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Významné léčebné novinky roku 2020 

 

Minulý rok nebyl pouze ve znamení výzkumu léčiv a vakcín proti koronaviru. Také v ostatních 

oblastech zdraví a zdravotnictví došlo k zásadnímu vývoji, ať už se jedná o nové možnosti využití 

genové terapie, terapii cystické fibrózy, léčby karcinomu prostaty, slinivky břišní, migrény nebo 

cukrovky. Přinášíme ukázku osmi terapeutických oblastí, které byly v roce 2020 svědky 

zásadnějších změn. 

„Výčet není a ani nemůže být úplný, úroveň medicínského poznání jde kupředu velmi rychlým 

tempem. Další významné pokroky a objevy na sebe nenechají dlouho čekat,“ říká Mgr. Jakub 

Dvořáček, LL.M., MHA, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. 

1. Vakcíny proti covid-19 

Mezi novinkami nelze nezmínit vakcíny proti covid-19. 

„Do klinického hodnocení očkovacích látek byly a jsou zapojeny inovativní farmaceutické 

společnosti, akademická centra, stovky odborníků a desítky tisíc dobrovolníků. Díky jejich 

obrovskému, společnému nasazení, zkušenostem s obdobnými viry v minulosti i velké finanční 

alokaci byly vakcíny vyvinuty přibližně do jednoho roku od začátku pandemie při dodržení 

standardizovaných, mezinárodně závazných pravidel Správné klinické praxe,“ vysvětluje Jakub 

Dvořáček.   

V rámci vakcín proti covid-19 se využívá jednak dlouhodobě známých a osvědčených technologií, 

tj. použití vektoru, do kterého je vložen genetický materiál kódující hrotový protein SARS-Cov-2. 

Po vakcinaci je v těle vakcinovaného produkován hrotový protein, který způsobuje, že imunitní 

systém zaútočí na virus SARS-CoV-2, pokud později napadne tělo.  

Některé vakcíny používají novou technologii. Jsou to tzv. mRNA vakcíny, které dopraví do buňky 

informaci, na jejímž základě buňka vytvoří bílkovinu, kterou by normálně vytvořil virus. Na tuto 

bílkovinu se naučí reagovat imunitní systém, který, když jej virus napadne, jej na základě imunitní 

paměti zlikviduje.  

Ať už se jedná o nové, nebo zavedené přípravky, všechny jsou v rámci registračního řízení vždy 

detailně hodnoceny nezávislými regulačními autoritám. Posuzovaná dokumentace obsahuje  
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veškeré nezbytné údaje (jako v případech kterýchkoliv jiných nových vakcín), aby byla ověřena 

bezpečnost, kvalita a účinnost očkovací látky.  

2. Genová terapie 

Nadějí u mnoha diagnóz je genová terapie, která se dostává z fáze vědeckých studií do klinické 

praxe. Uplatňuje se zejména v hematologii (jak při léčbě nádorů, tak při poruše krvetvorby) a 

neurologii. V budoucnu se očekává její využití i v dalších oblastech.   

Genová léčba spočívá v zabudování DNA do pacientových buněk.  

„Tato léčba je revoluční v tom, že neléčí jen příznaky onemocnění, ale podstatu nemoci. Základem 

genetické léčby je dodání genetické informace do buněk pacienta v případě, že se v nich původní 

informace nenachází, nebo je chybná. Lze očekávat, že se význam genetické léčby v budoucnosti 

významně zvýší,“ uvádí pan Dvořáček. 

V České republice jsou některé přípravky určené ke genové terapii dostupné, protože je Státní ústav 

pro kontrolu léčiv schvaluje k použití ihned po jejich schválení Evropskou lékovou agenturou 

(EMA). Zatím jim však nebyla přiznána úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

Přesto jsou přípravky pro léčbu některých hematoonkologických a neurologických onemocnění 

hrazeny. Všeobecná zdravotní pojišťovna totiž uzavřela s Českou lékařskou společností dohody, 

které popisují, u kterých pacientů má indikace genetické terapie význam. U těchto pacientů je pak 

genetická léčba pojišťovnami proplácena podle §16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění. 

