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§§Změny některých zákonů, které vstoupily v platnost od 1. 1. 2020

Od 1. 1. 2020 se změnila řada zákonů a některé změny jen připomenu.

1)  Od 1. 1. 2020 jsou používány elektronické neschopenky. Lékaři vystavují neschopenku elektronicky a pacient do-
stává do ruky průkaz práce neschopného zaměstnance, který již zaměstnavateli nepředává. To se děje automaticky. Přesto 
je důležité, aby pacient svého zaměstnavatele telefonicky nebo elektronicky upozornil, že je práce neschopný. Pokud by 
tak neučinil, má neomluvenou absenci. Je však možné, že lékař vám vystaví normální papírovou neschopenku, protože 
z technických důvodů nebude schopen vystavit elektronickou. V takovém případě musíte, tak jako dosud, odevzdat jeden 
díl neschopenky svému zaměstnavateli.

2)  Minimální mzda od 1. 1. 2020 činí 14 600 korun. Tím se také změnily tabulkové platy, což lze nalézt v nařízení vlády 
o zvýšení minimální mzdy.

3)  Od 1. 1. 2020 musejí být všichni psi, to znamená i vodicí či asistenční, očipováni. Čip má sloužit ke vzniku centrál-
ního registru psů. Pokud je pes čipem již označený, tak nemusíte nic dělat. Cena čipu se pohybuje od 120 do 450 korun, 
přičemž si pravděpodobně nějakou částku naúčtuje i veterinární lékař za úkon.
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§Novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 

Zákon byl přijat v souvislosti s nouzovým stavem a nově upravuje podmínky pro poskytování ošetřovného. Stanoví, že 
ošetřovné bude vypláceno po dobu platnosti mimořádného opatření po uzavření školních a dětských zařízení. Zároveň došlo 
i ke zvýšení věkové hranice dítěte, na které lze čerpat ošetřovné za současných mimořádných opatření, a to do dovršení 
věku 13 let dítěte.

Dále je možné čerpat dávky ošetřovného u lidí, kteří nemohou vykonávat svoje zaměstnání, a to z důvodu péče o neza-
opatřené dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I., lehká závislost, podle zákona o sociálních službách, 
a nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření při epidemii. Nezaopatřenost dítěte se 
posuzuje podle zákona o důchodovém pojištění. Za nezaopatřené dítě se považuje dítě po skončení povinné školní docházky, 
a to nejdéle do 26. roku věku, jestliže se připravuje na budoucí povolání nebo z důvodu zdravotního stavu nemůže vykonávat 
výdělečnou činnost a v případech, kdy student nezískal základní vzdělání a pokračuje ve studiu.

Nárok na ošetřovné může uplatnit i druhá pečující osoba a v rámci daného měsíce se mohou s původní pečující osobou 
v poskytování péče libovolně vystřídat, nikoliv však v jednom kalendářním dnu. Každé z osob se pak vyplatí ošetřovné za ty 
dny, kdy péči poskytovala, tak jak se po skončení daného měsíce uvede na tiskopis „Výkaz péče o dítě“ z důvodu uzavření 
výchovného zařízení. K žádosti o ošetřovné je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli (elek-
tronicky) výše uvedený tiskopis „Výkaz péče o dítě“ z důvodu uzavření výchovného zařízení. Tím se samozřejmě myslí jak 
vzdělávací zařízení, tak také zařízení sociálních služeb, jejichž činnost byla v důsledku mimořádných opatření pozastavena. 

Jenom upozorňujeme na to, že výše uvedené ošetřovné se týká zaměstnanců, kteří byli v zaměstnaneckém poměru. 
Netýká se osob, které pečují o dítě aspoň v I. stupni míry závislosti, dítě navštěvovalo denní nebo týdenní stacionář, který 
byl uzavřen, ale pečující osoba neměla zaměstnání.

Obdobné ošetřovné je možné vyplácet také OSVČ z důvodu péče o dítě do 13 let. Toto ošetřovné bude vypláceno 
po dobu platnosti mimořádného opatření po uzavření školních a dětských zařízení. Zároveň dochází i ke zvýšení věkové 
hranice dítěte, na které lze čerpat ošetřovné za současných mimořádných opatření, a to do dovršení věku 13 let dítěte.

