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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám navázat na náš předchozí newsletter, ve kterém 
jsme se začali zabývat jednotlivými úhradovými dodatky zdra-
votních pojišťoven na rok 2017 a poskytnout Vám základní rozbor 
dalších úhradových dodatků.

 

ÚHRADOVÉ DODATKY JEDNOTLIVÝCH ZDRAVOTNÍCH 
POJIŠŤOVEN NA ROK 2017

ÚHRADOVÝ DODATEK ČPZP
Rovněž ČPZP nabízí vlastní systém výpočtu úhrady a regulací 

za rok 2017. Podstatné jsou tyto ukazatele:
-  pevná hodnota bodu ve výši 1,03 Kč za bod,
-  vzorec pro výpočet stropu úhrady vychází z vyhlášky, ale 

nepočítá se zohledněním mimořádně nákladných pojištěnců, 
navíc se do průměrné úhrady na 1 unikátního pojištěnce neza-
počítává ZUM a ZULP (ve vyhlášce ano). Ohledně nezapočítání 
ZUM a ZULP doporučujeme kontaktovat pojišťovnu, jak budou 
tyto v roce 2017 hrazeny.

-  nákladnější pojištěnce může pojišťovna zohlednit na základě 
žádosti poskytovatele, nicméně nemusí,

-  při doložení diplomu o celoživotním vzdělávání ohledně ale-
spoň 50 % nositelů výkonů pojišťovně (lhůta pro doložení končí 
30. 6. 2017) bude navýšen koeficient možného nárůstu úhrady 
z vyhláškových 1,035 na 1,05,

-  úhrada za výkon 09543 jen do limitu daného úhradou v roce 
2014,

-  nové výkony ČPZP „případně zohlední“, tedy oproti vyhlášce 
je ponecháno na libovůli pojišťovny,

-  regulace se počítají za celého poskytovatele, tedy při více 
odbornostech se vše sloučí,

-  PMÚ ve výši 1/12 z 103,5 % celkové úhrady za 2015, navýšené 
o maximální úhradu za 09543, fakturuje se nekráceně,

-  regulace obdobné jako ve vyhlášce (při překročení 102 %, maxi-
málně 40 % z překročení), 

-  v případě nesouhlasu s vyúčtováním se sjednává možnost 
podat námitky do 30-ti dnů – pozor – třeba dodržet a podat 
alespoň bianco námitky s tím, že tyto budou odůvodněny 
později.
Zde bude závěr o výhodnosti individuální – navýšení stropu 

úhrady o 1,5 % za celý rok je vykoupeno nezohledňováním 
nákladných pojištěnců, nejistotu stran v otázce zohlednění 
nových výkonů. Roli hraje i vyjasnění otázky úhrady ZUM/ZULP za 

hodnocené období (nebudou-li plně hrazeny, je nastavení nevý-
hodné a naopak). Pro poskytovatele bez nákladných pojištěnců, 
bez nových výkonů a  pro poskytovatele s minimem ZUM/ZULP 
je dodatek výhodný, v opačném případě tomu tak být nemusí. 

V příštím vydání našeho newsletteru se k Vám vrátíme s další-
mi úhradovými dodatky.

V případě Vašeho zájmu o bližší doporučení úhradového 
dodatku na základě specifických podmínek Vaší praxe jsme při-
praveni Vám být plně nápomocni. 

ÚHRADOVÝ DODATEK OZP
OZP přináší vlastní komplexní návrh výpočtu úhrady a uplatnění 

regulací za rok 2017. Za zmínku stojí především:
-  pevná hodnota bodu 1,03 Kč jako dle vyhlášky, 
-  vzorec pro výpočet stropu úhrady vychází z vyhlášky, ale nepo-

čítá se zohledněním mimořádně nákladných pojištěnců,
-  navýšen koeficient možného nárůstu úhrady z vyhláškových 

1,035 na 1,04, v případě doložení diplomu celoživotního vzdě-
lávání dokonce na 1,045,

-  za výkon 09543 bude hrazeno á 30,- Kč bez jakýchkoliv ome-
zení, úhrada za tento výkon bude poskytována nad rámec sjed-
nané PMÚ,

-  regulace za preskripci a vyžádanou péči stejně jako ve vyhlášce 
při překročení 102 %, maximálně 40 % z překročení, u preskrip-
ce zvýhodnění elektronické preskripce, regulace ZUM/ZULP 
není stanovena,

-  liberační důvody umožňující vyloučení regulací obdobné jako 
ve vyhlášce, ALE, opět je podstatně znehodnocena možnost 
odůvodnit preskripci a vyžádanou péči, které způsobily pře-
kročení referenčních hodnot a tím dosáhnout snížení či vylou-
čení regulací,

-  vyúčtování do 120 dnů,
-  možnost žádosti o navýšení hodnoty úhrady (v individuál-

ních, zvláštního zřetele hodných případech).
Závěr o výhodnosti či nevýhodnosti bude u této pojišťovny vždy 

záviset na konkrétních výsledcích a poměrech ordinace – např., 
pokud lze předpokládat, že poskytovatel nebude z titulu pre-
skripce či vyžádané péče regulován a nemá mimořádně náklad-
né pojištěnce, je dodatek výhodný, pokud naopak poskytovatel 
předpokládá, že regulován bude a bude se chtít bránit odůvodně-
ním, bude otázka výhodnosti záviset na současném vyhodnocení 
případného přínosu dodatku v podobě úhrady 09543 bez omeze-
ní a případného nárůstu stropu a hodnoty bodu.
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