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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vás tímto přivítali 
v  novém roce a popřáli Vám do něj hodně 
zdraví, štěstí, osobní spokojenosti a pracov-
ních úspěchů. Naše Pracovní skupina OSDA 
Vám bude i v  roce 2015 nápomocna při  řešení 
situací, které přináší každodenní praxe poskyto-
vatele zdravotních služeb v oboru diabetologie, 
stejně tak při hledání odpovědí na otázky, které 
zasahují do celkové koncepce našeho oboru. 
Na těchto stránkách se budeme opět zabý-
vat zejména tématy právními a  ekonomickými 
a  budeme Vám přinášet informace a novinky, 
které se dotýkají každého z Vás, Vašich paci-
entů, ale i celého zdravotnického systému a jeho 
aktuálního vývoje.

CÍLE A ÚKOLY PRACOVNÍ SKUPINY OSDA 
V ROCE 2015

V  roce 2015 se budeme věnovat obvyklým 
úkolům naší vzájemné spolupráce, které jsou 
dlouhodobého charakteru, a mezi které patří:

1)  kontinuální právní podpora při výkladu 
a aplikaci platných i teprve připravovaných 
právních předpisů, 

2)  kontinuální právní podpora ambulantních 
diabetologů ve vztahu ke zdravotním pojiš-
ťovnám a řešení konkrétních otázek a pří-
padů týkajících se poskytování zdravotních 
služeb a jejich úhrad, 

3)  kontinuální právní podpora ambulantních 
diabetologů ve věci změny právní formy 
z osoby fyzické na osobu právnickou (s.r.o.), 

4)  příprava a prezentace odborných předná-
šek, seminářů a workshopů zabývajících 
se aktuálními tématy a  problematikou 
poskytování zdravotních služeb. 

S  potěšením si dovolujeme uvést, že i  pro 
rok 2015 se nám podařilo zajistit, že veškeré 
výše uvedené služby budou ambulantním dia-
betologům poskytovány zcela zdarma. Proto 
se, prosíme, neváhejte kdykoliv obrátit na 
naši právní podporu Pracovní skupiny OSDA, 
pány Mgr. Petra Panýra a Mgr. Ondřeje 
Nováka, kteří jsou připraveni Vám poskytnout 
maximální podporu a pomoc.

Dále budeme samozřejmě usilovat o napl-
nění dlouhodobých cílů naší pracovní skupiny, 
kterými jsou: 

1)  aktivní spolupráce s  Ministerstvem zdra-
votnictví ČR v rámci naplňování Národního 
diabetologického programu,

2)  vyšší míra účasti na aktivitách spojených 
s dohodovacím řízením na rok 2016,

3)  zapojení zdravotních pojišťoven do efek-
tivního způsobu léčby a  účinného a  eko-
nomického vynakládaní finančních pro-

středků na léčbu našich pacientů, zejména 
v oblasti prevence a časné diagnostiky.

Naši vzájemnou spolupráci na těchto úko-
lech a cílech považujeme za důležitou, v pod-
statě zásadní, pro další rozvoj našeho oboru,  
a to nejen z hlediska způsobu vnímání oboru dia-
betologie ze strany našich pacientů, ale  rovněž 
z hlediska ekonomicko-právního posílení jeho 
postavení a zvýšení úspěšnosti při prosazování 
našich společných zájmů zejména ve vztahu ke 
státním institucím a zdravotním pojišťovnám. 
Naší společnou činností, odhodláním a energií, 
kterou této aktivitě všichni věnujeme, máme pří-
ležitost vytvořit silné a kompaktní společenství, 
obor, který bude schopen čelit i budoucím změ-
nám a výzvám v našem zdravotnickém systému, 
které zcela jistě přijdou. 

REGULACE ZA ROK 2014  
– VSTŘÍCNÝ PŘÍSTUP VZP ČR

S blížícím se vyúčtováním roku 2014 nabývá 
na významu otázka rozsahu uplatnění nebo neu-
platnění regulačních mechanismů za rok 2014. 
Pozitivní zprávou je, že se Všeobecná zdravotní 
pojišťovna ČR, jako dominantní plátce hraze-
ných služeb v našem zdravotnickém systému,  
na základě dohody s  Českou lékařskou komo-
rou ze dne 9. 12. 2014 zavázala, že nebude vůči  
ambulantním lékařům uplatňovat regulace za pře-
kročení limitů pro předepisované léky a zdravot-
nické prostředky pro rok 2014. V případě regulací 
indukované péče bude VZP postupovat obdobně 
jako v roce 2013, tzn., pokud poskytovatel zdra-
votních služeb stanovený limit překročí o  méně 
než 200  000,- Kč, nebude VZP ani tyto regu-
lace uplatňovat. V případech překročení tohoto 
limitu posoudí jeho důvodnost orgán složený ze 
zástupců VZP a ČLK.

