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1. TISKOVÉ ZPRÁVY  

 Téma: Zrušení nadstandardů ve zdravotnictví 

Kombinovaná tisková zpráva Advokátní kanceláře HJF a kliniky GHC Praha reagovala na 
rozhodnutí Ústavního soudu zrušit nadstandardy ve zdravotnictví. Současně zástupce kliniky 
komentoval snížení regulačního poplatku za pobyt v nemocnici, které citelně ovlivní rozpočet 
zdravotnických zařízení. Tisková zpráva byla distribuována 18. července 2013 mainstreamovým 
tištěným médiím, zpravodajským internetovým serverům a on-line portálům, které se věnují 
zdravotnictví. 

Konec nadstandardů rozpočty nemocnic výrazně nezasáhne. Snížení 
poplatků je ale připraví o 1,5 miliardy korun ročně 

PRAHA, 18. července 2013 – Lepší péči, na kterou přispívaly pojišťovny, si musí nově pacienti 
hradit zcela sami. Začátkem července totiž Ústavní soud rozhodl o zrušení nadstandardů ve 
zdravotnictví. Od začátku roku 2014 navíc pacienti za den na lůžku zaplatí místo stokoruny jen 
šedesát korun. Nemocnice tak ročně přijdou o miliony.  

„Jsem přesvědčen, že zrušení možnosti nadstandardní péče je krokem zpět. Věřím, že jakmile se 
zákonodárci vypořádají s připomínkami Ústavního soudu, opět se možnost nadstandardů 
zavede a bude dále rozšiřována,“ řekl Viktor Furman, ředitel Kliniky GHC Praha. „Samotné 
zrušení nadstandardů mnoho peněz z rozpočtů nemocnic neubere. Daleko větším zásahem pro 
nemocniční rozpočty je snížení regulačního poplatku za pobyt v nemocnici. Za noc pacienti od 
roku 2014 zaplatí 60 korun. Nemocnice, které působí v rámci systému veřejného zdravotního 
pojištění, tak mohou přijít až o 1,5 miliardy korun ročně,“ dodal Viktor Furman. 

Před rozhodnutím Ústavního soudu měli pacienti možnost vybrat si lepší pokoj, u některých 
zákroků se mohli rozhodnout mezi základním a nadstandardním způsobem léčby a mohli si 
dokonce zvolit ošetřujícího lékaře. Pojišťovna hradila levnější variantu léčby a pacient uhradil 
rozdíl v nákladech. Nyní si ale pacienti musí nadstandardní službu zaplatit celou z vlastní kapsy. 
Zrušení nadstandardů samozřejmě neznamená pro pacienty výraznou změnu v kvalitě 
poskytované péče.   

 „Zrušení nadstandardní péče znamená, že například poskytnutí lehčí sádry bude věcí dohody 
pacienta a lékaře a ochoty příslušné zdravotní pojišťovny krýt tento způsob dražší léčby. Pokud 
se zdravotní pojišťovna nebude chtít na nákladech podílet, musí si je pacient uhradit sám,“ 
vysvětlil Milan Jelínek z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. „Systém 
ekonomické zainteresovanosti pacienta na nákladech zdravotní péče tam, kde si pacient přeje 
co nejkvalitnější, nejmodernější a třeba i nejdražší způsob léčby, považuji za rozumný a 
praktický,“ dodal Milan Jelínek. 

Změna a související zvýšení cen se týkají i kvalitnějších nitroočních čoček. Češi totiž možnost 
připlácet si právě za čočky využívali nejčastěji. Kvalitnější čočky podraží až o sto procent. Cena 
kvalitních čoček se pohybuje mezi deseti a dvaceti tisíci korun. Samotný zákrok stojí kolem 



 

deseti tisíc korun a ten dřív hradila pojišťovna. Pacienti nyní budou muset zaplatit celý zákrok 
z vlastní kapsy. 

Konec nadstandardů se privátních zařízení netýká. „Naše klinika je určena výhradně 
samoplátcům, a změny se nás tedy nedotknou. Nechtěli jsme pacienty omezit pouze danými 
možnostmi a rozsahem vydaného sazebníku Ministerstva zdravotnictví ČR platného pro smluvní 
zařízení zdravotních pojišťoven. Naopak chceme nabídnout nejlepší možnou léčbu bez ohledu 
na fakt, zda nám to někdo dovolí či omezí. Zájem o soukromé zdravotnictví je totiž rok od roku 
vyšší, bez ohledu na zavedení možnosti nadstandardů či jejich rušení,“ doplnil Viktor Furman. 

