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nebo by se mohla zúčast-

nit připomínkového řízení 

konečného materiálu.   

 

Jednání s VZP 

 
V září 2014 proběhla 

dlouho plánovaná schůz-

ka s panem Ing. Marti-

nem Jelínkem, Ph.D., ře-

ditelem oddělení OLZP na 

VZP.  Dvouhodinová 

schůzka pomohla k tomu, 

abychom panu řediteli 

objasnili potřeby pacien-

tů. Bohužel i pan ředitel 

trvá na zachování doplat-

ků na zdravotnické pro-

středky, protože je vidí 

jako vhodný regulační 

prostředek. Zároveň při-

pustil možnost stanovení 

určitého finančního limi-

tu, nad který by pacient 

již nedoplácel.  Výši toho-

to limitu se nám na tomto 

prvním jednání nepodaři-

lo stanovit.  Zařazení 

zdravot.  prostředků do 

snížené sazby DPH 10% 

má ve své kompetenci 

Ministerstvo financí, kam 

se musíme obrátit. Věří-

me, že pan ředitel  je nám 

pacientům nakloněn. 

Příběhy a legen-

dy Litomyšl 

 
Projděte se Litomyšlí 

s rytířem Toulovcem. Pro-

vází se denně, včetně zi-

my, nedělí a pondělků. 

Rytíř Vás dovede k památ-

kám a to nejzajímavější 

vám o nich řekne. Půjdete 

po stopách B. Smetany, B. 

Němcové, J. Mařáka, O. 

Zoubka nebo A. Jiráska. 

Podíváte se do sklepů, sty-

lových hospod, na věže, do 

tajuplných dvorků a ulic. 

Uslyšíte příběhy a legen-

dy. Prohlídky jsou na ob-

jednání denně a v noci na-

víc s ohňovou loučí.  Mož-

nost dárkové vstupenky 

jako dárek pro zaměstnan-

ce či kamarády. Cena 

vstupenky 100,- Kč. 

 

www.rytirlitomysl.cz 

777 637 888 

Přejeme Vám krásné podzimní dny. V následujících měsících bu-

deme doufat, že nám legislativa bude více nakloněna a budeme 

tak prožívat důstojnější život. 

Uvítáme Vaše příspěvky a postřehy s tématikou nejen protetic-

kých a ortopedických pacientů.   

Vaše APP.    
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Milí přátelé, členky a 

členové našeho sdružení, 

partneři, a sympatizanti!       

Ministerstvo zdra-

votnictví  

 
Před několika dny  jsme 

obdrželi odpověď náměst-

ka pro zdravotní pojištění 

MUDr. Toma Philippa, 

Ph.D., MBA  na  naše 

podněty. V dopise pan 

náměstek uvádí, že kate-

gorizace zdravotnických 

prostředků bude v bu-

doucnosti pokračovat, 

neboť v současné době je 

nezbytné dokončit legis-

lativní proces nového zá-

kona o zdravotnických 

prostředcích a s tím sou-

visejících prováděcích 

předpisů.  Po dokončení 

legislativního procesu 

budou obnovena jednání 

pracovní skupiny pro ka-

tegorizaci a úhradovou 

regulaci zdravotnických 

prostředků. Pan náměs-

tek předpokládá, že APP 

by mohla být přizvána na 

konkrétní jednání týkají-

cí se ortopedicko-

protetických pomůcek,  
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