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Vážení kolegové,

i během prázdninových měsíců se pro Vás sna-
žíme sledovat aktuální dění v oblasti zdravotnictví 
a zdravotnické legislativy, které by mohlo v blízké 
či vzdálenější budoucnosti ovlivnit i Vaši práci  
v diabetologické ordinaci. Za nejdůležitější témata, 
která nás zaujala, lze označit vyhlášení nálezu 
Ústavního soudu ČR o zrušení nadstandardů  
a dalších zákonných ustanovení ve Sbírce zákonů  
a aktuální informace z průběhu dohodovacího 
řízení o úhradách pro rok 2014.

Zásah Ústavního soudu do nadstandardů, 
regulačních poplatků a oprávnění  
pojišťoven sankcionovat lékaře

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ze 
dne 20. 6. 2013 byl ve Sbírce zákonů České repub-
liky vyhlášen dne 5. 8. 2013 pod č. 238/2013 Sb. 
Tímto dnem počala část jeho závěrů účinkovat  
v praxi, jiné vstoupí v účinnost až dnem 1. 1. 2014. 
Co se týká obecného zhodnocení, lze říci, že je 
patrný mírný odklon náhledu soudců Ústavního 
soudu na problematiku zdravotnictví, ke kterému 
patrně došlo v souvislosti s nedávnou obměnou 
části soudcovského sboru. Tento trend je patrný 
zejména v kontextu zrušení poplatků za hospitali-
zaci, které v rámci přezkumu v roce 2008 jako celek 
obstály (byť těsným poměrem). Nyní soud shledal 
důvod pro opětovný přezkum, a to s rozdílným 
výsledkem.
Zrušení nadstandardů – princip v pořádku, ale 
chybná forma

V této části svého nálezu Ústavní soud konsta-
toval, že samotný princip rozdělení zdravotní péče 
na základní a nadstandardní a od toho se odvíjející 
spoluúčast pacientů na fakultativní, ekonomicky 
náročnější variantě péče, není v rozporu s naším 
ústavním pořádkem. Jako nesprávnou však označil 
legislativní formu, v jaké byla tato úprava prove-
dena. Stručné zakotvení v zákoně, které bylo dále 
konkretizováno v prováděcí vyhlášce (seznamu 
výkonů), Ústavní soud považuje za nedostatečné, 
neboť co je standardem a co nadstandardem 
musí být patrné již ze zákona. Stávající úprava 
nadstandardů tak byla zrušena k 5. 8. 2013. Ze 
závěrů Ústavního soudu však vyplývá, že v případě  
úplného zakotvení nadstandardů do zákona by 
taková úprava obstála.
Zrušení poplatku za hospitalizaci – nejen co do 
výše, ale i co do principu

Důvod k opětovnému přezkumu ústavnosti 
tohoto poplatku Ústavní soud shledal ve skuteč-
nosti, že navýšení poplatku ze 60,- Kč na 100,- Kč 
za den je natolik výrazné, že jde ve skutečnosti  
o ustanovení jiné – nové. Ke zrušení tohoto 
poplatku jako celku, byť napadeno bylo jeho zvý-
šení, Ústavní soud přistoupil pro chybějící diferen-
ciaci stavů, kdy pobyt na lůžku není jen „hotelovou 
službou“, ale nutnou součástí vlastního medicín-
ského výkonu, a dále pro absenci jakýchkoliv limitů 
pro jeho uplatňování jak z hlediska plošného (bez 
rozdílu sociálního stavu pacienta), tak z hlediska 

časového. Paradoxně tak důvodem pro jeho zru-
šení není jen stěžovateli napadená výše poplatku, 
ale jeho celková konstrukce. Příslušná úprava pak 
byla Ústavním soudem zrušena až s účinností od 
1. 1. 2014 tak, aby byl vytvořen časový prostor,  
v němž zákonodárce může zákon upravit v inten-
cích nálezu.
Zrušení některých sankčních oprávnění pojiš-
ťoven vůči lékařům – „lehké zmírnění těžké 
nerovnováhy“ 

Ústavní soud vyhodnotil jako překročení ještě 
přípustné, zákonem zakotvené nerovnosti ve vztahu 
silnější zdravotní pojišťovny a slabšího poskyto-
vatele zdravotní péče stav, kdy vedle oprávnění 
pojišťoven sankcionovat lékaře ve formě například 
regulací za preskripci či vyžádanou péči, jsou tyto 
pojišťovny oprávněny dále lékařům ukládat rozličné 
pokuty, často ve značném finančním rozmezí, aniž 
by tato oprávnění pojišťoven byla jakkoliv vyvá-
žena (například kontraktační povinností za splnění 
objektivně stanovených podmínek). Ústavní soud 
proto zrušil oprávnění zdravotních pojišťoven uklá-
dat sankce za nevybírání či nesprávné vybírání 
regulačních poplatků za hospitalizace a za nabíd-
nutí či poskytnutí plnění či jiných výhod pacientům 
v souvislosti s poskytnutím zdravotní péče či výde-
jem léku. I tato úprava byla Ústavním soudem zru-
šena až s účinností od 1. 1. 2014. 