Dále je možné čerpat dávky ošetřovného u lidí, kteří nemohou vykonávat činnost OSVČ, a to z důvodu péče o nezao-
patřené dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I., lehká závislost, podle zákona o sociálních službách, 
a nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření při epidemii. Nezaopatřenost dítěte 
se posuzuje podle zákona o důchodovém pojištění. Za nezaopatřené dítě se považuje dítě po skončení povinné školní do-
cházky, a to nejdéle do 26. roku věku, jestliže se připravuje na budoucí povolání nebo z důvodu zdravotního stavu nemůže 
vykonávat výdělečnou činnost a v případech, kdy student nezískal základní vzdělání a pokračuje ve studiu.
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§Novela zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby  

se zdravotním postižením

Dnem 1. března 2020 vstoupil v účinnost zákon č. 228/2019 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 329/2011 Sb., o po-
skytování dávek osobám se zdravotním postižením. Tato novela zákona přinesla dvě základní změny.

První změnou je, že se zvýšil násobek částky životního minima u společně posuzovaných osob při žádosti o příspěvek 
na zvláštní pomůcku poskytovanou na pořízení motorového vozidla. Maximální částka 200 000 Kč je poskytnuta, pokud 
příjem společně posuzovaných osob v domácnosti činí méně než 16násobek životního minima těchto osob. Částka jednot-
livých příspěvků se snižuje vždy po 20 tisících tak, že při 17násobném  životním minimu společně posuzovaných osob je 
přiznána částka 180 000 Kč a takto sestupně až do částky 100 000 Kč, což je nejmenší částka, kterou je možné přiznat.

Druhá změna zákona se týká jednotlivých diagnóz, u kterých je možné požádat o příspěvek na nákup kompenzační 
pomůcky. Je to u těch diagnóz, na které si dosud nebylo možné požádat o příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek. 
Důrazně upozorňujeme, že tato změna se netýká příspěvku na nákup motorového vozidla, týká se pouze ostatních příspěv-
ků na kompenzační pomůcky. Jedná se o následující zdravotní postižení:

4. Zdravotní postižení interní povahy způsobující těžké omezení pohyblivosti, za které se považuje:

a)  ischemická choroba dolních končetin ve stadiu kritické končetinové ischemie na jedné nebo obou dolních končeti-
nách ohrožující vitalitu končetiny, a to ve stadiu II/IV podle Fontaina, resp. ve stadiu II/4, III/5 nebo III/6 podle Ruther-
forda, přičemž nebylo možné provést revaskularisaci nebo tato selhala,

b)  chronická žilní insuficience (CVI) ve stupni postižení C6a/s (CVI s floridním vředem) nebo C5a/s (CVI se zhojeným 
vředem) nebo skóre žilní disability (VDS) ve stupni 3,

c)  lymfedém dolní končetiny (primární i sekundární) ve stupni postižení 3 (elefantiáza),
d)  nezhojený defekt jedné nebo obou dolních končetin léčený adekvátním odlehčením (ortéza, vozík) po dobu nejméně 

12 měsíců v certifikované podiatrické ambulanci pro diabetiky,
e)  Charcotova neuropatická osteoartropatie jedné nebo obou končetin s nestabilitou nebo funkční deformitou nohy 

vyžadující trvalé odlehčení končetin pomocí ortézy nebo vozíku,
f)  srdeční selhání u osob zařazených na čekací listinu k transplantaci srdce,
g)  implantace dlouhodobých podpor oběhu,
h)  srdeční selhání s klidovými formami dušnosti ve funkční třídě NYHA IV,
i)  srdeční selhání ve funkční třídě NYHA III, po které došlo v posledních 12 měsících alespoň dvakrát k hospitalizaci, kdy 

i po hospitalizacích zůstává funkční třída NYHA III,
j)  srdeční selhání ve funkční třídě nejméně NYHA III, je-li objektivně doloženo omezení funkční výkonnosti, za něž je po-

važován výsledek spiroergometrického vyšetření s dokumentovaným VO2max ≤ 14 ml/kg/min, nebo u dítěte < 50 % 
předpokládaných hodnot pro daný věk dítěte,

k)  těžká vleklá plicní nemoc vedoucí k respirační insuficienci, pro kterou je poskytována dlouhodobá domácí oxygeno-
terapie (DDOT),

l)  těžká vleklá plicní nemoc vedoucí k respirační insuficienci s hyperkapnií, pro kterou je poskytována domácí neinvazivní 
ventilační podpora (NIV).

