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Věc: Pozměňovací a doplňující návrhy k návrhu novely zákona č.372/2011 Sb. o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování a k novelám zákonů doprovodných
__________________________________________________________________________________

Vážený pane ministře,
Je pro mne velkou ctí Vás s odstupem času pozdravit, popřát vše dobré a poprosit o spolupráci. Věřím
také, že přijmete naše pozvání a budete Vzácným hostem 2. sjezdu Rady seniorů ČR. Omlouvám se, že
s návrhy Rady seniorů ČR k novele zákona o zdravotních službách a k novelám zákonů doprovodných
obtěžuji přímo Vás, ale zásadní dokument jsme bohužel v rozporu s naší dohodou k připomínkování
nedostali a proto nevím koho z Vašich podřízených mám oslovit. Ale k věci: Rada seniorů ČR
k novele zákona o sociálních službách uplatňuje následné zásadní připomínky a další legislativní
návrhy:

Zásadní připomínky:
1. V § 28 odst.3 písm.e) bodu 3 novely zákona č.372/2011 Sb. musí být taxativně stanovené
důvody za kterých má ošetřující zdravotnický pracovník kompetenci rozhodnout o vyloučení
přítomnosti osoby blízké nebo osoby určené pacientem při poskytování zdravotních služeb.
Tato připomínka je zásadní.
2. V bodě 7 novely zákona č.48/1997 Sb. se v odst. 2 a 3 text ve větě druhé slovo může
nahrazuje slovem schválí. Slovo schválit se zrušuje. (V případě, že poskytováním následné
lůžkové péče může dojít ke zlepšení pojištěncova zdravotního stavu schválí revizní lékař
pacientovi zdravotní pojišťovny prodloužení doby úhrady. Tato připomínka je zásadní.

Další legislativní návrhy:
a) Novela zákona č.372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
1. V § 28 odst.3 písmenu b) se na konec věty doplňuje věta druhá, která zní: „Zdravotní
pojišťovna je povinna zvoleného poskytovatele a zvolené zdravotnické zařízení pacientovi
zajistit.“.

Zdůvodnění:
Povinnost zdravotních pojišťoven zajistit svému pojištěnci zvoleného lékaře a zvolené zdravotnické
zařízení je zásadním institutem současného zdravotního systému. Bez této funkce zdravotních
pojišťoven je svobodná volba lékaře a svobodná volba zdravotnického zařízení pouhou fikcí.
2. V § 41 odst.1 písm.c) se doplňuje věta druhá, která zní: „Ustanovení se nepoužije u osob
starších 70 let.“.
Zdůvodnění:
Navrhuje se osvobodit osoby starší 70 let od úhrad nadstandardních zdravotních služeb. A to
z následných důvodů:
a) Příjemce starobní penze je po celou dobu dožití závislý na její výši, ze které je u starších
důchodců, které zdravotní péči nejvíce potřebují, vynakládáno v celostátním průměru 76 % na
výdaje základních životních potřeb. Situace je navíc silně diferencovaná podle místa bydliště a
zejména druhu bydlení. Např. v hl.m.Praze dosahují pouze náklady na nájemní bydlení
seniorské dvoučlenné rodiny v celopražském průměru 49 % penze a u osamělých seniorů 90 a
více % penze. Také zvýšený poplatek za pobyt v nemocnici bude mít, bez sociální klauzule,
pro velké skupiny seniorů charakter likvidační. Kromě výjimek senioři nemají volné finanční
zdroje na uhrazení nadstandardních nehrazených zdravotních služeb z veřejného zdravotního
pojištění. Z důvodu věku je tedy většina seniorů omezena k přístupu k nadstandardním
zdravotním službám. To je věkově diskriminační.
b) Diskriminaci z důvodu věku právní řád České republiky zakazuje.

b) Novela zákona č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění
3. Za bod 2 se vkládá nový bod 3, následné body se přečíslují. Nový bod 3 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 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 12 500 jednočlenných domácností osamělých seniorek a seniorů ve větších než
normativně stanovených bytech pro výpočet tzv. příspěvku na bydlení. Do menších, sociálně
dostupných bytů, tj. do bytů o podlahové ploše 38 m 2, se ale přestěhovat nemohou, protože neexistují.
Náklady na bydlení činí u těchto lidí 90 i přes 100 % 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. Jediná možnost jak situaci řešit je
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 77 000 osob v České republice.

Za akceptování opodstatněných připomínek a dalších legislativních návrhů 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

