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Vážení kolegové,

v posledním předprázdninovém čísle 
našeho Newsletteru bychom rádi dali prostor 
reakcím na některé Vaše dotazy, které na naši 
Pracovní skupinu OSDA dorazily v posled-
ních týdnech či měsících a na které se zatím 
na našich seminářích či v rámci předchozích 
Newsletterů nedostalo.

Jak naložit s již podanou žádostí  
o přeregistraci? Ponechat či zrušit?

Se žádostmi, o nichž včas rozhodnuto 
nebylo, by mělo být naloženo takto:
Poskytovatel má stále zájem na vydání 
nového oprávnění

V takovém případě musí uchazeč aktivně 
oslovit příslušný krajský úřad a požádat jej  
o změnu obsahu žádosti – krajský úřad by měl 
žádosti vyhovět. Je však třeba počítat s tím, 
že nové oprávnění ve zjednodušeném řízení,  
jak s ním bylo počítáno u přeregistrací, již po 
zásahu ÚS vydat nelze a krajský úřad zahájí 
řízení o vydání nového oprávnění (jako by se 
jednalo o nového poskytovatele).  Krajský úřad 
poskytovatele poučí o nutnosti doplnění žádosti 
o veškeré doklady a dokumenty, které musí být 
za účelem řízení o vydání nového oprávnění dle 
zákona doloženy; doklady již doložené v rámci 
žádosti o přeregistraci se podruhé nedokládají, 
úřad je použije pro změněné řízení. Po posou-
zení žádosti a kompletních dokladů vydá kraj-
ský úřad nové oprávnění, stará registrace sou-
časně zaniká.
Poskytovatel již na vydání nového oprávnění 
zájem nemá

V takovém případě mohou nastat dvě 
situace:

-  Poskytovatel se aktivně obrátí na pří-
slušný krajský úřad a podanou žádost 
o přeregistraci vezme zpět.  Toto právo 
nelze vykonat v případě, že již o původní 
žádosti bylo rozhodnuto. Krajský úřad 
řízení zastaví a vrátí poskytovateli zapla-
cený správní poplatek (o jeho vrácení je 
třeba souběžně se zpětvzetím žádosti  
o přeregistraci požádat).

-  Poskytovatel je nečinný – v takovém pří-
padě krajský úřad řízení o podané žádosti 
o přeregistraci zastaví, protože žádost se 
stala bezpředmětnou. O vrácení zapla-
ceného správního poplatku je však opět 
třeba požádat.

Potřebuji tedy vůbec nové oprávnění?
Do budoucna jistě bude dobré, aby 

poskytovatel disponoval novým oprávněním,  
které bude vydáno v souladu s novými podmín-
kami stanovenými zákonem o zdravotních služ-
bách, účinným od 1. 4. 2012. V souladu se záko-
nem o zdravotních službách (§ 121 odst. 1) však 
současně platí, že stávající registrace vydané 
podle dřívější právní úpravy zůstávají i nadále  

v platnosti a poskytovatelé jsou na jejich 
základě i nadále oprávněni zdravotní služby 
poskytovat. Zákon o zdravotních službách sou-
časně počítá s tím, že tyto původní registrace 
lze i nadále měnit za podmínek stanovených 
novým zákonem. Pokud tedy poskytovatel 
nehodlá provádět žádné zásadní změny ve 
způsobu poskytování zdravotních služeb, platí, 
že stávající registrace je i nadále plnohodnotná.

Na vypočtenou regulační srážku za rok 
2011 jsem zareagovala námitkou a následně 
jsem poskytla odůvodnění péče u vyžáda-
ného počtu cca 80-ti pacientů. Od té doby 
VZP nijak nereagovala. Má VZP nějaký 
jednotný názor, jak takové situace řešit?

Postup zdravotních pojišťoven při řešení 
námitek poskytovatelů proti zdravotní pojišťov-
nou uplatněným regulačním srážkám (ať už za 
preskripci či za indukovanou péči) zákon ani 
žádná vyhláška bohužel podrobně neupra-
vuje. Zdravotní pojišťovna sice zpravidla jedno-
stranně stanoví v rámci oznámení o uplatnění 
regulačních srážek lhůtu (10-ti denní) k uplat-
nění námitek, avšak kromě této lhůty (která 
bez tak není pro řádné uplatnění práv posky-
tovatele závazná), nejsou žádná další pravidla 
stanovena.  

