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V Praze, 29. dubna 2021

Otevřený dopis premiérovi ČR

Vážený pane premiére,

obracíme se na Vás jménem skupiny pacientských organizací a tisícovek pacientů, kterým pomáhají, s prosbou o jejich
záchranu. Pokud v poslanecké sněmovně projde beze změn aktuálně předložený návrh definice pacientské organizace
z pera Ministerstva zdravotnictví, ohrozí to další existenci organizací, které zastupují onkologicky nemocné pacienty,
pacienty s bolestivou tzv. nemocí motýlích křídel, rodiny s autistickými dětmi nebo lidi s Alzheimerovou chorobou a
další.

Problém spočívá v tom, že Ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo považovat za pacientské organizace výhradně
zapsané spolky a zcela pominulo fakt, že v České republice působí i pacientské organizace s právní formou obecně
prospěšné společnosti (o.p.s.) nebo zapsaného ústavu (z.ú.), což jsou jen jiné a zcela rovnocenné právní formy
neziskové organizace. Těmto organizacím zákon oproti spolkům nařizuje daleko přísnější pravidla transparentnosti, na
jejich práci se podílejí samotní pacienti a jejich rodiny, shánějí si vlastní dárce a dobře hospodaří. Pokud vypadnou ze
skupiny pacientských organizací, ztratí přístup do procesů komunikace s ministerstvem a zdravotními pojišťovnami a
nadto přijdou o dárce, pro které je status pacientské organizace velmi důležitý. Tisíce pacientů s vážnými
onemocněním ztratí své zastání.

Ihned poté, co jsme se o sporném pozměňovacím návrhu k návrhu novely zákona o veřejném zdravotním pojištění
dozvěděli, obrátili jsme se dopisem na pana ministra zdravotnictví Petra Arenbergera a formální předkladatelku návrhu
a předsedkyni Výboru pro zdravotnictví Věru Adámkovou, abychom je na tuto situaci upozornili. Z ministerstva
zdravotnictví jsme doposud žádnou odpověď neobdrželi a důvody vyloučení zhruba 10 procent subjektů ze současné
skupiny pacientských organizací jsme se nedozvěděli ani od paní předkladatelky.

Dovolte, abychom se touto cestou současně ohradili proti některým až lživým argumentům, které v mezidobí ve
veřejném prostoru zazněly. Není pravda, že předkládaný návrh je vydiskutovaný se zástupci pacientského sektoru,
protože mnoho organizací o jeho předložení vůbec nevědělo. Návrh byl v minulosti připomínkován v souvislosti se
zákonem o zdravotních službách, připomínky z vnějšího připomínkového řízení ale ministerstvo nikdy nevypořádalo.
Není pravda, že jedině spolek zaručuje transparentnost a účast pacientů na řízení, opak může být pravdou. Zastoupení
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pacientů při řízení organizace nijak nesouvisí s její právní formou. A není pravda, že výhradně spolkovou úpravu
vyžadují evropské instituce. Právní formu obecně prospěšných organizací a zapsaných ústavů totiž v Evropě neznají,
proto je nemohou ani vylučovat, nadto některé z dotčených organizací jsou součástí evropských sítí pacientských
organizací již dnes a jejich práce a poslání nejsou nijak zpochybňovány.

Dovolte mi také ujistit Vás, že rozhodně není naším cílem bořit dohodu na nové úpravě vstupu inovativních léků do
úhrad ani jiné části zákona. Naopak nás mrzí, že tento sporný návrh úplně zbytečně vrazil klín do pacientského sektoru
ve chvíli, kdy je tento potřebný zákon schvalován. Vrácení dotčených organizací mezi ty pacientské navrhovaný zákon
nijak neohrozí.

Od začátku jsme byli vedení snahou zabránit vyhrocené debatě, nátlakovým akcím nebo peticím pacientů a věřili jsme,
že bude možné najít rychlou shodu na jednoduchém řešení, kterým se vrátí těmto pacientským organizacím jejich
zasloužený status. V tuto chvíli se o to na půdě poslanecké sněmovny snaží dva pozměňovací návrhy. Třetí návrh
podaný poslancem Adamem Vojtěchem pouze povinnost spolkové úpravy na čas odsouvá a ve výsledku má stejně
negativní dopad jako původní návrh. Protože jsme v našem dosavadním snažení a korektním přístupu nebyli vyslyšeni,
obracíme se nyní na Vás jako předsedu vlády s prosbou o pomoc.

Budeme si velice vážit toho, pokud i v současné náročné době budete věnovat tomuto dílčímu problému pozornost a
z pozice své autority napomůžete jeho řešení.
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