
Pracovní neschopnost

Od 1. ledna 2020 zahájí ČSSZ plně funkční provoz tzv. eNeschopenky. Jedná se 
o povinnou elektronizaci hlášení dočasné pracovní neschopnosti. Mění se postupy 
spojené s vystavováním pracovní neschopnosti a i to, jak se zaměstnavatel dozví 
o neschopnosti. Také zaměstnavatel po 14 dnech trvání pracovní neschopnosti bu-
de s OSSZ komunikovat elektronicky. Zaměstnavatel například bude uvádět údaje, 
jak je zaměstnanci vyplácena mzda. Pracovní neschopnost bude vyplácena stejně, 
pokud zaměstnanec nepožádá o změnu.

Rodičovský příspěvek

Celková výše rodičovského příspěvku se zvýší od 1. 1. 2020 o 80 000 Kč na 300 000 Kč. 
Navýšení platí pro rodiče, kteří čerpají aktivně rodičovský příspěvek na dítě mladší 
4 let k 1. 1. 2020 a pro rodiče, kteří začnou čerpat rodičovský příspěvek kdykoli od 
1. 1. 2020. Dále se zvyšuje měsíční limit pro umístění dětí do 2 let v předškolní péčí 
na 92 hodin. Dítě je možné umístit do jeslí/dětské skupiny a nepřijde se o rodičovský 
příspěvek. Docházka dítěte staršího než dva roky se nesleduje.

To může být zásadní pro řadu rodičů v akutní léčbě. Zároveň je třeba pamatovat 
na to, že při závažných onemocněních může rodičovský příspěvek být převeden na 
zdravého rodiče a nemocný může žádat o invalidní důchod nebo v určitých přípa-
dech čerpat rodičovský příspěvek i invalidní důchod.

Zvýšení důchodů

Důchody v roce 2020 stoupnou víc než o zákonem stanovenou valorizaci a to v prů-
měru o 900 Kč. Nadstandardně si polepší senioři s nižšími důchody. Také dojde k na-
výšení důchodů ženám. Ženy si v průměru polepší o 6,77 % a muži o 6,50 %. MPSV 
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Tento občasník pokračuje 2. rokem ve zlepšování informovanosti onkolo-
gicky nemocných a jejich blízkých. Cílem je přinášet informace o aktuál-
ních i plánovaných legislativních nebo organizačních změnách a hovořit 
o potřebných i ožehavých tématech. Důležité je, aby každý věděl, na co 
má v sociální a zdravotní oblasti nárok a to jak v průběhu léčby, tak po ní.



navíc nyní připravuje soubor opatření, která by měla nerovnost v penzích mužů 
a žen narovnávat.

Vliv zvýšení minimální mzdy

Vláda schválila nárůst minimální mzdy. Od Nového roku vzroste o 1 250 Kč na 
14 600 Kč a vzrostou také na ni navázané zaručené mzdy. Odbory pro příští rok poža-
dovaly růst o 1 650 Kč, zaměstnavatelé by přidali nejvýš 700 Kč.

Klienti úřadu práce si podle dnešních pravidel mohou přivydělat polovinu mini-
mální mzdy, aniž by to z pohledu úřadu práce ovlivnilo jejich status. Až tedy mi-
nimální mzda vzroste na 14 600 Kč, mohli by si registrovaní nezaměstnaní vydělat 
7 300 Kč, pokud už jim úřad nevyplácí podporu v nezaměstnanosti.

Ovšem příjmy poklesnou lidem s jedním malým úvazkem, obvykle částečným, kte-
rý nedosahuje minimální mzdy. To jsou obvykle ženy po rodičovské dovolené nebo 
osoby se zdravotním postižením. Minimální výše zdravotního pojištění se zaměstnan-
cům dopočítává jako by minimální mzdu pobírali. Dopočet se provádí u zaměstnance, 
zaměstnavatel odvádí dané % ze mzdy, což se netýká jen osob ve 3. stupni invalidity.

Praktické příklady zde:

1. Částečný úvazek (např. 0,5) ve výši 10 000 hrubé mzdy.

Zaměstnanec 
bez dopočtu 

(ID 3. stupně) 2019

Zaměstnanec 
s dopočtem 2019

Zaměstnanec 
s dopočtem 2020 

(min. mzda 14 600 Kč)

Zdravotní pojištění 
zaměstnance celkem 450 Kč 902 Kč 1 071 Kč

Dopočet zdravotního 
pojištění 0 Kč 452 Kč 621 Kč

2. Velmi malý úvazek (např. 0,3) ve výši 6 000 hrubé mzdy.

Zaměstnanec 
bez dopočtu 

(ID 3. stupně) 2019

Zaměstnanec 
s dopočtem 2019

Zaměstnanec 
s dopočtem 2020 

(min. mzda 14 600 Kč)

Zdravotní pojištění 
zaměstnance celkem 270 Kč 1 262 Kč 1 431 Kč

Dopočet zdravotního 
pojištění 0 Kč 992 Kč 1 161 Kč

A dále minimální mzda zasáhne osoby, které nemají zdanitelné příjmy a zároveň 
nespadají do kategorie státních pojištěnců. To se tedy může týkat například vy-
sokoškoláků starších 26 let, osob vypadnuvších z evidence úřadu práce nebo žen 
v domácnosti, pokud nepečují o dítě. Těm s růstem minimální mzdy poroste také 
zdravotní pojištění – jde o 13,5 procenta z minimální mzdy, tedy o 1 971 Kč.



