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Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky  

ředitel Odboru zdravotní péče RP VZP ČR Ing. Krista Krenkelová  

pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj Regionální pobočka VZP ČR  

Dr. Janatky 2, 360 21 Karlovy Vary 

 

                     sp.zn.                                             vyřizuje                                                         datum  

Ř/601/2017                                JUDr. Bc. Blažková                                            31.12.2017 

 

Věc: Úhradový dodatek 2018,  Metodika VZP, Podávání léků per os v PZSS 

Doručeno DS 

Bez příloh 

 

 

Vážená paní inženýrko,  

 v posledních dnech roku 2017 nám byl doručen úhradový Dodatek na rok 2018.  

Tento nemohu podepsat, tedy smluvní vztah uzavřít, neb  dokument, který by jako 

akt svobodné vůle dvou rovnoprávných subjektů  měl být zcela bez vady a právně 

precizní,  obsahuje v Článku II odkaz na Metodiku pro pořizování a předávání dokladů 

VZP ČR (dále jen Metodika).   Důvodem takového postupu není samotný úhradový 

mechanismus, jakkoliv jím vypočtená úhrada a něj navazující  vyúčtování nepokryje 

náklady na ošetřovatelskou péči  v tuto chvíli prostřednictvím Metodiky deklarovanou 

ani náhodou, ale právě tato Metodika, o jejíž souladnosti s účinnou legislativou  

lze velmi úspěšně pochybovat. A to nejen ve světle konkrétních zákonných 

ustanovení, ale i stanovisek MPSV – vše Vám i panu řediteli VZP mnou odesláno.  

Vysvětlím.  Sice tak činím opakovaně, ale ráda tak učiním  třeba ještě tisíckrát, neb se 

domnívám, že stávající situace není hodna státu potažmo společnosti, jež si tak ráda 

přivlastňuje přívlastek ,,civilizovaná“ a ,,právní“.  Není jich hodna.  

1. Metodika pro pořizování a  předávání dokladů VZP ČR, v pravidlech pro 

pořizování dokladů je u dokladu VZP-06rp/2009 v části Údaje o současné medikaci 

a způsobu její aplikace, včetně aplikace inzulínu uvedeno: ,,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“ 

Z uvedeného vyplývá, že dle Metodiky je lékařem ordinovaná medikace per os 

klientovi v PZSS podávána jen zcela výjimečně, kdy lze očekávat ,,vysoké riziko 



Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace, Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek, 
příspěvková organizace Karlovarského kraje zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 

odd. Pr, vl. 509, registr. dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, rozhodnutím KÚ Karlovarského kraje 
č.j.:929/SZ/07 ze dne 13.6.200. Služba je poskytována za finanční účasti kraje. 

2 
 

možných komplikací po podání“.  Už mnohokrát – minimálně mnou opakovaně -  bylo 

VZP naznačeno, že Metodikou definovaný klient není klientem PZSS, nýbrž pacientem 

ZZ. Že se Metodika s klientem pobytového sociálu, jakkoliv je na tom takový klient 

zdravotně špatně, prostě nepotká. Metodika VZP takto definovaného,  byť 

polymorbidního a dementního, v čase, místě a osobě neorientovaného  klienta 

nesubsumuje.   

Z Metodiky se nedozvíme, kdo a v jakém úhradovém systému podá v PZSS takovému 

klientovi medikaci per os. Ale to je logické, Metodikou definuje VZP pozitivním 

vymezením svou úhradovou politiku. Jenže ta je dle mého v rozporu s účinnou 

legislativou. Ale nepředbíhejme.  

S ohledem na fakt, že se klient našeho DZR s Metodikou nepotkává, ač již 11  let 

striktně dodržujeme zřizovatelem stanovenou cílovou skupinu – 3. a 4. stupeň 

závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (těžká a úplná závislost) + chronická psych. 

dg., nejčastěji demence, demence stařeckého typu, Alzheimer, 1/3 klientů ročně 

umírá,  pokládám již několik let VZP týž dotaz se zdvořilou žádostí o odkaz na právní 

normy, o něž VZP opírá svá stanoviska, příp. o rozbor stanovisek dalších subjektu, 

např. MPSV.  

