Charakteristiky opatrení schválených v 4. štvrťroku 2002

Novela zákona o zdravotnom poistení (ručenie štátu za záväzky zrušenej
zdravotnej poisťovne do výšky istiny dlhu, predĺženie zákazu exekúcií
zdravotných poisťovní a zdravotníckych zariadení)
Poslanci NR SR pozmenili vládny návrh a schválili novelu zákona o zdravotnom poistení, financovaní
zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných,
odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní, ktorá ponechalaručenie štátu za záväzky
zrušenej, resp. skrachovanej zdravotnej poisťovne (ZP) za poskytnutú zdravotnú starostlivosť voči
zdravotníckym zariadeniam a ďalším subjektom v zdravotníctve, ale len do výšky istiny dlhu, čiže nie za
celý dlh – vrátane penále a úrokov z omeškania. Zdravotníckymi zariadeniami preukázané a schválenou
účtovnou závierkou potvrdené záväzky zrušenej ZP sa budú prednostne uhrádzať z vymožených
pohľadávok zrušenej poisťovne do 24 mesiacov od schválenia účtovnej závierky poisťovne ku dňu jej
vstupu do likvidácie alebo do 24 mesiacov odo dňa, keď nastali účinky vyhlásenia konkurzu na poisťovňu.
Ak by však tieto zdroje na úhradu dlhov zrušenej ZP nestačili, možno na tento účel použiť aj zdroje zo
štátneho rozpočtu alebo iné účelovo určené zdroje, avšak iba po výšku istiny dlhu. Tým, že štát nebude
platiť úroky z omeškania splátky dlhov, môže ušetriť značné finančné prostriedky, nakoľko úroky a penále
totiž môžu po rokoch neúspešného vymáhania presiahnuť samotnú nominálnu hodnotu dlhu zrušenej
poisťovne. Na druhej strane je takýto postup podľa veriteľov protizákonným a protiústavným zásahom
do ich súkromného vlastníctva, keďže sa de facto neuznáva časť ich pohľadávky (úroky z omeškania a
penále), na ktorú majú nárok zo zákona. Pohľadávky zrušenej ZP sa už nebudú môcť ďalej postupovať, čo
má zabezpečiť, aby si neplatiči poistného nemohli odkúpiť svoj dlh za oveľa nižšiu sumu. Novela
zaviedlapomerné uspokojovanie veriteľov zrušenej ZP. Poslanci schválili aj ustanovenie, podľa ktoréhosa
príjmy z vymožených pohľadávok zrušenej ZP už nebudú ďalej prerozdeľovať medzi všetky existujúce
zdravotné poisťovne. Novela stanovila, že uhrádzať sa môžu len záväzky, ktoré potvrdila schválená
účtovná uzávierka zrušenej ZP.
Do novely zákona o zdravotnom poistení sa dostalo aj ustanovenie neumožňujúce uspokojovanie
pohľadávok oprávnených veriteľov (zdravotnícke a ďalšie zariadenia v zdravotníctve) využitím exekúcie a
výkonu súdneho rozhodnutia. Z exekúcií sa okrem poistného vylučuje aj majetok zdravotných poisťovní,
ak bol obstaraný z prostriedkov poistného, finančné prostriedky na účtoch zdravotníckych zariadení, ich
majetok a tiež lieky a zdravotnícke pomôcky. Cieľom novej úpravy bolo teda znovu predĺžiť zákaz exekúcií
zdravotných poisťovní a zdravotníckych zariadení, čím sa má získať čas na oddlženie zdravotných
poisťovní a zabrániť ohrozeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti v dôsledku možných exekučných
rozhodnutí. Znemožnilo sa tak napríklad vymáhanie pohľadávok lekárnikov voči zdravotným
poisťovniam v sume okolo 6,6 miliárd korún alebo pohľadávok dodávateľov nemocníc. MZ SR plánuje
v priebehu roku 2003 zrušiť tento zákaz.
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