Rehabilitační a kompenzační pomůcky

1. 12. 2019 vstoupila v účinnost nová příloha zákona o veřejném zdravotním pojiště-
ní, která zcela novým způsobem upravuje úhrady zdravotnických prostředků přede-
pisovaných na poukaz z veřejného zdravotního pojištění. Zdravotnické prostředky 
jsou nyní v tzv. kategorizačním stromu mnohem jemněji rozčleněny do jednotlivých 
úhradových skupin, sdružujících zdravotnické prostředky s podobnými vlastnostmi. 
Nová výše jejich úhrady je v každé z úhradových skupin většinou mnohem reálněji 
nastavena, než tomu bylo v minulé zákonné úpravě. Ve většině případů je úhrada 
ze zdravotního pojištění vyšší, ale jsou i takové prostředky, kde byla úhrada mírně 
snížena. 

Již dnes je známo, že některé zdravotnické prostředky dříve hrazené, nestačili 
jejich distributoři včas znovu registrovat nebo se rozhodli do nového systému ne-
vstoupit, a proto dočasně z úhrad zcela vypadly. Mezi tyto pomůcky patří například 
celý „bílý program“ (nástavce na WC, sedačky na vanu, atd.). Zde velmi aktivně vy-
jednává Národní rada zdravotně postižených a někteří zástupci Pacientské rady MZ, 
aby byly tyto pomůcky do úhrady vráceny, alespoň v podobě nekategorizovaných 
zdravotnických prostředků. Dalším z nich je příspěvek na paruky pro onkologicky 
nemocné, zde dovozci a prodejci jednali přímo se zdravotními pojišťovnami a do-
mlouvaly konkrétní výši příspěvku, obvykle z preventivních a bonusových programů 
pro pojištěnce. Zatím jsou známy tyto výsledky vyjednávání:

a)  VZP v rámci terciální prevence (sociální rehabilitace) a jako podporu při návratu 
do aktivního života zavádí příspěvek na paruku pro pacienty, kteří podstupu-
jí, resp. podstoupili v rámci onkologického onemocnění léčbu chemoterapií. 
Příspěvek získají klienti VZP bez omezení věkem. Projekt probíhal v období od 
1. 9. 2019 do 30. 11. 2019 a dále bude pokračovat v roce 2020. Výše finanční-
ho příspěvku z fondu prevence je stanovena na 2 000 Kč, s ohledem na cenu 
paruk (lze je pořídit přibližně od 3 000 Kč) a předchozí výši úhrady z veřejného 
zdravotního pojištění (1 000 Kč na 1 ks 1x za rok). 
www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/dospeli/prispevek-na-paruku

b)  Program příspěvků pro onkologicky nemocné zase mohou čerpat pojištěnci 
OZP, kteří v souvislosti se svým onemocněním absolvovali náročnou zdravotní 
péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Program se snaží podpořit 
jejich návrat do aktivního života. Nabízí kredit ve výši až 3 000 Kč, který lze 
čerpat prostřednictvím speciální žádosti o čerpání. Konkrétně lze tento kredit 
čerpat na paruky, epitézy či lymfodrenáže po ablaci prsu. A měl by pokračovat 
i v roce 2020. 
www.ozp.cz/benefity/prispevky-pro-onkologicky-nemocne



Limity pro vrácení doplatku na léčiva

Dle ustanovení § 16b z.č. 48/1997 Sb. má pojištěnec nárok na vrácení částky, kterou 
uhradil na doplatcích nad zákonem stanovený limit.  Limit spoluúčasti pojištěnců na 
doplatcích je stanoven vždy pro kalendářní rok, a to následovně:

1000 Kč  u dětí mladších 18 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršily 
18. rok věku, a u pojištěnců starších 65 let, včetně kalendářního roku, ve 
kterém dovršili 65. rok věku,

500 Kč  u pojištěnců starších 70 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 
70. rok věku,

500 Kč  nově od 1. 1. 2020 se nížený limit 500 Kč uplatní i u pojištěnců, kteří jsou 
poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a doložili tuto 
skutečnost kopií rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího 
stupně, u pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím 
stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky 
doby pojištění podle zvláštního právního předpisu, a doložili tuto skuteč-
nost kopií posudku o posouzení zdravotního stavu,

5 000 Kč u pojištěnců výše neuvedených.

Více na: www.facebook.com/amelie.zs a www.amelie-zs.cz
Amelie, z.s., Šaldova 15, 186 00 Praha 8 – Karlín

Za vytištění zdarma děkujeme tiskárně:

Pomozte žít život s rakovinou odesláním 
dárcovské SMS v ceně 90 Kč!

Pošlete SMS na číslo 87 777 s textem:  
DMS AMELIE 90 

(DMSmezeraAMELIEmezera90)

Můžete přispívat i trvalou dárcovskou SMS! Stačí odeslat SMS ve tvaru:  
DMSmezeraTRVmezeraAMELIEmezera30 na číslo 87 777. 


