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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pomalu se blíží závěr roku a to je vždy čas, 
kdy se na půdě ministerstva zdravotnictví při-
pravuje úhradová vyhláška pro rok nadcháze-
jící, která stanoví základní pravidla odměňování 
poskytovatelů zdravotní péče – právě na tento 
zásadní předpis se v našem aktuálním Newsle-
tteru zaměříme, neboť jsme měli možnost zpra-
covat připomínky k právě projednávanému textu 
vyhlášky. 

Dále si dovolíme přinést aktuální informace 
o stavu nejzajímavějších nových právních před-
pisů, které v závěru letošního roku, či počátkem 
roku nadcházejícího, vstupují v platnost.

ÚHRADOVÁ VYHLÁŠKA NA ROK 2015

Komentovaný text návrhu vyhlášky s nej-
větší pravděpodobností ještě dozná změn, 
avšak nikoliv významných – o konečné 
podobě tohoto klíčového předpisu Vás 
budeme neprodleně informovat.

Na text vyhlášky se zaměříme z pohledu 
segmentu ambulantních specialistů, kam 
odbornost 103 spadá.

OBECNÉ ZHODNOCENÍ

Vyhláška je konstruována obdobně jako pro 
rok 2014, je tedy patrná snaha ministerstva zdra-
votnictví (dále jen „MZ“) postupovat „v intencích“ 
nálezu ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 19/13 ze 
dne 22. 10. 2013, kterým byla negována původní 
koncepce základní a snížené hodnoty bodu 
reprezentovaná úhradovou vyhláškou na rok 
2013. A jelikož nová koncepce (zejména v oblasti 
stanovení hodnoty bodu) nebyla doposud nikým 
napadena, byť fakticky neznamená zlepšení 
postavení poskytovatelů, je zřejmé, že MZ pova-
žuje novou koncepci za veřejností akceptovanou 
a  tudíž ji aplikuje opakovaně. Dlužno dodat,  
že skutečný dopad nové koncepce úhrad se 
projeví až v souvislosti s vyúčtováním roku 2014, 
tedy někdy v jarních měsících roku 2015 a teprve 
pak bude možné pracovat s konkrétními dopady 
do ekonomické sféry jednotlivých poskytovatelů. 

Vzhledem k  výše uvedenému pak stále 
platí výhrada proti zvolené konstrukci způ-
sobu výpočtu hodnoty bodu, která je netrans-
parentní neboť neumožňuje, aby se lékař 

v aktuálním období dozvěděl, jaká je hodnota 
jeho práce (po celý rok neví, za kolik pra-
cuje) a tomu přizpůsobil chod své ambulance  
– i  nadále z  konstrukce výpočtu hodnoty  
bodu vyplývá, že poskytovatel se dozví hod-
notu bodu až po skončení příslušného roku.

POZNÁMKY KE SPOLEČNÉ ČÁSTI VYHLÁŠKY  
(PARAGRAFOVÁ ČÁST)

-  je zachována v praxi prověřená koncepce, kdy 
hodnoceným obdobím je rok, na který se úhra-
dová vyhláška vztahuje – zde tedy rok 2015 
a referenčním obdobím rok předcházející o  2 
roky – zde tedy rok 2013.

-  stanovují se výkony 09543 (regulační popla-
tek za návštěvu) a 09552 (nový kód k poplatku 
za recepty). Odbornosti 103 se dotýká výkon 
09543 upravený v  §  16  vyhlášky, na jehož 
základě by měl být kompenzován výpa-
dek příjmů za zrušené regulační poplatky 
za návštěvu u lékaře. Samo o  sobě je jistě 
dobré, že MZ tento svůj slib plní. Nicméně, 
způsob není zcela jednoznačný a  dle našeho 
názoru nezajistí plnou úhradu tak, jak tomu 
bylo doposud, kdy hrazeny byly poplatky za 
všechny návštěvy bez omezení.

-  za jeden výkon 09543 je stanovena pevná 
úhrada 30,- Kč. 

