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Vážení kolegové,

měsíc únor nám vedle obvyklých činností 
lékaře – poskytovatele, kam patří zejména péče 
o pacienty, přináší zvýšenou míru úřadování,  
a to hned úřadování majícího dopad na hodnotu 
práce lékaře v  celém roce 2014. Od počátku 
měsíce poskytovatelé postupně dostávají návrhy 
úhradových dodatků od jednotlivých zdra-
votních pojišťoven, přičemž orientace v  tom, 
které konkrétní podmínky či které dodatky jako 
celek jsou oproti úhradové vyhlášce výhodné,  
není vůbec jednoduchá.

ÚHRADOVÉ DODATKY 2014

Po té, co jsme se seznámili s prvními návrhy 
dodatků od několika vybraných zdravotních pojiš-
ťoven, můžeme konstatovat, že jejich přístup je 
různý a proto nelze paušálně prohlásit výhodnost 
či nevýhodnost předložených návrhů. V  někte-
rých případech je zachován mechanismus výpo-
čtu všech hodnot jako ve vyhlášce, což znamená 
neznalost klíčových hodnot po celou dobu roku 
2014 (to však dle provedených modelací nemusí 
v  konečném důsledku znamenat horší konečné 
vyúčtování celého roku 2014), jinde je zvolena 
pevná hodnota bodu, ta je však zároveň spojena 
s pevným omezením výše úhrad.
VZP

Návrh dodatku VZP (v podobě dostupné na 
internetových stránkách SAS ČR) je připraven ve 
2 verzích, jeden z nich reflektuje dohodu mezi ČLK 
a VZP o navýšení hodnoty bodu o 1 haléř u posky-
tovatelů s diplomem celoživotního vzdělávání. Pro 
oba typy návrhu platí, že jsou přijatelné, s následu-
jícími komentáři:
-  základní hodnota bodu ve výši 1,03 Kč resp.1,04 

Kč a fixní hodnota 0,31 resp. 0,32 Kč – tedy 
výhodnější než ve vyhlášce

-  vzorec a ostatní vstupní hodnoty pro výpo-
čet konečné hodnoty bodu je jinak shodný 
s vyhláškou

-  možnost odůvodnění nezbytnosti péče s důsled-
kem nezahrnutí takových bodů do ukazatelů 
vzorce pro výpočet konečné hodnoty bodu (jako 
ve vyhlášce)

-  předběžná měsíční úhrada jen ve výši 1/12 
98 % úhrady v  referenčním roce 2012 – oproti 
vyhlášce záloha nižší

-  regulace u preskripce a indukované péče až při 
překročení 102 % referenčních hodnot – výhodné

-  u preskripce však může být regulační srážka až 
50% z překročení (ve vyhlášce 40 %), u induko-
vané péče 40 %

-  jinak mechanismus výpočtu regulací jako ve 
vyhlášce pro minulý rok 2013

-  liberační důvody zachovány v rozsahu vyhlášky, 
maximální výše regulací na hodnotě 15% cel-
kové úhrady snížené o ZUM a ZULP – shodné 
s vyhláškou

ČPZP
Návrh úhradového dodatku předloženého 

ČPZP (v podobě dostupné na internetových strán-

kách SAS ČR) se nám jeví veskrze jako přijatelný 
až výhodný, a to z těchto důvodů:
-  základní hodnota bodu je ve výši 1,03 Kč (oproti 

1,02 Kč ve vyhlášce)
-  vzorec pro výpočet úhrady je shodný s  vyhláš-

kou, resp. ukazatel PBref není snížený na úro-
veň počtu bodů hrazených v referenčním období 
v plné výši, což je oproti vyhlášce výhodné

-  předběžná měsíční úhrada je navýšena koefici-
entem 1,02 (tedy 1/12 úhrady doku 2012 x 1,02)  
– výhodnější než vyhláška, byť podléhá vyúčto-
vání po konci roku 2014

-  možnost odůvodnění nezbytnosti péče s důsled-
kem nezahrnutí takových bodů do ukazatelů 
vzorce pro výpočet konečné hodnoty bodu (jako 
ve vyhlášce)

-   vypadla regulace indukované péče!
-  regulace ZUM a ZULP a preskripce až při pře-

kročení 102 % referenční hodnoty! (ve vyhlášce 
je hodnota 100%), mechanismus výpočtu jinak 
stejný jako ve vyhlášce – výhodné

-  liberační důvody v rozsahu vyhlášky – tedy mož-
nost odůvodnit péči a tím se regulaci vyhnout 
atd., maximální výše regulací na hodnotě 15% 
celkové úhrady snížené o ZUM a ZULP – shodné 
s vyhláškou

ZPMV
Stejně tak návrh dodatku předloženého 

ZPMV (opět v podobě dostupné na internetových 
stránkách SAS ČR) neobsahuje výslovně nega-
tivní úpravy a i tento hodnotíme jako přijatelný až 
výhodný:
-  základní hodnota bodu je ve výši 1,03 Kč (oproti 