Výsledek po mnoha letech? VZP: ,,Nebudeme se vyjadřovat“, nebo – viz níže vyjádření 

Ing. Krenkelové, MUDr. JUDr. Petr Hoňka, náměstka ředitele VZP ČR pro zdravotní 

péči.  

2. MPSV prostřednictvím stanoviska zpracovaného Mgr. Janem Vrbickým 

k dané problematice a zcela v rozporu s Metodikou uvádí: ,,…podávání léků je 

součást zdravotní péče a je odbornou činností zdravotnických 

pracovníků…aplikace léčebné terapie patří mezi výkony, které jsou hrazeny ze 

zdravotního pojištění, pokud nejsou zaměstnanci SS zdravotnickými pracovníky a 

zároveň nedisponují indikací lékaře k podání léčivého přípravku, nejsou oprávněni 

podávat léky…nezdravotnický personál může pouze připomenout klientovi, zda si již 

vzal léky , případně mu lék na jeho pokyn podat, pokud je umístěn na místě, kam klient 

sám nedosáhne….“ 

Ve smyslu stanoviska MPSV tak jde  v podstatě o 2 varianty:  

A) Klient PZSS má léky u sebe (noční stolek, polička nebo třeba i sesterna, to není 

podstatné pane kolego Dr. Hoňku, jde jen o místo uložení), co je však zásadní  -  je 

schopen je také sám užívat, tedy nejen polknout, ale i si sám určit, kdy a jaký 

lék, v jaké gramáži, konzistenci apod. užít, přičemž nezdravotnický pracovník, u nás 

tedy pracovník v sociálních službách  = pracovník přímé obslužné péče péče  (§ 116, 

odst. 1 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s min. vzděláním  - 

základní + 150 hod akreditovaný kurz, dále jen ZoSS) může nahradit toliko absenci 

klientových mobilních schopností (podá), nikoliv kognitivních fcí.  

B) Klientovi podá lék zdravotnický pracovník, tedy u nás všeobecná zdravotní sestra 

v sociálních službách, která realizuje všechny fáze procesu ,,aplikace per os“ dle přísl. 

standardu, tedy včetně fáze před a po, několikanásobné kontroly apod. 
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V Domově se zvláštním režime ,,MATYÁŠ“ v Nejdku, p.o. s výše naznačenou 

cílovou skupinou není v tuto chvíli ani jeden klient  kategorie A).  

 

Přesto ze 105 klientů je v tuto chvíli 57 klientů bez lékařkou – praktičkou 

indikované ošetřovatelské  péče  = podávání léků per os na ORP!! 

Těmto 57 klientům přesto podáváme léky per os prostřednictvím středního  

zdravotnického   personálu  legislativně kompetentního.  

Proč není lékařkou hrazená ošetřovatelská péče těmto klientům indikována, resp. proč 

je těmto klientům hrazená péče odpírána?  

Protože to tak stanoví Metodika.  S lékařkou klientů jsem o tom hovořila nesčetněkrát. 

Dříve, tj. před revizí VZP u lékařky  v září 2013,  indikovala. V  revizní zprávě VZP 

vytýká lékařce  absenci popisu nedostatečnosti polykacího  reflexu u klientů a tudíž 

nadbytečnosti indikace. Takže od té doby neindikuje. Neindikuje s odkazem na 

Metodiku. Že se naše klientela zdravotně nezlepšila, spíše naopak, netřeba hovořit.  

Co s tím? Ve světle účinné legislativy a stanoviska MPSV bychom správně měli 

těmto 57 klientům rozdat léky, lékařka by je měla edukovat o užívání medikace a 

pak….pak bychom už jen čekali na jejich smrt resp. všech 57 rychlou 

záchrannou službou  transportovali do zdravotnického zařízení (ZZ).  Pikantní je, 

že tam by jim medikaci podala sestřička a nikomu by to  nepřišlo zvláštní, 

výjimečné….Ne tak v sociálu, ne tak dle VZP i když v rozporu s legislativou – viz dále.  

