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MfD: Vakcínu proti prasečí chřipce stát uvolní pro více lidí 
Praha 14. prosince (ČTK) - Ministerstvo zdravotnictví podle dnešní Mladé fronty Dnes (MfD) zvažuje, že očkování proti prasečí chřipce zpřístupní lidem, kteří nejsou na vládních seznamech zdravotníků a chronicky nemocných pacientů. Vakcína totiž přebývá, podle sdružení praktických lékařů ji každý druhý pacient odmítá, píše deník. Stát nakoupil vakcíny pro přibližně desetinu populace.
Náměstek ministryně zdravotnictví Marek Šnajdr přiznává, že jeho úřad chce změnit strategii. "Zvažujeme, že by očkovací centra dostala volnou ruku a mohla sama určit priority mezi lidmi, kteří vakcínu chtějí," řekl MfD.
"Zdá se, že jí (vakcíny) hodně zbude," řekl deníku místopředseda sdružení praktických lékařů Michal Bábíček. A to za pár dní dorazí třetí várka látky. Ministerstvo doufá, že nakoupené vakcíny za 220 milionů korun někomu udá, píše MfD.
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E15: Zdravotní pojišťovny zkontrolují platy sester 
Praha 14. prosince (ČTK) - Zdravotní pojišťovny začnou v nejbližší době kontrolovat všechny nemocnice a další zařízení, která sestrám od letošního července nepřidala slíbených 2500 korun měsíčně. Dnešnímu deníku E15 to řekla ministryně zdravotnictví Dana Jurásková. Podle ministerstva se mělo navýšení platů dotknout všech 81.000 zdravotních sester v České republice. Analýza České asociace sester ale ukázala, že slíbených 2500 tisíce korun dostala jen každá druhá sestra.
Podle vládního rozhodnutí se od června plošně zvýšil platový tarif všem zaměstnancům státní a veřejné sféry, tedy i sestrám, o 3,5 procenta. Od července byl pak přiznán příplatek ve výši 3,5 procenta platového tarifu všem zdravotnickým pracovníkům. A ke stejnému datu sestry postoupily v katalogu prací o jeden stupeň výš. To znamená, že v souhrnu každá měla dostat o 15 procent navíc.
Na zvýšení jejich mezd přispívají právě i pojišťovny, které na tyto účely uvolnily část rezerv. Podle analýzy se ale většina sester musela spokojit jen se sedmiprocentním navýšením platů. Ve zbývajících případech zaměstnavatelé o tuto částku snížili osobní ohodnocení, takže v souhrnu mají tyto sestry stále stejný plat jako před vládním nařízením. Obejít lze i přeřazení do vyšší platové třídy. Především v sociálních ústavech už několik let přeřazují sestry na místa ošetřovatelek s nižší kvalifikací, a tedy i mzdou, píše E15.
"Máme informace, že pojišťovny skutečně peníze posílají. Zdá se ale, že jsou zdravotnická zařízení, kde tyto finanční prostředky nebyly použity v souladu s účelem, k němuž byly určeny. To znamená v rozporu se smlouvou," řekla deníku Jurásková. Podle ministryně nikdo jiný než pojišťovny zasáhnout nemůže. V krajských nebo soukromých nemocnicích nemá její rezort žádné kompetence, jak ovlivnit platovou politiku.
Jurásková poznamenala, že mezi těmi, kdo sestrám nepřidali, jsou zástupci "všech možných zřizovatelů a všech možných právních forem včetně akciových společností". "Mně nezbývá než na ně apelovat, aby splnili veřejný příslib," řekla. "Navíc se teď blíží vydání úhradové vyhlášky, kde jsem slibovala, že bude navýšení platů sestrám fixováno," dodala Jurásková.
Průměrný plat tuzemské sestry v nemocnici je 24.200 korun. Ve státních zařízeních je to 27.000, v akciových společnostech 21 tisíc korun.
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ČLK zatím nedoporučuje lékařům vybírat 100 korun za neschopenku 
Praha 11. prosince (ČTK) - Česká lékařská komora (ČLK) zatím nedoporučuje lékařům vybírat 100 korun od pacientů za neschopenku. Shodli se na tom dnes předsedové okresních sdružení z celé republiky, řekl ČTK šéf komorového časopisu Michal Sojka. ČLK tento týden pohrozila, že vyzve lékaře, ať od ledna začnou od pacientů za neschopenky vybírat. Ve čtvrtek ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo, že administrativu s neschopenkami uhradí lékařům Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).