V současné době se na půdě poslanecké sněmovny diskutuje o legislativních změnách, které by 

měly zvýšit dostupnost této léčby, stejně jako léčby vzácných onemocnění.    

3. Terapie cystické fibrózy 

Novinkou v léčbě cystické fibrózy, která se projevuje zejména postižením dýchacích cest a plic 

u nemocných, jsou tzv. modulátory CFTR proteinu zlepšující transport iontů přes buněčné 

membrány.  

„Léky přímo modulují bílkoviny odpovědné za přenos iontů a vody v dýchacích cestách. U jedinců 

s cystickou fibrózou vede vrozená porucha těchto bílkovin k tomu, že v dýchacích cestách se 

hromadí velmi vazký hlen, který ztěžuje dýchání a který je navíc vhodným prostředím pro vznik 

velmi závažných infekcí. Použitím CFTR modulátorů dochází k tomu, že hlen v dýchacích cestách je 

méně vazký, čímž se dýchání pacientů může výrazně zlepšit,“ říká Jakub Dvořáček.  

Kombinace nových léků může vést ke zlepšení stavu nemocného a k naději, že postižení jedinci se 

dožijí mnohem delšího věku. Tyto léky jsou v Česku dostupné a jsou hrazeny zdravotními 

pojišťovnami buď na základě rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv o ceně a výši 

a podmínkách úhrady nebo podle §16 na základě Společného stanoviska uzavřeného mezi VZP 

a ČLS JEP. I zde by měla dostupnosti nových léčiv pomoci novela zákona č. 48/1997 Sb., o 

veřejném zdravotním pojištění. 
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4. Imunologická profylaxe migrény 

Významnou změnu v léčbě migrény přinesly léky nazvané CGRP antagonisté. Jedná se o protilátky, 

které se váží na molekulu CGRP. Ta hraje roli při vzniku příznaků migrény.  

V ČR jsou registrovány a hrazeny tři monoklonální protilátky s anti-CGRP účinkem k léčbě 

pacientů s epizodickou a chronickou migrénou.  

„Preskripce těchto léčiv je vázána na 31 center pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. Léčba anti-

CGRP protilátkami je indikována u pacientů s 4 a více dny s migrénou za měsíc po selhání 

konvenční profylaktické léčby minimálně dvěma z pěti skupin léčiv. Počet vhodných kandidátů léčby 

anti-CGRP protilátkami je v ČR odhadován na 23 tisíc dospělých pacientů s migrénou,“ říká 

MUDr. Pavel Řehulka, Ph.D., Centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy, I. neurologická 

klinika FN u sv. Anny a LF MU v Brně.  

5. PARP inhibitory pro karcinom prostaty a slinivky břišní 

PARP inhibitory jsou novou skupinou léčiv, které blokují mechanismy, jimiž se nádorové buňky 

opravují. Léky se používají zejména u rakoviny vaječníku a prsu, ale mohou být účinné i při léčbě 

nejčastějšího nádorového onemocnění u mužů – rakoviny prostaty, jež se objevuje zhruba u jednoho 

z devíti českých mužů, a karcinomu slinivky břišní. 

Nové možnosti léčit vybrané případy karcinomu prostaty a slinivky břišní pomocí PARP inhibitorů 

se ukazují díky analogickému genu BRCA (BReast CAncer) při vzniku těchto nádorových 

onemocnění. BRCA se v organismu nacházejí ve dvou typech BRCA1 a BRCA2. Produkty těchto 

genů se účastní kontroly buněčného cyklu a oprav poškozené DNA. Mutace ale zvyšuje riziko 

vzniku nádorových onemocnění, zejména prsu a vaječníků.  

„Léky působí tak, že zablokují enzym, jenž se podílí na opravách porušené DNA v nádorových 

buňkách. Pro léčbu je důležité právě utlumení opravného mechanismu. Léčba je významným 

posunem v terapii dalších nádorových onemocnění včetně karcinomu prostaty,“ uvádí Jakub 

Dvořáček. 

V současné době jsou léky v Evropě schváleny pro léčbu karcinomu vaječníku, karcinomu prsu, 

adenokarcinomu slinivky břišní a karcinomu prostaty. V současné době probíhají jednání o úhradě 

v jednotlivých indikacích. Hrazeny by mohly být během 1 až 2 let, možná i dříve. 