Nejsme vrazi a disponujeme něčím, čemu se zvyklo říkat sociální cítění. Proto těmto 

57 zmateným, dementním, často polymorbidním klientům podáváme léky per os 

k tomu dle legislativy kompetentním personálem, tedy všeobecnou sestrou 

v sociálních službách. Činíme tak ovšem ,,na černo“ s ohledem na absenci indikace 

lékařky na poukaz ORP.  Tudíž i bez úhrady pojišťovny.  To je pro nás však až 

sekundární záležitost, s níž se musíme vypořádat. Činíme tak v  zájmu ochrany zbytků 

zdraví a života klienta. To je pro nás priorita.  

Klienti DZR,,MATYÁŠ“ v Nejdku, p. o.  jsou přijímáni velmi často ze zdravotnických 

zařízení – LDN, následná péče ZZ, PN Dobřany apod. Ano, jsou kompenzovaní, 

nepotřebují celodenní dohled lékaře, nejsou napojeni na přístrojovou podpůrnou 

techniku. Jejich míra soběstačnosti , jejich míra kognitivních funkcí se však překladem 

z nemocnice do sociálu nemění. Tam podávala léky sestra, u nás se z hodiny na 

hodinu dle aplikace Metodiky VZP v praxi mění jejich zdravotní stav a vše je najednou 

jinak. 

 

Klient DZR někdy disponuje  - sic limitovanou – mobilitou. Odpoví na pozdrav, na 

klubovně vymaluje mandalu, zazpívá si, pomazlí v rámci canisterapie s nějakým tím 

voříškem (konečně pokoukejte sami na našich webovkách, co vše ještě přes své velmi 

masivní handicapy zvládne, tedy přesněji – někteří z nich),  světe div se – on polyká!!!,  

dokonce hýbe horními končetinami. Na dotaz na počet dětí a profesi, jíž se živil, vám 

však už velmi často neodpoví. Nebo ne realitě odpovídající informací.  Odpověď na 
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dotaz, co měl před hodinou k obědu, už nedá téměř nikdo. A to nehovořím o mnohých 

z nich, kteří už své nejbližší  nepoznají vůbec. Ale žádný, podtrhuji žádný z nich není 

schopen užívat medikaci per os ve vlastní režii, chcete-li ve smyslu kategorie A) 

dle stanoviska MPSV.  Přesto přes 50% z nich – neindikováni.  

 

 

Vážená paní inženýrko,  

jak jste mi již písemně odpověděla, ke stanovisku MPSV se odmítáte vyjádřit. 

Odmítáte se vyjádřit ke zcela zjevným rozporům mezi tímto stanoviskem a 

Metodikou.  

Dobrá. Těžko Vás k tomu nějak donutit. Stanovisko je ,,jen“ stanovisko, nemá právní 

sílu. Stejně tak však Metodika VZP. To není obecně závazná právní norma. Je to 

předpis, který s obecně závaznými právními předpisy MUSÍ být v souladu. A to 

dle mého  není. Bohužel se jej mnozí lékaři klientů  PZSS cítí být vázáni.  A proto 

neindikují.  

Nechcete se vyjádřit k rozporům mezi Metodikou a stanoviskem MPSV, ovšem 

k rozporům mezi Metodikou a účinnou legislativou byste se vyjádřit měla. Nebo někdo 

kompetentní. Právě s ohledem na fakt, že právní norma stojí výše nežli Metodika.  

Tedy k právním normám, dovolím si opět citovat ze stanoviska MPSV: ,,Podávání léků 

je součást zdravotní péče a je odbornou činností zdravotnických pracovníků. Aplikace 

léčebné terapie patří mezi výkony, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. To 

stanoví zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a vyhláška Seznam 

zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Zákon č. 96/2004 Sb., o 

nelékařských zdravotnických povoláních a jeho prováděcí vyhláška č. 55/2011 

Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, 

stanovují činnosti, které zdravotnický pracovník nelékařských povolání může 

vykonávat bez indikace, které vykonává na základě indikace a které pod přímým 

vedením lékaře. Pokud nejsou zaměstnanci sociální služby zdravotnickými pracovníky 

a zároveň nedisponují indikací lékaře k podání léčivého přípravku, nejsou oprávněni 