"Ocenili jsme vstřícný krok ministerstva, které uznalo nárok lékařů, aby jim náklady na administrativu s neschopenkami byly proplaceny. Tuto činnost nehradí zdravotní pojištění, lékaři ji platili ze svého," uvedl.
Na krytí nákladů neschopenek se dohodli ministři zdravotnictví a práce a sociálních věcí Dana Jurásková a Petr Šimerka. Lékařům by měly být kryty prokazatelně vynaložené náklady na poštovné při hlášení začátku, průběhu a konce pracovní neschopnosti správě sociálního zabezpečení. Prezident ČLK Milan Kubek dohodu uvítal, žádá záruky. Sojka potvrdil, že ČLK zatím nemá rozhodnutí v písemné podobě, vyčká tedy dalšího postupu politiků.
Lékaři mají dosud hrazen jen signální kód v ceně 5,25 koruny za hlášení nemoci zdravotní pojišťovně. Doporučený dopis správě sociálního zabezpečení je stojí 26 korun, průměrné náklady na administrativu jedné pracovní neschopnosti jsou 100 korun. Peníze na to dá správě MPSV.
To odhaduje roční výdaje související s touto činností na desítky milionů korun. "Proto, aby bylo možné dohodnutý postup realizovat, musí dojít ke změně zákona o nemocenském pojištění, která se v současné době připravuje," upozornila mluvčí MPSV Štěpánka Filipová. Sojka potvrdil, že ČLK je ochotna vyčkat, než bude zákon změněn.
Původní záměr ČLK, aby lékaři vybírali za neschopenky od pacientů stokorunu, napadl Svaz pacientů. Označil ho za nezákonný, stejně záměr ČLK vyhodnotila i obě ministerstva. Jednání o způsobu úhrady trvala 11 měsíců.
Naďa Myslivcová pba
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Zdravotní pojišťovny žádají premiéra, ať nezvyšuje jejich výdaje 
Praha 9. prosince (ČTK) - Svaz zdravotních pojišťoven požádal dnes premiéra Jana Fischera, aby přispěl ke stabilizaci zdravotního pojištění a nezvyšoval ceny navržené v úhradové vyhlášce. Příští rok budou podle ní platit za léčení. Podle České lékařské komory jsou navržené úhrady nízké, lékaři prý budou psát méně léků a čekací doby se údajně prodlouží. Asociace českých a moravských nemocnic požádala vládu o řešení. Kraje varovaly, že nemocnice se zadluží, hrozí prý omezení péče, podle Fischera k tomu není důvod.
"Svaz zdravotních pojišťoven je znepokojen tlakem vyvíjeným některými skupinami lékařů a poskytovatelů zdravotní péče na zvyšování úhrad v roce 2010. Obrátili jsme se na premiéra dopisem s žádostí o podporu stabilizace systému," sdělil dnes ČTK prezident svazu Ladislav Friedrich.
Uvedl, že i přes negativní dopady ekonomické krize, které se projevily poklesem příjmů pojišťoven z výběru pojistného, úhrady za péči letos stouply. "Pojišťovny sdružené v SZP jsou přesvědčeny, že zvyšování úhrad není v roce 2010 ekonomicky možné a ani pro to není naléhavý důvod," uvedl.
Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková potvrdila, že nehodlá výdaje systému zvyšovat. Do konce týdne mohou lékaři a nemocnice předkládat své návrhy, zdaleka ne všechny ale ministerstvo přijme. "Já jsem bohužel přesvědčena, že nebudeme schopni vyhovět všem," řekla už dříve ministryně s tím, že možnosti státního rozpočtu jsou omezené.
Prezident ČLK Milan Kubek tvrdí, že ministerstvo řeší ekonomické problémy spojené s krizí na úkor pacientů i lékařů. Vadí mu zejména přísné regulace.
Podle prvního náměstka ministryně Marka Šnajdra budou peníze na péči stačit. "V posledních dvou letech úhrady pojišťoven za léčení a léky stoupaly, letos v průměru o osm procent, loni o sedm. Na příští rok zůstanou kvůli krizi zachovány na úrovni letošního roku. Potřeby zdravotní péče v Česku to zcela pokryje," řekl Šnajdr ČTK.