6. Léčba hepatitidy C kombinací léčivých látek 

Onemocnění hepatitidou C způsobenou virem HCV často probíhá dlouhou dobu bez příznaků. 

Pokud není léčeno, může vést k rozvoji cirhózy či rakovině jater. Infekce se často zjistí až později, 

kdy jsou játra vážně poškozená. Není totiž výjimkou, že doba od nákazy po zjištění nemoci je třeba 

20 i 30 let. 

Nově vzniklé případy přenosu jsou v současné době vázány především na tzv. rizikové chování, 

kam můžeme zařadit sdílení injekčních stříkaček, jehel a dalších instrumentů mezi narkomany. 
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Nová, tzv. přímo působící antivirotika změnila účinnost léčby hepatitidy C v posledních letech. 

Jejich kombinace, schválené v poslední době, se ukazují být účinnými pro všechny známé genotypy 

hepatitidy C, a tím přinášejí lepší prognózu pro naprostou většinu pacientů. 

„Žloutenka typu C se v posledních letech stala v podstatě léčitelnou nemocí,“ říká Jakub Dvořáček. 

V České republice jsou některé kombinace dostupné pro pacienty a hrazeny zdravotními 

pojišťovnami. 

7. Inkretiny: GLP-1 agonisté v léčbě diabetu 2. typu 

Léčba založená na inkretinech, která zahrnuje podávání agonistů GLP-1R, představuje jeden z 

novějších terapeutický přístupů k pacientům s diabetem 2. typu. Tyto léky jsou nadějné proto, že 

jejich účinek je založen na principu přirozeného fungování těla. 

Jak prokázaly výsledky studií a následná klinická praxe, agonisté GLP-1R pomáhají zlepšovat 

kompenzaci diabetu a snižovat hodnoty hypoglykemie. Dále mohou pomáhat se snížením 

hmotnosti, mohou mít  kardioprotektivní a neuroprotektivní účinky a chrání beta buňky. 

8. SGLT-2 inhibitory (glifloziny) a srdeční selhání 

Léky původně určené k léčbě diabetu II. typu, SGLT-2 inhibitory, jsou poměrně novou třídou léků, 

odbornou veřejnost ale zaujaly schopností zlepšovat některá kardiovaskulární onemocnění, jež jsou 

u pacientů s diabetem II. typu stále nejčastější příčinou úmrtí. Tyto přípravky jsou dostupné 

pacientům, kteří mají cukrovku a srdeční selhání nebo jen srdeční selhání, mohou tedy pomoct 

diabetikům i  kardiakům.  

„Jde o léky, které mohou být účinné na široké spektrum nemocí postihujících pacienty v moderní 

společnosti. Čeští pacienti mají léky hrazeny ze zdravotního pojištění,“ uvádí závěrem Jakub 

Dvořáček.  

 

linky 15 
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Naočkuj Se: Naučná videa od lékaře z  

Univerzity Karlovy  

Pomocí vědeckých faktů vyvrací dezinformace o vakcíně proti Covidu-19. 

Očkování proti Covidu-19 doprovází řada polopravd či vyložených dezinformací, které kolují mezi 

lidmi zejména na sociálních sítích a odrazují je od rozhodnutí nechat se naočkovat. I když je tato 

volba na osobním rozhodnutí každého z nás, není možné rozhodovat se na základě nepravdivých 

informací. 

Proto se MUDr. Jiří Slíva, Ph.D., farmakolog z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, rozhodl 

publikovat sérii edukativních videí na téma koronaviru a především očkování proti němu na 

Youtube kanálu Naočkuj se: Naočkuj Se - YouTube. 

Krátká, ale informacemi nabitá videa vysvětlují pomocí vědeckých faktů to, jak vakcíny fungují, jak 

se vyvíjejí i jaký dopad na tělo očkovaného v budoucnu budou mít. Nechybí ani video objasňující, 

pro jakou skupinu obyvatel je očkování nejpřínosnější, nebo video shrnující objektivní fakta o 

ivermektinu. 