ÚHRADOVÝ DODATEK OZP NA ROK 2015

Jedním z  prvních úhradových dodatků 
zdravotních pojišťoven pro nový rok, kterým 
bychom se dovolili na stránkách našeho newsle-
tteru zabývat, je dodatek OZP, ke kterému se 
již vyjádřila i ČLK a  jednoznačně doporučila jej 
neuzavírat.

K  průvodnímu dopisu zasílanému z  OZP 
spolu s dodatkem si dovolíme uvést pouze 
faktickou připomínku – platí námi již několikrát 
zmiňované pravidlo, že uzavření úhradového 
dodatku není povinností lékaře a tudíž ani pod-
mínkou úhrady za poskytnuté zdravotní služby. 
Poskytovatel nemůže být k uzavření dodatku 
zdravotní pojišťovnou nucen. V  případě,  
že s  ním svůj souhlas neprojeví, uplatní se 
režim obecně závazného právního před-
pisu, tedy úhradová vyhláška pro rok 2015,  
kterou se bude úhrada zdravotních služeb ve 

vztahu mezi zdravotní pojišťovnou a poskyto-
vatelem řídit.

Dodatek se nám jeví jako rizikový zejména 
z následujících důvodů:
-  je stanovena pevná hodnota bodu ve výši 

1,04  Kč (ve vyhlášce je hodnota 1,03  Kč) 
platná po celý rok 2015. Dodatek tedy neobsa-
huje žádný vzorec a pojišťovna oproti vyhlášce 
nezapočte žádné body uhrazené v referenčním 
období ve snížené hodnotě bodu. Všechny 
body jsou hrazeny v sazbě 1,04 Kč, 

-  ALE současně je stanovena maximální úhrada 
na 1 pojištěnce a rok ve výši 101  % (nebo 
102  % - setkali jsme se s oběma variantami) 
celkových úhrad v roce 2013 (2014) - po dosa- 
žení tohoto limitu tedy již poskytovatel pra-
cuje zadarmo (stejný návrh jako v  roce 2014),  
je tedy nutné pečlivě dodatek posoudit ve vztahu 
k nastaveným referenčním hodnotám,

-  regulační omezení – výpočet je v zásadě stejný 
jako ve vyhlášce, regulace při překročení 
102 % (stejné jako ve vyhlášce),

-  většina liberačních důvodů a mezí je zacho-
vána, nicméně stejně jako pro rok 2014 je 
v podstatě znehodnocena možnost vyhnout 
se regulaci odůvodněním péče u  konkrét-
ních pacientů, kvůli nimž došlo k  překro-
čení referenčních hodnot. Poskytovatel musí 
bezodkladně písemně po obdržení regulace 
prokázat, že k  překročení došlo z  nepředví-
datelných a neovlivnitelných důvodů, které 
mu objektivně znemožnily dodržet smluvně 
stanovené limity. Ani takový krok však není 
dostatečný a je vyžadován souhlas pojišťovny 
s předloženými skutečnostmi.

Dále
-  některým poskytovatelům byl jako referenční rok 

navržen rok 2013, jiným 2014,
-  do maximální úhrady není započtena úhrada za 

výkon 09555 (ošetření dítěte do 6 let), který bude 
hrazen bez omezení a výkon 09543, u kterého je 
úhrada a maximální úhrada stanovena zvlášť, 
kompenzaci regulačních poplatků bude OZP 
provádět průběžně,

-  vyúčtování poskytnutých služeb za rok 2015 musí 
poskytovatel předložit nejdéle do 31. 3. 2016.

Jako vždy však uvádíme, že pro učinění 
závěru o tom, zda pro konkrétního poskytovatele 
je jakýkoliv dodatek výhodný či nikoliv, je třeba 
vyhodnotit konkrétní výsledky poskytovatele 
v  předchozích letech, zejména v  referenčním 
období, a až poté se rozhodnout, zda navržený 
způsob úhrad akceptovat, či ponechat úhradu 
v režimu úhradové vyhlášky.

Děkujeme Vám za Vaši spolupráci a přejeme 
úspěšný rok 2015.

Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit na níže 
uvedené kontakty.

Pracovní skupina OSDA
pracovni.skupina@dacr.net
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