Podle Juráskové není žádný důvod, proč by ze měly krajské nemocnice zadlužovat. Naopak by se měl jejich dluh snižovat, pokud se tak neděje, měla by být provedená analýza skutečného důvodu růstu dluhů.
Naďa Myslivcová mkv
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Aktuálně.cz: Firmy se chtějí bránit proti snížení cen léků 
Praha 9. prosince (ČTK) - Farmaceutické firmy se chtějí bránit proti plošnému snížení cen a úhrad léků, které je součástí vládního úsporného balíčku. Server Aktuálně.cz dnes informoval, že firmy si prý nechaly vypracovat právní rozbor, podle kterého mohou být některá opatření z balíčku týkající se zdravotnictví v rozporu s českými zákony i s evropskou legislativou. Uvažují dokonce o stížnosti u Evropské komise.
"Na problémy jsme byli upozornění dokonce ze tří stran, vždy od odborníků na ústavní právo. Balíček obsahuje asi pět napadnutelných bodů. Než ale k žalobám přistoupíme, pokusíme se ještě vyjednat změnu s ministerstvem zdravotnictví," řekl webu ředitel České asociace farmaceutických firem Emil Zörner.
Jednání by se mělo uskutečnit ještě před koncem roku. Změny by totiž měly začít platit od 1. ledna.
Společnostem a právníků podle serveru vadí konkrétně plošné snížení cen léků o sedm procent. O stejnou částku se sníží také úhrada, kterou zaplatí pojišťovna, ale jen u léků, které ještě neprošly revizí Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Podle odhadů ministerstva zdravotní by se tak mělo ušetřit 2,7 miliardy korun.
Podle právních rozborů se ale ceny léků hromadně a plošně snižovat nesmí. Mohou se snižovat jen v rámci správního řízení, kdy má každá strana, tedy výrobce a pojišťovna, možnost se proti rozhodnutí úřadů odvolat. Při plošném snížení cen tuto možnost ztrácejí. Úsporný balíček totiž povoluje jen jednu výjimku - výrobce se smí ohradit jen v případě, že cena bude vůbec nejnižší v celé Evropě, připomněl web.
Ministerstvo zdravotnictví dnes připustilo, že s firmami jednat bude. Spíš ale kvůli upřesnění toho, kterých léků by se mělo opatření týkat. "Jednání technického charakteru se povedou," potvrdil Aktuálně.cz náměstek Marek Šnajdr.
Snížení cen a úhrad má podle ministerstva platit jen rok. Firmy ale nevěří, že se neprotáhne. Žalobami by proto chtěly případně dosáhnout toho, aby se takový postup neopakoval i v budoucnu.
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ČLK vyzvala Juráskovou k omluvě praktikům, ministerstvo odmítlo 
Praha 8. prosince (ČTK) - Česká lékařská komora (ČLK) vyzvala dnes ministryni zdravotnictví Danu Juráskovou, aby se omluvila za výroky na adresu praktických lékařů. Podle ministryně přispěla jejich malá informovanost k tomu, že pacienti odmítají očkování proti prasečí chřipce. Podle ČLK za to ale může ministerstvo, protože informuje lékaře "špatně a chaoticky". Ministerstvo omluvu odmítlo, praktikům prý dalo všechny potřebné informace.
"Paní ministryně by se měla omluvit za výroky, které pronesla v nedělním diskusním pořadu Otázky Václava Moravce," sdělil v prohlášení pro ČTK prezident stavovské organizace Milan Kubek.
"Není důvod k omluvě, všichni praktičtí lékaři dostali od ministerstva dvacetistránkovou informaci o nemoci, její léčbě, očkování a možných rizicích vakcinace," řekl ČTK mluvčí ministerstva Vlastimil Sršeň. Všechny údaje o prasečí chřipce jsou také na pandemickém portálu ministerstva. Lékaři dostali telefonní číslo na informační linku, kde mohou s odborníky probrat nejasnosti. Denně je na lince 40 až 50 hovorů, uvedl Sršeň.
Kolem nemoci i očkování se objevila řada spekulací a fám, ČLK odmítla povinnost očkování pro lékaře s odkazem, že vakcína není dostatečně testovaná a lékaři nejsou pokusní králíci. Po ukončení testů, které účinnost a bezpečnost vakcíny potvrdily, kritizovala ministerstvo, že začalo s vakcinací pozdě, kdy už nemocnost stoupá.