-  je však stanoveno omezení maximální úhrady 
za tento výkon, a to tak, že maximální úhrada 
za všechny tyto vykázané výkony, nepřekročí 
30-ti násobek počtu výkonů č.  09543 podle 
Seznamu výkonů ve znění účinném v  refe-
renčním období (rok 2013), vykázaných pří-
slušné zdravotní pojišťovně v  referenčním 
období (tedy v  roce 2013) – záměrem je,  
aby v konečném důsledku příjem poskyto-
vatele za vykazování kódu 09543 nepřevý-
šil skutečný příjem za regulační poplatky,  
tak jak byly v  roce 2013 tyto inkasovány 
přímo od pacientů. K tomu dále připojujeme 
ještě 2  výhrady ohledně reálných negativ-
ních dopadů stanoveného způsobu omezení 
na poskytovatele:
-  poskytovatelé, kteří v  referenčním roce 

2013 pracovali méně (například nikoliv po 
celý rok, případně na zkrácený úvazek),  
dostanou příslušný kód uhrazen jen do výše 
reálného příjmu v roce 2013, přestože budou 
v  hodnoceném období pracovat řádně, 
například na plný či jen vyšší úvazek, po celý 
rok. Toto omezení nedává žádný smysl a je 

nedůvodným postihem nových či rozvíjejí-
cích se poskytovatelů. 

-  u  poskytovatelů, u  nichž došlo či dochází 
mezi roky 2013 a 2015 k přesunu pojištěnců 
mezi zdravotními pojišťovnami (a  to  i  při 
jinak stejném počtu URČ) dojde k  tomu, 
že u  pojišťoven, u  nichž mají nově pojiš-
těnců méně v  roce 2015 než v  roce 2013, 
s  nejvyšší pravděpodobností limit nedo-
čerpají (nevyužijí), avšak u  pojišťoven, 
u  nichž naopak v  hodnoceném období 
budu mít pojištěnců více než v  roce 2013,  
budou mít limit z roku 2013 nedůvodně nízký 
a po část roku jim touto pojišťovnou nebude 
kód 09543 hrazen.

POZNÁMKY K PŘÍLOZE Č. 3 VYHLÁŠKY  
(ÚHRADY A REGULACE ÚHRAD AMBULANTNÍCH SPECIALISTŮ)

-  je zachován shodný (složitý) vzorec pro výpo-
čet výsledné hodnoty bodu (HBred) jako v roce 
2014, kde platí, že část proměnných nezbyt-
ných pro výpočet hodnoty bodu bude známa 
až po skončení hodnoceného období (roku 
2015). 

-  vstupní hodnota bodu (HB) je stanovena 
ve výši 1,03  Kč a  fixní složka úhrady (FS) ve 
výši 0,31  Kč. U obou těchto ukazatelů tak 
dochází oproti roku 2014 k navýšení o 1 haléř,  
což lze jistě vnímat pozitivně, konec konců tato 
hodnota byla v praxi částí zdravotních pojišťo-
ven nabídnuta v rámci sjednávání úhradových 
dodatků již pro rok 2014, a  proto pro řadu 
poskytovatelů se nejedná o situaci novou.

-  je zachován i složitý výpočtový algoritmus pro 
určení hodnoty tzv. variabilní složky úhrady 
(VS) – která je tím klíčovým ukazatelem,  
který stanoví pro každého poskytovatele indi-
viduálně výslednou hodnotu bodu (HBred). 
Pozitivní změnou oproti roku předcházejí-
címu je to, že do hodnoty ukazatele PBref,  
představujícího celkový počet poskytova-
telem vykázaných a  zdravotní pojišťovnou 
uznaných bodů v referenčním období (tedy 
v roce 2013), se nově započte i 55 % bodů 
uhrazených zdravotní pojišťovnou v  refe-
renčním období ve snížené hodnotě bodu 
(a contrario 45 % těchto bodů se nezapočte). 
V minulém roce platilo, že se do tohoto uka-
zatele nezapočítává celých 100 % bodů 
uhrazených v  referenčním roce ve snížené 
hodnotě bodu, tedy za 0,30 Kč. Toto lze jistě 
hodnotit jako pozitivní krok. Přesto považujeme  
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za vhodné, aby toto nedůvodné omezení 
bylo odstraněno zcela a  do příslušného 
ukazatele PBref byly zahrnuty všechny 
řádně vykázané a pojišťovnou uznané body, 
neboť tyto představují reálný výkon ordi-
nace v  referenčním roce, který jediný má 
být porovnáván s výkonem ordinace v roce 
hodnoceném. Pro výpočet variabilní složky 
úhrady je přitom tento ukazatel významný, 
a čím je vyšší, tím se zvyšuje celková hod-
nota bodu platná pro poskytovatele pro celý 
hodnocený rok 2015.