 

Téma: Slevové portály – jak nenaletět podvodníkům? 

Stěžejní červencové téma bylo věnováno nákupům na slevových portálech. Tisková zpráva 
informovala, podle čeho si vybrat seriózní slevový portál, za co Češi na internetu nečastěji 
utrácejí a jak je možné nakoupené zboží reklamovat. Tisková zpráva byla distribuována 25. 
července 2013 do mainstreamových a lifestylových médií, ekonomických časopisů a příbuzně 
zaměřených on-line webů. 

Češi řeší dovolenou přes slevové portály. S nákupem je nespokojeno 
kolem 50 procent lidí 

PRAHA, 25. července 2013 – Letos na internetu utratí Češi podle odhadů celkem 50 miliard 
korun. Nejvíc utrácejí za dovolené na slevových portálech. Jen v loňském roce za ně zaplatili 
přes 180 milionů korun. Jak ale nenaletět podvodníkům? 

Lidé nejčastěji reklamují kvalitu ubytování a jídla. Zájem o internetové nákupy během letních 
měsíců stoupá, Češi totiž s oblibou řeší dovolenou prostřednictvím last minute pobytů a 
zlevněných voucherů. Během loňského léta nakoupili přes slevové servery 78 827 zájezdů. Ne 
vždy se ale nákup vyplatí. U klasických cestovních kanceláří se procento nespokojenosti a 
reklamací pohybuje kolem pěti procent. U slevových portálů je to ale i přes 50 procent. Lidé 
nejčastěji reklamují kvalitu ubytování a jídla. 

„Zájezd se zásadně reklamuje u toho, kdo se zavázal ho poskytnout. Při nákupu na slevovém 
portálu je to cestovní kancelář. V případě reklamace v místě pobytu je vhodné sepsat zápis 
přímo s delegátem a nechat si jej od něj potvrdit. Ve vztahu ke slevovému portálu zpravidla 
žádný nárok z reklamace nevzniká, je však namístě pečlivě prostudovat všechny smluvní 
podmínky. Některé slevové portály nabízejí v případě problémů s poskytovateli služeb určitou 
formu kompenzace či pomoc při řešení,“ vysvětlil Milan Jelínek z advokátní kanceláře 
Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.  

Není výjimkou, že obchodníci nabídnou na slevových portálech víc slev, než jsou schopni 
poskytnout. Restaurace nebo hotel jsou už plně obsazené a do konce platnosti voucheru není 
obchodník objednanou službu schopen poskytnout. Jak v takových případech postupovat? 
„Není-li možné nebo účelné odstoupit od smlouvy nebo smlouvu jinak ukončit, je nutné hledat 
řešení, které poskytovatele donutí k tomu, aby se ke svým závazkům postavil čelem. Takovým 



 

řešením může být občanskoprávní žaloba na plnění, podnět kontrolnímu orgánu nebo v krajním 
případě i trestní oznámení. Odstoupit od smlouvy je možné pouze v době platnosti voucheru. 
Poté již nikoliv,“ upozornil Milan Jelínek. 

První slevové portály se objevily v roce 2010. V České republice dnes existuje kolem 120 
slevových portálů. Podle čeho vybírat ten správný? „Stoprocentně spolehlivý způsob, jak poznat 
seriózní slevový portál, bohužel neexistuje. Je však možné vysledovat důležité indicie. 
Provozovatele slevového portálu je možné prověřit v obchodním a insolvenčním rejstříku. 
Pokud je v likvidaci nebo v insolvenci, určitě je namístě opatrnost,“ poradil Milan Jelínek. 
Směrodatná může být i ochota a rychlost, s jakou portál reaguje na doplňující dotazy k 
nabízeným slevovým akcím. Rozhodující význam potom mohou mít názory uživatelů, kteří již 
služeb slevového portálu využili,“ dodal Milan Jelínek.  



 

 

2. MONITORING MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ 
 
2.1. Publicita v televizních a rozhlasových médiích 
 
BBC rádio, Studio ZET, 21. 6. 2013 

 
   
Rozhovor s JUDr. Pavlem Fráňou na téma mediace. Pořad byl na stanici BBC vysílán 21. června 
2013 v ranním vysílání a reprízován v odpoledních hodinách. 