5. V příloze zákona v části I. nově označeném bodě 5 úvodní část ustanovení zní:

„Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla nebo speciál-
ního zádržního systému, za které se považují:“.

10. V příloze v části I. se v nově označeném bodu 5 písm. a) slova „a l)“ nahrazují slovy „ , l) a m)“.

Na vysvětlenou bod m) znamená anatomické ztráty horních končetin na úrovni obou zápěstí a výše nebo vrozené či 
získané vady obou horních končetin s úplnou ztrátou základní funkce obou rukou (úchopu a přidržování) závažně narušující 
posturální funkce těla (udržování rovnováhy).
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§Novela vyhlášky č. 388/2011 Sb., kterou se provádí  

zákon č. 329/2011 Sb.

Základní principy nově schválené právní úpravy jsou:

•  Přiřazení existujících položek novým zdravotním stavům, které zakládají nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku.

•  Odstranění některých terminologických nepřesností.

•  Úprava členění poruch autistického spektra pro účely průkazu osoby se zdravotním postižením.

Úprava reaguje na změnu zákona č. 329/2011 Sb. a promítá nové zdravotní stavy, které odůvodňují přiznání příspěvku 
na zvláštní pomůcku, do seznamu druhů a typů zvláštních pomůcek. Jednak vychází ideově z návrhu vyhlášky, který 
předkladatelé Sněmovního tisku č. 267 přiložili k návrhu změny zákona č. 329/2011 Sb., a jednak vychází z potřeb osob 
s uvedeným dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem. Osoby s dvanácti dlouhodobě nepříznivými zdravotními stavy, 
které budou nově zakládat nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku, jsou významně limitovány v pohyblivosti, což se odráží 
i v tom, na jaké pomůcky jim bude prostřednictvím příspěvku na zvláštní pomůcku přispíváno.

Příloha č. 4 vyhlášky č. 388/2011 Sb. uvádí zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti 
pohyblivosti a orientace pro účely přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením. V bodě 1 písm. j), bodě 2 písm. m) 
a bodě 3 písm. m) přílohy č. 4 je užívána diferenciace rozsahu a tíže pervazivní vývojové poruchy (autismu, poruch autis-
tického spektra) pojmy, které jsou v současné době z hlediska lékařské vědy překonány. Navrhuje se proto modernizace 
odborné lékařské terminologie v souladu s názory odborné psychiatrické veřejnosti. 

Novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Dnem 1. 1. 2020 vstoupila v účinnost novela zákona č. 465/2019, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměst-
nanosti. Zákon přináší tyto zásadní změny:

1. Zvyšuje se příspěvek na zaměstnávání OZP podle § 78a. Příspěvek je navýšen díky přechodným ustanovením již 
za 4. čtvrtletí 2019 o 800 Kč.

2. Ke stejnému datu účinnosti se zrušuje v § 78a v odstavci 12 písmeno a) zákona o zaměstnanosti. Toto ustanovení 
umožňovalo zvýšit příspěvek o navýšené správní náklady ve výši 4% průměrné měsíční mzdy v národním hospodář-
ství za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku. To znamená, že tímto se ruší zvýšení příspěvku ve výši 
4 % již za 4. čtvrtletí 2019. Tento příspěvek na zaměstnání by činil 1 249 Kč.

Prostým výpočtem se tak dostaneme k výsledku, že stát tímto zákonem přidal 800 Kč na podporu zaměstnavatelů 
zaměstnávajících více než 50 % OZP, ale na druhé straně snížil možnou podporu o 1 249 Kč. Je třeba dodat, že zvýšení 
příspěvku kvůli zvýšeným administrativním nákladům využívalo poměrně málo zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 
50 % OZP, takže ztrátu to pro většinu zaměstnavatelů neznamená. Na druhé straně je tento krok překvapivý, protože příspě-
vek nebyl pro stát významným výdajem.

Nutno dodat, že některé pobočky ÚP ony zvýšené správní náklady ve výši 4% průměrné měsíční mzdy  v národním hospo-
dářství za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku neuznávaly pod ně spadajícím zaměstnavatelům OZP již dříve. 
Těch se zákonná úprava nedotkne, protože byli o část příspěvku takto připraveni bez legislativního podkladu i o několik let 
dříve.
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§Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Od 1. ledna 2020 vstoupilo v účinnost ustanovení § 16b zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, které 
stanovuje limit na doplatky za léky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, pro příjemce invalidních důchodů ve III. stup-
ni a dále pro osoby, kterým byla přiznána invalidita II. a III. stupně, ale pro nesplnění podmínek jim není invalidní důchod 
vyplácen.

