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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám Vás na těchto řádkách seznámit s hlavními body tzv. kompenzační vyhlášky, která byla 
vydána Ministerstvem zdravotnictví s účinností od 1. 7. 2020 na základě kompenzačního zákona jako nástroj 
pro kompenzování výpadků příjmů poskytovatelů zdravotních služeb v rámci epidemie COVID-19 v období 
března až června.

Vyhláška nese číslo 305/2020 a naší odbornosti se týká jako obvykle příloha č. 3, která přináší pro rok 
2020 zejména tyto hlavní změny:

1.  Navyšuje základní hodnotu bodu pro náš obor na 1,15 Kč (proti 1,07 Kč původní vyhlášky) a to zpětně od 
1. 1. 2020.

2.  Pro výkony č. 15101, 15103, 15105, 15107, 15440, 15445 a 15950 vykázané v souvislosti se screeningem 
karcinomu kolorekta se stanoví od 1. 7. 2020 hodnota bodu ve výši 1,26 Kč. V prvním pololetí pak zůstává 
v platnosti původní základní hodnota 1,11 Kč. Bonusové navýšení hodnoty bodu zůstává zachováno, je tedy 
možné jej dále navyšovat jako v původní vyhlášce, to stejné platí i pro bod 1. výše.

3.  Od 1. 7. 2020 se navyšuje hodnota výkonů 09543 a 09615 a to o 6 Kč na 41 Kč. V prvním pololetí tedy 
zůstává v platnosti původní základní hodnota 35 Kč.

4.  Dochází k navýšení hranice možného překročení limitů pro preskripci/vyžádanou péči/ZÚM, ZULP proti 
roku 2018 a to na 130 % (proti 105 % původní vyhlášky).

5.  Dochází též ke změně jedné části úhradového vzorce a to parametru, který kalkuluje s počtem ošetře-
ných pojištěnců v hodnoceném období. Nová úprava počítá s tím, že se použije vyšší číslo z roku 2020 
nebo z roku 2018, aby tak nebyl hodnocený rok poznamenán případným propadem ošetřených pacientů.

S ohledem na to, že vedle navýšení základní hodnoty bodu však nedošlo k navýšení celkové limitace 
úhrady (vyjma korekce v odst. 5, jejíž využití bude záviset na individuálních podmínkách poskytovatele), 
je otázkou, jak se výše uvedené kompenzační nástroje promítnou do reálné výše celkové kompenzace.

Při ročním vyúčtování za rok 2020 pojišťovny provedou srovnání, zda úhrada vychází pro konkrétního 
poskytovatele lépe podle původní vyhlášky nebo nové kompenzační úpravy. Finančním výsledkem za 
hodnocené období 2020 by pak měla být ta lepší z těchto dvou úhrad.

Původní úhradová vyhláška a úhradové dodatky zůstávají v platnosti, nicméně zákon o kompenzacích 
stanoví, že do 31. 3. 2021 se může poskytovatel a zdravotní pojišťovna dohodnout odlišně od kompenzační 
vyhlášky, proto, pokud by pojišťovny začaly rozesílat nové dodatky, je vhodné je pečlivě posoudit.

Kompenzační zákon prodlužuje lhůtu pro vyúčtování služeb zahrnujících kompenzace do června 2021.

Blíže Vás s kompenzační vyhláškou a výhledy úhrad na rok 2021 rádi seznámíme osobně na některém 
z našich podzimních workshopů, pokud nám to samozřejmě zdravotní situace v ČR umožní, nebo v podobě 
online workshopů, které připravujeme jako záložní variantu.

S úctou a pozdravem
Gastroenterologická asociace České republiky, z.s.
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