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Ne každý z Vás pacientů 

ví, že součástí zákona 

č.48/1997 Sb. o veřejném 

zdravotním pojištění je i 

tabulka (příloha C), která 

určuje, jaké zdravotnické 

prostředky (pomůcky) 

mohou být uhrazeny ze 

zdravotního pojištění, v 

jaké výši a za jakých pod-

mínek. Právě jedna z pod-

mínek, a to konkrétně 

podmínka ekonomicky 

nejméně náročné varianty 

zdravotnického prostřed-

ku byla napadena v žalo-

bě a řešena Ústavním 

soudem. V podstatě zde 

šlo o to, že pojišťovny si 

sami rozhodovaly o tom, 

zda bude pomůcka hraze-

na nebo ne s pomocí této 

podmínky bez ohledu na 

funkčnost a terapeutickou 

účinnost dané pomůcky. 

Laicky popsáno 

(samozřejmě s nadsázkou) 

je ekonomicky nejméně 

náročnou variantou krční-

ho límce - šála. Zejména 

inovativní pomůcky z mo-

derních materiálů s vyso-

kou účinností, ale s vyšší 

cenou, neměly šanci se v 

takovém prostředí prosa-

dit.  

Celý článek 
 

Celé znění textu k zdra-

votnickým prostředkům 

naleznete v příloze tohoto 

mimořádně důležitého 

bulletinu, neboť celý text 

se do krátké informace 

nevejde. Celé znění nalez-

nete také na našich strán-

kách : 

www.protetickypacient.cz/

zdravotnicke-prostredky-

2018/ 

 

Uvítáme, pokud své ná-

vrhy a postřehy k tomuto 

tématu zašlete na e-mail 

APP. 

 

PROSBA  
 

Prosíme naše členy a 

partnery o přeposlání 

této informace svým 

přátelům, zákazníkům, 

členům a pacientům, 

kterých se tato infor-

mace týká. 

 

 

 
 

 

Přejeme Vám krásný zasněžený leden. Užívejte 

dle svých sil a možností zimní radovánky, které 

nám příroda dovolí.  

 

Těšíme se s Vámi na shledanou opět v dalším 

bulletinu. 

Vaše APP.    
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Milí přátelé, členky a 

členové naší asociace, 

partneři a sympatizanti!       

ZDRAVOTNICKÉ 
PROSTŘEDKY       
2018 
 

Pro pacienty, kteří použí-

vají trvale nebo i krátko-

době individuální zdra-

votnický prostředek bude 

jistě důležitá informace, 

že se nejspíše v současné 

době připravuje nebo se 

bude připravovat na MZ 

ČR návrh nové přílohy 

zákona č.48/1997 Sb., 

kterou de facto zrušil, či 

lépe řečeno označil někte-

ré její části za neústavní 

Ústavní soud a nařídil 

její úpravu vyřešit k 

1.1.2019. Vzhledem k 

časové náročnosti zpraco-

vání této úpravy a k fak-

tu, že bude součástí záko-

na a bude muset projít 

celým zákonodárným 

procesem, lze očekávat 

nejspíše poměrně rychlý 

proces fáze návrhu. Proto 

vás chci informovat o 

podstatě tohoto návrhu.  
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