Odstavec 1) § 16b zákona stanovuje:

„Pokud celková částka uhrazená pojištěncem nebo za něj jeho zákonným zástupcem za doplatky za předepsané ze 
zdravotního pojištění částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, vydané na území České 
republiky, překročí v kalendářním roce limit ve výši 5 000 Kč, u dětí mladších 18 let, včetně kalendářního roku, ve kterém 
dovršily 18. rok věku, a u pojištěnců starších 65 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 65. rok věku, ve výši 
1 000 Kč a u pojištěnců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a doložili tuto skutečnost 
kopií rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně, u pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém 
nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění podle zvláštního práv-
ního předpisu a doložili tuto skutečnost kopií posudku o posouzení zdravotního stavu, a u pojištěnců starších 70 let, včetně 
kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku, ve výši 500 Kč, je zdravotní pojišťovna povinna uhradit pojištěnci nebo 
jeho zákonnému zástupci částku, o kterou je tento limit překročen. Do limitu podle věty první se započítávají doplatky 
na částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely s obsahem stejné léčivé látky a stejné 
cesty podání pouze ve výši vypočtené podle doplatku na léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely, jehož 
doplatek na množstevní jednotku této léčivé látky je nejnižší a u kterého nebylo zjištěno přerušení nebo ukončení dodává-
ní. To neplatí, pokud předepisující lékař na receptu vyznačil, že předepsaný léčivý přípravek nelze nahradit (§ 32 odst. 2); 
v takovém případě se do limitu započítává doplatek v plné výši. Do limitu se nezapočítávají doplatky na částečně hrazené 
léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely obsahující léčivé látky určené k podpůrné nebo doplňkové léčbě; 
to neplatí, jde-li o léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely předepsané na recept pojištěncům starším 65 let, 
včetně dne, ve kterém dovršili 65. rok věku. Seznam léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě stanoví 
Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.

Současně je třeba upozornit na § 12 téhož zákona, kde se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se 
písmena n) a o), která znějí:

„n) oznámit příslušné zdravotní pojišťovně, pokud jí dříve doložil podle § 16b odst. 1, že je poživatelem invalidního dů-
chodu pro invaliditu třetího stupně, skutečnost, že přestal být jeho poživatelem, a to do 8 dnů ode dne nabytí právní moci 
příslušného rozhodnutí, a doložit tuto skutečnost kopií příslušného rozhodnutí,

o) oznámit příslušné zdravotní pojišťovně, pokud jí dříve doložil podle § 16b odst. 1, že byl uznán invalidním ve druhém 
nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod mu nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění, změnu této skutečnosti, 
a to do 8 dnů ode dne, kdy se o této změně dozvěděl, a doložit ji kopií příslušného posudku o posouzení zdravotního stavu.“ 

Vážení přátelé, návrh, aby limit na doplatky na léky se vztahoval na osoby, které pobírají ID ve III. stupni, a na osoby 
ve III. a II. stupni invalidity, pokud nesplnily podmínky přiznání ID, navrhla NRZP ČR a pan poslanec Vít Kaňkovský podal pří-
slušný pozměňovací návrh. Jednání o této úpravě byla složitá, protože zdravotní pojišťovny byly zásadně proti. Náš návrh byl 
spravedlivý, protože invalidní důchody jsou v průměru nižší než starobní důchody, a tak i pojišťovny musely ustoupit. Přesto 
si určily, že návrh bude účinný až od roku 2020, aby si připravily IT systém na evidenci příjemců ID.

Pokud příjemci ID chtěli, aby od 1. 1. 2020 měli limit na doplatky na léky pouze ve výši 500 Kč ročně, musejí splnit zá-
kladní podmínku, že do 31. 12. 2019 předložili svojí zdravotní pojišťovně kopii rozhodnutí o přiznání ID. Osoby, kterým byl 
přiznán II. nebo III. stupeň invalidity, ale pro nesplnění podmínek jim není vyplácen ID, musely svojí zdravotní pojišťovně dát 
kopii příslušného posudku o posouzení zdravotního stavu.