„V dnešní době je občas velmi těžké se orientovat v záplavě informací, která se na nás každý den 

valí. Osobně považuji rozhodnutí očkovat se proti Covidu-19 za důležité a správné především u 

zranitelné generace 65+, a proto jsem se rozhodl ve formě krátkých videí objasnit některá témata, o 

kterých na internetu a v některých médiích koluje nejvíce dezinformací,“ říká MUDr. Jiří Slíva, 

Ph.D. ze 3. lékařské fakulty. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCecm9psd8Bu0cp4dMYoVlUQ
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 Začal festival Jeden svět – poprvé proběhne 

online po celém Česku 

Více než 100 filmů a 40 debat představí 23. ročník Mezinárodního festivalu o lidských právech 

Jeden svět. Všechny filmy mají české a anglické titulky, vybrané akce budou simultánně 

přepisovány do českého jazyka a tlumočeny do českého znakového jazyka. První část festivalu od 

10. do 19. května bude patřit proudu živých debat Jeden svět živě. Od 20. května do 6. 

června pak budou všechny snímky dostupné na platformě Jeden svět online.  

Jeden svět živě představí čtyři debaty denně, streamované na sociálních sítích festivalu a na nově 

vzniklé platformě Jeden svět online. Studio Jeden svět živě bude fungovat ve třech blocích – v 

dopoledním, odpoledním a večerním. 

Dopoledne od 10 hodin otevírá blok „Jeden svět vzdělává“, kde budou odborníci a odbornice řešit 

například téma kyberšikany, zabývat se sílou dokumentárních filmů, radit, jak zvládat odloučení a 

vztahy na dálku, nebo diskutovat o tom, jak umění mění náš pohled na klimatickou krizi. 

Každý den od 14, 17 a 20 hodin bude Jeden svět živě nabízet projekce dokumentů následované 

debatami s filmovými tvůrci a tvůrkyněmi a s odborníky a odbornicemi na danou oblast. Účast v 

debatách přijaly například imánka a právnička Seyran Ateş, potápěčka a otužilkyně Kiki Bosch 

nebo docentka na Newyorské univerzitě a autorka knihy Artificial Unintelligence: How Computers 

Misunderstand the World Meredith Broussard. 

Praktické informace 

- Vstupenku/voucher si můžete zakoupit u každého filmu na stránkách Jeden svět online. Cena 

vstupenky je 90 Kč. 

- Vybrané filmy jsou s anglickými titulky nebo v anglickém znění. 

- Vybrané filmy jsou opatřené popisnými titulky pro neslyšící a nedoslýchavé.  

- Vybrané akce programu jsou tlumočené do českého znakového jazyka. 

https://www.jedensvet.cz/2021/program
https://www.jedensvetonline.cz/
https://www.jedensvet.cz/2021/program
https://www.jedensvetonline.cz/


 

zpravodaj ARPZPD v ČR, z.s. – duben 2021 

strana 7 

- Během celého festivalu můžete využít náš infostánek v Kasárnech Karlín. Zde získáte veškeré 

potřebné informace o festivalu. A můžete zde koupit festivalový merch. Ten bude dostupný i na e-

shopu Jednoho světa. 

 

 

 

www. ochrance.cz 

 
 

Stát neumí zaměstnat lidi s postižením, ukázal 

výzkum zástupkyně ombudsmana 

Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková dokončila dva výzkumy, které se týkají zaměstnávání 

lidí s postižením ve veřejném sektoru. Česká republika se přijetím Úmluvy o právech lidí se 

zdravotním postižením zavázala k tomu, že bude zaměstnávat lidi s postižením ve veřejném 

sektoru. Jak však ukázaly výsledky obou výzkumů, kdy jeden se soustředil na pohled 

zaměstnavatelů a druhý na pohled lidí s postižením, realita je tristní a pracovní zapojení lidí s 

postižením minimální.  

Jedním z hlavních problémů je, že zaměstnavatelé mají možnost místo zaměstnání lidí s postižením 

zaplatit finanční sankci, což je v případě státní správy demotivující prvek. 

