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Vážení kolegové,

V dubnovém čísle našeho Newsletteru se 
zaměříme na dvě aktuální témata, která v sou-
časné době intenzivně řeší nejen poskytovatelé 
– diabetologové, ale zcela jistě i další specialisté, 
kteří v rámci smluvních vztahů se Všeobec-
nou zdravotní pojišťovnou ČR ale i s některými 
zaměstnaneckými pojišťovnami od počátku roku 
narážejí jednak na snahy o další regulaci výkonu 
jejich povolání z hlediska omezení volnosti pre-
skripce a současně řeší ekonomické otázky „bytí 
a nebytí“ z pohledu stanovení měsíčních před-
běžných úhrad pro rok 2013 a s tím úzce souvi-
sející tlak na uzavření úhradového dodatku pro 
rok 2013.  

POZITIVNÍ LIST VZP

Institut pozitivního listu není v našem zdra-
votnickém systému ničím novým, setkáváme se 
s ním zejména na úrovni nemocničních posky-
tovatelů, kteří se tímto způsobem, ve spojení  
s nástroji pracovněprávními, snaží o především 
ekonomické efekty, jichž je možno řízenou 
preskripcí v rámci organizace dosáhnout (vyu-
žití množstevních slev apod.). Aplikace pozi-
tivních listů ze strany zdravotních pojišťoven,  
a to dokonce jejich promítnutím do výpočetních 
systémů většiny ordinací, je však v našich pod-
mínkách novinkou.

Právní základ
Z hlediska platné právní úpravy platí, že naše 

legislativa s uplatňováním jakýchkoliv nástrojů 
směrem k řízení preskripce ve vztahu zdravotní 
pojišťovna – poskytovatel zatím nepočítá (to 
samé platí o pozitivních listech obecně). Jedná 
s tedy o nástroj, který nemá oporu v zákoně  
a záleží proto na smluvních stranách, zda si 
aplikaci takového seznamu dohodnou či niko-
liv. Každopádně je skutečností, že Ministerstvo 
zdravotnictví již v minulých letech avizovalo 
snahu o „racionalizaci nakládání s léčivými 
přípravky“ a z posledních legislativních změn 
vyplývá, že tímto směrem se budou snahy záko-
nodárců ubírat. Již nyní se například změnovým 
zákonem č. 70/2013 Sb. do zákona o léčivech 
dostává nové ustanovení, které lékařům ukládá 
postupovat při preskripci tak, aby nedocházelo 
k nevhodnému či nehospodárnému nakládání 
s léky (zatím z pohledu povahy léku a onemoc-
nění) a lze předpokládat, že povinnosti směřující 
k ekonomickému nakládání z hlediska výdajů ze 
systému v.z.p. budou brzy následovat.

Závaznost
Pozitivní listy pro lékaře nejsou závazné.  

VZP uvádí, že mají „důrazně doporučující“ cha-
rakter. S ohledem na dominantní postavení VZP 
vůči lékaři však nelze vyloučit, že přes nezávaz-
nost pozitivních listů, bude VZP jejich dodržo-
vání vymáhat prostřednictvím tlaku v souvislosti  

s uzavíráním nových rámcových smluv,  
neboť vypršení platnosti stávajících smluv se 
blíží, stejně tak pojišťovna může na lékaře tlačit 
prostřednictvím regulačních omezení na pre-
skripci. Zde je však třeba uvést, že pojišťovny 
mohou regulace uplatňovat na základě obecně 
závazného předpisu – úhradové vyhlášky na 
příslušný rok, a to bez ohledu na dodržování či 
nedodržování pozitivního listu VZP. 

V kontrastu s požadavky na dodržování pozi-
tivních listů však stojí zákonem daná povinnost 
lékařů léčit pacienty „lege artis“ dle profesních 
standardů. Je nepochybné, že tento zákonný 
princip má s ohledem na účel poskytování 
zdravotních služeb, kterým je léčba pacientů,  
i do budoucna, navrch před čistě ekonomic-
kými hledisky systému. Proto vždy musí platit,  
že odůvodní-li lékař předpis jiného než zdravotní 
pojišťovnou preferovaného léčivého přípravku 
konkrétnímu pacientovi medicínskými důvody, 
nesmí za to být žádným způsobem postižen.

Sankce při nedodržování
Vzhledem nezávaznosti pozitivního listu 

nehrozí ani žádná faktická a právně vymaha-
telná sankce za jeho nedodržování. To se může 
změnit buď tak, že se závaznost pozitivních listů 
prosadí do legislativy, případně tak, že posky-
tovatel se k jejich dodržování (například v rámci 
dodatku ke smlouvě se zdravotní pojišťovnou) 
sám zaváže.