 

2.2. Publicita v tisku  
 
celorepublikové vydání DENÍKU, příloha Moje peníze – právo, 15. 7. 2013 

 
 
 

Region| Severní Čechy 
Publikováno| Ústecký deník; Příloha - Peníze - právo; 52 
Publikováno| Děčínský deník; Příloha - Peníze - právo; 52 
Publikováno| Chomutovský deník; Příloha - Peníze - právo; 52 
Publikováno| Litoměřický deník; Příloha - Peníze - právo; 52 
Publikováno| Žatecký a lounský deník; Příloha - Peníze - právo; 52 
Publikováno| Mostecký deník; Příloha - Peníze - právo; 52 
Publikováno| Teplický deník; Příloha - Peníze - právo; 52 
Publikováno| Liberecký deník; Příloha - Peníze - právo; 52 
Publikováno| Jablonecký deník; Příloha - Peníze - právo; 52 
Publikováno| Českolipský deník; Příloha - Peníze - právo; 52 
Region| Střední Čechy 
Publikováno| Pražský deník; Příloha - Moje peníze - právo; 52 
Publikováno| Boleslavský deník; Příloha - Moje peníze - právo; 52 
Publikováno| Benešovský deník; Příloha - Moje peníze - právo; 52 
Publikováno| Kladenský deník; Příloha - Moje peníze - právo; 52 
Publikováno| Berounský deník; Příloha - Moje peníze - právo; 52 
Publikováno| Kolínský deník; Příloha - Moje peníze - právo; 52 
Publikováno| Kutnohorský deník; Příloha - Moje peníze - právo; 52 
Publikováno| Mělnický deník; Příloha - Moje peníze - právo; 52 
Publikováno| Nymburský deník; Příloha - Moje peníze - právo; 52 
Publikováno| Příbramský deník; Příloha - Moje peníze - právo; 52 



 

Publikováno| Rakovnický deník; Příloha - Moje peníze - právo; 52 
Region| Západní Čechy 
Publikováno| Plzeňský deník; Příloha - Moje peníze; 52 
Publikováno| Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever; Příloha - Moje peníze; 52 
Publikováno| Domažlický deník; Příloha - Moje peníze; 52 
Publikováno| Chebský deník; Příloha - Moje peníze; 52 
Publikováno| Karlovarský deník; Příloha - Moje peníze; 52 
Publikováno| Klatovský deník; Příloha - Moje peníze; 52 
Publikováno| Rokycanský deník; Příloha - Moje peníze; 52 
Publikováno| Sokolovský deník; Příloha - Moje peníze; 52 
Publikováno| Tachovský deník; Příloha - Moje peníze; 52 
Region| Střední Morava 
Publikováno| Olomoucký deník; Příloha - Moje Peníze; 52 
Publikováno| Prostějovský deník; Příloha - Moje Peníze; 52 
Publikováno| Šumperský a jesenický deník; Příloha - Moje Peníze; 52 
Publikováno| Přerovský a hranický deník; Příloha - Moje Peníze; 52 
Publikováno| Zlínský deník; Příloha - Moje Peníze; 52 
Publikováno| Valašský deník; Příloha - Moje Peníze; 52 
Publikováno| Slovácký deník; Příloha - Moje Peníze; 52 
Publikováno| Kroměřížský deník; Příloha - Moje Peníze; 52 
Region| Severní Morava 
Publikováno| Moravskoslezský deník; Příloha - Moje Peníze - Právo; 52 
Publikováno| Opavský a hlučínský deník; Příloha - Moje Peníze - Právo; 52 
Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; Příloha - Moje Peníze - Právo; 52 
Publikováno| Havířovský deník; Příloha - Moje Peníze - Právo; 52 
Publikováno| Karvinský deník; Příloha - Moje Peníze - Právo; 52 
Publikováno| Novojičínský deník; Příloha - Moje Peníze - Právo; 52 
Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; Příloha - Moje Peníze - Právo; 52 
Region| Východní Čechy 
Publikováno| Hradecký deník; Příloha - Moje peníze - Právo; 52 
Publikováno| Krkonošský deník; Příloha - Moje peníze - Právo; 52 
Publikováno| Chrudimský deník; Příloha - Moje peníze - Právo; 52 
Publikováno| Jičínský deník; Příloha - Moje peníze - Právo; 52 
Publikováno| Náchodský deník; Příloha - Moje peníze - Právo; 52 
Publikováno| Svitavský deník; Příloha - Moje peníze - Právo; 52 
Publikováno| Orlický deník; Příloha - Moje peníze - Právo; 52 
Publikováno| Rychnovský deník; Příloha - Moje peníze - Právo; 52 
Publikováno| Pardubický deník; Příloha - Moje peníze - Právo; 52 
Region| Vysočina 
Publikováno| Havlíčkobrodský deník; Příloha - Moje peníze - Právo; 52 
Publikováno| Jihlavský deník; Příloha - Moje peníze - Právo; 52 
Publikováno| Třebíčský deník; Příloha - Moje peníze - Právo; 52 
Publikováno| Žďárský deník; Příloha - Moje peníze - Právo; 52 
Publikováno| Pelhřimovský deník; Příloha - Moje peníze - Právo; 52 
Region| Jižní Čechy 
Publikováno| Českobudějovický deník; Příloha - Moje peníze - Právo; 52 
Publikováno| Českokrumlovský deník; Příloha - Moje peníze - Právo; 52 
Publikováno| Jindřichohradecký deník; Příloha - Moje peníze - Právo; 52 
Publikováno| Písecký deník; Příloha - Moje peníze - Právo; 52 
Publikováno| Prachatický deník; Příloha - Moje peníze - Právo; 52 
Publikováno| Strakonický deník; Příloha - Moje peníze - Právo; 52 
Publikováno| Táborský deník; Příloha - Moje peníze - Právo; 52 
Region| Jižní Morava 
Publikováno| Brněnský deník; Příloha - Moje peníze - právo; 52 
Publikováno| Vyškovský deník; Příloha - Moje peníze - právo; 52 
Publikováno| Břeclavský deník; Příloha - Moje peníze - právo; 52 
Publikováno| Blanenský deník; Příloha - Moje peníze - právo; 52 
Publikováno| Hodonínský deník; Příloha - Moje peníze - právo; 52 
Publikováno| Znojemský deník; Příloha - Moje peníze - právo; 52 
 



