsobu vykazování množství elektřiny při společ-
ném vykazování biomasy a neobnovitelného zdroje,
zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 502/2005 Sb.
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Čl. II

Přechodné ustanovení

Pro vykazování množství elektřiny vyrobené spo-
lečným spalováním biomasy a neobnovitelného zdroje
energie ve výrobnách uvedených do provozu do dne
nabytí účinnosti této vyhlášky se použije způsob vý-
počtu množství elektřiny vyrobené společným spalová-
ním biomasy a neobnovitelného zdroje energie podle
přílohy č. 3 k vyhlášce č. 502/2005 Sb., o stanovení

způsobu vykazování množství elektřiny při společném
spalování biomasy a neobnovitelného zdroje, ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem dru-
hého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího
vyhlášení.

Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.
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