“Zákon ukládá těm, kteří zaměstnávají více než dvacet pět zaměstnanců, aby zaměstnávali 

minimálně 4 % osob se zdravotním postižením. Z našeho výzkumu vyplynulo, že veřejné organizace 

zaměstnávají v průměru pouze 2,5 % lidí s postižením, přičemž však čtvrtina organizací zaměstnává 

méně než jedno procento a další čtvrtina méně než dvě procenta. Výzkum ukazuje na opakující se 

problémy u zaměstnavatelů. Jedním z nich je fyzická nepřipravenost budov, ve kterých státní 

organizace působí, pro zaměstnávání lidí s postižením. Dalším zmiňovaným problémem je rigidita 

státní správy, která se neumí přizpůsobit jiným než tabulkovým požadavkům,” uvádí k výzkumu 

zástupkyně ombudsmana.  

“Z rozhovorů se zaměstnavateli vyplynulo, že od lidí s postižením očekávají, že jejich postižení 

nebude mít žádný vliv na vykonávanou práci. Problémem je už to, že by člověk třeba nemohl kvůli 

postižení telefonovat nebo naopak zadával text do počítače mluvenou formou, což jsou dnes 

technologicky snadno řešitelné překážky. Pro zaměstnavatele jsou často problémem i zkrácené 

úvazky nebo práce z domova. Pokud zaměstnavatelé nemají ve své organizaci zákonný poměr lidí s 

postižením, musí místo toho v rámci sankce odvádět peníze do státního rozpočtu. To je bohužel k 

zaměstnávání lidí s postižením nijak nemotivuje, dochází jen k přelévání prostředků z jedné 

rozpočtové složky do druhé a fakticky se tak obchází Úmluva o právech lidí se zdravotním 

postižením,” říká k výzkumu zaměstnavatelů Monika Šimůnková.  

“Lidé s postižením pak sice veřejný sektor coby zaměstnavatele vnímají pozitivně, nicméně v realitě 

naráží na problémy, jako je nejasné znění inzerovaných pozic nebo problematické výběrové řízení, 
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kdy ti, kdo mohou, raději své postižení maskují či zapírají. Bohužel jsme se v minulosti zabývali 

také konkrétními případy, kdy ve chvíli, kdy lidé získali určité postižení, zaměstnavatel, místo aby 

jim vyšel vstříc, snažil se je buď propustit nebo k odchodu donutit. Značnou deziluzi pak lidé 

vyjadřovali ohledně své zkušenosti s úřady práce, kdy měli často pocit, že se s nimi vůbec nepočítá. 

Při hledání práce se tak obvykle spoléhají především na vlastní síly,” vysvětluje zástupkyně 

ombudsmana.  

Na základě výsledků výzkumů a navazujících debat se všemi zúčastněnými připraví zástupkyně 

ombudsmana doporučení pro zlepšení současného stavu.   

Do výzkumu, který sledoval pohled zaměstnavatelů, bylo osloveno celkem 135 státních úřadů a 

organizací, z nichž se 125 výzkumu zúčastnilo formou dotazníkového šetření. Následně byly s 8 

organizacemi vedeny polostrukturované rozhovory.   

Výzkum sledující pohled lidí s postižením byl kvalitativní a formou rozhovorů (focus group) do něj 

bylo zapojeno celkem osmnáct účastníků s různými druhy postižení.   

Vybrané závěry  - pohled lidí s postižením:   

 Průběh výběrových řízení je pro řadu lidí s postižením problematický a své zdravotní 

omezení v jeho průběhu raději tají.  

 Lidé s postižením se při hledání práce spoléhají zejména na vlastní úsilí a kontakty.  

 Lidem s postižením v inzerátech chybí bližší specifikace pracovního prostředí 

a požadované činnosti.  

 Pro poskytování přiměřených opatření zaměstnancům s postižením není ve veřejném sektoru 

zaveden jednotný přístup a záleží především na lidském faktoru.  

Vybrané závěry – pohled zaměstnavatelů:  

 Téměř polovina budov ve veřejném sektoru je pro zaměstnance s postižením z 

pohledu fyzické mobility nepřístupná.    

 Současné nastavení systému práce v organizacích státní správy poskytuje jen 

malé možnosti k začlenění lidí s omezenou pracovní výkonností.    

