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Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Pro přerozdělování pojistného na veřejné
zdravotní pojištění a dalších příjmů zvláštního účtu
veřejného zdravotního pojištění vybraných do
30. listopadu 2017 se použije zákon č. 592/1992
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.

2. Pro roční vyúčtování úhrady zvlášť náklad-
ných hrazených služeb za rok 2017 se v roce 2018
použije zákon č. 592/1992 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Pro účely výpočtů souvisejících s přerozdělo-
váním zdravotní pojišťovny ocení náklady na zdra-
votní služby za rok 2017 podle zákona č. 592/1992
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona.

4. Pro přerozdělení probíhající v měsíci prosinci

2017 se použije pojistné vybrané zdravotními pojiš-
ťovnami v období 18. až 30. listopadu 2017 a platba
státu za osoby, za které je plátcem pojistného stát,
připsaná na zvláštní účet v prosinci 2017.

5. Pro přerozdělení probíhající v měsíci lednu
2018 se použije pojistné vybrané zdravotními pojiš-
ťovnami v období 1. až 31. prosince 2017 a platba
státu za osoby, za které je plátcem pojistného stát,
připsaná na zvláštní účet v lednu 2018.

6. Pro přerozdělování pojistného na veřejné
zdravotní pojištění a dalších příjmů zvláštního účtu
veřejného zdravotního pojištění od 1. ledna 2018 do
31. prosince 2018 se použije zákon č. 592/1992 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, s tím, že nastavitelné parametry přerozdělo-
vání se stanoví takto:

a) Seznam farmaceuticko-nákladových skupin
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