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Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR 
 
 
Vážený pane řediteli, 
 
na Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR se obrací někteří ředitelé pobytových zařízení 
sociálních služeb (dále jen PZSS) s dotazy, jak vykládat větu první čl. 2.5.5. Metodiky pro 
pořizování a předávání dokladů VZP ČR. V praxi dochází k rozporu v chápání a výkladu tohoto 
ustanovení. Jedná se o tuto formulaci: Požadavek na aplikaci léku zdravotní sestrou je 
oprávněný jen ve výjimečných případech (odůvodněných zdravotním stavem pojištěnce), kdy 
je prokazatelně nutné podání léčivého přípravku výhradně sestrou pro vysoké riziko možných 
komplikací po podání. 
 
Zatímco některé pobočky VZP ČR při své kontrolní činnosti vykládají toto ustanovení 
restriktivně (možná i účelově), pak PZSS volí výklad, který spíše odpovídá obecně závaznému 
právnímu předpisu, tj. vyhl. č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných 
odborných pracovníků. Za matoucí považujeme především slova metodiky „jen ve 
výjimečných případech“. Tato formulace pak vede některé revizní pracovníky VZP ČR k tomu, 
že „opravují“ indikaci ošetřujícího lékaře a podávání léků ve svých revizních zprávách 
neuznávají. Máme za to, že tento výklad revizních pracovníků není správný, neboť 
nepřípustně zužuje obecně závazný právní předpis (rozpor s § 4 odst. 3, písm. a) vyhl. č. 
55/2011 Sb.). Všude tam, kde se metodika dostane do kolize s obecně závazným právním 
předpisem, platí takový předpis, resp. výklad, který takové právní úpravě, jejímu duchu a 
filozofii odpovídá. Ostatně v již ukončených sporech týkajících se aplikace léků per os daly 
obecné soudy i Nejvyšší soud ČR za pravdu právnímu názoru PZSS. 
 
Ponechme proto taková rozhodnutí ošetřujícím lékařům, v jejichž kompetenci a 
odpovědnosti toto je. Nemluvě o tom, že dotčená metodika upravuje vztah pojišťovna × 
PZSS, nikoliv ošetřující lékař. Správný závěr by měl být, že aplikace léků per os všeobecnou 
sestrou je správná vždy, když o ní rozhodne ošetřující lékař. Jakékoliv zužující podmínky v 
metodice, nota bene upravující vztah mezi pojišťovnou a PZSS, nejsou na místě. 
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Víme, že VZP ČR pravidelně aktualizuje metodiky, a proto bychom uvítali, kdybychom byli, jak 
tomu bývá zvykem i u ostatních segmentů, k takové úpravě metodiky přizváni a mohli tuto 
námitku uplatnit. Do doby úpravy formulace čl. 2.5.5. bychom uvítali, kdyby kontroly VZP ČR 
respektovaly indikaci ošetřujících lékařů. Vyhneme se tak zbytečným námitkám, smírčím 
jednáním a soudním sporům, které podle konstantní judikatury obecných soudů stejně 
skončí ve prospěch PZSS. 
 
 
S přátelskými pozdravy 

 
 
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA 
prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 
 


