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Vážené kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o činnosti členů Gastroenterologické asociace v otázce řešení 
problematiky finanční podpory pacientů s celiakií. 

Počet nemocných s celiakií v České republice se odhaduje na cca 40–50 tis., ale pouze 10–15 % z nich je 
systematicky dispenzarizováno. Jedinou možností úspěšné léčby je celoživotní přísná dieta s vyloučením 
potravin obsahující lepek. Zásadním problémem není v dnešní době postupně se zlepšující dostupnost 
bezlepkových potravin napříč všemi regiony České republiky, ale primárně jejich cena. Právě cena bezlep-
kových potravin, která výrazně převyšuje cenu odpovídajících potravin obsahující lepek, je výrazným limi-
tujícím faktorem pro pacienty s celiakií. U některých pacientů může mít vysoká cena těchto potravin vliv 
i na compliance s touto bezlepkovou dietou.

Systém finanční podpory pacientů s celiakií jim není v České republice příliš nakloněn. I přes opakované 
snahy gastroenterologické obce byly doposud vysoké finanční náklady pacientů na bezlepkové potraviny 
našimi zákonodárci víceméně opomíjeny. Alespoň minimální finanční kompenzace je poskytována jednot-
livými zdravotními pojišťovnami, u kterých si mohli pacienti zažádat o finanční příspěvek na bezlepkovou 
dietu. Výše příspěvku je ovšem u jednotlivých pojišťoven značně variabilní (některé dokonce neposkytují 
finanční podporu žádnou), či určená pouze pro určitou podskupinu pacientů s touto chorobou. 

Po vzoru okolních států jsme se rozhodli těmto pacientům zlepšit kvalitu života zajištěním tak důležité 
finanční podpory pro bezlepkovou dietu. Jedním z příkladů v tomto snažení nám byla například Slovenská 
republika, kde je systém podpory těchto pacientů na podstatně lepší úrovni než u nás. Zde je totiž hrazena 
značná část z ceny bezlepkových potravin.

Naši kolegové, jmenovitě prof. MUDr. Aleš Hep Csc. a doc. MUDr. Pavel Kohout Ph.D., se v roce 2014 
opakovaně zúčastnili jednání se zástupci Ministerstva financí ČR, kterým byla detailně objasňována nutriční 
problematika pacientů s celiakií. Po doložení skutečnosti, že pouze systém přísného celoživotního dodr-
žování bezlepkové diety lze pokládat za léčbu kauzální, bylo v závěru konstatováno, že pro tuto skupinu 
nemocných bude zvolena zvýhodněná snížená sazba DPH na 10 % u vybraných bezlepkových výrobků  
(při zjevné nemožnosti regulace výrobních cen těchto potravin). Po proběhlém jednání byla problematika 
projednána v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a výsledkem je novela zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty ke dni 1. 1. 2015 (v příloze 3a jsou jednotlivé výrobky se zvýhodněnou sazbou DPH  
detailně uvedeny).

Výše zmínění kolegové ze své skromnosti tento jistě nezanedbatelný úspěch nijak neproklamovali, a proto  
bychom jim rádi touto cestou za jejich snahu poděkovali a zároveň na tuto problematiku více upozornili. 
Doufáme, že jsme těmito kroky dokázali nemalé populaci pacientů s celiakií v České republice pomoci a do 
budoucna je tento krok jedním z prvních v otázce řešení podpory pacientů nejenom s celiakií.

 S úctou a pozdravem. Gastroenterologická asociace České republiky, z.s.
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