-  jako významný krok zpátky z  pohledu mož-
nosti poskytovatelů bránit se postupu zdra-
votních pojišťoven, naopak vnímáme úplné 
odstranění možnosti odůvodnění nezbyt-
nosti poskytnutí hrazených služeb u pojiš-
těnců, u kterých byl překročen referenční 
průměr počtu bodů na 1 URČ a  tím docílit 
vynětí bodů za tyto nezbytně poskytnuté zdra-
votní služby ze vzorce pro výpočet výsledné 
hodnoty bodu (a  tím tak dosáhnout jejího 
„nesnížení“ či dokonce navýšení, které by 
odpovídalo zvýšenému výkonu ordinace). 
Tento mechanismus, který jako „záchranná 
brzda“ funguje v  oblasti regulací (hlavně pre-
skripce a  vyžádané péče), byl do úhradové 
vyhlášky pro účely výpočtu hodnoty bodu 
zapracován poprvé minulý rok v  reakci na 
právní věty obsažené v nálezu ústavního soudu 
Pl. ÚS 19/13 z 22. 10. 2013, který MZ vyčetl 
nespravedlnost principu stanovení výše úhrad 
bez ohledu na nezbytnost poskytování zdra-
votních služeb pojištěncům zdravotních pojiš-
ťoven jednotlivými poskytovateli dle aktuálního 
zdravotního stavu pojištěnců. 

-  u regulačních omezení preskripce i  vyžádané 
péče je zachován stejný mechanismus jako 
v  roce 2014, logikou a dopady stejný jako ve 
všech letech předcházejících. Jsou ponechány 
limity regulace max. do výše 40 % z finančního 
objemu překročení referenčních hodnot, regu-
luje se při překročení hodnoty 100 % průměr-
ných úhrad v  referenčním roce 2013. Novin-
kou (ale jen v oblasti regulace preskripce) je 
motivace lékařů k  využívání elektronických 
receptů (povinnost je používat byla odsu-
nuta z roku 2015 na rok 2018). Pokud lékař 
v hodnoceném období roku 2015 vystaví ale-
spoň 50  % receptů v  elektronické podobě, 
nastupuje regulace za preskripci až při pře-
kročení hodnoty 105  % průmětných úhrad 
za preskripci v referenčním roce 2013. 

-  pozitivně hodnotíme, že u  regulací zůstává 
v  nezměněné podobě zachována možnost 

odůvodnit poskytnutí hrazených služeb a  tím 
vyloučit regulaci, jakož i  zachování maximální 
hranice pro výši regulací celkem, která je jako 
v minulých letech stanovena ve výši 15 % cel-
kového objemu úhrad poskytnutých zdravotní 
pojišťovnou příslušnému poskytovateli v hod-
noceném období (přitom regulace se posuzuje 
pro každou odbornost samostatně).

AKTUALITY VE ZDRAVOTNICKÉ  
A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVĚ

ZÁKON Č. 255/2014 SB. – ZMĚNA ZÁKONA O LÉČIVECH

Zákon odsouvá povinné elektronické 
recepty z 1. 1. 2015 na 1. 1. 2018, zákonodárci 
současně ustanovili pracovní skupinu, která se 
má dále zabývat možností zachovat v  určité 
podobě rovněž „papírovou“ podobu receptů. 
Nebude-li však žádná další změna zákona, po 
1.  1.  2018 bude elektronická podoba receptů 
vymáhána prostřednictvím sankce až do výše 
2 mil. Kč!