Vážení přátelé, ještě vás upozorňujeme na to, že zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, stanoví, že 
každý pojištěnec, který má limit na doplatky na léky, musí do 8 dnů nahlásit svojí zdravotní pojišťovně změny, které se týkají 
ID III. stupně, případně změny ve II. a III. stupni invalidity.
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§Změny v úhradě zdravotnických prostředků

Dne 1. 12. 2019 vstoupila v účinnost nová příloha zákona o veřejném zdravotním pojištění (tzv. kategorizační strom), 
která zcela novým způsobem upravuje úhrady zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz z veřejného zdravot-
ního pojištění.

Zdravotnické prostředky jsou nyní mnohem jemněji rozčleněny do jednotlivých úhradových skupin, sdružujících zdra-
votnické prostředky s podobnými vlastnostmi. Nová výše jejich úhrady je v každé z úhradových skupin většinou mnohem 
reálněji nastavena, než tomu bylo v minulé zákonné úpravě. Ve většině případů je úhrada ze zdravotního pojištění nově 
od zmíněného data vyšší, ale jsou i takové prostředky, kde byla v některých úhradových skupinách úhrada mírně snížena.

Seznámím vás pouze s těmi závažnými změnami, které se týkají většího počtu lidí se zdravotním postižením. Není možné 
informovat o všech změnách, protože je jich tolik, že by se informace stala nepřehlednou.

Nová úprava s platností od 1. prosince obsahuje mnoho změn v kategorii krytí ran. Tato skupina zdravotnických pro-
středků byla velmi výrazně rozšířena a aktualizována. Nyní obsahuje úhrady množství moderních krycích prostředků, včetně 
vlhkého krytí ran a nejsofistikovanějších prostředků určených pro špatně se hojící rány.

Jednou z nejsledovanějších a nejfrekventovanějších kategorií zdravotnických prostředků jsou inkontinenční prostředky. 
Novinkou v této úhradové skupině je, že pojištěnec se podílí na úhradě většiny těchto prostředků 5 % jejich ceny již od prv-
ního kusu. Někdy je v zákoně podíl na celkové ceně stanoven i vyšší. Výše úhrad a množství prostředků je pak stanoveno 
často dle stupně inkontinence osoby. V této skupině se podařilo NRZP ČR po dlouhých jednáních navýšit počet či jiné 
množství těchto prostředků. Typickým příkladem jsou zde intermitentní katetry, u kterých byl jejich hrazený počet navýšen 
na 210 ks/měsíc a současně zvýšena úhrada za 1 kus.

Podobně se podařilo vylepšit i situaci ve třetí skupině kategorizačního stromu, u zdravotnických prostředků pro pacienty 
se stomií. Zde bylo zařazeno do úhrady několik nových úhradových skupin těchto prostředků a jejich úhrada nyní více od-
povídá realitě na trhu.

Mnoho změn doznala i kategorie zdravotnických prostředků pro odběr kapilární krve. Tyto prostředky jsou velmi důleži-
tým pomocníkem pro diabetiky. V této skupině byly v několika případech navýšeny počty hrazených prostředků a spotřební-
ho materiálu k nim. Jde například o diagnostické proužky pro stanovení glukózy z krve a další. V této kategorii se podařilo 
zohlednit skoro všechny oprávněné návrhy na aktualizaci úhrad.

Velmi mnoho radikálních změn zaznamenala kategorie 7 – zdravotnické prostředky pro pacienty s poruchou mobility. 
Zejména u vozíků a příslušenství. Tato kategorie byla mnohem jemněji rozčleněna tak, aby do stejné úhradové skupiny moh-
ly být zařazeny pouze vozíky srovnatelné kategorie a parametrů. Proto úhradových skupin přibylo a u mechanických vozíků je 
jich nyní šest pro dospělé pojištěnce, dvě úhradové skupiny pro děti, čtyři úhradové skupiny pro speciální vozíky dospělých, 
jedna úhradová skupina pro speciální dětské multifunkční vozíky, u kterých byla úhrada z veřejného zdravotního pojištění 
stanovena mnohem vyšší a reálnější než v minulosti, a pět úhradových skupin pro elektrické vozíky (včetně speciálních 
vertikalizačních). Ceny vozíků byly vesměs stanoveny mnohem reálněji než v minulosti a zvláště u vozíků mechanických 
aktivních a speciálních se úhrada více přibližuje cenám přijatelného standardu v těchto kategoriích. Tato kategorie konečně 
rovněž zakotvuje možnost souběhu elektrického a mechanického vozíku u jednoho pojištěnce ve zdravotně indikovaných 
případech. To v praxi znamená, že nárok na souběh nevzniká pojištěnci automaticky, ale musí být předepisujícím lékařem 
dobře medicínsky a v kombinaci obou vozíků dobře zdůvodněn.

