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*MZDRX01MBSIU* 
MZDRX01MBSIU 

U S N E S E N Í  

Pacientské rady ministra zdravotnictví 

ze dne 15. září 2022, č. 32 

 

ve věci schválení usnesení pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotnické 
prostředky 

 

Pacientská rada ministra zdravotnictví 

 

schvaluje usnesení pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotnické 
prostředky, č. j. MZDR 33988/2022-1/OPP, které je přílohou tohoto usnesení. 

 

Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou všech členů Rady v poměru 22 pro, 0 proti,  
2 se zdrželi. 

Příloha 

1. Usnesení pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotnické prostředky, č. j. MZDR 
33988/2022-1/OPP 
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*MZDRX01MBSTB* 
MZDRX01MBSTB 

U S N E S E N Í  

pracovní skupiny Pacientské rady ministra zdravotnictví pro zdravotnické 
prostředky 

 

Pracovní skupina pro zdravotnické prostředky doporučuje Pacientské radě ministra 
zdravotnictví schválit toto usnesení:  

I. Pacientská rada doporučuje ministrovi zdravotnictví zajistit dosažení změny v 
inflační doložce pro úhrady zdravotnických prostředků tak, aby 
průběžně / každoročně odpovídala inflaci v ČR. Úhrady zdravotnických 
prostředků, které byly stanoveny v roce 2018, jsou uvedeny v příloze 3 C zákona 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Od té doby přesáhla kumulativní 
míra inflace 30 %.  

V souvislosti s vývojem inflace hrozí některým pojištěncům velmi výrazné 
doplatky na úhrady zdravotnických prostředků.  

Hrozí, že v ČR budou k dispozici jen levnější, méně kvalitní zdravotnické 
prostředky, které nebudou plně kompenzovat zdravotní postižení a reflektovat 
individuální potřeby klienta. 

Dohodnutá 3-4% možnost navýšení úhrad v rámci cenového předpisu, již 
nedostačuje, neboť obecná inflace je jen v letošním roce již vyšší než 17 % a 
tendence vývoje je další nárůst. 

II. Pacientská rada doporučuje ministrovi zdravotnictví projednat s ministrem financí 
snížení DPH na zdravotnické prostředky, případně zrušení DPH na zdravotnické 
prostředky. Zdravotnické prostředky bez 100% úhrady se stanou uživatelům 
dostupnější. Ušetří i zdravotní pojišťovny, které u hrazených zdravotnických 
prostředků DPH platí.  

 

mailto:mzcr@mzcr.cz
file://///mzsfps03.mzcr.cz/Dokumenty$/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Word/www.mzcr.cz

