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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 13.6.2007 

 
 
 

 
 
Všeobecná zdravotní pojišťovna 
k rukám ředitele VZP  
Ing. Zdeňka Kabátka  
Orlická 4/2020 
130 00 Praha 3 

  
 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE DNE 

VZP-16-02956647-P423 Ř/357/2016 JUDr. Bc. Blažková  20.9.2016 

VĚC: Zajišt ění poskytování hrazených služeb pojišt ěncům VZP  - klient ům 
pobytových sociálních služeb 

 
Doručeno DS: i48ae3q 
Příloha : dopis Ing. Bronislavy Hlachové, ředitelky Regionální pobočky Plzeň, 
pobočky pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, VZP ČR 
 
Vážený pane řediteli Ing. Kabátku, 
dovoluji si Vám poslat svůj dopis ze dne 25.8.2016 znovu, neb na mou žádost o 
zahájení jednání ve věci zajištění zdravotní péče potažmo prosbu, ať nerozšiřujete 
mou již značně bohatou sbírku nic neříkajících ,,vyjádření“ Vašich podřízených,  jsem 
obdržela přiložený dopis Ing. Hlachové, v němž mi sděluje, že ,,…na základě 
vlastního provedeného šetření Vám oznamuji, že zdravotní péče je pro klienty 
Domova MATYÁŠ zajištěna registrující lékařkou MUDr. …“ 
 
Paní doktorka ………… zajišťuje v našem zařízení zdravotní péči již 20 let, nakonec 
to popisuji ve svém podání. Takže ,,vlastní provedené šetření“ muselo dát paní Ing. 
Hlachové skutečně zabrat a já konečně vím, kdo je praktickým lékařem našich 
klientů. Fakt díky.  
 
Ale teď vážně. Protože Ing. Hlachová zřejmě  

a) můj dopis nečetla 
b) můj dopis potažmo o čem je pobytový sociál (že se s 21 praktiky prostě dělat 

nedá) nepochopila  nebo  
c) si dělá srandu, humor, čurinu… , 

 
posílám své původní podání ve stejném rozsahu, o stejném obsahu, se stejnou 
žádost a  stále čekám na to rozhodné slovo chlapa, který se vyjádří k meritu mého 
podání.  
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Vážený pane řediteli Ing. Kabátku, 
 
jako statutární zástupce výše uvedené organizace (dále jen Domov) se na Vás 
obracím za tuto organizaci i za další příspěvkové organizace Karlovarského kraje – 
poskytovatele rezidenčních pobytových služeb řešící stejný problém – zajištění 
poskytování hrazených služeb.  
 
 
Domov  je registrovaným poskytovatelem pobytové sociální služby ve smyslu ust. § 
50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v účinném znění osobám  
s chronickým duševním onemocn ěním  (služba je  určena dospělým osobám se 
stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí ve věku od 60 
let, jejichž stav odpovídá těžké nebo úplné závislosti na pomoci jiné fyzické 
osoby  při  zajištění péče o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené 
zákonem o sociálních službách).  
Kapacita 105 lůžek, obložnost stále maximální, poptávka převyšuje nabídku.  
Cílová skupina u všech 13 pobytových zařízení Karlovarského kraje – poskytovatelů 
pobytové služby  je, stejně jako u nás,  dána krom věku a dalších specifik  závislostí 
na pomoci jiného  ve stupni těžká a úplná závislost. 
 
 
Na Vás, pane řediteli,  
se obracím jako na  vrcholného představitele subjektu, který ve smyslu ust. § 46 
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících  zákonů, je ,,povinný zajistit poskytování hrazených 
služeb svým pojišt ěncům, včetně jejich místní a časové dostupnosti, tuto 
povinnost plní prost řednictvím poskytovatel ů, se kterými uzav řela smlouvu o 
poskytování a úhrad ě hrazených služeb, tito poskytovatelé tvo ří síť smluvních 
poskytovat pojiš ťovny (dále jen "sí ť")´´  s  dotazem, jakým zp ůsobem budete 
řešit zajišt ění poskytování hrazených služeb svým  pojišt ěncům umíst ěných 
v Domov ě i jinde (viz níže). 
 
 
Ač, jak výše uvedeno, je povinností ZP zajistit svému  pojišt ěnci zdravotní pé či, 
je praxe naprosto rozdílná. Proto n ěco málo z minulosti Domova, aneb akce 
,,Hledá se doktor pro MATYÁŠ“ trvající už od zá ří 2013.  
 
