
Stanovisko ČLK k úhradovému dodatku ZPMV pro AS na rok 2016 

 
     Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR 211 (ZPMV) rozesílá soukromým poskytovatelům 

zdravotních služeb – ambulantním specialistům návrh úhradového dodatku ke smlouvě o 

poskytování a úhradě zdravotních služeb pro rok 2016. K tomuto dodatku vydává Česká lékařská 

komora následující stanovisko. 

     Návrh dodatku obsahuje jisté odlišnosti od úhradové vyhlášky pro rok 2016, které lze rozdělit na 

pozitivní a negativní. 

Pozitiva: 

 Zvýšení koeficientu ve vzorci výpočtu maximální úhrady z 1,03 na 1,04 oproti úhradové 

vyhlášce – tedy nárůst oproti úhradě v roce 2014 o 4 % namísto o 3 %, který garantuje 

úhradová vyhláška. 

 Celkové finanční vypořádání roku 2016 do 120 dnů (dle vyhlášky do 150 dnů). 

 Zvyšuje se limit pro tzv. nevýznamný počet pojištěnců z 50, které uvádí úhradová vyhláška, 

na 100 pojištěnců. Pokud tedy poskytovatel ošetří 100 a méně pojištěnců ZPMV, vše bude 

hrazeno hodnotou 1,03 Kč za bod. 

 Zálohové platby budou poskytovány formou výkonové úhrady se zálohovou hodnotou bodu 

1,03 Kč, což bude pro většinu poskytovatelů zřejmě přijatelnější, nežli zálohové platby 

podle úhrady v roce 2014, která nemusí s nárokem na úhradu v roce 2016 korelovat. V 

souvislosti s tímto způsobem určení měsíčních předběžných úhrad je třeba upozornit, že při 

překročení úhradového limitu hrozí vznik přeplatku, který bude muset být vrácen zdravotní 

pojišťovně. 
 

Negativa: 

 Ve vzorci pro výpočet maximální úhrady chybí zohlednění tzv. mimořádně nákladných 

pojištěnců, které garantuje úhradová vyhláška.  

 Do hodnoty PUROo nejsou na rozdíl od úhradové vyhlášky započítány ZUM a ZULP. 

Dopad této změny nelze jednoznačně posoudit. Vzhledem k tomu, že úhradový dodatek v čl. 

1 odst. 3 bodu stanoví, že PUROo omezuje celkovou výši úhrady poskytovateli (viz 

úhradový vzorec v úhradovém dodatku), je možný i takový výklad, že limit úhrady pro rok 

2016 stanoví ZPMV podle úhrady za výkony v roce 2014 bez úhrady ZUM a ZULP, avšak 

tento limit použije jako limit pro celkovou úhradu v roce 2016, tj. včetně ZUM a ZULP. 

Ujednání o způsobu stanovení celkové výše úhrady je v tomto smyslu nejasné. 

Poskytovatelům, kteří vykazují ZUM a ZULP, lze doporučit, aby písemným dotazem u 

ZPMV způsob výpočtu celkové úhrady, tj. včetně ZUM a ZULP ověřili. 

 

ČLK ponechává na každém poskytovateli, aby zvážil shora uvedené rozdíly návrhu úhradového 

dodatku proti úhradové vyhlášce pro rok 2016 s ohledem na ekonomické a další parametry své 

praxe. Pro poskytovatele, pro které nebude návrh úhradového dodatku akceptovatelný, platí, že 

ZPMV je při odmítnutí návrhu úhradového dodatku povinna hradit zdravotní služby dle úhradové 

vyhlášky na rok 2016 (vyhláška č. 273/2015 Sb. – příloha č. 3). Pokud poskytovatel návrh 

úhradového dodatku odmítá, je třeba, aby své stanovisko v co nejkratší době sdělil písemně 

zdravotní pojišťovně a požádal ji o předložení úhradového dodatku, který bude v souladu 

s úhradovou vyhláškou pro rok 2016.  
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