Novinkou v kategorii 7 je i úhrada přídavného elektropohonu k mechanickému vozíku. Jde o levnější alternativu elektrické-
ho vozíku, na kterou mnohem snadněji dosáhne větší množství pojištěnců. Současně byla napravena i výše úhrady u dětských 
zdravotních kočárků. Ta byla v minulosti často předmětem velmi ostré kritiky ze strany rodičů handicapovaných dětí, pro které 
se mnohdy takový kočárek s ohledem na výši jeho ceny stával naprosto nedostupným, a proto museli žádat nadace o finanční 
podporu.

Ve stejné kategorizační skupině bylo uzákoněno i větší rozčlenění chodítek a dalších podpůrných prostředků. Dále zde 
byly lépe nastaveny úhrady i u polohovacích lůžek a polohovacích zařízení.
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§Vylepšení se dočkala i kategorie sluchadel a zdravotnických prostředků pro neslyšící. Zde jsou hrazeny v některých pří-
padech sluchadla jako celý pár a rovněž u řečových procesorů byly podmínky pro jejich úhradu výrazně vylepšeny v souladu 
s aktuálními požadavky odborné foniatrické společnosti.

Nově vylepšeny byly i některé úhrady zdravotnických prostředků pro nevidomé, kde přibyly nové úhradové skupiny a výše 
úhrad se přiblížila cenám na trhu.

Velmi rozšířena byla kategorie zdravotnických prostředků respiračních, inhalačních a pro aplikaci enterální výživy. Zde 
přibylo do úhrady množství úhradových skupin, které pokrývají potřebné prostředky pro pojištěnce s tímto často velmi zá-
važným onemocněním.

Výraznou změnou u úhrady většiny zdravotnických prostředků, kterou je možné považovat za výrazný úspěch vyjed-
návání NRZP ČR, je i to, že zákon přesně stanoví, které prostředky jsou pojištěnci po úhradě zdravotní pojišťovnou pouze 
zapůjčovány, a které přecházejí po úhradě přímo do jeho vlastnictví. Do vlastnictví přecházejí většinou takové zdravotnické 
prostředky, které se používáním spotřebovávají, nebo takové, u kterých je vysoký podíl pojištěnce na úhradě jejich ceny.

Změn v úhradách, které nastaly od 1. prosince 2019, je opravdu hodně a nelze je všechny v tomto textu do detailu po-
stihnout. Příslušná příloha zákona je mnohem rozsáhlejší a přesnější, než jaké bylo původní znění zákona. Proto v případě 
zájmu o některou z konkrétních úhrad doporučujeme nahlédnout přímo do přílohy č. 3, oddíl C, zákona č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění.

Náběh nových úprav úhrad je však třeba očekávat i s jistým napětím. Již dnes je totiž známo, že některé zdravotnické 
prostředky dříve hrazené nestačili jejich distributoři včas znovu registrovat, a proto se mohlo stát, že dočasně z úhrad zcela 
vypadly. Celý systém tedy bude potřeba ještě v průběhu jeho fungování odlaďovat a jeho případné nedostatky ještě průběž-
ně odstraňovat.

Je nutné zdůraznit, že všechny v příloze uvedené úhrady zdravotnických prostředků jsou uzákoněny bez DPH, což v praxi 
znamená, že pro úplnou výši úhrady od zdravotní pojišťovny je nutné vždy dopočítat aktuálně platnou daň.

Již nyní je známo, že z úhrady zcela vypadly např. všechny prvky tzv. bílého programu, tedy zdravotnických prostředků 
určených k realizaci toalety a osobní hygieny velmi těžce zdravotně postižených pojištěnců. V této věci však již v uplynulém 
období, asi od podzimu minulého roku, vede NRZP ČR intenzivní jednání se zainteresovanými stranami, aby tyto prostředky 
byly vráceny, byť zatím jen v úhradové skupině nekategorizovaných zdravotnických prostředků.

