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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v průběhu letních a podzimních měsíců prav-
děpodobně uzavíráte s jednotlivými zdravotními 
pojišťovnami nové smlouvy o  poskytování 
a  úhradě hrazených služeb na období po 
1.  1.  2016. Z  tohoto důvodu si Vám dovolu-
jeme poskytnout souhrn poznatků, které jsme 
v  rámci konzultací s  jednotlivými ambulantními 
poskytovateli získali a z nichž lze při hodnocení 
návrhů předkládaných zdravotními pojišťovnami 
vycházet.

AKTUALITA – ÚČINNOST SMLUV AŽ 
ZVEŘEJNĚNÍM

Ke dni 1.  9.  2015 nabyla  účinnosti novela 
zákona č.  48/1997  Sb., o  veřejném zdravot-
ním pojištění, která mimo jiné nově stanovuje, 
že veškeré smlouvy o  poskytování a  úhradě 
zdravotních služeb, včetně jejich dodatků, 
musí zdravotní pojišťovny povinně uveřejnit na 
internetu, a to nejpozději do 60-ti dnů od jejich 
uzavření. Současně se stanoví, že uzavřené 
smlouvy a dodatky nabývají účinnosti (tedy 
začínají mezi smluvními stranami platit) až 
dnem jejich zveřejnění!

Tento režim se tak týká i  nových rám-
cových smluv! I  z  tohoto důvodu řada zdra-
votních pojišťoven požaduje, aby nové smlouvy 
byly podepsané doručeny zpět na pojišťovny 
s dostatečným předstihem před 1. 1. 2016.

NÁVRHY NOVÝCH SMLUV

Návrhy všech zdravotních pojišťoven jsou 
až na výjimky popsané níže v  souladu s  plat-
ným zněním zákona č. 48/1997 Sb. a vycházejí 
z  platné vyhlášky č.  618/2006  Sb., kterou se 
vydávají (vzorové) rámcové smlouvy.

Novinkou je uzavírání smluv na dobu neur-
čitou (oproti dřívější praxi, kdy se smlouvy uza-
víraly na dobu určitou – zpravidla 8 let), výjimkou 
je RBP, která smlouvy na dobu neurčitou nabízí 
již od roku 2008.

Smlouvy obsahují řadu situací, kdy může 
dojít k  jejich ukončení (automaticky vznikem 
určité situace, dohodou či výpovědí), tyto jsou 
však až na výjimky standardní a odpovídají „sta-
rým“ rámcovým smlouvám dle vyhlášky, resp. 
smlouvám, které mají ambulantní specialisté 
uzavřeny doposud.

NÁVRH VZP ČR
-  předkládaný návrh považujeme za VYHO-

VUJÍCÍ a pro poskytovatele BEZPEČNÝ,
-  nedostatky vytýkané ČLK nepovažujeme za 

pádný důvod pro neuzavření smlouvy,
-  za zmínku stojí tyto odchylky: 

•  změny Metodiky pro pořizování a předá-
vání dokladů, Pravidel pro vyhodnocování 
dokladů a Datového rozhraní již nebudou 
poskytovatelům oznamovány adresným 
úkonem (např. dopisem), ale jen jejich 
uveřejněním na internetových stránkách 
VZP ČR – nutno sledovat

•  někteří poskytovatelé reklamovali, že 
do čl.  X – Zvláštní ujednání, byly vpra-
veny další povinnosti pro poskytovatele 
nad rámec schváleného vzoru rámcové 
smlouvy – má-li tento článek ve Vašem 
případě více než 2  odstavce, doporuču-
jeme jeho obsah zkonzultovat s  právní-
kem, případně s naší právní podporou (viz 
kontakty níže). 