Pokud tedy poskytovatel na oznámení 
regulací ze strany pojišťovny zareaguje námit-
kou, kterou odůvodní poskytnutou zdravotní 
péči (například prostřednictvím vzorku vybra-
ného počtu pacientů), je na tahu pojišťovna, 
která musí toto odůvodnění přezkoumat 
(zpravidla prostřednictvím revizních lékařů)  
a rozhodnout, zda toto odůvodnění považuje 
za relevantní (pokud ano, měla by být o část 
regulací připadající na zaslané odůvodněné 
pacienty celková vypočtená regulace snížena).  
Jelikož postup pojišťoven skutečně není jed-
notný (a to dokonce ani v rámci jednotlivých 
poboček naší největší zdravotní pojišťovny), 
může forma odůvodnění zaslaná tazatelkou  
v zásadě vést k těmto závěrům, které zdravotní 
pojišťovna učiní (což současně odpovídá našim 
praktickým zkušenostem):

-  Zdravotní pojišťovna zaslané odůvod-
nění shledá po medicínské stránce za 
relevantní a je-li toto odůvodnění v rámci 
námitky poskytovatele doplněno o infor-
maci o příslušné skupině pacientů, na 
které takové odůvodnění dopadá iden-
ticky, může rozhodnout o upuštění od 
regulací v celém rozsahu. Toto je opti-
mální případ, který není bohužel častý, 
ale je z našeho pohledu nejhospodár-
nější jak pro pojišťovnu, která se nebude 
muset zabývat dalšími a dalšími doku-
mentacemi, kterými bude poskytovatel 
svojí péči odůvodňovat, tak pro poskyto-
vatele, který se bude moci nadále věno-
vat svému hlavnímu poslání, tedy léčení 

pojištěnců dané pojišťovny.
-  Zdravotní pojišťovna zaslané odůvodnění 

shledá za relevantní a od regulací upustí 
v rozsahu, který odpovídá nákladům na 
preskripci a/nebo indukovanou péči 
jen u konkrétních doložených pacientů 
– toto zpravidla nevede k požadovanému 
ekonomickému efektu, neboť finanční 
objem regulačních srážek je vypočten 
za celý soubor pacientů poskytovatele  
a k dosažení nulové regulace bude třeba 
dokládat odůvodnění u dalších pacientů. 
Významné je však to, že pojišťovna se 
chová v souladu se zákonem a vyhláš-
kou a samotným odůvodněním se vůbec 
zabývá a u odůvodněné péče od regulací 
upouští (což bohužel není vždy pravidlem).

-  Zdravotní pojišťovna se zaslaným odůvod-
něním nesouhlasí a od regulací nehodlá 
upustit - pak, je-li lékař o správnosti 
svého postupu v souladu s pravidly lege-

-artis přesvědčen, nezbývá než postupo-
vat směrem ke smírčímu řízení a následně  
k řízení před soudem, který je jako jediný 
povolán autoritativně rozhodnout, že 
regulace byla vyměřena neprávem.

-  Zdravotní pojišťovna na zaslané odůvod-
nění nijak nereaguje – bohužel nikoliv 
neobvyklý výsledek námitek a odůvodnění. 
Poskytovateli tak nezbývá, než se na pojiš-
ťovnu opakovaně obracet a rozhodnutí  
o námitkách si vyžádat.

Toto téma lze uzavřít s tím, že dlouhodobá 
nečinnost pojišťoven při vypořádávání námitek 
často vede k tomu, že lékaři nad regulacemi 
mávnou rukou a pokračují dál s vědomím, že boj  
s pojišťovnou je natolik vysilující, že nemá dále 
cenu na něj vynakládat energii. Tento stav 
pak znamená, že boj s regulacemi není plošně 
úspěšný. Na tomto místě proto opakovaně upo-
zorňujeme na základní zákonnou tezi, tedy že 
regulovat pojišťovna nesmí, pokud je péče 
lékařem odůvodněna. I když postup při odů-
vodňování péče není vzhledem k neexistenci 
pevných pravidel snadný, je nepochybné, 
že pokud se o něj lékaři nebudou pokoušet 
a nedají tak svému smluvnímu partnerovi 
najevo, že trvají na důsledném dodržování 
právních předpisů v rámci jejich vzájemného 
smluvního vztahu, nebudou mít zdravotní 
pojišťovny důvod, aby své chování jakkoliv 
změnily.

V této souvislosti opět nabízíme bezplatnou 
právní pomoc a poradenství v oblasti regulací,  
a to na níže uvedených kontaktech naší pracovní 
skupiny.

Děkujeme Vám za Vaše ohlasy a podněty  
k naší činnosti.

S úctou a pozdravem
Pracovní skupina OSDA
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