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Vážení kolegové,

v únorovém čísle našeho newsletteru se 
zaměříme na akutní problémy, které nám způ-
sobuje nová úhradová vyhláška. O základních 
problémových okruzích jsme Vás již informovali 
v prosincovém newsletteru, kdy se ještě jednalo 
o předpokládanou úpravu, vycházející z dostup-
ných informací o připravované právní úpravě 
ministerstvem zdravotnictví. Dne 31. 12. 2012 
však byla vydána a k 1. 1. 2013 nabyla účinnosti 
vyhláška č. 475/2012 Sb., po jejíž analýze se 
ukázalo, že k námitkám vzneseným ze strany 
organizací sdružujících poskytovatele v oboru 
diabetologie nebylo nijak přihlédnuto a všechny 

„černé“ předpoklady se naplnily. 

„DROBNÉ“ ZMĚNY V ÚHRADÁCH  
2012 vs. 2013

Při porovnání způsobu úhrady za specializo-
vanou ambulantní péči v předešlém roce 2012  
a v roce 2013 (vždy uvedeno v Příloze č. 3 té 
které úhradové vyhlášky) se na první pohled 
může zdát, že výše úhrady byla zachována, 
neboť hodnota bodu je stanovena opět ve výši 
1,02 Kč (Příloha č. 3, část A písm. g) obou úhra-
dových vyhlášek). 

První podstatný rozdíl je však na první pohled 
patrný hned ve vzorci pro výpočet objemu,  
ve kterém má být poskytnuta úhrada v plné hod-
notě bodu. Pro rok 2012 příslušný vzorec zněl 
následovně: PBro x POPho / POPro a zname-
nal, že plná úhrada se odvozuje od počtu všech 
vykázaných a pojišťovnou uznaných bodů v roce 
referenčním (tehdy to byl rok, resp. příslušné 
pololetí roku 2010), plná úhrada tak byla možná 
do 100 % bodů dosažených v referenčním roce. 
Pro rok 2013 je však tento vzorec ještě „vylep-
šen“ koeficientem 0,98, který ve svém důsledku 
znamená, že v plné hodnotě bodu nebude hra-
zeno ani tolik bodů, kolik bylo vykázáno v refe-
renčním roce, nýbrž jen 98 % z nich, zavádí se 
tedy jednoznačně degresívní typ úhrady. 

Ani to však ještě není vše, co v roce 2013 
na výsledný objem finančních prostředků za  
poskytnutou zdravotní péči ambulantními 
specialisty dopadá s negativním znaménkem.  
Při podrobném rozboru definice ukazatele PBro  
v úvodu vzorce docházíme ke zjištění, že výcho-
zím počtem bodů pro úhradu v plné výši 1,02 Kč 
není celkový počet všech poskytovatelem 
vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných 
bodů v referenčním roce 2011, ale jen ty z nich,  
které v referenčním roce nebyly uhrazeny ve 
snížené hodnotě bodu. Abychom zjistili, o kolik 
bodů se jedná, musíme ještě dále do historie,  
a to do úhradové vyhlášky pro rok 2011 (vyhláška 
č. 396/2010 Sb.) z jejíž přílohy č. 3 zjistíme,  

že tento počet je dán celkovým počtem bodů 
vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných  
v roce 2009, tedy 4 roky zpátky. 

JAKÉ BUDOU REÁLNÉ DOPADY  
NA MOJÍ ORDINACI?

Je zřejmé, že celkový dopad nové úhradové 
vyhlášky nebude na každou ordinaci stejný, 
neboť je do značné míry dán meziročním nárůs-
tem počtu vykázaných bodů, meziročním nárůs-
tem počtu tzv. unikátních pojištěnců (pacientů) 
či tím, zda v minulosti došlo ke spojování či pře-
bírání ordinací od jiných kolegů, kteří mohli mít 
jiný způsob práce a s tím i spojené odlišné kvan-
titativní výsledky. Zde je několik zjednodušených 
variant výpočtů:

Modelová ordinace 2012 
1 000 000 bodů jak v roce referenčním 2010 

tak v roce hodnoceném 2012, 1 500 unikát-
ních pojištěnců jak v roce referenčním 2010 tak  
v roce hodnoceném 2012 – tato ordinace v roce 
2012 získala úhradu vypočtenou takto: 1 000 
000 x 1 500/1 500 = 1 000 000 bodů x 1,02 Kč, tj. 
celkem 1 020 000,- Kč. Ve snížené sazbě nebyly 
hrazeny žádné body.

