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Ministerstvo práce a sociálních věcí začalo zvažovat zavedení nového povinného pojištění 
dlouhodobé péče u nemocí, které často vedou například k invaliditě. Na jeho půdě už 
k tomu proběhla první schůzka, zjistil on-line deník TÝDEN.CZ. 

Pojištění by mělo napomoci financování sociálních služeb, u kterých je dlouhodobě problém 
s nedostatkem peněz. "Tento týden se na ministerstvu odehrála celá řada jednání a některá se 
týkala i pojištění," okomentovala dotaz on-line deníku TÝDEN.CZ lakonicky mluvčí ministerstva 
práce a sociálních věcí Štěpánka Filipová. Podrobnosti odmítla uvést. 

Podle zjištění TÝDNE by mělo jít o obdobu pojištění, které v současnosti funguje například 
v Německu. Lidé si tam povinně platí 1,95 procenta z příjmů na pojištění dlouhodobé péče. "Z 
toho se platí jak příspěvek na péči, tak i náklady na povinnou pobytovou službu," řekl předseda 
Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása. Pokud by se to prosadilo podle 
německého konceptu, příspěvek na péči by už neplatilo ministerstvo práce ze svého rozpočtu. 

Peníze v Německu spravují zdravotní pojišťovny. Je tak propojená sociálně-zdravotní péče "pod 
jednu střechu", což v České republice není. Na péči v pobytových zařízeních totiž přispívají dvě 
ministerstva. Podobné systémy fungují i V Nizozemsku či Lucembursku; v Nizozemsku například 
formou individuálních účtů. 

"Je otázka, jestli by pro to pojištění měla být samostatná pojišťovna, což je nejdražší varianta, 
nebo jestli by to měla být součást sociálního pojištění pod Českou správou sociálního 
zabezpečení," míní prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. 

Jednání o zavedení pojištění se uskutečnilo na podnět zdravotně postižených a provozovatelů 
sociálních služeb. A k jeho případnému zavedení je ještě dlouhá cesta, zatím k tomu ministerstvo 
otevřelo diskusi. Zatím se totiž na jednání dohodlo, že se vypracují analýzu a základní parametry 
toho, co by to v českých poměrech znamenalo a jaké by měly být základní parametry. 

Oba, jak Krása, tak Horecký, přitom upozorňují, že zavedení podobného systému by si vyžádalo 
několik let a musela by se na něm shodnout zvolená reprezentace, to znamená koalice i s 
opozicí. Zavést by se mělo až v době konjunktury, kdy lidé nejsou tísněni například hrozbou 
nezaměstnanosti. 
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