Celkově je však třeba změny v úhradách, které se projevily počínaje 1. prosincem 2019, hodnotit vysoce kladně, neboť 
mnohem více odpovídají realitě na trhu zdravotnických prostředků a jejich skutečným cenám než předchozí zákonná úpra-
va. Proto by měly být pro pacienty velmi vítanou změnou.
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§Zákon o sociálních službách

Novela zákona o sociálních službách je zaměřena především na systémové změny v oblasti financování a dostupnosti 
sociálních služeb, protože se navrhuje stanovit garantovanou síť sociálních služeb, která bude z velké části financována 
prostřednictvím krajů, ale finanční prostředky budou krajům poskytnuty z MPSV ČR na garantovanou síť sociálních služeb. 
Tím by se měla zlepšit dostupnost sociálních služeb a vyrovnání spektra sociálních služeb mezi jednotlivými kraji. Fungování 
garantované sítě znamená, že MPSV ČR přebírá opět odpovědnost za kvalitu a dostupnost sociálních služeb, což považu-
jeme za důležité.

Záměrem navrhované právní úpravy je, aby nabídka sociálních služeb byla pro občany dostatečně srozumitelná a umož-
nila vyhledávání takové pomoci a podpory, která bude odpovídat jejich skutečným potřebám a jejich nepříznivé sociální 
situaci.

Je zcela nezbytné, aby byl celý systém sociálních služeb stabilní a předvídatelný. To se nejvíce projevuje v oblasti financo-
vání sociálních služeb. Návrh upravuje řízené financování, které bude vyváženější, vícezdrojové, spolehlivé a předvídatelné.

V oblasti příspěvku na péči se navrhuje zavedení valorizačního mechanismu. Navrhovaná úprava v oblasti příspěvku 
na péči nebude mít dopad ve vztahu k zákazu diskriminace, neboť podmínky nároku na příspěvek na péči se nemění a na-
dále jej mohou čerpat za stejných podmínek ti, kteří potřebují sociální služby.

Podstatnou součástí návrhu je zacílení na domácí i institucionální péči o osoby v terminálním stadiu, která je nyní 
poměrně preferovanou službou, což je samozřejmě v pořádku. MPSV ČR dále deklaruje, že návrh by měl rovněž zajistit 
existenci krizových lůžek pro osoby v ohrožení života a zdraví, které potřebují péči, a není možné ji zajistit pečující osobou 
v přirozeném prostředí.

Sociální komise NRZP ČR vypracovala celkem jedenáct stránek připomínek, přičemž všechny považujeme za zásadní. 
Všechny i s odůvodněním najdete na odkaze: https://nrzp.cz/prehled-navrhu-legislativnich-norem-pro-rok-2020/ pod ná-
zvem „Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve zně-
ní pozdějších předpisů, a některé související zákony“.

Jedná se o celé spektrum připomínek, počínaje valorizací příspěvku na péči, kde navrhujeme, aby vláda musela valo-
rizovat příspěvek po zvýšení cen o 5 % přes novou definici rozdílů mezi osobní asistencí a pečovatelskou službou až po po-
skytování zdravotní péče v sociálních službách, odborné sociální poradenství, odlehčovací služby, registraci poskytovatelů 
sociálních služeb a další.

Nesouhlasíme se zařazením institutu změněné identity a na to navazujícího legálního použití krycích prostředků do zá-
kona o sociálních službách, a to z následujících důvodů:

Institut skryté identity je nástrojem, jehož použití je platným právním řádem dovoleno pouze příslušníkům některých 
ozbrojených (bezpečnostních) složek státu, jako je Policie České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bez-
pečnostní informační služba, Úřad pro zahraniční styky a Celní správa. Účelem utajení jsou přitom trestně procesní a státně 
bezpečnostní hlediska v kumulaci s odůvodněnou potřebou ochrany života a zdraví nositele skryté identity (osob mu blíz-
kých), případně ochrany jiných významných lidských práv a svobod takové osoby. Jedinou odchylku od této zásady, kdy úče-
lem skryté identity nejsou trestně procesní ani státně bezpečnostní hlediska, představuje výjimečné použití tohoto institutu 
při výkonu kontrolních činností inspektorů ČOI.