S ohledem na aktuální stav politického dění je 
zřejmé, že přijetí alternativních úprav, které by zru-
šené části zákona o veřejném zdravotním pojištění 
nahradily, je již téměř nemožné a budoucí (prav-
děpodobně levicová) vláda bude spíše uvažovat  
o úpravách zákona jako celku, kdy oblast poplatků 
změní zcela zásadně (či je úplně zruší), stejně tak 
nebude podporovat dělení péče na standardní  
a nadstandardní.

Úhrady zdravotní péče na rok 2014  
– dohodovací řízení opět bezvýsledné.

Jak je tomu již pravidlem, ani v letošním roce 
zatím nevíme, za kolik pod a hrozbou jakých regu-
lací budeme léčit od 1. 1. 2014. Každoroční doho-
dovací řízení spěje (vztaženo k oblasti ambulantních 
specialistů) k jasné nedohodě, kterou deklarovaly 
jednotlivé strany na posledním přípravném jednání, 
které se uskutečnilo dne 23. 7. 2013 a jehož se na 
straně poskytovatelů účastnil i zástupce OSADu. 
Základní/snížená hodnota bodu/koeficient  
- limit pro plnou hodnotu bodu
SAS ČR: 1,15 Kč / 0,50 Kč / index nárůstu výběru 
pojistného, tedy více než 1,00 či právě 1,00
SZP ČR: 1,02 Kč / 0,51 Kč / 0,90
VZP ČR: 1,00 Kč / 0,30 Kč / 0,98
Tyto základní údaje jsou dále modifikovány řadou 
ustanovení – například SZP hodlá platit za péči 
maximálně do 110% bodů referenčního období, 
tudíž body přes tuto hranici by nebyly proplaceny 
vůbec! VZP zase, tak jak je tomu ve vyhlášce na rok 
2013, do objemu plně hrazených bodů řadí již jen 
ty, které byly v referenčním období hrazeny v plné 
hodnotě – tím se de facto stává referenčním obdo-
bím pro rok 2014 rok 2010. Navíc do počtu URČ 

nehodlá řadit pacienty, s nimiž byl zaznamenán jen 
minimální kontakt či telefonická konzultace. 
Regulační omezení

Zcela rozdílné jsou představy jednajících stran 
i ohledně rozsahu a aplikace regulačních omezení 
– zde se zaměříme na preskripci a vyžádanou péči, 
které činí zásadní objem uplatněných regulací.

SAS ČR: Regulace až při překročení 115 % 
nákladů v referenčním období, snížení úhrady max 
o 40% hodnoty nákladů nad limit 115 %, zacho-
vání horní hranice pro srážky ve výši 15 % celkové 
úhrady za zdravotní výkony.

SZP ČR: Regulace již při překročení 100 % 
nákladů v referenčním období, snížení úhrady max 
o 50% (preskripce), resp. 40 % (vyžádaná péče) 
hodnoty nákladů nad limit 100 %, zachování horní 
hranice pro srážky ve výši 15 % celkové úhrady za 
zdravotní výkony.

VZP ČR: Regulace již při překročení 100 % 
nákladů v referenčním období, snížení úhrady max 
o 50 % (preskripce), resp. 40 % (vyžádaná péče) 
hodnoty nákladů nad limit 100 %, ZRUŠENÍ horní 
hranice pro srážky ve výši 15 % celkové úhrady za 
zdravotní výkony – tedy sražena by mohla být celá 
hodnota až 50, resp. 40 % hodnoty nákladů převy-
šujících referenční hodnoty!!
Snaha o omezení boje proti regulacím

Ze strany SZP i VZP je dále navrhováno pod-
statné zhoršení výchozí pozice lékařů pro případ 
jejich boje s neoprávněnými regulacemi – SZP 
navrhuje, že i v případě, kdy lékař preskripci či 
vyžádanou péči řádně odůvodní, pojišťovna MŮŽE 
(ale nemusí) od regulace upustit, pokud vůbec odů-
vodnění uzná. V případě VZP pak tento liberační 
důvod vypadl z návrhu úplně. Je tak zřejmé, že 
zdravotní pojišťovny vnímají (prozatím úspěšnou) 
snahu některých lékařů touto cestou s neoprávně-
nými regulacemi bojovat a snaží se a priori jejich 
výchozí pozici oslabit.

Bez ohledu na výše uvedené však platí, že 
žádný z návrhů podporu napříč zúčastněnými stra-
nami nezískal, což bude osvědčeno na závěreč-
ném jednání naplánovaném na 21. 8. 2013. 

Definitivní podoba tak bude záviset opět na 
postoji Ministerstva zdravotnictví, které pravi-
dla pro úhrady zdravotní péče na rok 2014 vydá 
v podobě nové úhradové vyhlášky. Z dostupných 
prohlášení odstupujícího ministra Martina Holcáta 
je zřejmá snaha situaci lékařů v úhradové vyhlášce 
oproti minulým letům zlepšit, ale s ohledem na to, 
že do doby vydání nové úhradové vyhlášky (pro-
sinec 2013) již bude na jeho místě s největší prav-
děpodobností ministr nový, je konečný výsledek 
opravdu nejistý.

Budeme pro Vás vývoj okolo přípravy úhra-
dové vyhlášky sledovat a o veškeré naše poznatky 
se s Vámi prostřednictvím našeho Newsletteru 
podělíme.

Děkujeme Vám za Vaše ohlasy a podněty  
k naší činnosti.

S úctou a pozdravem
Pracovní skupina OSDA


