
Vyhláška, kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče 
hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení pro rok 2008 

 
   Dne 20.12.2007 obdržela ČLK z ministerstva zdravotnictví hotový text tzv. úhradové 
vyhlášky. Česká lékařská komora neměla žádnou možnost znění vyhlášky ovlivnit. Ministr 
zdravotnictví nereagoval  na návrhy komory, které mu s výzvou k jednání zaslala ČLK-o.s. 
jako řádný účastník dohodovacího řízení.    
 
   Zatím co v segmentu praktických lékařů vyhláška přibližně respektuje dohodu, kterou s  
pojišťovnami uzavřely SPL a SPLDD, tak ministerstvem určený způsob úhrady v segmentu 
ambulantních specialistů zcela odporuje tomu, o čem jednali v rámci DŘ zástupci 
poskytovatelů zdravotní péče s pojišťovnami. Účastníci DŘ se totiž shodli, že úhrady pro rok 
2008 musí vycházet ze seznamu zdravotních výkonů platného od 1.1.2006. MZ naopak 
navrhuje zafixování současného systému paušální úhrady na rodné číslo, která vychází 
z úhrady na jedno rodné číslo v roce 2007, tedy nikoliv z počtu bodů vykázaných a uznaných 
podle seznamu výkonů, který platí od 1.1.2006. MZ fixuje veškeré nespravedlnosti, které měl 
odstranit seznam výkonů platný od 1.1.2006.  
 
   Péče v segmentu ambulantních specialistů bude hrazena následujícím způsobem:  
- stejný způsob úhrady jako v roce 2007, tedy maximální úhrada na jedno RČ v závislosti na 
výši úhrady v roce 2007, která odvisí od péče vykázané v roce 2005 ( podle již neplatného 
seznamu výkonů ) 
- maximální úhrada na jedno RČ bude ve výši 106 % této úhrady v roce 2007  
- pokles hodnoty bodu z 1,05 Kč na 1,00 Kč 
- výkony nad tento limit budou sice propláceny, avšak s hodnotou bodu pouhých 30 haléřů 
 
   Vzhledem k tomu, regulační poplatky alespoň v prvních měsících sníží počty pacientů, 
dojde k poklesu počtu unikátních RČ a kvůli očekávané změně spektra pacientů ( odpadnou 
tzv. banality ) se zvýší náklady na jedno RČ a zdravotnické zařízení tedy snáze překročí 
limity pro regulace nákladů za léky a indukovanou péči. Kvůli očekávané míře inflace v roce 
2008 (5 – 10 %) dojde tedy k poklesu reálných příjmů většiny ambulantních specialistů. 
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