 

MF DNES, příloha Doma DNES, Poradny, 17. 7. 2013 
 

 



 

VLASTA, 29/ 2013 
 

 



 

deník BLESK, Servis, 22. 7. 2013 
 

 

 



 

týdeník KATKA, 12. 7. 2013 

 



 

měsíčník Zdravotnické noviny 29. 7. 2013 

Zrušení nadstandardů dostává dotčené strany do paradoxních situací 
29. 7. 2013    Zdravotnické noviny str. 8    

    (klu)     

Soukromé kliniky se příliš neobávají možného zrušení nadstandardů od roku 2014, upozorňují 
však na masivní pokles příjmu všech lůžkových zdravotnických zařízení o 1,5 miliardy korun, jež 
dosud nemocnice vybíraly prostřednictvím poplatku za pobyt. 
„Jsem přesvědčen, že zrušení možnosti nadstandardní péče je krokem zpět. Věřím, že jakmile se 
zákonodárci vypořádají s připomínkami Ústavního soudu, opět se možnost nadstandardů 
zavede a bude dále rozšiřována,“ uvádí ředitel Kliniky GHC Praha Viktor Furman. „Samotné 
zrušení nadstandardů mnoho peněz z rozpočtů nemocnic neubere. Daleko větším zásahem pro 
nemocniční rozpočty je snížení regulačního poplatku za pobyt v nemocnici. Pokud za noc 
pacienti od roku 2014 zaplatí 60 korun, nemocnice, které působí v rámci systému veřejného 
zdravotního pojištění, tak mohou přijít až o 1,5 miliardy korun ročně,“ počítá ředitel Furman. 
„Zrušení nadstandardní péče znamená, že například poskytnutí lehčí sádry bude věcí dohody 
pacienta a lékaře a ochoty příslušné zdravotní pojišťovny krýt tento dražší způsob léčby. Pokud 
se zdravotní pojišťovna nebude chtít na nákladech podílet, musí si je pacient uhradit sám,“ 
vysvětluje advokát Milan Jelínek s tím, že systém ekonomické zainteresovanosti pacienta na 
nákladech zdravotní péče tam, kde si pacient přeje co nejkvalitnější, nejmodernější a třeba i 
nejdražší způsob léčby, považuje za rozumný a praktický. 
 