NÁVRH VOZP ČR
-  předkládaný návrh považujeme za VYHO-

VUJÍCÍ a pro poskytovatele BEZPEČNÝ,
-  VoZP však klade důraz na elektronickou 

komunikaci mezi pojišťovnou a  poskyto-
vatelem, včetně předávání vyúčtování či 
administrace „Přílohy č. 2 smlouvy“ (rozsah 
péče, obory apod.) – tato praxe je dokonce 
stanovena jako podmínka trvání smlouvy na 
dobu neurčitou!!! – v  případě nenaplnění 
požadavku na elektronickou komunikaci 
se smlouva uzavírá jen na dobu určitou – 
do 31. 12. 2020,

-  problém se zavedením plné elektronické 
komunikace řešen na úrovni SAS ČR 
–  vyjednána dohoda o spolupráci při zavá-
dění jednoduché el. komunikace, v případě 
komplikací přislíbena možnost prodloužení 
termínů pro plný přechod na el. komunikaci.

NÁVRH ČPZP
-  předkládaný návrh považujeme za VYHO- 

VUJÍCÍ,
-  nedostatky vytýkané ČLK nepovažujeme za 

pádný důvod pro neuzavření smlouvy, tyto 
vnímáme spíše jako připomínky formálního 
charakteru,

-  vytýkanou nejasnost stran podoby Přílohy  
č. 2 považujeme za relevantní, každý posky-
tovatel by měl trvat na vyjasnění druhů 
a rozsahu péče, které bude na základě nové 
smlouvy oprávněn poskytovat a účtovat.

NÁVRH OZP
-  předkládaný návrh považujeme za VYHO- 

VUJÍCÍ,
-  nabytí platnosti a účinnosti smlouvy je ze 

strany OZP podmíněno podpisem a doru-
čením smlouvy zpět na pojišťovnu nejpoz-
ději do 31.  10.  2015 !!! – na později doru-
čené smlouvy pak OZP nebude (nemusí) brát 
zřetel – doporučujeme požadovaný termín 
dodržet,

-  za zmínku dále stojí tyto odchylky:
•  OZP prodlužuje lhůty v oblasti kontroly 

(ale pro obě strany) – např. námitky proti 
kontrolním závěrům lze podávat do 30-ti 
dnů (vyhláška stanovuje 15 dnů), zcela 
pak chybí lhůta pro ukončení kontroly 
(vyhláška stanoví lhůtu 30 dnů od zahá-
jení) apod.,

•  jako potencionálně rizikový vnímáme 
výpovědní důvod dle čl. VII odst. 2 písm. 
a) bod  3 návrhu smlouvy, dle kterého je 
důvodem pro výpověď smlouvy poru-
šení (jakékoliv) informační povinnosti 
dané zákonem – velmi obecné a neurčité 
(vyhláška odkazuje na jedno konkrétní 
ustanovení – povinnost kvartálního hlá-
šení změny nositelů výkonů).

NÁVRH ZPMV
-  předkládaný návrh považujeme za VYHO-

VUJÍCÍ a pro poskytovatele BEZPEČNÝ,
-  nabytí platnosti a účinnosti smlouvy na 

dobu neurčitou je ze strany ZPMV podmí-
něno podpisem a  doručením smlouvy 
(včetně Přílohy č.  2) zpět na pojišťovnu 
nejpozději do 31. 12. 2015 !!! – na později 
doručené smlouvy pak ZPMV nebude brát 
zřetel a výslovně uvádí, že v takovém případě 
návrh na uzavření smlouvy zaniká – doporu-
čujeme požadovaný termín dodržet!,

-  za zmínku dále stojí tyto odchylky:
•  změny Metodiky pro pořizování a předá-

vání dokladů, Pravidel pro vyhodnocování 
dokladů a Datového rozhraní již nebudou 
poskytovatelům oznamovány adresným 
úkonem (např. dopisem), ale jen jejich 
uveřejněním na internetových stránkách 
ZPMV – nutno sledovat

•  povinnost označit ordinaci informací, 
že poskytovatel je smluvním partnerem 
ZPMV,

•  vyúčtování musí být oddělené po faktu-
račních obdobích (v  samostatných dáv-
kách), jinak nebude uhrazeno.

Vážení kolegové, budete-li mít před pod-
pisem kterékoliv ze smluv pochybnosti o  bez-
pečnosti předloženého návrhu pro Vaši praxi či 
o  významu jednotlivých ustanovení, rádi Vám 
poskytneme konzultaci či podporu při jejich 
výkladu.

Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit na níže 
uvedené kontakty.

S úctou a pozdravem.
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