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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v únorovém vydání našeho Newsletteru si 
Vás dovolujeme seznámit s průběžnou kom-
penzací regulačních poplatků od VZP v  roce 
2015 a  dále považujeme za nezbytné vrátit se 
k problematice úhradových dodatků zdravotních 
pojišťoven na rok 2015 a navážeme tak na před-
cházející lednové vydání našeho Newsletteru, 
kde jsme toto téma započali rozborem úhrado-
vého dodatku OZP na rok 2015.

PRŮBĚŽNÁ KOMPENZACE REGULAČNÍCH 
POPLATKŮ OD VZP V ROCE 2015

Vítanou lednovou zprávou je uzavření 
dohody mezi ČLK a  VZP, na základě které 
bude Všeobecná zdravotní pojišťovna proplá-
cet soukromým lékařům, včetně ambulantních 
specialistů, částkou 30,- Kč vykázané a uznané 
signální výkony klinických vyšetření tzv. regulač-
ních poplatků (09543) průběžně každý měsíc 
a nikoliv až po uplynutí hodnoceného období 
roku 2015. Tato dohoda platí zpětně již od 
1.  1.  2015 a měla by být součásti úhradových 
dodatků, které jsou ze strany VZP aktuálně 
předkládány. 

ÚHRADOVÝ DODATEK VZP NA ROK 2015

Prvním z  úhradových dodatků zdravotních 
pojišťoven na rok 2015, kterým se budeme zabý-
vat, je úhradový dodatek Všeobecné zdravotní 
pojišťovny. 

V  obecné rovině návrh VZP vychází z  úhra-
dové vyhlášky č.  324/2014  Sb. (dále jen „úhra-
dová vyhláška“) a  současně obsahuje několik 
pozitivních změn či doplnění ve prospěch posky-
tovatelů zdravotních služeb. 

Předložený a následně dodatečně upravený 
úhradový dodatek VZP na rok 2015 si dovolu-
jeme hodnotit jako výhodný, a to z následujících 
důvodů:
-  základní hodnota bodu je stanovena ve výši 

1,03  Kč, resp. 1,04  Kč a  fixní hodnota činí 
0,31 Kč, resp. 0,32 Kč

-  pro poskytovatele zdravotních služeb může být 
stanovena výhodnější sazba v případě předlo-
žení diplomu celoživotního vzdělávání ČLK 
za současného splnění 2 podmínek – ČLK 
musí seznam takových lékařů předložit VZP 
do 31. 3. 2015 (či tuto skutečnost doloží sám 
poskytovatel do 30.  4.  2015) a dále působí-li 
u poskytovatele zdravotních služeb více lékařů, 
musí tento předpoklad splnit minimálně 50 % 
z nich

-  vzorec a ostatní vstupní hodnoty pro výpočet 
konečné hodnoty bodu jsou v dalším shodné 
s úhradovou vyhláškou

-  předběžná měsíční úhrada (PMÚ) je stano-
vena ve výši 1/12 ze 100  % úhrady v  refe-
renčním roce 2013, což je zlepšení oproti roku 
2014, kdy docházelo ke krácení o 2 %

-  vedle PMÚ budou měsíčně hrazeny vykázané 

výkony 09543, 09555, 09532 apod., které mají 
stanoveny zvláštní sazby (1,03, resp. 1,04 Kč/
bod, 30,- Kč/výkon)

-  k  regulaci u  preskripce a  indukované péče 
bude přistupováno až při překročení 105  % 
referenčních hodnot, což je výhodné oproti 
úhradové vyhlášce, která nabízí jen 102 %

-  v  rámci tohoto dodatku se VZP přímo ome-
zuje, když stanovuje, že regulační srážky 
smí uplatnit maximálně u  5  % poskytova-
telů zdravotních služeb příslušné odbornosti, 
kteří limity překročili, a to samozřejmě u těch, 
u nichž je překročení limitů nejvyšší

-  mechanismus výpočtu regulací zůstává jinak 
stejný jako v úhradové vyhlášce 

-  liberační důvody jsou zachovány v  rozsahu 
úhradové vyhlášky, maximální výše regulací je 
stanovena v hodnotě 15 % celkové úhrady sní-
žené o ZUM a ZULP.