Sršeň zdůraznil, že Česko na rozdíl od jiných zemí nechtělo očkovat vakcínou, dokud neskončily testy, které její bezpečnost potvrdily. "To jsme splnili, vakcína je zcela bezpečná," řekl.
Kubek podotkl, že ČLK nabídla už koncem dubna ministerstvu spolupráci v boji s hrozící pandemií. "Nabídli jsme prostor v komorovém časopise, který dostává každý měsíc všech 46.000 členů stavovské organizace," řekl. ČLK chtěla využít svých webových stránek a chtěla rozesílat aktuální informace maily či běžnou poštou. Vydala také odborná doporučení k užití antivirotik a vakcinaci. 
Pokud tedy ministerstvo obviňuje lékaře, že přispěli k nezájmu občanů o očkování, nelze podle Kubka toto jednání označit jinak než jako "drzost". Zpochybnil také ujištění ministerstva, že za nežádoucí účinky vakcíny přebírá zodpovědnost stát. ČLK proto doporučila lékařům, aby si nechali od pacientů podpisem stvrdit, že byli o rizicích očkování informováni. Formulář zveřejnila na svém webu.
Naďa Myslivcová rot
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ČLK chce od pacientů stovku za neschopenky, ministerstvo odmítá 
Praha 8. prosince (ČTK) - Česká lékařská komora (ČLK) chce prosadit, aby pacienti platili za vystavení neschopenky doktorovi stokorunu. Výkon nyní oceňují zdravotní pojišťovny pěti body, lékař dostane za ohlášení nemoci zdravotní pojišťovně 5,25 koruny a stejnou částku za hlášení o konci nemoci. Svaz pacientů návrh ČLK odmítá, podle něj má ČLK jednat o navýšení s pojišťovnami. Vybírání peněz od pacientů považuje za nezákonné, chce požádat sněmovnu, aby zkontrolovala činnost ČLK. Za nezákonné je považují i ministerstva zdravotnictví (MZ) a práce a sociálních věcí (MPSV).
MZ lékaře před vybíráním od pacientů varovalo. Souhlasí ale s ČLK, že lékaři by měli za vypsání neschopenky dostat peníze. Rozhodnutí o platbě je prý věcí MPSV. To ale odkazuje na právní rozbory, že posuzování zdravotního stavu je věcí lékaře a úhrada věcí zdravotních pojišťoven.
"Předběžně uvažujeme o stokoruně," potvrdil ČTK informaci dnešních Lidových novin prezident ČLK Milan Kubek. Platba pojišťovny nezahrnuje administrativu s vypsáním neschopenky a odesláním České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), připomněl. Částku zaplacenou lékaři by podle Kubka mohli pacienti sami vymáhat od správy.
"Jestli už nevědí kudy kam, ať jdou na pojišťovnu, neměli by strašit před Vánocemi veřejnost, že když je někdo nemocný a potřebuje pracovní neschopnost, bude muset u lékaře zaplatit. Je to naprostý blábol a nesmysl," řekl ČTK prezident Svazu pacientů Luboš Olejár. Požadavek ČLK považuje za poplašnou zprávu.
Řada lidí už prý Olejárovi a na informační linku Svazu pacientů volala, co mají dělat. "Platí si daně, zdravotní i sociální pojištění a vystrašili se, že teď ještě by měli platit tento nesmyslný poplatek," vysvětlil.
"MZ souhlasí, aby lékaři dostali za administrativu s neschopenkami zaplaceno. Platby však nesmějí odebírat peníze na zdravotní péči," řekl ČTK mluvčí Vlastimil Sršeň. Administrativu vyžaduje MPSV, proto by ji podle Sršně mělo platit, jako platí lékařům posouzení invalidity nebo ministerstvo vnitra platí lékařské vyšetření obětí trestných činů.
Mluvčí Sdružení praktických lékařů Irena Kudrnovská ČTK řekla, že lékaři vykazují pojišťovnám při vypsání a ukončení neschopenky dva kódy, každý za pět bodů. Aby pacient dostal nemocenskou, musí lékař odeslat doporučenou poštou do 24 hodin formulář správě sociálního zabezpečení, poštovné je 26 korun, takže požadovaných sto korun je podle ní "moc".
Kubek chce předložit na páteční poradě předsedů okresních sdružení ČLK návrh právního oddělení ČLK, kolik a jakým způsobem od pacientů vybírat.
