
 

 

 

  

  

       

 

 

Memorandum k pilotnímu projektu hemodialyzační 

péče pro rok 2019 

 

Ministerstva zdravotnictví ČR, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Vojenské 

zdravotní pojišťovny ČR, České průmyslové zdravotní pojišťovny, Oborové 

zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, 

Zaměstnanecké pojišťovny Škoda, Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra 

ČR, Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny, Asociace nemocnic 

České republiky a Asociace českých a moravských nemocnic 

 
 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku podepsali zástupci: 

Ministerstva zdravotnictví České republiky 

se sídlem: Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 

IČ:   00024341 

Jejímž jménem jedná: Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ministr 

(dále jen „Ministerstvo zdravotnictví“) 

 

a 

Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky 

se sídlem: Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3 

IČ:   41197518 

Jejímž jménem jedná: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel 

(dále jen „Všeobecná zdravotní pojišťovna“) 

 

a 

Vojenské zdravotní pojišťovny ČR 

se sídlem: Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9 

IČ:   47114975  

Jejímž jménem jedná: Ing. Josef Diessl, generální ředitel 

 

a 

České průmyslové zdravotní pojišťovny 

se sídlem: Jeremenkova 161/11, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

IČ:    47672234 

Jejímž jménem jedná: JUDr. Petr Vaněk, Ph.D., generální ředitel 
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a 

Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

se sídlem: Roškotova 1225/1, Braník, 140 00 Praha 4 

IČ:   47114321 

Jejímž jménem jedná: Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel 

 

a 

Zaměstnanecké pojišťovny Škoda 

se sídlem: Husova 302/9, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 

IČ:   46354182 

Jejímž jménem jedná: Ing. Darina Ulmanová MBA., ředitelka 

 

a 

Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky 

se sídlem: Vinohradská 2577/ 178, 130 00 Praha 3 

IČ:   47114304 

Jejímž jménem jedná: MUDr. David Kostka MBA, generální ředitel 

 

a 

Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny 

se sídlem: Michálkovická  967/108, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 

IČ:   47673036 

Jejímž jménem jedná: Ing. Antonín Klimša MBA, výkonný ředitel 

(dále jen „Revírní bratrská pokladna“) 

 

a 

Asociace nemocnic České republiky 

se sídlem: Argentinská 38/286, 17000 Praha 7 – Holešovice 

IČ:   70837678 

Jejímž jménem jedná: Ing. Jaroslava Kunová, výkonná předsedkyně 

(dále jen „Asociace nemocnic“) 

 

a 

Asociace českých a moravských nemocnic 

se sídlem: Bělocerkevská 18, 100 00 Praha 10 

IČ:   12895865 

Jejímž jménem jedná: MUDr. Eduard Sohlich, MBA, předseda 

 

toto memorandum: 

Na základě výsledků dohodovacích řízení o  hodnotách bodu, výše úhrad hrazených služeb 

a regulačních omezeních pro rok 2019 vzniká pro rok 2019 potřeba některé úhradové 

mechanismy v oblasti služeb hemodialyzační péče zaměřené na hodnocení kvality a motivaci 

poskytovatelů k racionalizaci a zvýšení kvality poskytovaných služeb upravit tímto 

memorandem. Je nutné upřesnit úhradové mechanismy, které budou poskytovatele lůžkové péče 

motivovat k předávání dat pro účely vyhodnocení kvality poskytovaných služeb a k umožnění 

bonifikace nejkvalitnějších poskytovatelů. Ve snaze naplnit výše uvedené cíle se signatáři 



3 

 

memoranda dohodli na úpravě úhradových mechanismů pro rok 2019 pro poskytovatele lůžkové 

péče v odbornosti hemodialýza: 

 

1. Pro poskytovatele lůžkové péče poskytující hemodialyzační péči v rámci ambulantní péče je 

hodnota bodu stanovena ve výši 0,92 Kč, s výjimkou výkonů 18530 a 18550 podle seznamu 

výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 0,77 Kč.  

 

2. Poskytovatel bude referovat výsledky o jim poskytované hemodialyzační péči do Registru 

dialyzovaných pacientů (dále jen „RDP“) České nefrologické společnosti, o. s. (dále jen 

„ČNS“). Úhrada za referování je zahrnuta v bonifikaci za nepřetržitý provoz 16/7, která 

nabývá hodnoty 0,05 Kč. Poskytovatel bude hradit správci registru správní poplatek. 

 

3. Hodnota bodu se navýší o 0,02 Kč v případě, že poskytovatel v hodnoceném období 

referoval do RDP a splní stanovená, předem dohodnutá, kvalitativní kritéria léčby, která 

budou vypočtena podle údajů odeslaných do RDP. Výsledky vyhodnocení kvalitativních 

kritérií pro jednotlivé poskytovatele předá ČNS zdravotní pojišťovně nejpozději do 

31. 3. 2020. Vypočtená částka navýšení úhrady bude poskytovateli uhrazena nad rámec 

složky ambulantní úhrady a finančně vypořádána nejpozději do 180 dnů po dni skončení 

hodnoceného období. 

 

4. Mechanismus úhrady se nevztahuje na případy hospitalizací. 

 

 

 

 

 

V Praze dne …………… 

 

 

 

 

 

Za Ministerstvo zdravotnictví ČR   Za Všeobecnou zdravotní pojišťovnu 

 

 

 

………………………………………  ……………………………………… 

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA   Ing. Zdeněk Kabátek 

 

 

 

 

 

Za Vojenskou zdravotní pojišťovnu ČR            Za Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu  

 

 

 

………………………………………  ……………………………………… 

Ing. Josef Diessl     JUDr. Petr Vaněk, Ph.D. 
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Za Oborovou zdravotní pojišťovnu   Za Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda 

zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

 

 

 

………………………………………  ……………………………………… 

Ing. Radovan Kouřil     Ing. Darina Ulmanová, MBA 

 

 

 

 

 

Za Zdravotní pojišťovnu     Za Revírní bratrskou pokladnu 

ministerstva vnitra České republiky 

 

 

 

………………………………………  ……………………………………… 

MUDr. David Kostka, MBA    Ing. Antonín Klimša, MBA 

 

 

 

 

 

Za Asociaci nemocnic    Za Asociaci českých a moravských nemocnic 

 

 

 

………………………………………  ……………………………………… 

Ing. Jaroslava Kunová        MUDr. Eduard Sohlich, MBA 