1,02 Kč ve vyhlášce)
-  vzorec pro výpočet úhrady je shodný s vyhláškou 
-  měsíční úhrada ve výši „počet skutečně vykáza-

ných bodů x 1,03 Kč“ – při stejném objemu práce 
vyšší hodnota než dle vyhlášky, ale opět pozor, 
podlého vyúčtování po konci roku 2014

-  vypadla však možnost odůvodnění nezbytnosti 
péče, což by v  důsledku mohlo pomoci zvýšit 
výslednou hodnotu bodu pro rok 2014 – nevý-
hodné, ale v celkovém kontextu marginální

-  regulační omezení až v  případě, že celkové 
náklady na segment ambulantních specialistů 
meziročně vzrostou o více než 7 %! – tedy příz-
nivá změna oproti vyhlášce, kde taková liberace 
zcela chybí

-  pokud však bude limit překročen – regulace 
v  souladu s  textem vyhlášky, tedy zachovány  
i všechny liberační důvody a meze regulací

-  regulace však bude uplatněna vždy, bude-li 
prokázáno non lege artis chování poskytovatele 
– důkazní břemeno je v  tomto smyslu na pojiš-
ťovně – z našeho pohledu v pořádku

OZP
OZP naopak zvolila zcela odlišný způsob 

výpočtu úhrad, což se na první pohled zdá výhod-
nější (je známa hodnota bodu předem), dále mění 
z  našeho pohledu zásadně možnosti liberace 
při aplikaci regulačních mechanismů; v  celku se 
nám tento dodatek jeví jako rizikový, a to z těchto 
důvodů:
-  stanovena pevná hodnota bodu ve výši 1,02 Kč  

– platná po celý rok 2014, žádný vzorec

-  ALE – zároveň stanovena maximální úhrada na 
1 pojištěnce a rok ve výši 101 % - po dosažení 
tohoto limitu tedy již pracujete zadarmo (nyní se 
po dosažení limitu pracuje alespoň za sníženou 
hodnotu bodu), ale máte garantováno, že obdr-
žíte o 1% více než v  roce 2012 – vhodné pro 
ordinace se stále stejnou výkonností, značně 
nevýhodné pro ordinace s meziročními nárůsty; 
významné budou konkrétní, v  dodatku nasta-
vené, referenční hodnoty na 1 URČ

-  stanovena fixní maximální předběžná úhrada, 
která bude uhrazena, nevykáže-li poskytovatel 
méně bodů – pak bude uhrazeno výkonovým 
principem dle skutečnosti – srovnání s dodatkem 
možné jen výpočtem s použitím reálných čísel 
ordinace z roku 2012

-  žádná liberace cestou odůvodňování péče 
– nevýhodné

-  regulační omezení – výpočet v zásadě stejný jako 
ve vyhlášce

-  regulace již při překročení 100 % - stejné jako ve 
vyhlášce

-  pojišťovna však sama může rozhodnout,  
zda regulovat bude či nikoliv – tedy ponechává si 
možnost selekce mezi poskytovateli (bylo vytý-
káno dřívějším vyhláškám Ústavním soudem)

-  většina liberačních důvodů a mezí zachována, 
ALE – zcela změněna, resp. znehodnocena 
možnost vyhnout se regulaci odůvodněním 
péče u konkrétních pacientů, kvůli nimž došlo 
k překročení referenčních hodnot -  akceptovány 
jen nepředvídatelné a neovlivnitelné důvody, 
kvůli nimž nebyl dodržen dohodnutý objem 
preskripce/indukované péče, nutnost proká-
zat ihned, písemně – ZP pak může odsouhlasit  
a pak může poměrně navýšit referenční hodnoty 
– značně nejisté a zcela v rukou zdravotní pojiš-
ťovny – i oproti vyhlášce významné zhoršení 
postavení poskytovatele, který při se při léčbě 
lege artis nutně dostane do víru regulačních 
opatření, bez možnosti účinné obrany

Jak ale uvádíme výše, pro učinění závěru  
o tom, zda pro konkrétního poskytovatele není 
jasná a dopředu garantovaná hodnota bodu  
a s  tím související možné navýšení úhrad o 1 % 
oproti roku 2012 výhodné, je třeba vyhodnotit 
výsledky poskytovatele v posledních letech a pak 
se rozhodnout, zda navržený způsob úhrad pro 
rok 2014 akceptovat, či ponechat úhradu v režimu 
obecně závazného právního předpisu, tedy úhra-
dové vyhlášky pro rok 2014.

Obecně dále platí, že v žádném z posuzova-
ných dodatků jsme nenalezli ustanovení o aplikaci 
pozitivních listů či „semaforů“.

Nejste-li si jisti, zda je předložený dodatek pro 
vás výhodný, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám 
poskytneme konzultaci v  rámci bezplatné právní 
pomoci Pracovní skupiny OSDA.

Děkujeme Vám za Vaše ohlasy a podněty  
k naší činnosti.

Pracovní skupina OSDA
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