Svaz pacientů se podle Olejára obrátí písemně na šéfy obou resortů a požádá je, aby sjednali nápravu. "Zároveň vyzveme poslance, aby se podívali na činnost ČLK, protože je naprosto neslýchané, že na její půdě vznikají takové nesmyslné a nezákonné návrhy," řekl Olejár.
"MPSV nikdy neprosazovalo, aby úhradu této činnosti poskytovali pacienti," sdělila ČTK mluvčí Štěpánka Filipová. "Ošetřující lékaři nemají za současného právního stavu podklad k vybírání za administrativní úkony spojené s vystavením a ukončením pracovní neschopnosti, stejně jako příslušné správy sociálního zabezpečení nejsou oprávněny proplácet pojištěncům částky, které by lékařům zaplatili," zdůraznila.
Problémem se zabýval listopadový sjezd ČLK a přijal usnesení, že lékaři nebudou nadále tyto věci dělat zadarmo.
Naďa Myslivcová svr rot
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Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       Soud: Lékárna ve Vyškově musí přestat lidem odpouštět poplatky
Datum vydání:  8.12. 2009
Čas vydání:    15:32


Soud: Lékárna ve Vyškově musí přestat lidem odpouštět poplatky 
Vyškov 8. prosince (ČTK) - V lékárně ve vyškovské nemocnici zaplatí lidé od středy v doplatku za lék na recept i třicetikorunový poplatek. Lékárna musí přestat lidem poplatky proplácet, rozhodl Krajský soud v Brně. Marek Hampel z Grémia majitelů lékáren rozhodnutí, první na jihu Moravy, přivítal. Naopak kraj jako zřizovatel vyškovské nemocnice s ním nesouhlasí. Odvolá se, řekl dnes ČTK radní Oldřich Ryšavý (ČSSD).
"My připravujeme právní kroky k tomu, abychom takové rozhodnutí zrušili," uvedl radní.
Naopak Hampel vyzval ostatní lékárníky, aby se na soud obrátili podobně, jako to udělala jejich kolegyně a členka grémia z Vyškova. "Tímto opatřením se zastavila nerovnost při čerpání zdravotní péče mezi pacienty," uvedl v tiskové zprávě.
Vyzvednout si lék na recept, aniž zákazník musí platit 30 korun za položku, je v kraji možné na čtyřech místech - ve Znojmě, Hodoníně, Ivančicích na Brněnsku a právě ve Vyškově. Lékárny jsou v těchto městech součástí nemocnic pod správou Jihomoravského kraje, který odpouštění poplatků v únoru zavedl. Úleva ho ročně stojí kolem 50 milionů korun, s penězi se počítá i v rozpočtu na příští rok.
Soudy už zakázaly proplácení poplatků lékárnám v Moravskoslezském, Středočeském a Olomouckém kraji, a to devíti rozsudky.
Postupem krajů kvůli poplatkům se také zabývá ministerstvo vnitra. Úřad už dřív označil postup hejtmanství, které poplatky vrací, za závadný a vyzval k nápravě. Podle hejtmanů je ale názor ministerstva neodůvodněný a právně nehajitelný. Společnou odpověď pošlou do několika týdnů.
Výzva se týká všech krajů kromě Prahy, kde se poplatky nevrací, a Plzeňského kraje, kde se uplatňuje odlišný postup.
lce snm
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Skupina:       Aktuální zpravodajství
Titulek:       Na SÚKL je možné hlásit nežádoucí účinky očkování proti chřipce
Datum vydání:  7.12. 2009
Čas vydání:    17:02


Na SÚKL je možné hlásit nežádoucí účinky očkování proti chřipce 
Praha 7. prosince (ČTK) - Na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) mohou lidé hlásit nežádoucí účinky po očkování proti prasečí chřipce v České republice. Podle ústavu dosud v Česku nebylo hlášeno žádné úmrtí po podání vakcíny ani nebyl nutný pobyt očkovaného v nemocnici. Všechny reakce na vakcínu patřily mezi očekávané, nejčastěji šlo o místní reakci, tedy zarudnutí v místě vpichu, otok či bolestivost, případně horečku.
Ve dvou případech bylo hlášeno podezření na alergickou reakci. Ve dvou případech byla hlášena větší dušnost u pacientů s astmatem. Ve dvou případech byl hlášen rozvoj typických chřipkových příznaků jako únava, bolest hlavy, teplota, slabost či bolest celého těla. V jednom případě bylo nahlášeno onemocnění s chřipkovými příznaky trvající šest dní. Kvůli nynější epidemiologické situaci není u tohoto případu možné vyloučit současnou virovou infekci, uvádí SÚKL.
