
VZP – vypořádání regulací za rok 2013 
 
Vážený pane prezidente, 
  
obracím se na Vás v návaznosti na naši dohodu, konkrétně na vypořádání námitek proti regulacím, 
pokud lékař překročí limit o více než 200 000 Kč.  
Dovoluji si Vám zároveň oznámit, že byly ukončeny výpočty regulačních srážek pro segmenty 
praktických lékařů, ambulantních specialistů a gynekologů za rok 2013. Regulační srážky za rok 2013 
vzhledem k nepřekročení nákladů ve ZPP nebudou uplatňovány za přepsané léčivé přípravky a 
zdravotnické prostředky, za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál. 
Regulační srážky za vyžádanou péči  budou uplatňovány v souladu s naší dohodou, tzn.  jen pokud 
bude překročen  limit daný vyhláškou o více než 200 000 Kč, a to až po vypořádání námitek v rámci 
jednání rozhodčího orgánu. 
  
V souvislosti s tím, Vás žádám o sdělení zástupců ČLK do rozhodčího orgánu v jednotlivých regionech, 
kde budou na našich regionálních pobočkách jednání probíhat. Důvodem je urychlení projednání a 
zejména jejich hladký průběh. 
 
Seznam regionálních poboček: 
Regionální pobočka Praha 
Regionální pobočka Plzeň 
Regionální pobočka Ústí nad Labem 
Regionální pobočka Hradec Králové 
Regionální pobočka Brno 
Regionální pobočka Ostrava 
  
 Dále Vám zasílám v tabulce předběžný odhad očekávaného počtu poskytovatelů dle segmentů a 
regionální pobočky, kde došlo k překročení limitu o více než 200 000 Kč. 
  

 
Segment 

RP VZP AS GYN PL Celkem za RP 

Praha 34 3 1 38 

Plzeň 7 2 1 10 

Ústí 11 1 1 13 

Hradec Králové 6 0 0 6 

Brno 8 1 0 9 

Ostrava 7 0 1 8 

Celkem za segment 73 7 4 84 

  
Dovolte mi upozornit Vás, že podmínkou projednání v rozhodčím orgánu je ze strany poskytovatele 
podané odvolání (námitka) proti regulaci ve stanovené lhůtě.  
  
Prosím Vás o předání této informace Vašim členům.  Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem 
  
V Praze 26.3.2014 
MUDr. JUDr. Petr Honěk - náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči 
 


