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Vážení kolegové,
konec roku nám kromě bilancování toho 

letošního a příprav na rok nadcházející přinesl 
dvě zásadní změny, z nichž jedna je pro naši 
činnost ve své aktuální podobě významně 
problematická.

ZRUŠENÍ PŘEREGISTRACE

Ústavní soud dne 27. listopadu 2012 rozhodl 
nálezem č. 437/2012 Sb., o zrušení části usta-
novení § 121 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravot-
ních službách a podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách), která zakotvo-
vala povinnost tzv. přeregistrace. Toto zrušení 
je účinné od 10. prosince 2012, kdy byl nález 
Ústavního soudu vyhlášen ve Sbírce zákonů. 
Dle Ústavního soudu povinnost přeregistrace  
neměla žádný objektivně seznatelný účel,  
čímž se dostala do rozporu s ústavně zakotve-
nou zásadou právního státu, která v sobě zahrnuje  
i zákaz svévole a porušovala rovněž právo pod-
nikat ve smyslu čl. 26 odst. 1 Listiny základní 
práv a svobod.

Dosavadní registrace podle zákona 
č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních 
zdravotnických zařízeních tedy nadále zůstanou 
v platnosti a každý držitel registrace nestát-
ního zdravotnického zařízení se bez časového 
omezení bude považovat za poskytovatele 
zdravotních služeb podle zákona o zdravotních 
službách. Poskytovatelé tedy již nadále nemají 
povinnost přeregistrace, neboť stávající regis-
trace se stává v důsledku nálezu Ústavního 
soudu plnohodnotným oprávněním k poskyto-
vání zdravotních služeb. 

Ti poskytovatelé, kteří žádost o přeregi- 
straci ještě nepodali, tak již tedy nyní činit 
nemusí. Naopak ti poskytovatelé, kterým bylo 
na základě podané žádosti o přeregistraci 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb 
již uděleno, nejsou nálezem Ústavního soudu 
nijak dotčeni. Tito poskytovatelé budou nadále 
poskytovat zdravotní služby podle svého 
nového oprávnění, které nahrazuje v souladu  
s ustanovením § 121 odst. 4 zákona o zdravot-
ních službách jejich registraci, která pozbývá plat-
nosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udě-
lení oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Ostatní poskytovatelé, o jejichž žádosti  
o přeregistraci dosud nebylo rozhodnuto,  
mají možnost vzít podanou žádost zpět a posky-
tovat zdravotní služby i nadále na základě dosa-
vadní registrace. V takovém případě zákon rov-
něž umožňuje požádat o vrácení správního 
poplatku 1 000 Kč. Zpětvzetí žádosti je v tako-

vém případě nevratné a nemusí být odůvodněno. 
Pokud se poskytovatel nerozhodne vzít 

podanou žádost o přeregistraci zpět, bude řízení 
o této žádosti pokračovat. V současnosti není 
však ještě zcela jasné, jakým způsobem budou 
krajské úřady v takovém případě postupovat, 
nicméně s ohledem na stanovisko ministerstva 
zdravotnictví je pravděpodobné, že bude třeba 
v takovém případě doplnit další podklady vyža-
dované ustanovením § 18 zákona o zdravotních 
službách pro udělení oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb, tedy postupovat obdobně 
jako v případě žádosti poskytovatele nového.

NOVÁ ÚHRADOVÁ VYHLÁŠKA

Úhradová vyhláška na rok 2013 obsahuje 
řadu návrhů, které považujeme za problema-
tické a které znamenají zhoršení ekonomic-
kého postavení oboru diabetologie pro nad-
cházející rok.

Dovolujeme si uvést některé z těch nej- 
zásadnějších:

-  změna zúčtovacího období z pololetí,  
jak bylo zvykem v letech minulých,  
na celý kalendářní rok.
Negativní důsledek této změny na 1 
roční periody bude znamenat, že zdra-
votní pojišťovny budou provádět zúčto-
vání péče jen jednou za celý kalendářní 
rok (do 120-ti dnů od konce zúčtovacího 
období – bude-li tato lhůta vůbec dodr-
žena – viz zkušenosti z posledního období)  
a případné doplatky náležející poskyto-
vatelům jim budou v případě některých 
úhrad zadržovány nepřiměřeně dlouho,  
což samo o sobě může ohrožovat ekono-
mický chod dotčených poskytovatelů.

-  snížení hranice, do které mají mít 
poskytovatelé nárok na úhradu za 
poskytnutou zdravotní péči ve výši 100% 
hodnoty bodu (tedy u naší odbornosti  
v hodnotě 1,02 Kč za 1 bod) ze 100 % 
na 98 %, navíc při započtení jen těch 
bodů v referenčním období (rok 2011), 
které nebyly uhrazeny ve snížené hod-
notě bodu.
Hodnota indexu PBro bude tvořena nikoliv 
všemi poskytovatelem řádně vykázanými 
a zdravotními pojišťovnami uznanými (tedy 
potřebnými) body v referenčním období, 
ale tato referenční hodnota bude ještě 
dále snížena jen na počet bodů, které 
byly v referenčním roce 2011 uhrazeny 
v plné hodnotě. V konečném důsledku 
tak budou mít poskytovatelé nárok na 

úhradu v plné hodnotě bodu 1,02 jen do 
98 % počtu bodů poskytovateli vykáza-
ných a zdravotní pojišťovnou uznaných 
v roce 2009!

-  stanovení měsíční předběžné úhrady ve 
výši jedné dvanáctiny objemu úhrady za 
odpovídající referenční období (celý rok 
2011).

-  zvýšení rozsahu možnosti pro zdravotní 
pojišťovny snížit úhradu poskytovateli 
zdravotních služeb až o 50 % částky,  
o níž celková úhrada v příslušné oblasti 
(zejména předepsané léčivé přípravky  
a zdravotnické prostředky) překročila tako-
vou úhradu v referenčním období.
Veškeré tyto připomínky k návrhu úhradové 
vyhlášky pro rok 2013 jsme vznesli začát-
kem prosince vůči ministerstvu zdravot-
nictví. V případě, že nebudou zohledněny, 
bude nezbytné vytvořit společnou iniciativu 
ve spojení i s pacientskou organizací, jelikož 
ekonomické důsledky takového nastavení 
úhrady mohou být způsobilé ovlivnit kvalitu 
poskytované péče vůči našim pacientům. 
Naší společnou snahou by mělo být aktivně 
se pokusit o dosažení změny předloženého 
návrhu, který je ve své aktuální podobě 
pro náš obor nepřijatelný.

PLÁNY A OČEKÁVÁNÍ  
DO NOVÉHO ROKU 2013

V příštím newsletteru si Vás dovolíme infor-
movat o plánech, které nás čekají v novém roce 
a o cílech, které bychom si do nového roku měli 
společně předsevzít, abychom vzájemnou sou-
činností zlepšili podmínky léčby diabetu v České 
republice, pokusili se dosáhnout zlepšení posta-
vení poskytovatelů zdravotních služeb v našem 
oboru a získali silnější pozici zejména vůči plát-
cům zdravotní péče a ministerstvu zdravotnictví.

PŘÁNÍ

Vážení kolegové, dovolte nám,  
abychom Vám poděkovali za Vaši podporu  
a spolupráci v tomto roce a popřáli Vám, 
Vašim blízkým a našim pacientům krásné 
vánoční svátky, a do nového roku hlavně 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v osob-
ním i profesním životě. 

Děkujeme Vám za Vaše ohlasy a podněty  
k naší činnosti.
S úctou a pozdravem
Pracovní skupina OSDA
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