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definovat práva účastníků 

a lhůt tak, aby existovala 

garance ochrany jak paci-

entů, tak i výrobců a dis-

tributorů zdravotnických 

prostředků. V rámci nove-

ly by měly být jasně defi-

novány kompetence regu-

lačních orgánů a zdravot-

ních pojišťoven. Novela 

rozvíjí stávající systém 

skupin zdravotnických 

prostředků do podoby 

úhradových skupin a pro 

každou skupinu by měla 

být stanoveny jednotná 

výše a podmínky úhrady.  

Jedná se o vnitřní připo-

mínkové řízení, to zname-

ná, že zákon nemá ještě 

definitivní podobu. Proto 

je důležité, abyste nám 

napsali co nejdříve Vaše 

připomínky, nejdéle však 

do 15. 8. 2015. Připomín-

ky posílejte na adresu : 

protetickypaci-

ent@seznam.cz .  

Prosím, abyste zákonu 

věnovali pozornost, 

protože se vážným způ-

sobem dotýká osob se 

zdravotním postiže-

ním, zvláště pak nás 

protetických pacientů. 

Novela zákona o so-

ciálních službách 
  Novela zákona obsahuje 

námi dlouho požadované 

navýšení příspěvku na 

péči, a to ve dvou varian-

tách.  Vláda bude pravdě-

podobně koncem srpna 

projednávat tuto novelu 

zákona a bude posuzovat 

obě varianty navýšení pří-

spěvku na péči. APP je 

přesvědčena, že výše pří-

spěvku v žádném případě 

neodpovídá cenové relaci 

služeb, a proto je nezbytné 

navýšit příspěvek na péči 

o 10 % již od 1. 7. 2016.  

 

Oba návrhy novel zákonů, 

jsou umístěny na interne-

tových stránkách asociace. 

 

Připomínky zasílejte na e-

mailovou adresu: protetic-

kypacient@seznam.cz . 

Přejeme Vám krásné prázdninové a dovolen-

kové dny. Těšíme se s Vámi na shledanou v 

příštím bulletinu. 

 

Přejme si, aby novely zákonů byly ku pro-

spěchu nás pacientů.   

Vaše APP.    
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Milí přátelé, členky a 

členové našeho sdružení, 

partneři, a sympatizanti!       

Aktuality  
 

Po nějakém čase jsme 

opět obdrželi další návrh 

novely zákona č. 

48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění a 

o změně a doplnění ně-

kterých souvisejících zá-

konů ve znění pozdějších 

předpisů. Novela zákona 

upravuje nový systém 

stanovení úhrad zdravot-

nických prostředků, kte-

rý by měl především vy-

cházet ze zákonného pod-

kladu s jednotnými a uce-

lenými pravidly. Měl by 

respektovat základní 

principy přezkoumatel-

nosti, zavést trans-

parentní a přesně popsa-

ný systém pro určení ná-

roku pacienta na úhradu 

zdravotnických prostřed-

ků z veřejného zdravotní-

ho pojištění. Zákon by 

měl zajistit stanovení 

výše a podmínek úhrady 

zdravotnických prostřed-

ků, měl by formulovat 
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