Ošetřujícím praktickým lékařem obyvatel Domova byla nejdecká praktická lékařka 
MUDr………, smluvní lékařka VZP. Ta však  s účinností od 13.9.2013, ze dne na 
den, poté, co byla revizí penalizována z d ůvodu indikace hrazené pé če 
některým našim klient ům,  odmítla registrovat nově nastoupivší klienty Domova, 
byť se tito chtěli registrovat právě k této praktičce (písemný odkaz lékařky na 
možnost odmítnutí registrace z kapacitních důvodů). Pro úplnost pak připomínám, že 
ročně přijímáme až třetinu  nových obyvatel Domova. Přijímáme klienty z celého 
Karlovarského kraje, ale i mimo něj, tudíž je z praktického důvodu nemožné, aby si 
klient ponechal ,,obvoďáka´´ původního. V Nejdku jsou další 3 praktičtí lékaři, i ti 
však odmítli nové klienty zařízení registrovat – vše písemně zaznamenáno, jak 
žádost, tak i odmítnutí lékařů s poukazem na ust. § 48, odst. 1, písm a) zákona č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 
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zdravotních službách), v účinném znění – tedy překročení únosného pracovního 
zatížení.  
Jedinému ………. ve městě je 81 let, zubaře pro klienty už také nemáme, když jediná 
,,bezbariérová“ zubařka šla do důchodu, zbylí dva jsou pro naše klienty nepřístupní a 
také jsou již v důchodu resp. těsně před ním.  
 
 
V okamžiku přijetí nového  klienta, který nebyl již stávajícím pacientem některého ze 
čtyř místních praktiků, se stal klient z hlediska lékařské i ošetřovatelské péče 
(=sesterské, neboť všeobecná sestra v sociálních službách nesmí indikovat péči bez 
lékařem vyplněného a podepsaného ORP) bezprizorním, byl bez svých léků, 
základní zdravotní péče...... 
 
Sama jsem ještě v roce 2013 oslovila cca 60 praktických lékařů i několik společností, 
praktiky sdružující, v regionu. Těch, kteří odepsali, bylo minimum, pozitivní reakce ani 
jedna. Dovolím si citovat jednu z nich, neboť je v rámci odmítnutí typická:  
 
,,Milá Zuzanko,  
problém je v tom, že tento stát nemá v systému peníze a neplatí za své pojištěnce. 
Takže mu chybí 7,5 miliard a chová se jako sociální stát. Před Bohem jsme si všichni 
rovni, ale ne ve společnosti a tak nemůžeme ze zdravotního pojištění dostat všichni 
všechno.  
Někdo už konečně musí nahlas říci, že ten, co nepracoval, nemůže mít takovou péči 
jako ten, co do systému vložil statisíce.  
Problém je v tom, že staří, nemocní, imobilní, inkontinentní  pojištěnci jsou velmi 
drazí v nákladech na léčbu a nabalují se na ně obrovské sankce zdravotních 
pojišťoven, které jsou v rukách  revizních lékařů, kteří rozhodují na základě toho, jak 
se právě vyspí a jak je jim někdo sympatický nebo naopak. A pokud narazíte na 
zlého, závistivého  a pomstychtivého revizáka, je vymalováno. V zákoně je možný 
odvolací prostředek, ale ten v podstatě nikoho nezajímá, protože v daném systému 
nikoho nezajímá, kde je pravda a vymahatelnost práva je nulová. Stojí to nervy, čas i 
peníze – následné soudy.  
Proto Vaše pojištěnce nikdo nechce  a ani chtít nebude. Můžete tuto patovou situaci 
klidně medializovat, ale ani to Vám nepomůže“ 
 
 
Ano, autor – lékař má pravdu.  Dementní, imobilní, inkontinentní seniory nikdo 
nechce. Ale v něčem se mýlí – nejde o moje ani naše pojištěnce, jde o vaše 
pojišt ěnce , pojištěnce ZP, v našem případě především pojištěnce VZP. Tudíž ani já, 
ani žádný jiný ředitel ,,pobytovky“ nemá povinnost shánět, obesílat, objíždět, 
oslovovat, žádat, prosit, přemlouvat, ukecávat….. I když tak činí - za ZP.  
 
