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 začátkem měsíce dubna jsme byli prostřed-
nictvím webových stránek VZP seznámeni s novinkou 
této zdravotní pojišťovny, která by měla přinést určité 
�nanční zvýhodnění preskripce léčivých přípravků, 
a to za předpokladu postupu v souladu s  principy raci-
onální preskripce VZP. Jedná se o program BONUS, 
který by měl být ze strany VZP uplatňován vůči praktic-
kým lékařům a ambulantním specialistům v rámci pre-
skripce léčiv z Pozitivního listu VZP.

 O vzrůstajícím významu Pozitivního listu 
VZP pro preskripci ekonomicky nejméně náročných 
variant léčiv, ve srovnání s  významem tzv. „semaforů“, 
jsme Vás informovali již v našich předchozích news-
letterech. Uvedený boni�kační program spojený
s Pozitivním listem by měl být dalším krokem
k posílení preskripce ze strany VZP preferovaných léči-
vých přípravků. 

 Současně VZP zveřejnila i novou metodiku 
tvorby svého Pozitivního listu, podle které bude 
postupovat při zařazování léčivých přípravků na tento 
list, a to s účinností od 1. 6. 2014, a která by měla 
odstraňovat některé z dříve kritizovaných nedostatků 
tohoto systému, zejména jeho netransparentnost.

 Podle materiálu, který zveřejnila VZP a který 
tento program popisuje, by se mělo jednat o boni�-
kační program, který by měl praktickým lékařům
 a ambulantním specialistům přinést �nanční zvýhod-
nění, za předpokladu, že dosáhnou v rámci jedné 
ATC/7 skupiny léčiv (IČZ/odbornost/ATC skupina) za 
určité kalendářní čtvrtletí alespoň 50 % objemu 
úhrady preskripce léčiv z Pozitivního listu pojišťovny 
ve srovnání s celkovou preskripcí v takové skupině.    

 Celkový bonus za kalendářní rok bude souč-
tem dílčích bonusů za jednotlivá kalendářní čtvrtletí. 
O vývoji výše bonusu za jednotlivá čtvrtletí by měl 
být lékař informován ze strany VZP prostřednictvím 
sestav, které mu VZP poskytne v rámci standardizova-
ného formuláře na konci následujícího
čtvrtletí.

 Na výpočet bonusu bude aplikován násle-
dující vzorec:

Bonus = 

PL1 = objem (Kč) uhrazených léčiv na Pozitivním listu 
pojišťovny 

PL2 = objem (Kč) uhrazených léčiv mimo Pozitivní 
list se stejnou léčivou látkou, cestou podání a silou 
jako u PL1 

PL3 = objem (Kč) uhrazených léčiv mimo Pozitivní 
list se stejnou léčivou látkou a jinou silou než u PL1

 Na počátku měsíce května zveřejnila VZP 
některé z výsledků pilotního projektu své pražské 
pobočky, v rámci kterého provedla externí �rma kont-
rolu nákladovosti pražských a středočeských kardiolo-
gů v porovnání s doporučenými lékařskými
postupy. 

 Dle vyjádření VZP by pojišťovna v budoucnu 
chtěla klást mnohem větší důraz na posuzování kvality 
léčby ambulantních specialistů. Kvalita léčby a posky-
tovaných zdravotních služeb byla prozatím zdravotní-
mi pojišťovnami vždy oproti ekonomickým aspektům 
upozaděna.

 Podobné analýzy jsou dle vyjádření VZP 
plánované rovněž u všech ostatních oborů, přičemž 
mezi prvními by měly být z hlediska nákladovosti 
zkoumány obory ORL a diabetologie.

 Konkrétní rozsah této kontroly nám proza-
tím znám není, budeme Vás však samozřejmě infor-
movat, jakmile o tomto projektu a jeho případném 
dalším průběhu a zaměření na náš obor zjistíme bližší 
podrobnosti.

 V poslední době se často setkáváme s 
dotazy lékařů na optimální výši pojistky ordinace pro 
případ náhrady škody způsobené na zdraví pacienta 
– tzv. nemajetkové újmy. Důvodem zvýšeného zájmu 
je skutečnost, že tato oblast doznala v souvislosti
s přijetím nového občanského zákoníku účinného 
od ledna t.r. významných změn. 