Velmi důležitá je otázka financování tzv. garantované sítě sociálních služeb. Z předloženého návrhu není zřejmé, jakým 
způsobem bude finančně garantována síť sociálních služeb a jakým způsobem bude garantována rozvojová síť. Původní my-
šlenka byla, že ministerstvo bude financovat u garantovaných sítí mzdy a platy včetně pojištění, a to podle normativů. Dále 
že kraje a obce se budou podílet určitým procentem na financování garantované sítě. Toto procento však není stanoveno. 
Vyjadřujeme zásadní pochybnosti o funkčnosti takového systému, kdy zákon jasně nedefinuje podíly jednotlivých subjektů.

https://nrzp.cz/prehled-navrhu-legislativnich-norem-pro-rok-2020/
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§Navrhujeme rozšířit spektrum odborných pracovníků v sociálních službách o další profese. Jako dalšího odborného 
pracovníka v sociálních službách navrhujeme nově vložit ergoterapeuta pracujícího v sociálních službách. Ergoterapeuti by 
měli využití v sociální rehabilitaci, neboť uvádějí člověka znovu do života. V současné právní úpravě je ergoterapeut zařazo-
ván pod pracovníky v sociálních službách. Toto povolání je vysoce odborné a jeho ohodnocení jako pracovníka v sociálních 
službách tomu neodpovídá.

Dále navrhujeme jako další odborné pracovníky v sociálních službách nově vložit tlumočníky českého znakového jazyka 
a přepisovatele češtiny pro neslyšící uživatele českého jazyka. V současné právní úpravě je tlumočník znakového jazyka 
a přepisovatel zařazován pod pracovníky v sociálních službách. Tomu naprosto neodpovídá obsah a náročnost vykonávané 
práce, především nutnost celoživotního jazykového a všeobecného vzdělávání, bez něhož není možné tlumočení kvalitně 
poskytovat. Této náročnosti neodpovídá ani ohodnocení práce při zařazení v kategorii pracovník v sociálních službách.

Již několik let je zpracována karta tlumočníka znakového jazyka a přepisovatele českého jazyka pro Národní soustavu 
povolání (NSP). Rovněž vznikla Vyšší odborná škola pro tlumočníky znakového jazyka v Hradci Králové, kdy v červnu 2019 
přišli do praxe první absolventi. Je tedy třeba mít profesi tlumočníka znakového jazyka i přepisovatele legislativně ukotvenou.

Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní vypořádává připomínky od jednotlivých připomínkových míst. NRZP ČR uspěla 
s některými připomínkami, a to především s připomínkami ve věci osobní asistence, registrace poskytovatelů služeb s ce-
lostátní působností a další. Po vypořádání připomínek půjde návrh zákona do Legislativní rady vlády a poté by jej měla pro-
jednat vláda. V návrhu novely zákona je však zásadní problém v tom, že je rozdílný pohled na způsob financování sociálních 
služeb. MPSV ČR prosazuje model, aby sociální služby byly garantovány ministerstvem a zároveň aby ministerstvo bylo také 
garantem financování sociálních služeb. Ministerstvo financí naopak prosazuje model, aby prostředky na financování sociál-
ních služeb byly krajům poskytnuty v rozpočtovém určení daní. To znamená, že by kraje dostaly finanční prostředky z podílu 
na výběru daní a tyto prostředky by nebyly nijak vázány. Tento model NRZP ČR nemůže akceptovat, protože dává krajům 
rozhodující pravomoc ve financování sociálních služeb. Naše zkušenosti jsou, že tento model vede k tomu, že v každém kraji 
je síť dostupnosti sociálních služeb rozdílná, což není dobře.

Předpokládáme, že způsob financování sociálních služeb bude kritickým bodem v tom, jestli zákon o sociálních službách 
bude přijat, nebo nebude. O dalším vývoji vás samozřejmě budeme informovat.

Dámy a pánové, jsme na konci přehledu legislativy, která začala nově platit na začátku roku 2020 nebo v průběhu 
předcházejících měsíců. Pokud byste měli nějaké dotazy, je možné je sdělit na adresu: v.krasa@nrzp.cz. Pokusím se na ně 
co nejdříve odpovědět.

V Praze 20. dubna 2020

Vypracoval: 
Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

mailto:v.krasa@nrzp.cz
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