Budoucnost
Právní nevymahatelnost dodržování pozi-

tivního listu je důvodem poslanecké iniciativy, 
o které se nyní hovoří jako o prvním pokusu  
o legislativní zakotvení pozitivních listů vydáva-
ných zdravotními pojišťovnami do našeho práv-
ního řádu. Nosičem této novely má být projed-
návaná novela zákona o reklamě, která je nyní  
v Parlamentu PSP ve 2. čtení a jejíž projednávání 
bylo zatím přerušeno. Odbornou veřejností kriti-
zovaný návrh stanovuje velice vágním způsobem 
značně netransparentní princip výběru onoho 
„preferovaného léčivého přípravku“ (průzkumem 
trhu bez bližších pravidel) a současně stanovuje 
závaznost pozitivního listu pro poskytovatele.  
Je však otázkou, zda takto narychlo připravené 
řešení bude naším Parlamentem akceptováno. 
Bez ohledu na výsledek tohoto návrhu je však 
třeba do budoucna počítat s tím, že mechanismus 
umožňující omezení preskripční volnosti lékařů 
bude do našeho právního řádu tak jako tak zařazen.

ÚHRADY V ROCE 2013

Dalším aktuálním tématem, které se dotýká 
velkého množství poskytovatelů, je uzavírání 
úhradových dodatků na rok 2013. Pro lékaře, 
kteří tak doposud neučinili a nemají jasno, jak 
bude jejich ordinace v roce 2013 ze strany zdra-
votních pojišťoven placena, je taková situace 
velice nepříjemná.

Přehlednost situace ztěžují i informace  
o podané ústavní stížnosti na platnou úhradovou 
vyhlášku pro rok 2013 či o probíhajících jedná-
ních mezi zástupci poskytovatelů a zdravotními 
pojišťovnami a Ministerstvem zdravotnictví.

Lékařům, kteří jsou nyní před rozhodnu-
tím, zda pro ně nevýhodný úhradový doda-
tek podepsat, lze poradit to, že pokud jsou 
přesvědčení, že konkrétní nabídka zdravotní 
pojišťovny je skutečně méně výhodná než to,  
co jim garantuje obecně závazný právní předpis,  
kterým je výše zmíněná úhradová vyhláška, nemo-
hou být zdravotní pojišťovnou k podpisu úhrado-
vého dodatku nuceni. Obecně platí to, že není-li  
smluvně sjednána úprava jiná, platí pravidla 
daná úhradovou vyhláškou – toto stanoví jak  
ust. § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřej-
ném zdravotním pojištění, tak ust. § 16 úhradové 
vyhlášky pro rok 2013 č. 475/2012 Sb . 

Pokud tedy lékař úhradový dodatek nepo-
depíše, měl by od zdravotní pojišťovny dostá-
vat předběžnou měsíční úhradu ve výši 1/12 
objemu úhrady za odpovídající referenční 
období, kterým je rok 2011, nebo ve výši vyká-
zaných a uznaných bodů za příslušný měsíc.  
Způsob volby toho kterého mechanismu však již 
úhradová vyhláška výslovně neřeší. Bude tedy 
na dohodě lékaře s pojišťovnou, jakým z těchto 
dvou způsobů bude zdravotní pojišťovna lékaře 
předběžně platit.

K otázce posouzení výhodnosti či nevýhod-
nosti nabízených úhradových dodatků a exis-
tence či neexistence povinnosti tyto podepsat, 
si dovolíme připojit tyto poznámky:

-  je třeba vždy posoudit konkrétní smlouvu 
uzavřenou mezi lékařem a zdravotní pojiš-
ťovnou, zda situaci s nepodepsáním úhra-
dového dodatku neřeší „dohodou“ jinak, 
než obecně zákon a úhradové vyhlášky,

-  je třeba posoudit obsah dodatku kom-
plexně, zda se jeho nepodepsáním lékař 
nezbavuje jiné případné výhody nabídnuté 
zdravotní pojišťovnou v jeho rámci,

-  je třeba si uvědomit, že předběžné měsíční 
úhrady jsou de facto „zálohou“ na skuteč-
nou úhradu náležející poskytovateli v závis-
losti na konečném vyúčtování po skončení 
zúčtovacího období (s následným doplat-
kem či vratkou přeplatku).

Konečně – podaná ústavní stížnost skupiny 
senátorů na zrušení úhradové vyhlášky pro rok 
2013 je nyní teprve v úvodní fázi řízení, kdy se 
očekává stanovisko autora vyhlášky – Minister-
stva zdravotnictví. Teprve následně se budou 
samotnou obsahovou částí návrh zabývat 
soudci. Nelze proto předpokládat, že rozhodnutí 
o jejím případném zrušení bude učiněno dříve 
než počátkem léta. 

Děkujeme Vám za Vaše ohlasy a podněty  
k naší činnosti.

S úctou a pozdravem
Pracovní skupina OSDA
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