 Tou hlavní je ústup od „tabulkového“ výpo-
čtu výše náhrady škody a přesun k volné úvaze soudu 
při stanovování výše náhrady odpovídající konkrétní 
způsobené nemajetkové újmě. V současné době, kdy 
je nový způsob určování výše náhrady na svém samot-
ném začátku, nelze ani s odkazem na aktuální rozho-
dovací praxi soudů stanovit optimální míru pojištění, 
která by měla být za standardních podmínek dostateč-
ná. Na základě rešerše doposud obvykle přiznávaných 
náhrad lze však dospět k tomu, že minimální pojistné 
krytí by nemělo být nižší než 5 mil Kč, mezi experty 
zabývajícími se touto oblastí práva se pak hovoří
o hodnotě kolem alespoň 10 mil Kč. Výše pojistného 
krytí pak samozřejmě také závisí na rizikovosti oboru, 
kde obory interní zpravidla nebývají v tomto smyslu 
tolik exponované, nicméně i v této oblasti lze očekávat 
měnící se přístup pacientů. 

 Vývoj v této oblasti, včetně prvních zkuše-
ností s aplikací nové metodiky Nejvyššího soudu ČR 
z počátku tohoto roku, pro Vás budeme dále sledovat, 
a o aktuální poznatky se s Vámi opět podělíme.

Tou první je otázka začátku jeho platnosti, která 
není v dokumentu uvedena explicitně. Ze záhlaví 
dokumentu a samotného textu lze však dovodit, 
že výše uvedený vzorec bude aplikován zpětně již 
za první čtvrtletí roku 2014, tzn. s výší Vašeho 
bonusu za první čtvrtletí roku 2014, za předpokladu 
splnění výše uvedených podmínek, byste měli být 
seznámeni do konce června 2014.

VZP uvádí, že tento celkový bonus za kalendářní 
rok bude vstupovat do regulačních mechanismů, 
nicméně v dokumentu VZP není de�nován postup, 
kterým by měl být tento cíl naplněn. Dle našeho 
názoru tak není zřejmé, zda bude výsledná částka 
bonusu započtena vůči celkové vypočtené regulač-
ní srážce nebo uplatněna jiným způsobem. Stejně 
tak není jasné, jakým způsobem bude naloženo
s tímto bonusem za předpokladu, že v konkrétním 
případě nebudou splněny podmínky k uložení regu-
lační srážky. Bude tento bonus poskytnut ze strany 
VZP nad rámec úhrady za poskytnuté zdravotní 
služby? K této problematice zjišťujeme bližší 
podrobnosti, které Vám poskytneme v rámci dalších 
newsletterů nebo na stránkách Diabetické asociace 
České republiky. 

 Materiál VZP uvádí názorný příklad výpočtu 
takového �nanční bonusu, se kterým se můžete sezná-
mit na adrese http://www.vzp.cz/uploads/docu-
ment/pozitivni-listy-a-boni�kace-lekaru.pdf.

Předpokládáme, že tento boni�kační program nebude 
předmětem změny Vašich úhradových dodatků
na rok 2014 a bude tedy aplikován ze strany VZP auto-
maticky.

OTÁZKY

 Materiál, který zveřejnila VZP na svých 
webových stránkách, však vyvolává i některé
otázky: 

BONUS PROGRAM POZITIVNÍHO LISTU VZP 

 Vážení kolegové, právní podpora Pracovní 
skupiny OSDA je Vám plně k dispozici k bezplatné kon-
zultaci a pomoci v otázce teoretické i praktické aplika-
ce zdravotnické legislativy, vyúčtování poskytnutých 
zdravotních služeb a v jakékoliv další problematice 
spojené s poskytováním zdravotní péče. 

Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit na níže uvedené 
kontakty.

Děkujeme Vám za Vaši spolupráci a pozitivní
ohlasy.

Pracovní skupina OSDA
pracovni.skupina@dacr.net 

PRÁVNÍ PODPORA OSDA

KONTROLA NÁKLADOVOSTI VZP

PL1 PL1(PL1+PL2+PL3)

1)

2)

POJIŠTĚNÍ ORDINACE PROTI ZPŮSOBENÉ 
NEMAJETKOVÉ ÚJMĚ PACIENTA