Platí i indikovaný pacient 
Změna a související zvýšení cen se dotýkají například nákladnějších nitroočních čoček – právě za 
ně si čeští pacienti v systému nadstandardů připláceli nejčastěji. Cena kvalitních čoček se 
pohybuje mezi 10 a 20 tisíci korun. Jejich zavedení stojí kolem deseti tisíc korun a tento zákrok 
dříve hradila pojišťovna. Pacienti však nyní budou muset u kvalitnějších čoček zaplatit celý 
výkon. 
Opatření, kdy jsou zákrok i čočka plně hrazeny pacientem, se jeví jako logické v případech, kdy 
výměna nitrooční čočky nemá lékařskou indikaci (např. odstranění dioptrií). Jak ale 
oftalmologové upozorňují, výkon bude hradit pacient i v případě, kdy lékař výměnu čočky 
stanoví jako léčebný postup a pacient si bude chtít vybrat například multifokální čočku. „Bude-li 
lékařem indikovaná operace šedého zákalu, pojišťovna zákrok, čočku i kontrolu uhradí. Půjde 
ale o klasickou jednoohniskovou čočku. Pokud by pacient se šedým zákalem chtěl čočku 
multifokální nebo zabarvenou, pojišťovna mu neumožní doplatit rozdíl ceny nadstandardní 
čočky, ale celý výkon bude hradit pacient,“ popisuje oftalmoložka z Kliniky GHC Šárka 
Kolovratová paradoxní situaci, kdy platba za stejný výkon podléhá volbě použitého 
zdravotnického prostředku. 
 
Léčba bez omezení pro samoplátce 
Konec nadstandardů se však soukromých zařízení příliš netýká. „Naše klinika je určena výhradně 
samoplátcům, a změny se nás tedy nedotknou. Nechtěli jsme pacienty omezit pouze danými 
možnostmi a rozsahem vydaného sazebníku Ministerstva zdravotnictví ČR platného pro smluvní 
zařízení zdravotních pojišťoven. Naopak chceme nabídnout nejlepší možnou léčbu bez ohledu 
na fakt, zda nám to někdo dovolí či omezí. Zájem o soukromé zdravotnictví je totiž rok od roku 
vyšší, bez ohledu na zavedení možnosti nadstandardů či jejich rušení,“ uzavírá Viktor Furman. 



 

2.3. Publicita na internetových portálech  
www.denik.cz, 15. 7. 2013 

 

http://www.denik.cz/


 

www.Regiony24.cz, 18. 7. 2013 

 

http://www.regiony24.cz/


 

www.Regiony24.cz, 28. 7. 2013 

 

http://www.regiony24.cz/


 

Tiskovou zprávu zveřejnily současně všechny krajské a okresní mutace sítě internetových 
novin Regiony24.cz: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

www.Blesk.cz, 23. 7. 2013 

 

 

 

 

http://www.blesk.cz,/


 

 

 



 

 

 



 

 



 

www.ČIAnews.cz, 18. 7. 2013 

 

http://www.čianews.cz/


 

www.ČIAnews.cz, 26. 7. 2013 

 

http://www.čianews.cz/


 

www.zena.centrum.cz, 30. 7. 2013 

 

 

http://www.zena.centrum.cz,/


 

 
 

 



 

www.ceskydomov.cz,  26. 7. 2013 

 



 

www.ceskydomov.cz, www.nasepraha9.cz, 18. 7. 2013 

 

 
 

 



 

 

 



 

www.ceskydomov.cz, www.nasepraha2.cz, 18. 7. 2013 

 

 

 



 

 

 



 

www.ceskydomov.cz, www.nasepraha9.cz, 25. 7. 2013 
 

 

 



 

 



 

www.ceskydomov.cz, www.nasepraha2.cz, 25. 7. 2013 
 

 

 



 

 



 

www.ceskydomov.cz, www.naseostrava.cz, 25. 7. 2013 

 

 



 

www.ceskydomov.cz, www.naseopava.cz, 25. 7. 2013 

 

 



 

www.ceskydomov.cz, www.nasefrydeckomistecko.cz, 25. 7. 2013 

 

 

 



 

www.Pro-miminka.cz, 18. 7. 2013 

 
 

http://www.pro-miminka.cz/


 

www.TrendyZdraví.cz, 23. 7. 2013 

 

http://www.trendyzdraví.cz/


 

www.TrendyZdraví.cz, 29. 7. 2013 

 



 

www.eZDRAV.cz, 20. 7. 2013 

 

http://www.ezdrav.cz,/


 

2.4. Internetové agregátory - servery publikující upoutávky na cizí obsah s možností přejít na 
originální obsah  
 
www.novina.cz, 22. 7. 2013 

 

http://www.novina.cz,/


 

www.jetotam.cz, 19. 6. 2013 
 

 

http://www.jetotam.cz,/

