
VZP napravuje nespravedlnosti v úhradách  

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR přistoupila k nápravě některých nespravedlností v úhradě 

ambulantním specialistům, ke kterým došlo v průběhu minulých let: 

1. VZP ČR dorovná všem ambulantním specialistům úhradu za rok 2018 a 2019 

tak, aby skutečná hodnota bodu neklesla pod 1 Kč. 

 

Uvedený záměr bude realizován úhradovým dodatkem, který VZP ČR ambulantním 

specialistům začala rozesílat v těchto dnech, tj. koncem září tohoto roku. Dodatek 

obsahuje ujednání o odlišném způsobu úhrady pro rok 2019 od úhradové vyhlášky, 

který spočívá v tom, že pokud při limitaci úhrady úhradovým vzorcem klesne v roce 

2019 výsledná hodnota bodu pod 1 Kč, bude poskytovateli úhrada „dorovnána“ do 

hodnoty bodu 1 Kč. Jinými slovy, pokud poskytovatel nabídnutý úhradový dodatek 

podepíše, budou mu všechny vykázané a uznané body za rok 2019 uhrazeny 

minimálně s hodnotou bodu 1 Kč. 

 

Ten samý mechanismus bude použitý pro dorovnání úhrady za rok 2018 u těch 

poskytovatelů, kterým byla v roce 2018 uhrazena vykázaná péče se skutečnou 

hodnotou bodu pod 1 Kč. Tito poskytovatelé budou mít v navrženém dodatku navíc 

ustanovení týkající se bonifikace za rok 2019, která je ve skutečnosti dorovnáním 

úhrady za rok 2018 na hodnotu bodu 1 Kč. Tento doplatek roku 2018 vstoupí do 

referenčních hodnot pro rok 2020. 

 

Dorovnání úhrady všem ambulantním specialistům alespoň na hodnotu bodu 1 Kč je 

významným krokem k narovnání nespravedlností v úhradách způsobených celou 

řadou nesystémových regulačních opatření. Tento krok VZP ČR lze hodnotit velice 

kladně       a dodatek lze doporučit k podpisu. Dodatek musí být podepsán a vrácen 

VZP ČR              nejpozději k datu, který bude v dodatku uveden. 

 

2. Náprava nesprávného postupu VZP ČR při nasmlouvání nových výkonů 

VZP ČR v minulosti postupovala při úhradě nových výkonů v rozporu s úhradovou 

vyhláškou. Pokud VZP ČR se smluvními partnery v minulosti sjednala nové výkony, 

přidávala do smlouvy podmínku, že nasmlouvání nových výkonů není důvodem 

k navýšení úhrady (referenčního limitu), resp. že nově nasmlouvané výkony nebudou 

zohledněny v úhradě, jak předpokládá úhradová vyhláška. Postupem času VZP ČR 

začala některé nové výkony úhradově zohledňovat (materiálově nebo přístrojově 

nákladné), ale nikoli postupem dle úhradové vyhlášky, ale individuálním navýšením 

hodnoty PURO. 

Po ukončení dohodovacího řízení pro rok 2020 VZP ČR přehodnotila svůj postoj              

a oznámila, že při úhradě nových výkonů bude postupovat v souladu s úhradovou 

vyhláškou, která pro rok 2019 (vyhláška č. 201/2018 Sb.) uvádí následující: 

 



U poskytovatele, s nímž zdravotní pojišťovna nasmlouvala oproti referenčnímu období 

nové výkony, jejichž vlivem dojde v některé odbornosti k nárůstu průměrné úhrady 

na jednoho unikátního pojištěnce, se celková výše úhrady poskytovateli podle bodu 3 

navýší o hodnotu poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných nově 

nasmlouvaných výkonů, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných 

léčivých přípravků. Nově nasmlouvané výkony se pro tyto účely ocení podle seznamu 

výkonů s použitím hodnoty bodu podle bodu 2. 

Ti poskytovatelé, kteří nasmlouvali nové výkony v roce 2017, 2018 nebo 2019 

s podmínkou, že se nepromítnou do úhrad, a současně pro rok 2019 sjednali dodatkem 

individuální navýšenou hodnotu PURO, obdrží od VZP ČR dodatek, kterým jim         

VZP ČR umožní dodatek s individuálně sjednanou hodnotou PURO pro rok 2019 

zrušit. Tento postup lze doporučit u těch poskytovatelů, u kterých individuálně 

sjednaná hodnota PURO neumožní dosáhnout stejné nebo vyšší úhrady, jako při 

použití shora citovaného ustanovení úhradové vyhlášky.  

Nutno upozornit, že ne u každého musí být zrušení dohodnuté hodnoty PURO pro rok 

2019 výhodné. Doporučujeme si pečlivě prostudovat a promyslet postup při 

úhradovém zohlednění nových výkonů uvedený v metodice VZP ČR pro zohlednění 

nových výkonů (čl. 3 – přepočet celkové výše úhrady za rok 2019), který se uplatní 

v případě, kdy poskytovatel zruší dodatek s individuálně navýšeným PURO. Dodatek 

pro rok 2019 s individuálně navýšeným PURO lze doporučit zrušit pouze v případě, 

kdy bude zřejmé, že postup dle čl. 3 metodiky VZP ČR povede k vyšší úhradě, nežli 

připouští nově sjednaný limit PURO navýšený o 3 – 9% (procentuální navýšení PURO 

je individuální u každého poskytovatele podle rozsahu splněných bonifikačních 

kritérií). Podepsaný dodatek musí být VZP ČR vrácen nejpozději do 31.12.2019. Na 

promyšlení a posouzení jeho dopadu je tedy dostatek času. 

V souvislosti se změnou přístupu k úhradě nových výkonů VZP ČR aktuálně 

rozesílá i nové přílohy č. 2 těm poskytovatelům, kteří sjednali nové výkony v roce 

2019 ještě s podmínkou, že nové výkony nebudou zohledněny v úhradě. V nových 

přílohách     č. 2 již tato podmínka uvedena není. Změnu přílohy je třeba VZP ČR 

potvrdit (vrátit podepsanou) opět nejpozději do 31.12.2019.  

Poskytovatel, který zruší individuálně sjednanou hodnotu PURO pro rok 2019 a bude 

požadovat úhradové zohlednění nových výkonů dle úhradové vyhlášky, bude muset           

o zohlednění požádat v rámci námitky proti vyúčtování roku 2019. 

Podrobná metodika postupu VZP ČR při úhradovém zohlednění nových výkonů je 

zveřejněna na stránkách VZP ČR i ČLK www.lkcr.cz.  

 

http://www.lkcr.cz/

