
 

 
 

 
V Táboře 15. 4. 2020 

 
 
Vážení členové SAD, milé kolegyně a kolegové, 
  
Zítra, 16. 4. 2020, proběhne první společné jednání zástupců segmentu „Ambulantních specialistů“ se 

zdravotními pojišťovnami v rámci „Dohodovacího řízení“ o úhradách pro rok 2021. S ohledem na 

negativní dopady na provoz našich praxí, způsobených opatřeními zavedenými v souvislosti s šířením 

infekce COVID-19, však prvním bodem jednání budou stabilizační opatření pro rok 2020. 

Jak jsme Vás již informovali, kromě dohodovacího řízení, jsme spojili síly i v rámci iniciativy „UDRŽENÍ 

LÉKAŘSKÝCH PRAXÍ V CHODU“ (www.informacepropraxi.cz) s dalšími dvěma spolky, SPGE 

(www.spge.cz) a SAI (www.saicr.cz). Tato koaliční spolupráce nám dává vyšší vyjednávací sílu, kdy 

součtem plných mocí jsme na čtvrtém místě z celkového počtu třiceti subjektů reprezentujících 

poskytovatele v rámci segmentu ambulantních specialistů. 

Opakovaně jsme vyzývali zástupce jednotlivých spolků v segmentu AS k přípravným jednáním pro 

stanovení priorit pro náš segment, k čemuž bohužel nedošlo. 10. 4. přišla pozvánka na 16. 4. od 

mluvčího segmentu, MUDr. Zorjana Jojka, ovšem bez jakéhokoli návrhu strategie, programu a bodů 

pro jednání. 12. 4. jsme proto znovu poslali naše návrhy a teprve 14. 4. nám byl zaslán první návrh 

stabilizačních opatření pro rok 2020 připravený Radou SAS a pozvolna začaly přicházet i náměty od 

ostatních uskupení. Pokud se nestane zázrak, tak na zítřejší jednání, které bude probíhat distanční 

formou přes Webex s vymezeným časem 90 minut a do kterého se připojí více než 50 účastníků, 

nemá segment ambulantních poskytovatelů ani 24 hodin před tímto důležitým jednáním jednotné 

požadavky, strategii ani plán. 

Považujeme za nešťastné, že ze strany koordinátora ani ostatních partnerů není o společný postup 

zájem. Jsme přesvědčeni, že kvůli této roztříštěnosti náš segment ambulantních specialistů, jako 

celek, více ztratí, než získá.  

Původně jsme Vás chtěli seznámit s konsenzuálními návrhy za celý segment AS. Vzhledem k jeho 

absenci jsme se však rozhodli, v rámci transparentnosti a vzájemné informovanosti, zaslat Vám dnes 

návrhy koalice SAD-SAI-SPGE pro jednání 16. 4. 2020: 

(1) Stabilizačních opatření zaměřených na zmírnění negativních dopadů na provoz našich praxí 

pro období dotčené šířením infekce COVID-19  

(2) Priorit a požadavků pro dohodovacího řízení pro rok 2021 

 

Velice Vám tímto děkujeme za podporu a těšíme na Vaše případné náměty a komentáře. 

S pozdravem 

 

MUDr. Irena Hejcmanová 
Předsedkyně SAD 
info@sadcr.com 

Ing. Jaroslav Duba 
OAKS Consulting s.r.o. 
jaroslav.duba@oaks.cz 
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Stabilizační opatření SAD-SAI-SPGE na zmírnění negativních dopadů na provoz praxí 

ambulantních specialistů pro období dotčené šířením infekce COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Irena Hejcmanová 
Předsedkyně SAD 
info@sadcr.com 

+420 773 196 691 

MUDr. Miroslava Aszalayová 
Předsedkyně SAI 

info@saicr.cz 
+420 606 705 958 

MUDr. Luděk Hrdlička 
Předseda SPGE 
info@spge.cz 

+420 736 772 445 

Ing. Jaroslav Duba 
OAKS Consulting s.r.o. 

info@informacepropraxi.cz 
+420 606 613 224 

1. Stabilizační opatření pro poskytovatele, kterým se úhrada plně nebo částečně stanoví podle bodu A2 

vyhlášky 268/2019 Sb. (úhrada pomocí PURO) 

1.1. Poskytovatelům, kteří v měsících dotčených dopady šíření infekce COVID-19, poskytovali zdravotní 

služby v rozsahu alespoň 80% ordinačních hodin uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy o poskytování a 

hrazení zdravotních služeb, nebo těm, kteří byli nuceni omezit provoz z důvodu nařízené karantény 

a/nebo uzavřením oblasti či místa výkonu praxe,  bude garantována minimální výše měsíční 

úhrady (dále MVÚ-1) v dotčeném období ve výši jedné dvanáctiny 111% úhrady v roce 2018 (viz. 

postup dle bodu 9 části A vyhlášky č. 268/2019 Sb.). 