 
Pochopitelně jsem se držela i já právní normy, tedy výše uvedeného zákona,  a 
komunikovala a jednala se ZP.  
VZP jsem doručila písemnou žádost ze dne 25.9.2013, č.j.: Ř/392/2013,  o zajištění 
poskytování hrazených služeb doplněnou o písemnou žádost konkrétní klientky o 
registraci u MUDr. ……… + písemné vyjádření MUDr. ………. = odmítnutí z důvodů 
výše uvedených.  
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Na základě tohoto dokumentu se konalo osobní setkání na karlovarské pobočce 
VZP, na níž bylo dohodnuto, že ,,……MUDr. …….. bude nadále registrovat nové 
klienty a to až do konce roku 2014. Do té doby VZP  osloví jiné léka ře v tomto 
regionu k zajišt ění primární pé če pro klienty Domova“  (dopis ze dne 6.11.2013, 
č.j.: K|Z|P|/2200/13 MUDr. Věra Hollerová, vedoucí Referátu kontroly a revize 
zdravotní péče Regionální pobočky Plzeň, pobočky pro Jihočeský, Karlovarský a 
Plzeňský kraj, VZP ČR). Písemné žádosti o registraci + písemná odmítnutí z důvodu 
,,překročení kapacity“ pak následovala i u dalších praktiků v regionu.  
 
Paní doktorka, t. č. již nějaký ten rok  p řesluhující d ůchodkyn ě, registruje naše 
nové klienty stále . Marně čeká na někoho, kdo by ji vystřídal. Což pro lékaře 
prakticky znamená 1 x týdně odpol. max. 4 hodinovou ambulanci v Domově, kde  
neplatí ani za pronájem ordinace, ani za teplo-světlo-vodu a taktéž ani za sestru, 
neboť tu jeho nahrazují naše všeobecné zdravotní sestry v sociálních službách. Vše 
pro něj zdarma, vše naším středním zdravotnickým personálem pod dohledem vrchní 
sestry  připravené. Naše tiskárny, naše tonery, naše papíry, naše práce.  
 
 
Lékařku  tedy fakticky v tuto chvíli ještě  máme, ale každou ordinaci se ptá, co bude 
dál, zda-li už někoho máme.  
Lékařku tedy fakticky v tuto chvíli ještě máme, ale od 9/2013, tedy od oné revize VZP 
nám nenaindikuje hrazenou péči u více než 55 klientů, byť by další byli třeba i 
v terminálním stádiu, byť ještě v 9/2013 těmto klientům hrazenou péči potvrzovala. A 
rozhodně se přes noc  zdravotní stav těchto klientů nezlepšil.  Právě naopak.  
Důvod? Revize, strach, penalizace, nutnost složitého vyargumentovávání v případě 
překročení limitů, vágnost toho, co je hrazená péče a co není. Vlastně poté, kdy jsem 
v senátu v roce 2015 v rámci veřejného slyšení na téma ,,Podávání léků per os 
dementním klientům“, na vlastní uši slyšela  zástupkyni VZP zcela vážně hovořit o 
tom, že by podávání léků mělo být hrazeno z příspěvku na péči, tedy v rozporu 
s platnou a účinnou legislativou, a podobné nesmysly, se přístupu naší paní doktorky 
ani nedivím. Navíc žije a dýchá s vědomím toho, že Domov se na své klienty 
nevykašle a ošetřovatelskou péči poskytne, i když zadarmo. Od 9/2013 tak Domov 
přichází o cca 1.200 000,-Kč ročně.  
Problematikou inkopomůcek nebudu raději tento dopis vůbec zatěžovat.  
 
 
Samozřejmě jsem i tuto záležitost řešila formálně a u všech ZP, jejímž klientům 
odmítla lékařka indikovat hrazenou péči, byť dle našeho přesvědčení v kontextu 
s výkladem odbornosti 913 a zdravotním stavem klientů tito  na ni měli právo, podala 
písemnou stížnost pro odmítnutí indikace poskytování hrazených zdravotních služeb 
pojištěnci konkrétní ZP se souhlasem klienta opatřenou lékařskými zprávami.  
 
