Babiš ujistil Hospodářskou komoru, že ne
poslanci, ale zaměstnanci a zaměstnavatelé
mají být zastoupeni v orgánech zdravotních
pojišťoven

vloženo: 3.2.2020, 09.34

„Ujišťuji Vás, že Ministerstvo ani já se neztotožňujeme se snahou některých poslanců
obsadit dvě třetiny všech správních a dozorčích rad zaměstnaneckých pojišťoven poslanci
či jimi zvolenými osobami,“ napsal minulý týden premiér Andrej Babiš (ANO) prezidentovi
Hospodářské komory Vladimíru Dlouhému. Reagoval tak na dopis, který mu Dlouhý poslal
v polovině ledna. Prezident Hospodářské komory v něm upozornil na pozměňovací návrh
k novele zákona o zdravotních pojišťovnách poslance Víta Kaňkovského (KDU-ČSL), jimž by
se zrušilo zastoupení pojištěnců prostřednictvím zaměstnavatelů a zavedla volba dvou
třetin členů správních a dozorčích rad Poslaneckou sněmovnou.
Dlouhý požadoval po Babišovi, aby tento pozměňovací návrh kategoricky odmítl, „protože směřuje k jasné
politizaci oborových zdravotních pojišťoven“. Premiér se s prezidentem Hospodářské komory ztotožnil.
„Neumím si zcela představit, že by zaměstnanecké pojišťovny řídili poslanci, kteří mohou být bez hlubších
znalostí dané problematiky a odpovídajících manažerských zkušeností,“ napsal v dopise Andrej Babiš.
Poslanecký pozměňovací návrh nemá v současnosti podporu ani svého předkladatele. Lidovecký poslanec
Vít Kaňkovský ostatně na Výboru pro zdravotnictví i na plénu sněmovny při druhém čtení říkal, že návrh
byl míněn jako „pobídka směrem k ministerstvu, aby předložilo jiný než původní vládní návrh, který
nerespektoval v plném rozsahu nález Ústavního soudu“. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO)
skutečně podal pozměňovací návrh k novele, jíž sám předkládal a původní vládní předlohu změnil zejména
v tom, že za pojištěnce mohou navrhovat zástupce do správních a dozorčích rad také odbory. Ministrův
návrh uvítali jak zástupci odborů, tak zaměstnavatelů – vice zde. V dopise Hospodářské komoře se za něj
postavil i premiér. „Součástí vládního usnesení k tomuto materiálu bylo doplňkové usnesení, které zavázalo
ministra zdravotnictví k přípravě úpravy lépe reﬂektující postavení zaměstnanců jako plátců pojistného. Pan
ministr využil předloženého sněmovního tisku č. 516 a navrhl takovou úpravu v rámci jeho projednávání.
Bude tak plně zachováno tripartitní rozdělení orgánů zaměstnaneckých pojišťoven mezi stát (třetina
jmenovaná vládou ČR), zaměstnavatele (volí třetinu na základě odvedeného pojistného) a zaměstnance (volí
třetinu na základě rovného volebního práva),“ vysvětlil Babiš.
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Vít Kaňkovský sdělil Zdravotnickému deníku, že se jemu osobně i klubu KDU-ČSL jeví, že návrh ministra
Vojtěch „je dobrým kompromisem“, nicméně si nechávají ještě provést expertní analýzu (tu ale blíže
nespeciﬁkoval). Také se prý klub bude dotazovat na ustanovení o sbírání 50 podpisů pojištěncem kvůli
možné kolizi s legislativou týkající se ochrany osobních a citlivých údajů. „Pokud ale nenajdeme jiný zádrhel,
tak ministrův pozměňovací návrh upřednostníme před mým návrhem.“, napsal Zdravotnickému deníku
poslanec. Současně ale také uvedl, že pokud by ministrův návrh neprošel, nepodpoří zákon jako celek.
Tento týden ve středu bude novelu posuzovat garanční Výbor pro zdravotnictví, pak jí čeká již třetí čtení na
plénu sněmovny.
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