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Vážení kolegové,

listopadový Newsletter bychom rádi věnovali 
dvěma klíčovým novinkám, a to nálezu Ústavního 
soudu, kterým byla jako protiústavní zrušena 
úhradová vyhláška pro rok 2013, a dále očeká-
vané úhradové vyhlášce pro rok 2014. 

ZRUŠENÍ ÚHRADOVÉ VYHLÁŠKY PRO ROK 
2013 ÚSTAVNÍM SOUDEM

Dne 22. 10. 2013 vydal Ústavní soud nález 
sp. zn. Pl. ÚS 19/13, kterým prohlásil tzv. úhra-
dovou vyhlášku pro rok 2013 za protiústavní. 
Současně s tím rozhodl, že úhradová vyhláška 
pro rok 2013 se ruší uplynutím dne 31. 12. 2014. 

Po provedeném posouzení Ústavní soud shle-
dal, že úhradová vyhláška pro rok 2013 je ve svých 
jednotlivých částech v rozporu s českým ústavním 
pořádkem, a to konkrétně s:
-  článkem 1 odst. 1 Ústavy České republiky zakot-

vujícím princip předvídatelnosti a zákaz své-
vole (úprava regulačních srážek);

-  článkem 1 Listiny základních práv a svobod zaru-
čujícím rovnost lidí v  právech (úprava nerov-
ného postavení smluvních a nesmluvních posky-
tovatelů z hlediska výše úhrad za poskytnutou 
neodkladnou zdravotní péči a úprava regulačních 
srážek);

-  článkem 26 odst. 1 Listiny základních práv a svo-
bod upravujícím právo na podnikání (limitace 
výše úhrad prostřednictvím snížené hodnoty 
bodu a úprava regulačních srážek).

S ohledem na vzájemnou provázanost sys-
tému nastavení výše úhrad v rámci úhradové 
vyhlášky uvedená zjištění dle názoru Ústavního 
soudu zpochybňují soulad celé vyhlášky s ústav-
ním pořádkem, a proto přistoupil k  jejímu ozna-
čení za protiústavní jako celku.

DŮSLEDKY NÁLEZU ÚSTAVNÍHO SOUDU PRO 
POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 

S  uvedeným rozhodnutím Ústavního soudu 
jsou spojeny především následující důsledky:

1) ovlivnění podoby budoucích úhradových 
vyhlášek

Ústavní soud v  nálezu uvádí svůj primární 
úmysl ovlivnit svým rozhodnutím o protiústav-
nosti úhradové vyhlášky pro rok 2013 podobu 
úhradových vyhlášek vydávaných pro roky 
následující. Nález Ústavního soudu je pro Mini-
sterstvo zdravotnictví, stejně jako pro jiné sub-
jekty, závazný. Ministerstvo zdravotnictví je tedy 
při vydávání úhradových vyhlášek pro další roky 
(včetně roku 2014) povinno postupovat v sou-
ladu s uvedenými názory Ústavního soudu, tedy 
vyvarovat se Ústavním soudem vytknutých nedo-
statků, pro které byla úhradová vyhláška pro rok 
2013 zrušena. V případě pochybností o souladu 
v budoucnosti přijatých úhradových vyhlášek  
s ústavním pořádkem se lze opět obrátit na 
Ústavní soud se žádostí o přezkum a lze předpo-
kládat, že budou-li se nyní vytknuté vady opako-
vat, rozhodne Ústavní soud obdobně a takovou 
úhradovou vyhlášku opět zruší.

2) dopady závěrů Ústavního soudu na vyúč-
tování roku 2013 

Ústavní soud po provedené analýze úhradové 
vyhlášky pro rok 2013 došel k závěru, že oka-
mžité zrušení některých jejích částí by v důsledku 
absence právní úpravy výše úhrad vedlo para-
doxně ke zhoršení postavení poskytovatelů zdra-
votních služeb; zvažován byl i možný negativní 
dopad na finanční stabilitu systému veřejného 
zdravotního pojištění. 

Vzhledem k těmto skutečnostem Ústavní soud 
rozhodl, že úhradová vyhláška se jako celek ruší 
až uplynutím 31. 12. 2014. Úhradová vyhláška 
pro rok 2013 zůstává tedy i přes své budoucí 
zrušení a přes uvedené výhrady Ústavního soudu 
v současnosti nadále platným a aplikovatelným 
právním předpisem ve vztahu k posouzení výše 
úhrad za jednotlivé zdravotní služby poskytnuté 
v roce 2013. Podle vyhlášky pro rok 2013 bude 
v zásadě postupováno rovněž v otázce uplatnění 
regulačních srážek ze strany pojišťoven. Zdravotní 
pojišťovny však mohou uplatnit regulační omezení 
ve vztahu k výši úhrad za rok 2013 pouze do konce 
roku 2014, přičemž při jejich uplatňování jsou 
dle slov Ústavního soudu povinny postupovat  
v intencích jeho nálezu.

Jakým konkrétním způsobem se do praxe 
závěry Ústavního soudu promítnou, nelze v tuto 
chvíli zcela jednoznačně předvídat a je především 
na rozhodnutí jednotlivých zdravotních pojišťoven, 
jak či případně zda vůbec k uplatnění regulací  
přistoupí. S  ohledem na vyslovený názor Ústav-
ního soudu však lze konstatovat, že pozice regu-
lovaných poskytovatelů nyní bude v  případě 
uplatnění námitek proti regulacím silnější, kdy 
zejména v případě soudních sporů budou obecné 
soudy k nálezu Ústavního soudu povinně přihlížet.  