Vedlejší účinky, které se objevily bezprostředně po podání očkovací látky, je povinen ze zákona hlásit zdravotník provádějící očkování. Podezření na pozdější nežádoucí účinky může nahlásit i pacient. SÚKL eviduje všechna tato hlášení, může se proto jednat o skutečné nežádoucí účinky i o stavy, které sice vznikly po podání vakcíny, ale mají jinou příčinu.
Do ČR bylo dosud dopraveno 167.000 dávek vakcíny Pandemrix, kterou se očkuje proti prasečí chřipce, z toho 95.000 v půlce listopadu a 72.000 začátkem prosince. Řada lidí však očkování odmítá, někteří se bojí nežádoucích reakcí.
"Lidé, kteří tvrdí, že očkování je škodlivé, vůbec netuší, o čem mluví. Očkování je nejúspěšnějším výsledkem moderní medicíny, protože zcela zlikvidovalo některé nemoci," řekl ČTK primář infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice Václav Chmelík. Za malou nepříjemnost, jako je bolest v rameni a případně teplota či bolest svalů a kloubů, si lze podle něj očkováním koupit naději, že člověk nedostane nepříjemnou nemoc.
Nežádoucí účinky po podání vakcíny Pandemrix (stav k 4.12.2009)
Reakce
Počet reakcí*
Z toho závažné
Alergická reakce
2
2 
Dušnost
2 

Syndrom připomínající chřipku
2

Febrilie (teplota)
7
2 
Průjem
1 

Lokální reakce (místní reakce)
6

Bolest hlavy
3

Chřipka
1
1
*Jedno hlášení může obsahovat více než jednu reakci, proto se počet hlášení a počet reakcí nemusí shodovat.
Zdroj: SÚKL
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Skupina:       Aktuální zpravodajství
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Podnikatelé a lidé bez příjmu si mají hlídat platbu pojistného 
Praha 7. prosince (ČTK) - Podnikatelé a lidé bez příjmu si podle mluvčího Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Jiřího Roda od ledna 2010 musejí upravit kalendář plateb pojistného na zdravotní pojištění. Datum 8. v daném měsíci sice zůstává, nově se však počítá jako poslední den doručení pojistného na účet zdravotní pojišťovny. Dosavadní úprava byla, že nejpozději v tento den musel pojištěnec peníze odeslat.
"Lidé by tedy na tyto platby měli počítat s rezervou dva až tři dny, než peníze dorazí na účet a budou připsány," upozornil. Výše plateb se nemění.
Změna souvisí s novým zákonem o platebním styku, od 1. ledna 2010 je podle této normy podstatné u plateb pojistného datum připsání na účet zdravotní pojišťovny místo dosavadního data odepsání z účtu plátce. Zákon o platebním styku zkrátil již od listopadu také lhůty pro převod peněz - banky je musejí převést z účtu do dvou dnů místo dosavadních tří.
Stejná úprava platí i při platbách pojistného poštovní poukázkou. V těchto případech je posun výraznější, protože Česká pošta je povinna předat platbu bance do dvou pracovních dnů ode dne, kdy ji přijala, a banka ji musí převést na účet do konce následujícího pracovního dne.
Například plátce uhradí pojistné složenkou 19. ledna, držitel poštovní licence ji předá poskytovali platebních služeb 21. ledna a ten ji převede na účet VZP 22. ledna. Dnem platby pojistného tak je 22. leden, a nikoliv 19. leden, jak tomu bylo podle dosavadních předpisů, uvedl mluvčí.
"Pro platby pojistného na přelomu roku 2009 a 2010 platí následující pravidla: den platby pojistného se posuzuje podle předpisů platných do 31. prosince v případě bezhotovostních plateb pojistného odepsaných z účtu plátce do 31. prosince a plateb v hotovosti prostřednictvím banky, spořitelního a úvěrního družstva nebo držitele poštovní licence provedených do 31. prosince. U bezhotovostních plateb pojistného odepsaných z účtu plátce po 31. prosinci a plateb v hotovosti provedených po 31. prosinci se den platby pojistného již posuzuje podle předpisů platných od 1. ledna 2010," upřesnil Rod.
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