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 Informace pro klienty 

 
 Zákonem č. 290/2017 Sb. je s účinností od 1. ledna 2018 novelizován zákon č. 

48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a v té souvislosti i zákon č. 372/2011 Sb. o 

zdravotních službách. Tyto novely, týkající se mimo jiné i veřejné publikace některých 

smluv mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb, nepředstavují pro 

poskytovatele zdravotních služeb nové povinnosti – zasílám pro informaci text novely. Poprvé 

je zde definován pojem hospic a hospicová péče. 

 

 Nařízením vlády č. 286/2017 Sb. se s účinností od 1. ledna 2018 mění nařízení 

vlády o minimální mzdě a nejnižších úrovních zaručené mzdy č. 567/2006 Sb. Minimální 

mzda je stanovena na částku 12 200 Kč měsíčně. V příloze zasílám nové nejnižší úrovně 

zaručené mzdy podle jednotlivých skupin prací ve zdravotnictví a současně jednotlivé 

kategorie prací, podle kterých se zařazení do jednotlivých mzdových tarifů řídí. Minimální 

mzda sanitáře bude činit 13 500 Kč, ošetřovatele (praktické sestry) a zubní instrumentářky 14 

900 Kč, všeobecné sestry a porodní asistentky pracující pod odborným dohledem 16 400 Kč, 

všeobecné sestry a porodní asistentky pracující bez odborného dohledu 18 100 Kč, lékaře, 

zubního lékaře, farmaceuta, klinického psychologa a klinického logopeda 22 100 Kč. Vše se 

týká režimu mzdy, nikoli platu (netýká se tedy příspěvkových organizací). 

 

 Poznámka k problematice zpětných množstevních bonusů ve zdravotnictví: 

 Otázkou možné trestní odpovědnosti v této souvislosti se zabývá Vrchní státní 

zastupitelství v Praze. O této otázce bylo zatím bez závěrů jednáno ve výboru Společnosti 

medicínského práva České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a předpokládá se, 

že bude předmětem odborné debaty na kongresu Společnosti medicínského práva ČLS JEP 

(nejde o kongres medicínského práva organizovaný společností kolegyně dr. Těšinové), jehož 

konání se předpokládá dne 9. listopadu 2017 v Praze. Současně se touto problematikou 

zabývají přední odborníci z oboru medicínského a trestního práva a jednoznačně převažuje 

názor, že úvahy o kriminalizaci této činnosti vyplývají z nedostatečných znalostí problematiky 

zdravotnictví, úhradových mechanismů a financování zdravotních služeb v ČR.  

 

 K problematice aplikace nového nařízení EU k ochraně osobních údajů – GDPR 

bude uspořádán seminář zaměřený na specifiku této problematiky ve zdravotnictví v IPVZ, 

podobné semináře za účasti odpovědných pracovníků Úřadu pro ochranu osobních údajů již 

také v IPVZ proběhly. V této souvislosti nabízí soukromé firmy za často nepřiměřenou úhradu 

poskytovatelům zdravotních služeb "aplikaci nařízení EU na klíč" a obecně zaměřené 

semináře. Předběžně lze předpokládat, že aplikace uvedeného nařízení v nemocnicích a 

ambulancích nebude zdaleka tak náročná jak se uměle prezentuje a je vhodnější zúčastnit se 

seminářů zaměřených na tuto problematiku ve zdravotnictví, než obecně zaměřených 

seminářů na toto téma. V rámci informací pro klienty se budu této problematice před účinností 

nařízení (květen 2018) věnovat včetně potřebných doporučení. 

 

V Praze dne 29. září 2017 

 

JUDr. Jan Mach     



  

 

 


