
Úhradové dodatky s pojišťovnami 209 a 211 mohou ambulantní specialisté podepisovat 

 

ČLK dostala k dispozici prostudovat si návrhy úhradových dodatků pro rok 2015, které 

ambulantním specialistům nabízejí zdravotní pojišťovny 209 (ZP Škoda) a 211 (ZPMV). 

 

Zdravotní pojišťovna Škoda (209) nabízí dodatky ve dvou variantách: 

 

A) Malý počet pojištěnců, čímž je myšleno v souladu s přílohou č. 3 úhradové vyhlášky pro 

rok 2015 méně než 50 unikátních pojištěnců této pojišťovny. Tento dodatek neobsahuje 

ustanovení pro regulační omezení, neboť ta nelze při takovém nevýznamném počtu pojištěnců 

uplatnit. Nad rámec vyhlášky ZP nabízí v dodatku hodnotu bodu ve výši 1,04 Kč, jakožto 

kompenzaci za administraci malého počtu pojištěnců. 

 

B) Velký počet pojištěnců – tzn. běžná situace nad 50 unikátních pojištěnců. V tomto návrhu 

dodatku figuruje standardní hodnota bodu dle úhradové vyhlášky ve výši 1,03 Kč. Nad rámec 

úhradové vyhlášky je však nabízeno ve vzorci úhrady zvýšení o index 1,01 pro 

poskytovatele ordinující alespoň 30 hodin týdně a nabízející objednávkový systém 

s možností pacientů objednat se na konkrétní den a hodinu s maximálním zpožděním do 

30 minut. Pro ambulantní poskytovatele, kteří tyto podmínky nesplňují, platí index 1,0, tedy 

uplatní se vzorec přesně dle úhradové vyhlášky. 

 

Veškerý zbytek textu návrhu dodatku v obou variantách odpovídá úhradové vyhlášce, ČLK 

proto může doporučit ambulantním specialistům, aby tento úhradový dodatek pro rok 2015 

podepsali. ČLK však zároveň upozorňuje, že Zdravotní pojišťovna Škoda nenabízí 

žádné bonifikace pro lékaře, kteří jsou držiteli plného Diplomu celoživotního vzdělávání 

ČLK. ZP Škoda do dnešního dne nijak nereagovala na žádost ČLK o jednání o možnostech 

takové bonifikace.  

 

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (211) nabízí dodatky ve dvou variantách: 

 

A) Poskytovatel může dostávat předběžné měsíční úhrady dle zálohové výsledné hodnoty 

bodu vypočteného podle vzorce v dodatku, který odpovídá vzorci v příloze č. 3 úhradové 

vyhlášky pro rok 2015. 

 

B) Poskytovatel může dostávat paušálně určené měsíční předběžné úhrady. 

 

Obojí pak bude předmětem výsledného vypořádání za rok 2015. Bude plně záležet na každém 

poskytovateli, jaká z variant mu více vyhovuje, a kterou tedy zvolí, ani jedno z toho není 

principiálně špatně. 

 

Výhodou oproti úhradové vyhlášce je v obou variantách zvýšení limitu pro úhradu 

„regulačních poplatků“ – signálních kódů 09543 o 10 %. Poskytovatel tedy může ZPMV 

vykázat 110 % „regulačních poplatků“ ve výši 30 Kč pomocí zmíněného signálního kódu 

v porovnání s tím, kolik regulačních poplatků vybral přímo od pacientů v roce 2013. 

Úhradová vyhláška uvádí v § 16 toliko 100 % maximální limit. 

 

Pokud jde o regulační opatření, v této části návrhu dodatku v obou variantách je uvedeno, že 

regulační mechanismy podle přílohy č. 3 úhradové vyhlášky se uplatní až poté, co meziroční 

nárůst celostátních nákladů ZPMV na segment ambulantních specialistů převýší 7 %. Což je 

další výhoda oproti textu úhradové vyhlášky, byť jsme si vědomi, že tyto skutečnosti budou 



pro poskytovatele zdravotních služeb zřejmě dosti obtížně ověřitelné. Poskytovatel může a 

nemusí ZPMV věřit, že nárůst skutečně překročil 7 %, každopádně tak či tak by poskytovatel 

byl u těchto regulací přinejhorším na úrovni, kterou udává úhradová vyhláška, nikoliv hůře. 

 

Regulace v konkrétních případech u jednotlivých poskytovatelů pak musí být dále projednány 

se zástupci poskytovatelů, což ovšem již několik let standardní součást úhradového dodatku 

ZPMV. 

 

Veškerý zbytek textu návrhu dodatku v obou variantách odpovídá úhradové vyhlášce, i tento 

dodatek proto ČLK může doporučit ambulantním specialistům k podpisu. ČLK však zároveň 

upozorňuje, že Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra nenabízí žádné bonifikace pro 

lékaře, kteří jsou držiteli plného Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK. ZP MV do 

dnešního dne nijak nereagovala na žádost ČLK o jednání o možnostech takové bonifikace.  
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