ÚHRADOVÝ DODATEK ZPMV NA ROK 2015

Úhradový dodatek Zdravotní pojišťovny 
ministerstva vnitra na rok 2015 hodnotíme 
jako přijatelný až výhodný. Důvody pro naše 
hodnocení jsou zejména tyto:
-  shodně jako v úhradové vyhlášce činí základní 

hodnota bodu 1,03 Kč a fixní hodnota 0,31 Kč
-  také vzorec pro výpočet úhrady se shoduje 

s úhradovou vyhláškou
-  ZPMV připravila 2 varianty dodatku, první 

s  tzv. paušální předběžnou úhradou, kdy je 
PMÚ stanovena ve výši 1/12 ze 102 % úhrady 
v  referenčním roce 2013 a  z  třicetinásobku 
počtu 09543 a v případě poskytovatelů s men-
ším počtem pacientů byla předkládána druhá 
varianta dodatku, tzv. výkonová předběžná 
úhrada, kde je PMÚ stanovena ve výši: „počet 
skutečně vykázaných bodů x 1,03 Kč“

-  v  oblasti náhrady za regulační poplatky je 
oproti úhradové vyhlášce maximální úhrada za 
výkon 09543 stanovena až do 110 % úhrady 
regulačního poplatku v referenčním roce 2013

-  poskytovatel zdravotních služeb je povinen 
vyúčtovat celý rok 2015 již do 28. 2. 2016 (dle 
úhradové vyhlášky do 31. 3. 2016)

-  regulační omezení bude aplikováno až v pří-
padě, že celkové náklady na segment ambu-
lantních specialistů meziročně vzrostou o více 
než 7 %, což je příznivá změna oproti úhradové 
vyhlášce, kde taková liberace zcela absentuje

-  v  případě překročení limitu bude uplatňo-
vána regulace v  souladu s  textem úhradové 
vyhlášky, a  tudíž budou zachovány i  všechny 
liberační důvody a meze regulací

-  regulace bude uplatňována vždy, bude-li 
prokázáno non lege artis chování poskyto-
vatele zdravotních služeb.

ÚHRADOVÝ DODATEK VoZP NA ROK 2015

Shodně jako úhradový dodatek ZPMV hod-
notíme i  úhradový dodatek Vojenské zdravotní 
pojišťovny na rok 2015 za přijatelný až výhodný.
-  v souladu s úhradovou vyhláškou činí základní 

hodnota bodu 1,03 Kč a fixní hodnota 0,31 Kč
-  také vzorec pro výpočet úhrady je shodný 

s úhradovou vyhláškou
-  dochází k  navýšení ukazatele PBref, do cel-

kového počtu uznaných bodů nebude zapo-
čteno 35  % bodů uhrazených v  roce 2013 
ve snížené sazbě - tato úprava je výhodnější 
oproti úhradové vyhlášce a  může mít vliv na 
mírné zvýšení hodnoty bodu

-  v  textu dodatku jsme narazili na nejasnost 
ohledně hodnoty výkonu 09543 (1,03  Kč za 
bod vs. fixní cena 30,-  Kč za výkon) – jedná 
se zřejmě o technickou chybu a platit by měla 
hodnota 30,- Kč za bod stejně jako v úhradové 
vyhlášce

-  předběžná úhrada je stanovena ve výši jedné 
dvanáctiny 102 % objemu úhrady za rok 2013

-  regulace preskripce bude počítána za všechny 
odbornosti dohromady

-  u  regulace preskripce se dále nezvýhodňuje 
používání elektronických receptů

-  novinkou je bonus 1 000,- Kč při nasmlouvání 
přílohy č. 2 ke Smlouvě elektronicky přes Por-
tál ZP, a to do 30. 11. 2015, pokud tuto bonifi-
kaci neobdržel poskytovatel již v minulosti

-  získá-li poskytovatel zdravotních služeb 
v  rámci kontinuálního vzdělávání 16 kreditů, 
dojde k navýšení hodnoty bodu o 0,01 Kč.

ÚHRADOVÝ DODATEK ČPZP NA ROK 2015

U úhradového dodatku České průmyslové 
zdravotní pojišťovny na rok 2015, který pova-
žujeme též za přijatelný až výhodný, si dovo-
lujeme upozornit na níže uvedené stěžejní body:
-  základní hodnota bodu je stanovena ve výši 

1,03  Kč, resp. 1,04  Kč a  fixní hodnota činí 
0,31  Kč, resp. 0,32  Kč, vyšší hodnota bodu 
se uplatní v případě doložení platného diplomu 
celoživotního vzdělávání alespoň u 50 % nosi-
telů výkonu

-  vzorec pro výpočet úhrady je shodný s úhrado-
vou vyhláškou

-  předběžná výše měsíční úhrady bude prove-
dena do výše 1/12 ze 100 % objemu úhrady za 
rok 2013 a bude navýšena o maximální úhradu 
za výkon 09543

-  k regulaci u preskripce a indukované péče bude 
přistupováno při překročení 102 % referenč-
ních hodnot, stejně jako v případě vyhlášky

-  regulační omezení se nepoužijí, pokud posky-
tovatel odůvodní poskytnuté hrazené služby, 
na jejichž základě došlo k překročení průměr-
ných úhrad.

Děkujeme Vám za Vaši spolupráci a těšíme 
se na Vaše připomínky, návrhy a komentáře 
k naší činnosti.

Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit na níže 
uvedené kontakty.
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