ÚHRADOVÁ VYHLÁŠKA PRO ROK 2014  
– ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Ministerstvo zdravotnictví dne 12. 11. 2013 
zveřejnilo navrhované základní parametry úhra-
dové vyhlášky pro rok 2014 a její návrh vypravilo 
do připomínkového řízení. 

Návrh úhradové vyhlášky pro rok 2014 
počítá s  růstem výdajů na zdravotnictví a dle 
názoru Ministerstva zdravotnictví již zohled-
ňuje rovněž předmětný nález Ústavního soudu, 
a to zejména v  následujících vybraných bodech, 
k nimž připojujeme svůj komentář:
-  Transparentnost a předvídatelnost regulací,  

slabší regulace preskripce léků a vyžádané 
péče – zdravotní pojišťovna nebude moci uplat-
nit regulaci, jestliže předem nezveřejní veškeré 
potřebné parametry, nově bude regulace ply-
nulá, poskytovatel nenarazí nad určitou úroveň 
na pevný strop, se zvyšujícím se počtem paci-
entů bude regulace navíc proporcionálně růst  
– z dostupného textu úhradové vyhlášky odeslané 
do připomínkového řízení je zřejmé, že regulace 
skutečně nebudou moci být uplatněny, nebu-
dou-li do 30. 6. daného roku poskytovatelům 
předány některé vstupní údaje – zde průměrné 
náklady na jednoho unikátního pojištěnce za 
preskripci či vyžádanou péči. Nicméně samotný 
výpočet výše regulací je prezentován ne zcela 

jasným logaritmem, který dle našeho názoru reál-
nou výši regulací pro poskytovatele jen znepře-
hledňuje. Regulace zůstávají i nadále plošné. 
Jako pozitivní tak lze snad hodnotit jen fakt,  
že u regulace za preskripci dochází opět ke 
snížení stropu regulací na 40 % z  překročení  
(u vyžádané péče tato hodnota zůstává zacho-
vána z  minulého roku rovněž) a i nadále platí 
strop pro veškeré regulace ve výši maximálně 
15 % objemu úhrady za hodnocené období. 
Zachovány jsou i liberační důvody v  podobě 
možnosti odůvodnit poskytnuté zdravotní služby 
či nepřekročení zdravotně pojistných plánů zdra-
votních pojišťoven. Bude tak opět na lékařích, 
aby se proti čistě matematicky vypočteným 
regulacím bránili, a to zejména odůvodňováním 
poskytnutých zdravotních služeb. 

-  Hodnota bodu vždy nad úrovní nákladů  
– hodnota bodu nebude skokově padat při pře-
kročení referenční hranice, ale bude se velmi 
pozvolna snižovat – tuto zásadní výhradu Ústav-
ního soudu se Ministerstvo zdravotnictví roz-
hodlo vyřešit formulací nového, oproti letům 
minulým složitějšího vzorce, který sice zavádí 
„jednotnou hodnotu bodu“ pro celé hodnocené 
období, avšak žádným způsobem neodstra-
ňuje námitku nepředvídatelnosti hodnoty práce 
z pohledu poskytovatelů, neboť teprve po konci 
celého hodnoceného období (což je stejně jako 
v  roce 2013 celý kalendářní rok), budou známy 
všechny parametry pro určení hodnoty bodu 
platné po celé období. Poskytovatelé tedy opět 
nebudou znát hodnotu své práce předem. Při 
dosazení hodnot z reálných zdravotnických zaří-
zení do tohoto nového vzorce přitom zjišťujeme, 
že jeho aplikací docházíme v zásadě ke stejným 
výsledkům, jako při způsobu úhrady v  roce 
2013. Jako zcela zásadní se nám pak jeví fakt, 
že nový vzorec svým nastavením nijak nepro-
spívá poskytovatelům, u nichž dochází k nárůstu 
průměrného počtu bodů na jednoho unikátního 
pojištěnce, jinými slovy, aktivita a snaha o rozvoj 
ordinace bude „odměněna“ snížením hodnoty 
bodu pro celé hodnocené období. 

Z  hlediska ostatních klíčových poznatků 
můžeme upozornit na tyto:
-  do počtu bodů dosažených v  referenčním 

období se opět započítávají jen ty body, které 
byly v referenčním období (v roce 2012) uhra-
zeny v  plné hodnotě bodu – jedná se tak  
de facto o počet bodů dosažený v roce 2010.

-  zúčtovacím obdobím je opět celý kalendářní rok.
-  do počtu unikátních pojištěnců se NOVĚ 

nezahrnují ti, na které je v příslušném období 
vykázán jen výkon minimální kontakt (09511) 
či telefonická konzultace (09513). Totéž platí  
i pro výpočet regulací!! 

Další vývoj okolo formování konečné podoby 
úhradové vyhlášky na rok 2014 pro Vás budeme 
sledovat a aktuální informace Vám poskytneme 
v příštím newsletteru.

Děkujeme Vám za Vaše ohlasy a podněty  
k naší činnosti.

S úctou a pozdravem
Pracovní skupina OSDA