podávat léky. V rámci sociální asistence mohou pouze připomenout klientovi, zda si již 

sám vzal léky, případně mu lék na jeho pokyn podat, pokud je umístěn na místě, kam 

klient sám nedosáhne. V případě, že pobytová sociální služba neposkytuje 

ošetřovatelskou a rehabilitační péči prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají 

odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb., o 

nelékařských zdravotnických povoláních (dle §36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách), může svým klientům zajistit tuto péči také prostřednictvím zdravotnického 

zařízení, které poskytuje zdravotní péči ve vlastním sociálním prostředí (domácí 

zdravotní péče). 
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A na závěr skutečná perla. Reakce MUDr. JUDr. Petra Hoňka, náměstka ředitele 

VZP ČR pro zdravotní péči. Slovy mistra Gotta – tohle jsem opravdu, opravdu 

nečekala. A to jsem  od VZP zvyklá na ledacos. Pan náměstek – na poměry VZP 

standardně – na mé dotazy neodpovídá, ponechává stranou přiložená stanoviska 

včetně odkazů na legislativu a uvádí následující.  

Klienti PZSS, tedy ti ,,lepší“, kteří nespadají do Metodiky VZP, mají na základě smlouvy 

s PZSS uloženy léky na sesterně, podá jim je sestra nebo ,,zvlášť k tomu proškolený 

pracovník sociální péče“. Bomba. Zvlášť od člověka právně vzdělaného. Pan 

náměstek nerozlišuje mezi zdravotníkem (zákon č. 96/2004 Sb.)   a pracovníkem 

v sociálních službách (chybné pojmosloví bych mu odpustila, zřejmě má na mysli 

pracovníka v sociálních službách  - pracovníka přímé obslužné péče dle § 116, odst 1, 

písm. a) ZoSS =  základní vzdělání + kurz), neuvádí, kdy podává ten a kdy onen, de 

facto je proti účinné legislativě staví naroveň, pomíjí prováděcí vyhlášku k ZoSS č. 

505/2006 Sb., kde jsou specifikovány sociální činnosti u jednotlivých sociálních služeb 

(logicky absentují  úkony ošetřovatelské tedy sesterské péče), nevadí mu tedy, že 

pracovník v sociálních službách podávat léky nesmí (může jen podat, řídíc se však 

plně instrukcemi samotného a v tomto směru orientovaného klienta, kterého u nás 

nenajdete), nevadí mu, že ZoSS, který specifikuje  jednotlivé pracovní pozice 

v sociálních službách, nezná kategorii ,,zvlášť k tomu proškolený pracovník sociální 

péče“, neuvádí, kým, v čem a v jakém rozsahu by měla být tato pseudokategorie 

pracovníka v sociálních službách proškolena. Panu náměstkovi nevadí, že podat lék 

do září 2017 (novela zákona č. 96/2004 Sb. a na něj navazující předpisy) nesměl ani 

zdravotnický asistent po čtyřletém studiu na SZŠ s maturitou, on takový úkon žádá po 

pracovníkovi v sociálních službách se základním vzděláním……  

Prostě absolutně mimo mísu, mimo účinné právní předpisy. Elementární neznalost.  

Tu jste však, paní inženýrko, projevila i Vy a Vaše kolegyně z VZP na jednání s panem 

náměstkem hejtmanky KK a radním pro oblast sociálních věcí panem Mgr. Kubisem 

dne 4.1.2017, kdy jste tvrdila, že ,, podávání léků (pozn. těm, kterým není indikováno, 

kteří polknou, těm, kterým netřeba kontrolovat ústní dutinu po podání atd. – viz 

Metodika) je pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb  a je 

tedy hrazena z PnP, že je to součást dodržování léčebného režimu.“ 

Není. Fakt ne. Mohla bych tu opisovat ZoSS resp. vyhlášku č. 505/2006Sb. Ale ne. 