 Lidé s vážnějším pracovním omezením se ve veřejném sektoru téměř nezaměstnávají.   
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                                                    Může se hodit… 
 

www. helpnet.cz 

Světluška otevírá celorepublikovou půjčovnu 

pomůcek a sportovního vybavení  

Další ulehčení v každodenním fungování čeká nevidomé a slabozraké. Světluška, projekt 

Nadačního fondu Českého rozhlasu, spustila 1. května novou Půjčovnu kompenzačních pomůcek a 

sportovního vybavení. Potřebným nabídne například kamerové lupy, tablety s aplikacemi pro 

zrakovou stimulaci, počítače se speciálním odečítacím a zvětšovacím softwarem, ale i tandemová 

kola. Kompenzační pomůcky budou k vypůjčení zdarma, hrazen bude pouze jednorázový příspěvek 

na údržbu.  

Výpůjčka sportovního vybavení bude zpoplatněná, stále ale tak, aby na sportovní zábavu dosáhl 

každý. Půjčovna bude k dispozici zájemcům z celé České republiky. 

Půjčovna otevírá dveře všem lidem s těžkým zrakovým postižením a kombinovaným zrakovým 

postižením a lidem o zrakově postižené pečující. Služeb půjčovny budou moci využít i neziskové a 

příspěvkové organizace, školy a školská zařízení pomáhající lidem s těžkým zrakovým postižením.  

„Díky podpoře našich dárců můžeme přispívat na pořizování nových kompenzačních pomůcek i 

vybavení pro sport zrakově postižených, ale jsou situace, kdy nová pomůcka problém neřeší, 

případně řeší, ale příliš pozdě či příliš draze. Půjčovna nabídne řešení zejména pro ty, kteří 

například lupu, počítač a telefon se speciálním softwarem potřebují dočasně a kteří si pomůcku 

potřebují v klidu vyzkoušet, než se rozhodnou pro její pořízení,“ vysvětluje ředitelka Nadačního 

fondu Českého rozhlasu Gabriela Drastichová. Projekt je finančně zřízen prostřednictvím Fondu 

Kaufland. 

Pomůcky, které jsou obvykle velmi finančně náročné, si klienti mohou zapůjčit zdarma, pouze za 

jednorázový příspěvek na údržbu, a to na dobu až dvanácti měsíců. 

Sportovní vybavení bude zpoplatněno v závislosti na délce vypůjčení, ale vždy tak, aby bylo 

dostupné každému. Pomůcky i sportovní vybavení Půjčovna poskytne každému zájemci z celé 

České republiky, o bezplatnou dopravu a zpětný odvoz se postará rovněž Světluška. 

„Máme velkou radost, že jsme díky podpoře Fondu Kaufland mohli půjčovnu zřídit, a této si velice 

vážíme. Věřím, že půjčovna ještě zefektivní služby, které lidem se zrakovým postižením poskytujeme, 

a zajistí jim samostatnější i veselejší život,“ doplňuje Drastichová.  

Katalog nabízených pomůcek a vybavení bude průběžně aktualizován na webových stránkách 

Světlušky. 

Více informací najdete na webu Světlušky  a facebookových stránkách. 

https://svetluska.rozhlas.cz/pujcovna-kompenzacnich-pomucek-a-sportovniho-vybaveni-8468607
https://www.facebook.com/NFSvetluska/
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S OZP o krok napřed 

Za posledních 10 let si Oborová zdravotní pojišťovna připsala na konto hned několik prvenství, 

zejména v elektronické komunikaci. I letos chystá pro své klienty v tomto směru řadu inovací. 

VITAKARTA - pro komunikaci z bezpečí domova 

„Jedním z klíčových nástrojů pro komunikaci je webová i mobilní aplikace VITAKARTA. OZP ji 

spustila již v roce 2011 a stala se tak první zdravotní pojišťovnou, která umožnila svým 

klientům online komunikaci. V roce 2020 evidovala Oborová zdravotní pojišťovna ve VITAKARTĚ 

už 509 725 registrovaných pojištěnců,“ říká Nicol Lenertová, tisková mluvčí OZP. 

Prostřednictvím VITAKARTY nabídla OZP v  roce 2014 svým klientům, jako první zdravotní 

pojišťovna, možnost mít průkaz pojištěnce ve svém mobilním zařízení. Zatímco na počátku bylo 

cílem VIATAKARTY umožnit pojištěncům vyřídit online téměř jakoukoliv záležitost, kterou by 

jinak museli řešit v „kamenné“ pobočce, dnes nabízí funkce, které jdou nad rámec běžných 

administrativních činností zdravotní pojišťovny. 

