
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

H ZS:! ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 10. prosince 2019

Praha 18. prosince 2019

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informací dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

KVámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené

Ministerstvu zdravotnictví dne 10. prosince 2019, evidované pod

ve věci dotazů:

1) Kdy proběhlo dohodovací řízení stanovující hodnotu bodu pro poskytování

zdravotních služeb pro rok 2017?

2) Jaký výsledek toto dohodovací řízení přineslo?

3) Jaká byla stanovena výše hodnoty bodu, výše úhrad hrazených služeb

a regulační omezení?

4) Jaká byla hodnota bodu pro poskytování hrazených služeb v odbornosti 701

pro rok 2017?

Vám sděluji následující:

Ad dotaz č. 1)

Dohodovací řízení k úhradám na rok 2017 probíhalo v období od 2. února 2016

do 20. června 2016.

Ad dotaz č. 2)

V zákonem stanoveném termínu účastníci dohodovacího řízení dospěli k dohodě,

z celkového počtu 14 segmentů zdravotní péče, v 6 segmentech, a to ve skupině

poskytovatelů ambulantní hemodialyzační péče, skupině poskytovatelů ambulantních

stomatologických služeb, skupině poskytovatelů mimolůžkových laboratorních

'už

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Vyřizuje:

tel./fax.: +420

Kancelář

224

ministra

971 III, email: wmMmsx.MAmmjmaza



a. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

"1:71'! 9×: É2:I ČESKÉ REPUBUKY

a radiodiagnostických služeb, skupině poskytovatelů zdravotnické záchranné služby

a přepravy pacientů neodkladné péče a lékařské pohotovostní služby, vyjma

stomatologické, skupině poskytovatelů zdravotnické dopravní služby a skupině

poskytovatelů ambulantních gynekologických služeb. Ve skupině poskytovatelů

mímolůžkových ambulantních specializovaných služeb, vysokoškolsky vzdělaných

pracovníků ve zdravotnictví (zejména klinických psychologů a klinických logopedů)

a ortoptistů nebylo pro rok 2017 dosaženo dohody a znění vyhlášky stanovilo

ministerstvo zdravotnictví samo.

Ad dotaz č. 3)

Hodnotu bodu, výši úhrady a regulační omezení pro rok 2017 naleznete v příloze č. 3

vyhlášky č. 348/2016 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb

a regulačních omezení pro rok 2017 (dále jen „úhradová vyhláška"). Základní hodnota

bodu byla v roce 2017 stanovena ve výši 1,03. Celková výše úhrady poskytovateli

nepřekročí částku, která se vypočte takto:

1,035 x POPzpoZ x PUROo + 1,035 x max[PUROo x POPzpoMh; (UHRMh - UHRMr)].

Podrobný popis jednotlivých proměnných je uveden ve výše uvedené příloze vyhlášky,

zjednodušeně se jedná o 1,035 násobek počtu ošetřených pacientů a průměrné úhrady

za výkony na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného poskytovatelem v referenčním

období, se zohledněním mimořádně nákladných pojištěnců.

Tento úhradový mechanismus při nezměněné produkci nesnižuje úhradu, ke snížení

úhrady dochází pouze v případě zvýšení průměrné úhrady na unikátního pojištěnce

oproti referenčnímu období. Pokud u poskytovatele dojde ke změně struktury péče (nově

nasmlouvané výkony atd.), která by mohla vychylovat průměrnou úhradu od referenční

průměrné úhrady, poskytovatel by to měl řešit se zdravotní pojišťovnou, která to může

zohlednit při výpočtu úhrady.

Ad dotaz č. 4)

Viz odpověď na předchozí otázku - poskytovatelé poskytující hrazené služby

v odbornosti 701 jsou poskytovateli specializované ambulantní péče neuvedené v bodě 1

přílohy č. 3 k úhradové vyhlášce, řídí se tedy ustanoveními uvedenými v bodu 2

této přílohy. Pokud ovšem poskytovatel uzavře se zdravotní pojišťovnou úhradový

dodatek na daný rok, úhradová vyhláška se na tohoto poskytovatele nevztahuje a řídí se

při stanovení hodnoty bodu, výše úhrady a regulačního omezení tímto podepsaným

úhradovým dodatkem.
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