1.2. U poskytovatele, který v referenčním roce neexistoval, nebo neměl se zdravotní pojišťovnou 

uzavřenou smlouvu, se MVÚ vypočte, jako průměr z vykázané a zdravotní pojišťovnou uhrazené 

péče v roce 2019 a 2020.  

1.3. Pokud poskytovatel omezil rozsah ordinačních hodin oproti Příloze 2 o více než 20% za týden, 

MVÚ-1 vypočtená dle bodu 1.1. a 1.2. se mu poníží o dané procento. 

2. Stabilizační opatření pro poskytovatele, kterým se úhrada plně nebo částečně stanoví podle bodu A1 

vyhlášky 268/2019 Sb. (výkonová úhrada) 

2.1. Poskytovatelům, kteří v měsících dotčených dopady šíření infekce COVID-19, poskytovali zdravotní 

služby v rozsahu alespoň 80% ordinačních hodin uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy o poskytování a 

hrazení zdravotních služeb, nebo těm, kteří byli nuceni omezit provoz z důvodu nařízené karantény 

a/nebo uzavřením oblasti či místa výkonu praxe, bude garantována minimální výše měsíční 

úhrady (dále MVÚ-2) v dotčeném období ve výši průměrné úhrady uhrazené zdravotními 

pojišťovnami za období březen 2019 až únor 2020, se zohledněním dynamiky nárůstu rozsahu 

poskytovaných služeb v roce 2020.  

2.2. Pokud poskytovatel omezil rozsah ordinačních hodin oproti Příloze 2 o více než 20% za týden, 

MVÚ-2 vypočtená dle bodu 2.1. se mu poníží o dané procento. 

3. Společná ustanovení pro poskytovatele uvedené v bodech 1. a 2. 

3.1. Pokud bude produkce u poskytovatele v roce 2020 vyšší, než minimální garantovaná výše úhrad dle 

bodů 1. a 2., bude hrazena v konečném zúčtování skutečně vykázaná a uznaná zdravotní péče dle 

smluvního dodatku. 

3.2. V rámci stabilizačních opatření nebudou v roce 2020 uplatňována regulační omezení dle bodu B) 

Přílohy č.3 vyhlášky 268/2019 Sb. 

3.3. Pro účely stanovení MVÚ-1 a MVÚ-2 zašle poskytovatel čestné prohlášení s uvedením skutečného 

rozsahu ordinačních hodin v dotčeném období. 

3.4. Pro rok 2022 bude referenčním rokem 2019 + koeficient navýšení 

 



     

 

Návrhy priorit SAD-SAI-SPGE k jednáním o úhradách pro rok 2021 v rámci 

dohodovacího řízení 
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A. Nepodkročitelná hranice 1 Kč/bod u všech pojišťoven 

B. Promítnutí změn v bodových hodnotách výkonů do úhrad v roce 2021 

C. Valorizace hodnoty práce nositele výkonu a promítnutí změn v bodových hodnotách 

výkonů do úhrad v daném roce 

D. Možnost úpravy PMÚ dle předchozího roku u nových poskytovatelů 

E. Pokud došlo u poskytovatele v hodnoceném roce oproti referenčnímu roku ke změně 

struktury a rozsahu poskytované péče v důsledku čehož vypočtené PURO neodpovídá 

realitě, bude PURO upraveno podle úhrad srovnatelných poskytovatelů se zohledněním 

rozsahu a struktury péče 

F. Zachování maximální korunové hodnota bodu 1,17 Kč při splnění bonifikačních kritérií 

(1,07 Kč + (0,04 Kč + 0,04 Kč + 0,02 Kč) za bonifikační kritéria). 

G. Zachování maximálního koeficientu navýšení PURO pro rok 2021 o 17% (5% fixní 

koeficient + (4% +4%+4%) za bonifikační kritéria). 

H. Zachování kolorektálního screeningu v režimu výkonových úhrad 


