
Doplňující návrh poslance MUDr. Jaroslava Krákory k vládnímu návrhu
zákona,  kterým  se  mění  zákon  č.48/1997  Sb.,  o  veřejném  zdravotním
pojištění a o změně  a  doplnění  některých souvisejících zákonů,  ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony – tisk 409
___________________________________________________________________________

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č.48/1997 Sb.

Čl.1

Za bod 56 se vkládá nový bod 57,  následné body se přečíslují.  Nový bod 57 zní: V §16a

odst.4 zní:

„(4) Regulační poplatek podle odstavce 1 písm. f) se neplatí:

a) při lůžkové péči o narozené dítě, a to ode dne porodu do dne propuštění ze
zdravotnického zařízení, ve kterém k porodu došlo, nebo do dne propuštění
z  jiného  zdravotnického  zařízení  lůžkové  péče,  do  kterého  bylo  dítě  ze
zdravotních důvodů bezprostředně po porodu převezeno,

b) při lůžkové péči o osobu starší 70 let bydlící osamoceně  v nájemním bytě,
tuto  skutečnost  pojištěnec  prokazuje  platnou  nájemní  smlouvou  a
potvrzením od pronajímatele bytu. “. 

Zdůvodnění:
Při  navýšených  platbách  regulačního  poplatku  z   60  na  100  Kč  a  při  delším  pobytu

v nemocnici nezbudou starším příjemcům starobních penzí bydlících osamoceně v nájemních

bytech  prostředky na  úhradu  nájemného  a  dalších  služeb  souvisejících  s bydlením.  Např.

v hl.m.Praze  žije  cca  7 000  jednočlenných  domácností  osamělých  seniorek  a  seniorů  ve

větších než normativně  stanovených bytech pro výpočet  tzv.  příspěvku na bydlení.  Z toho

s příjmy do 8 000 Kč žije v těchto bytech cca 4 000 starších seniorek a seniorů. Do menších,

sociálně dostupných  bytů, tj. do bytů o podlahové ploše 38 m2, se ale přestěhovat nemohou,

protože neexistují. Náklady na bydlení činí u těchto lidí až 90 % příjmů. Při měsíčním pobytu

v nemocnici nebudou mít na zaplacení nájemného a dalších služeb souvisejících s bydlením a

po  tříměsíční  prodlevě  plateb  mohou  být  podle  platné  legislativy  vystěhovány  na  ulici!

Sociální systém ČR je v této věci nedokonalý a výše uvedenou problematiku neošetřuje.

Navíc  ani  ministerstvo  práce  a  sociálních  věcí  na  navýšení  regulačního  poplatku
v nemocnici  nijak  nereaguje!  Jiná  možnost  tedy  není  než  tuto  specifickou  skupinu
seniorů  od  poplatku  za  pobyt  v nemocnici  osvobodit. Bez  jeho  prominutí  je  situace
neřešitelná, stát bude ze zákona produkovat bezdomovce! Navrhovaná úprava je finančně

dostupná, řádově jde o několik desítek tisíců lidí v celé České republice.

V Praze dne 18 srpna 2011                                                      Jaroslav Krákora 
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