Účinnost této novely od 31. 12. 2014.

ZÁKON Č. 256/2014 SB.  
– ZMĚNA ZÁKONA O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

Zákon dle předpokladu ruší s  účinností od 
1.  1.  2015 regulační poplatky za návštěvu 
u  lékaře a  za recept, zůstává tak jen regu-
lační poplatek za návštěvu pohotovosti (ve výši 
90,-  Kč). Zrušení regulačních poplatků bude 
v určité míře kompenzováno v rámci výkonových 
úhrad (viz úhradová vyhláška výše).

Účinnost této novely od 1. 1. 2015.

ZÁKON Č. 262/2014 SB. – ZMĚNA ZÁKONA O DPH

Zavedena nová – druhá snížená sazba DPH 
ve výši 10 % (DPH tak bude uplatňováno ve výši 
21 % - základní sazba a 15 % a 10 % - dvě sazby 
snížené). Do nové 10 % sazby jsou zařazeny mimo 
jiné léky, očkovací látky, radiofarmaka, kontrastní 
látky pro vyšetření zobrazovacími metodami, che-
mické antikoncepční prostředky apod.

Účinnost této novely od 1. 1. 2015.

ZÁKON Č. 268/2014 SB.  
– NOVÝ ZÁKON O ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDCÍCH

Z  pohledu lékařů je nejdůležitější úprava 
způsobu výdeje zdravotnických prostředků 

– nový zákon však s lékaři jako výdejci nepočítá 
– za výdejce jsou označeny osoby provozující 
lékárnu, výdejnu zdravotnických prostředků, 
oční optiku anebo tzv. smluvní výdejci (je při-
tom zřejmé, že za smluvního výdejce nelze bez 
dalšího považovat lékaře, který má se zdravotní 
pojišťovnou uzavřenu jen standardní smlouvu 
o  poskytování hrazených služeb pojištěncům). 
Vzhledem ke stanovení sankcí za postup v roz-
poru s  tímto novým předpisem (jejich vymaha-
telem bude SUKL) a doposud nejistému okruhu 
případů, na které budou tato sankční ustanovení 
dopadat, čekáme na podobu důležitého pro-
váděcího předpisu k  tomuto novému zákonu,  
který by měl do této zatím nepřehledné situace 
vnést světlo.

Účinnost zákona od 1. 4. 2014.

ZÁKON, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON O VEŘEJNÉM  
ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ (NYNÍ PROJEDNÁVÁN V SENÁTU)

Zákon mění pravidla pro lázeňství (delší 
pobyty), stanovuje nový indikační seznam 
a  umístění lázní váže na přírodní léčivé zdroje 
a vhodné klimatické podmínky. 

Současně stanovuje, že úhradové dodatky, 
které se budou odchylovat od úhradové 
vyhlášky na příslušný rok, musí být pojiš-
ťovnami zveřejněny, pak teprve mohou 
nabýt účinnosti! Podle stávajícího znění návrhu 
zákona se to bude týkat všech (i ambulantních) 
poskytovatelů.

Zamýšlená účinnost této novely od 
1. 1. 2015.

PRÁVNÍ PODPORA OSDA

Vážení kolegové, právní podpora Pracovní 
skupiny OSDA je Vám kdykoliv k  dispozici 
k  bezplatné konzultaci a pomoci v  jakýchkoliv 
otázkách týkajících se aplikace zdravotnické 
legislativy, vyúčtování poskytnutých zdra-
votních služeb, nasmlouvání nových výkonů,  
zakládání právnických osob a v  jakékoliv další 
problematice spojené s poskytováním zdravot-
ních služeb v našem oboru. 

Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit na níže uve-
dené kontakty.

Děkujeme Vám za Vaši spolupráci.
Pracovní skupina OSDA
pracovni.skupina@dacr.net
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