Modelová ordinace 2013 – v roce 2011 
všechny body hrazeny v plné hodnotě bodu 
(nulový nárůst mezi lety 2009 – 2011)

Stejná ordinace při naprosto stejných 
výsledcích v roce 2013 získá následující úhradu: 
1 000 000 x 1 500/1 500 x 0,98 = 980 000 x 1,02 
Kč, tj. celkem 999 600,- Kč. Ve snížené sazbě 
opět nebyly hrazeny žádné body.

Modelová ordinace 2013 – mezi lety 2009 
a 2013 nárůst počtu bodů (2009 – 900 000, 
2011 – 1 100 000, 2013 – 1 300 000), v roce 
2013 tak bude hrazeno v plné hodnotě jen 
69% bodů, dále snížených o koeficient 0,98

Opět stejná ordinace tedy získá za změně-
ných vstupních podmínek následující úhradu: 
900 000 x 1 500/1 500 x 0,98 = 882 000 x 1,02 
Kč, tj. 899 640,- Kč. Ve snížené sazbě pak bude 
hrazen zbytek bodů, tj. 400 000 x 0,30 Kč, tj. 
120 000,- Kč. Celková úhrada za rok 2013 by tak 
měla dosáhnout částky 1.019.640,- Kč.

Reálná situace v oblasti úhrad v roce 
2013 bude u každé ordinace modifikována 
dalšími hledisky jak negativními (např. mezi-
roční pokles počtu unikátních pojištěnců či, 
bohužel, významnější rozvoj v posledních 4 
letech a s tím spojený významný rozdíl mezi 
vykázanými body v roce 2009 a 2013), tak hle-
disky pozitivními (jednoznačně nárůst počtu 
unikátních pojištěnců).

A K TOMU JEŠTĚ DOPADY REGULACÍ

Tím to ale nekončí - pokud je modelová 
ordinace otevřená používání nových léčivých 
přípravků, které jsou pro léčbu jejich pacientů 
s konkrétními diagnózami vhodné, navíc je 
rozhodnuta léčit způsobem a v souladu s nej-
novějšími poznatky a standardy ČDS, čeká jí 
ještě nevyhnutelná korekce v průměrné výši 
několika desítek tisíc Kč, které pojišťovny 
strhnou v rámci uplatnění regulačních mecha-
nismů. A to bez ohledu na to, zda je jejich 
uplatnění na místě či nikoliv. Lékařům pak 
nezbývá, než zahájit zdlouhavý boj za jejich 
oprávněnou redukci.

CO S TÍM? 
BOJOVAT PROTI SYSTÉMU ÚHRAD!

V současné době jednáme o společném 
postupu se Sdružením ambulantních specialistů 
České republiky, abychom se pokusili dosáh-
nout případné zpětné změny úhradové vyhlášky 
za rok 2013 a koordinovali budoucí kroky vůči 
úhradové vyhlášce na rok 2014. Současně se 
zabýváme i právním posouzením úhradové 
vyhlášky ve smyslu jejího souladu či nesouladu  
s ústavním pořádkem České republiky. 

Dovolujeme si Vás v této věci upozornit i na 
stránky České lékařské komory a její petiční ini-
ciativu „Chceme kvalitní zdravotnictví“.

WORKSHOPY OSDY  
NA HLAVOLAMECH 2013

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat 
na připravované workshopy na téma „Právní 
a ekonomické aspekty provozu ambulance, 
regulace“ pořádané v rámci sympozií HLAVO-
LAMY 2013 v těchto termínech:

23. 2. 2013 od 9.00 hod. do 11.00 hod.  
v Hotelu Vitality ve Vendryni

9. 3. 2013 od 9.00 hod. do 11.00 hod.  
v Hotelu Maximus Resort v Brně

16. 3. 2013 od 9.00 hod. do 11.00 hod.  
v Hotelu Vivaldi v Rancířově u Jihlavy.

Děkujeme Vám za Vaše ohlasy a podněty  
k naší činnosti.
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