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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

stejně jako každý rok nás zdravotní pojišťovny v návaznosti na 
úhradovou vyhlášku obesílají s návrhy úhradových dodatků a je 
tedy po roce opět velice důležité správně vyhodnotit návrhy 
takových dodatků a jejich podmínek, jelikož úhradová vyhláška 
atyto dodatky představují základní ekonomický rámec, ve kte-
rém se v rámci své praxe budeme v hodnoceném období roku 
2017 pohybovat.

Stejně tak jako v roce předchozím je zapotřebí dodatky 
posoudit individuálně dle konkrétních podmínek poskytovate-
le, zejména ve vztahu k jeho referenčnímu období a očekávání 
vývoje v roce 2017, jelikož předložené dodatky obsahují různé 
proměnné, které se mohou poskytovatel od poskytovatele lišit.

Pro všechny úhradové dodatky zdravotních pojišťoven pla-
tí, stejně jako v případě úhradové vyhlášky, že výkony č. 15101, 
15103, 15105, 15107, 15440, 15445 a 15950, vykázané v souvislosti 
se screeningem karcinomu kolorekta, budou hrazeny hodnotou 
bodu ve výši 1,03 Kč bez dalších omezení.

 

ÚHRADOVÉ DODATKY JEDNOTLIVÝCH ZDRAVOTNÍCH 
POJIŠŤOVEN NA ROK 2017

ÚHRADOVÝ DODATEK VZP ČR
VZP ČR pro rok 2017 předkládá ambulantním specialistům 

dodatek, ve kterém, co do způsobu úhrad i regulací, odkazuje na 
úhradovou vyhlášku. Obsahuje jen několik málo odchylek, které 
však lze hodnotit jako odchylky ve prospěch poskytovatele. 
Konkrétně se jedná o tyto:
-  při doložení diplomu o celoživotním vzdělávání ohledně ale-

spoň 50 % lékařů poskytujících u daného poskytovatele zdra-
votní služby pojišťovně (lhůta pro doložení končí 28. 2. 2017, 
neučinila-li tak již do 15. 12. 2016 sama ČLK) bude hodnota bodu 
zvýšena o 1 haléř na 1,04 Kč,

-  je pamatováno i na zastropování celkové úhrady za rok 2017 sta-
novené vyhláškou, proto v případě splnění podmínky dle před-
chozí odrážky se rovněž navyšuje tento strop o 1 %; v praxi 
to znamená, že přepočteno na 1 unikátního pojištěnce může 
poskytovatel od pojišťovny za rok 2017 obdržet až 104,5 % 
oproti roku 2015 (vyhláška nabízí 103,5 %),

-  pro poskytovatele, kteří v roce 2015 či 2017 ošetřili (ošetří) 100 
a méně pojištěnců při standardní ordinační době 30 hodin 
týdně, se nepoužije zastropování dle vyhlášky a budou hra-
zeni výkonově bez omezení (vyhláška toto umožňuje do limitu 
50 pojištěnců/rok).

Předběžná měsíční úhrada (PMÚ) je nastavena na 1/12 z 103,5 % 
celkové úhrady roku 2015, což je shodné s vyhláškou.

Lze tak uzavřít, že úhradový dodatek VZP je pro poskytovatele 
výhodný. 

ÚHRADOVÝ DODATEK VoZP
VoZP pro rok 2017 předkládá ambulantním specialistům doda-

tek s vlastním výpočtem úhrady. Vyhláška se tedy neuplatní.
K tomu doplňujeme tato zjištění:

-  vzorec pro výpočet stropu úhrady vychází z vyhlášky, ale nepo-
čítá se zohledněním mimořádně nákladných pojištěnců,

-  pokud je lékař poskytovatele v celém období roku 2017 držite-
lem diplomu celoživotního vzdělávání a toto doloží nejpoz-
ději do 31. 1. 2018, bude hodnota bodu zvýšena o 1 haléř na 
1,04 Kč a současně i výše koeficientu a to na 1,05,

-  pro poskytovatele, kteří v roce 2015 či 2017 ošetřili (ošetří) 100 
a méně pojištěnců při standardní ordinační době 30 hodin 
týdně, se nepoužije zastropování dle vyhlášky a budou hra-
zeni výkonově bez omezení (vyhláška toto umožňuje do limitu 
50 pojištěnců/rok),

-  nové výkony se zohledňují,
-  v individuálních případech zvláštního zřetele hodných, 

kdy dojde k významnému nárůstu poskytnutých (nutných 
a neodkladných) hrazených služeb proti referenčnímu 
období, může VoZP na základě řádně zdůvodněné žádosti 
poskytovatele nárůst částečně nebo plně zohlednit,  

-  úhrada výkonu 09543 jako ve vyhlášce, tedy s omezením úhra-
dou z roku 2014,

-  výpočet PMÚ není uveden,
-  regulace – odkaz na vyhlášku, s tím, že preskripce se bude 

počítat za všechny odbornosti dohromady,
-  dodatek je nutno doručit podepsaný do 31. 10. 2017, máme tedy 

dostatek času na jeho posouzení. Jeho nedílnou součástí jsou 
referenční hodnoty, je tedy vhodné je překontrolovat oproti 
vyúčtování z roku 2015. 
Předložený dodatek VoZP tak rovněž hodnotíme jako pro 

poskytovatele výhodný (výjimku by mohla tvořit jen nevelká sku-
pina poskytovatelů, kteří mají větší počet mimořádně náklad-
ných pojištěnců). 

Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit na níže uvedené kontakty.

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