Pojištěncům umožňuje například přístup k veškeré vykázané péči, čerpání preventivních programů, 

podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ nebo hlídá nežádoucí interakce mezi léky. Pokud 

ještě nejste pojištěncem OZP, můžete si vyzkoušet její „demo“ verzi, která vám umožní získat 

základní přehled o tom, co budete mít k dispozici, až budete pojištěncem OZP. 

V roce 2019 OZP rozšířila spektrum svých online služeb a jako první, prozatím jediná zdravotní 

pojišťovna, poskytuje prostřednictvím VITAKARTY svým pojištěncům možnost získat 

vyhodnocení EKG křivky pořízené hodinkami Apple Watch a Fitbit Sense, na jejichž pořízení 

jako první zdravotní pojišťovna začala přispívat. Křivka EKG je vyhodnocena nejpozději do 24 

hodin po jejím doručení, přičemž pojištěnec získá zabezpečenou cestou výslednou zprávu 

informativního charakteru. 

V roce 2020 se OZP stala první a  jedinou zdravotní pojišťovnou, která svým pojištěncům 

umožnila spolurozhodovat o tom, jak vysoká může být výše odměny jejich lékaře. „V aplikaci 

VITAKARTA stačí, když klienti přidělí body svým ošetřujícím lékařům podle toho, jak vnímali 

jejich chování, jednání, plánování a kontinuitu poskytované péče, dostatek informací či způsob 

komunikace,“ vysvětluje tisková mluvčí Lenertová. „Mezi 17 218 lékařů, které v prvním ročníku 

projektu více než 36 tisíc klientů hodnotilo prostřednictvím svých bodů, byla rozdělena částka 15 

463 706 korun,“ dodává. Cílem tohoto projektu je poděkovat smluvním lékařům za jejich lidský a 

profesionální přístup v této nelehké době. O zvláštní bonifikaci pro lékaře mohou ve 2. ročníku 

projektu klienti OZP rozhodovat od 1. března 2021. 

Nonstop Asistenční služba OZP  - zdraví jako v bavlnce už 13 let 

https://www.ozp.cz/vkol
https://demo.vitakarta.cz/#/
https://www.ozp.cz/prihlaska-pojistence/index.php?hlavni/index/chcidoozp&utm_source=chcidoozp&utm_medium=link&utm_campaign=bez&utm_content=menu
https://www.ozp.cz/pro-klienty/asistencni-sluzba-ozp
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Od začátku svého provozu v roce 2008  se Asistenční služba stala pro klienty Oborové zdravotní 

pojišťovny nepostradatelným pomocníkem při konzultaci zdravotních potíží. Ročně vyřizuje více 

než 10 000 dotazů, které se týkají nejenom klinických konzultací či vysvětlování lékových 

interakcí, ale i zprostředkování názoru druhého lékaře nebo zajištění dostupnosti zdravotní péče. 

V roce 2020, v rámci zlepšování svých služeb, posunula OZP Asistenční službu o další úroveň a 

rozšířila svou nabídku telefonických konzultací na lince 844 111 000 o možnost konzultovat 

zdravotní stav či objednat se online. Stala se tak první zdravotní pojišťovnou, která k takovému 

kroku přistoupila. 

V rámci této Online medicínské poradny, kterou bude i v dalších čtyřech letech pro OZP 

zajišťovat společnost MUDr. Tomáše Šebka - uLékaře.cz, je na dotazy pojištěnců připraveno 

odpovídat šest desítek praktických lékařů a tři stovky specialistů. Odpověď praktického lékaře je 

garantována do šesti hodin, následná odpověď specialisty pak do 48 hodin, a to i o víkendu nebo 

během státních svátků. Online objednání je možné ke smluvním poskytovatelům zdravotních služeb 

OZP po celé ČR. 

Online poradnu může v rámci Asistenční služby využívat každý pojištěnec OZP registrovaný 

ve VITAKARTĚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://test.ligaportal.cz/vzdelavani/ 

 
  
 

Pedagogická a osobní asistence ve vzdělávání 

Ve škole mohou působit jak asistenti pedagoga, tak osobní asistenti (popř. pečující osoby); 

přítomnost všech výše jmenovaných osob při vzdělávání schvaluje ředitel školy. 

