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Věc: Zásadní připomínky a zásadní legislativní návrhy k 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
__________________________________________________________________________________

Vážení,
děkujeme panu ministrovi za možnost připomínkovat další ze zákonů zakládané zdravotní reformy,
kdy zabezpečení kvalitní a dostupné zdravotní péče je pro seniorskou populaci velmi důležité. Rada
seniorů ČR nadále odmítá, aby senioři pro nedostatek finančních prostředků nedosáhli na
kvalitní zdravotní péči. Rada seniorů ČR nadále požaduje zavedení účinné sociální ochrany
příslušných sociálních skupin seniorské populace při pobytu v nemocnici nebo při nákupu
předepsaných léčiv. Pro nečinnost státu navrhujeme za tím účelem vlastní legislativní návrhy a
žádáme vládu i misterství zdravotnictví o jejich podporu. V souladu se svým mandátem
uplatňuje Rada seniorů ČR následné připomínky a legislativní návrhy:
Bod 7 – navržená dikce ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) neošetřuje právo pojištěnce na výběr dopravní
služby, která je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně. Ustanovení se požaduje
přepracovat. Tato připomínka je zásadní.
Bod 31 – navrhuje se zrušit financování léčeben dlouhodobě nemocných, nově „dlouhodobou
lůžkovou péči“ z veřejného zdravotního pojištění. To je nepřípustné. Ustanovení se požaduje
dopracovat. Tato připomínka je zásadní.
Za bod 42 se vkládá nový bod 43, následné body se přečíslují. Nový bod 43zní: 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. “. Tento návrh je zásadní.
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. Bez prominutí poplatků za pobyt v nemocnici je u této sociální skupiny seniorů
situace neřešitelná! Navrhovaná úprava je finančně dostupná, řádově jde o desetitisíce lidí.
Bod 145 – navrhuje se zrušit sankcionování zdravotních pojišťoven za neuzavření smlouvy
s poskytovatelem akreditovaných zdravotních služeb. To je nepřípustné, situaci je přes zvýšení
kompetencí a odpovědnosti pojišťoven za utváření sítě zdravotnických zařízení přesně legislativně
taxativně vymezit. Např. za jakých podmínek může zdravotní pojišťovna uzavření smlouvy odmítnout.
Ustanovení se požaduje přepracovat. Tato připomínka je zásadní.

Za akceptování opodstatněných návrhů a připomínek předem děkujeme. Osobou pověřenou
k projednání připomínek s MZ je předseda RS ČR, rscr@rscr.cz, 234 462 077, 606 655 087.

Podáváme tuto zprávu a jsme s úctou

Dr.Zdeněk Pernes
předseda RS ČR