Budiž ke chvále VZP, že jako  jediná z oslovených  ZP na oficiální stížnost 
reagovala. Písemně i mnohými osobními schůzkami v průběhu posledních 3 let.  
Měla-li bych četná osobní setkání ovšem nějak charakterizovat, pak jen jako 
absolutní ztrátu času. Kávička, chlácholení lékařky před námi s tím, že není důvod se 
VZP obávat, či odkaz zástupců VZP na to, ,,že jsme jen malí páni“ , ,,lékaři nejsou a 
nebudou“, ,,máme sice zákonem uloženou povinnost, ale žádné faktické páky“ 
situaci Domova potažmo jiných zařízení opravdu, ale opravdu neřeší.  
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Skutečnost, že je části seniorům, naším tátům a mámám, kteří v naprosté většině, 
jak říká lékař výše, celý svůj aktivní život do systému řádně přispívali a nyní je jim 
odpírán zákonný nárok na hrazenou péči, nárok garantovaný samotnou ústavou,  
není ale podstatou mého podání.  
Tou je zajišt ění léka ře pro klienty Domova a dalších za řízení v regionu a to ze 
strany VZP, které to pro její pojišt ěnce ukládá zákonné ustanovení.  
 
V regionu Cheb dospěla situace tak daleko, že pobytová zařízení nemohou přijímat 
nové klienty, ačkoliv splňují kritéria cílových skupin a zařízení mají volnou kapacitu, 
neboť jsou tato zařízení bez lékaře a stávající praktici zájemců o službu jsou daleko 
mimo dojezdnost. Skutečně tristní situace, uvážíte-li, že se jedná o zájemce o 
pobytovou sociální službu v těžké nebo úplné  závislosti na pomoci jiného, tedy 
osoby, které nemohou dožívat v přirozeném prostředí ani za pomoci jiných, tedy 
terénních či ambulantních sociálních služeb.  
 
Asi je Vám známo, pane řediteli, že se v ČR objevují společnosti, jejichž 
prostřednictvím se lze domoci lékaře, většinou jde o internisty z nemocnic. Pacienty 
(klienty) registrujícím subjektem je některý z lékařů společnosti, s níž uzavírá 
,,pobytovka“ smlouvu. Zařízení navštěvující lékař pak zaměstnancem společnosti. Té 
sociální rezidenční služba platí nemalý peníz, vlastně docela balík, část jde 
společnosti, část zařízení navštěvujícímu lékaři.  
Nevím, jak vyúčtovávají jiná zařízení, ale pro příspěvkové organizace velký problém. 
Jak a z čeho hradit něco, co je ze zákona bezplatné?  Tudy cesta pro nás také 
nevede.  
 
Vážený pane Ing. Kabátku, řediteli VZP, 
obracím se na Vás s jednoznačnou žádostí:  
Žádám Vás o zajišt ění Vašich zákonných povinností v ůči Vašim pojišt ěncům, 
tedy o zajišt ění poskytování hrazených služeb pojišt ěncům VZP klient ům 
pobytových sociálních služeb  

– Domova se zvláštním režimem ,,MATYÁŠ“ v Nejdku, p.o .,  
– Domova pro seniory v Chebu, p.o., Dragounská 12,  
– Domova pro seniory ,,SKALKA“ v Chebu, p.o.,  
– Domova pro seniory ,,SPÁLENIŠT Ě“ v Chebu, p.o.  

 
 
 
 
 
Vážený pane Ing. Kabátku,  
nicne říkajících, vágních, na špatnou legislativu a nedost atek léka řů 
odkazujících odpov ědí Vašich pod řízených a regionálních šéf ů VZP mám plný 
šanon,  stejn ě tak i mnoho osobních a naprosto zbyte čných sch ůzek se 
zástupci VZP za sebou. Nestojím o další.  Neposílej te mi podobné.  
 
 
Chci konkrétní slovo chlapa.  
Co uděláte, jak zajistíte.  
Já mám právo v ědět a Vy máte povinnost konat.  
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Vyvra ťte mou zkušenost po 10 letech v sociálu, že v této zemi být starým a 
nemohoucím je prost ě za trest.   
 
 
 
 
 
S úctou                                                                               JUDr. Bc. Zuzana Blažková 

   ředitelka DZR ,,MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace 
 

 
 
Na vědomí:  
Bc. Miloslav Čermák, náměstek hejtmana, radní pro oblast sociálních věcí 
 
Ing. Stanislava Správková, vedoucí OSV KÚ KK 
Bc. Petra Svatošová Šindelářová, OSV KÚ KK 
 
Ing. Bronislava Hlachová, ředitelka Odboru zdravotní péče , Regionální pobočky 
Plzeň, pobočky pro Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský kraj, VZP ČR 
 
 
 