Asistent pedagoga 

Asistent pedagoga poskytuje podpůrnou službu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami při 

vzdělávání. Asistent pedagoga vždy pracuje pod metodickým vedením pedagoga, třídního učitele 

nebo učitele odborných předmětů, který zodpovídá za průběh i výsledky vzdělávání. Jako asistent 

pedagoga může působit pouze osoba, která splňuje potřebné požadavky na vzdělání, uvedené v 

§ 20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. 

 

https://www.ozp.cz/pro-klienty/asistencni-sluzba-ozp
https://www.ozp.cz/vkol
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Hlavní činnosti asistenta pedagoga 

 pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při 

komunikaci se žáky a zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází; 

 podpora žákům v půběhu přizpůsobení se školnímu prostředí; 

 pomoc žákům při výuce a při přípravě na výuku; 

 nezbytná pomoc žákům s těžkým zdravotním postižením při sebeobsluze a pohybu během 

vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do 

školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání. 

Konkrétní náplň práce, rozsah a rozpis jednotlivých činností pro asistenta pedagoga stanoví 

ředitel školy na základě platných legislativních předpisů, podkladů a doporučení školského 

poradenského pracoviště, podmínek školy a podle skutečných potřeb žáka. 

Asistent pedagoga je zaměstnancem školy; jeho práce je financována z prostředků této školy. 

Osobní asistent (pečující osoba) 

Ve škole mohou působit i osobní asistenti (popř. jiné pečující osoby) dle zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách. Osobní asistence je poskytována v rozsahu úkonů stanovených v § 5 

vyhlášky č. 505/2006 Sb., k provedení zákona o sociálních službách (bližší informace o službě 

osobní asistence naleznete v kapitole „Osobní asistence„). 

Osobní asistenti, popř. pečující osoby nejsou zaměstnanci školy, asistence je vykonávána na 

základě smlouvy asistenta se zákonnými zástupci žáka a je hrazena z příspěvku na péči. 

Pokud splňuje potřebné požadavky, může jedna osoba vykonávat jak pedagogickou, tak osobní 

asistenci; na financování práce takového asistenta se pak podílejí jak škola, tak rodiče žáka. 

 

Stručné srovnání práce asistenta pedagoga a osobního asistenta (popř. pečující osoby) 

  Asistent pedagoga Osobní asistent 

Kvalifikace 

absolvování akreditovaného 

vzdělávacího programu nebo 

kurzu pro asistenty pedagoga 

kurz pro pracovníky v sociálních službách nebo 

pro pečující osoby (u pečujících osob není 

absolvování vzdělávání podmínkou) 

Přítomnost ve 

škole na … 

doporučení poradenského 

zařízení (SPC) a se souhlasem 

krajského úřadu 

žádost rodičů 

Status ve škole odborný pedagogický pracovník 
pomocný pracovník (není zaměstnancem školy, 

pouze mu je umožněn vstup do budovy a třídy) 

Zařazení ve 

škole 

přidělen do třídy, do které je žák 

integrován 

patří k integrovanému žákovi (nemůže pracovat 

s nikým jiným) 

Zajišťované 

služby 
speciálně pedagogické služby zajištění pomoci při nezbytné sebeobsluze 

Kompenzace 

v oblasti … 
výchova a vzdělávání 

doprava, sebeobsluha, osobní hygiena, 

stravování, příprava pomůcek na vyučování, 

http://test.ligaportal.cz/vzdelavani/potrebuji-pomoc-v-oblasti-pece-o-me-nebo-moje-blizke#osobni-asistence
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dopomoc při některých výchovně- vzdělávacích 

činnostech 

Náplň práce 

určuje 
ředitel školy rodiče 

Finanční 

zajištění služby 
škola – z prostředků MŠMT rodiče – z příspěvku na péči (od MPSV) 

Platové 

ohodnocení 
dle příslušné platové třídy 

max. 130 Kč/hod (§ 5, odst. 2 vyhlášky č. 

505/2006 Sb.) 
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