Raději pro ilustraci uvedu příklad. Součást dodržování léčebného režimu je když…… 

Pracovníkovi v sociálních službách – pracovníkovi  přímé péče dle ZoSS se z denního 

záznamu od všeobecné sestry v sociálních službách  dostane info, že klient XY je na 

ATB, je zahleněný a je nutno udržovat u něj klidový režim na lůžku. Pracovník 

v sociálních službách – pracovník  přímé péče dle ZoSS pak dle  této info v rámci své 

náplně přizpůsobí u klienta XY denní režim – nevertikalizuje jej, nevyváží jej na 

sluníčko do areálu DZR, ani jej nedoprovází na klubovnu k mandale, písni či psímu 

vořechovi. Monitoruje klidový režim, přináší stravu na pokoj, příp. krmí na lůžku, dbá 

na zajištění pitného režimu. To je účast na dodržování léčebného režimu pracovníka 

v sociálních službách. To je sociální činnost, k níž je dle ZoSS a vyhlášky č.  505/2006 

Sb. kompetentní. S podáváním medikace (fáze před, několikanásobná kontrola dle 
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přísl. standardu,  podání, fáze po, administrace) to nemá nic společného. Léky 

pracovník v sociálních službách prostě nepodává. Nesmí.   

 

Vážená paní inženýrko,  

úroveň znalosti účinné legislativy úředníků VZP neovlivním, co však napravit mohu 

resp. můžeme společně, to je znalost prostředí.  

Tímto Vás, pana ředitele VZP i pana náměstka ředitele VZP pro zdravotní péči 

zvu k nám do DZR. Přijeďte, porozhlédněte se, promluvte s klienty, s personálem. 

Koneckonců jsou to i Vaši pojištěnci. Posuďte sami, zda patří naši klienti do kategorie 

A) nebo B) (přistoupíme-li na stanovisko MPSV, jež vychází z účinné legislativy). My 

se na Vaši návštěvu budeme těšit, budete u nás vítáni.  

V tuto chvíli úhradový dodatek s ohledem na v textu uvedený odkaz na Metodiku 

podepsat nemohu. Domnívám se totiž,  a vše tomu nasvědčuje, že není 

v souladu s účinnou legislativou.  

Vím, skutečnost, zda podepíši či nikoliv,  je v případě VZP  irelevantní, neb VZP se 

chová vždy tak, jako by dokument uzavřen byl.  Ale z principu nepodepíši.  Nevím, zda 

se úředníci  VZP stydí. Mně tedy stydno je. Za 11leté handrkování a de facto upírání 

ošetřovatelské péče našim, tedy i vašim mámám a tátům, kteří jsou vinni tím, že jsou 

staří, nesoběstační, dezorientovaní.  

Je 31.12. večer, kdy končím tento náhled na problematiku. Za 5 hodin začne nový rok. 

Dovolím si být naivní a věřit, že se v roce 2018 objeví někdo, kdo mi odpoví na mé i 

Vám zaslané otázky, někdo, kdo se argumentačně na úrovni vyjádří k Metodice VZP 

a její ne/souladnosti s právním pořádkem ČR, někdo s mnohem vyšší vahou hlasu než 

je ten můj.  

Všechno dobré v novém roce                            JUDr. Bc. Zuzana Blažková, ředitelka 

 

Rozdělovník:  

 paní ministryně MPSV: sc9aavg  

 pan ministr MZ: pv8aaxd  

 pan prezident APSS ČR: emailem 

 pan náměstek hejtmanky KK Mgr. Petr Kubis pro oblast sociálních věcí: emailem   

 paní vedoucí OSV KÚ KK Ing. Stanislava Správková: emailem  

• paní Bc. Petra Šindelářová, OSV KÚ KK: emailem  

 kolegové a kolegyně z PS KO APSS ČR: emailem prostřednictví předsedy Ing.  

   Pavla Nováka 

 SPL ČR: emailem 

 pan ředitel VZP: emailem  
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• MUDr. Marie Böhmová, praktický lékař klientů DZR ,,MATYÁŠ“ v Nejdku, p.o.:  

   krátkou cestou 

 VOP: emailem 

 paní Milena Ulčová, vedoucí zdravotního úseku DZR,,MATYÁŠ“ v Nejdku, p.o.: emailem 

 www.ddnejdek.cz/Strasti pana Matyáše  

 časopis Rezidenční péče: redakce@marcom-praha.cz 

 


