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Novela zákona 48/97 Sb. (1)

§§11, 11, odstodst 1, p1, píísm. d)sm. d)
-- ZruZruššeneníí slov slov „„ani v souvislosti s poskytnutani v souvislosti s poskytnutíím m 

ttééto pto péé��ee““ ve druhve druhéé vv��tt��..



Novela zákona 48/97 Sb. (2)

RegulaRegula��nníí poplatky:poplatky:
-- 30,30,-- KK�� za nza náávvšštt��vu u PL, PLDD, vu u PL, PLDD, StomStom., AS, ., AS, gyngyn., ., 

nnáávvšštt��vnvníí sluslužžbu.bu.
-- 30,30,-- KK�� za poloza položžku na ku na RpRp., ., 
-- 90,90,-- KK�� za nza náávvšštt��vu LSPP, vu LSPP, ÚÚPS.PS.
-- 60,60,-- KK�� za den hospitalizace.za den hospitalizace.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- celkový rocelkový ro��nníí limit 5000,limit 5000,--



Novela zákona 48/97 Sb. (3)

Výjimky pVýjimky p��i vybi vybíírráánníí poplatkpoplatk�� (mimo d(mimo d��ttíí a a 
dispenzarizace gravidndispenzarizace gravidníích):ch):

-- pp��i ochranni ochrannéém lm léé��eneníí nana��íízenzenéém soudem,m soudem,
-- pp��i li léé��eneníí infekinfek��nníího ho onemonem., kter., kteréému je pojimu je pojišštt��nec nec 

povinen se podrobit, ppovinen se podrobit, p��i nai na��íízenzenéé isolaci,isolaci,
-- hmotnhmotnáá nouze (potvrzennouze (potvrzeníí mladmladšíší, ne, nežž 30 dn30 dníí),),
-- hemodialýza,hemodialýza,
-- laboratornlaboratorníí nebo diagnosticknebo diagnostickéé vyvyššetet��eneníí vyvyžžáádandanéé

ooššetet��ujujííccíím lm léékaka��em, pokud nenem, pokud neníí zzáároverove��
provedeno klinickprovedeno klinickéé vyvyššetet��eneníí..



Novela zákona 48/97 Sb. (4)

VykazovVykazováánníí výbvýb��ru poplatkru poplatk��::
-- 09543 09543 –– regularegula��nníí poplatek za npoplatek za náávvšštt��vu vu -- uhrazen uhrazen 

((��as výkonu:0, body: 0) as výkonu:0, body: 0) –– ze zze záákona povinný (PL),kona povinný (PL),
-- 09547 09547 –– regularegula��nníí poplatek poplatek –– pojipojišštt��nec od nec od úúhrady hrady 

poplatku osvobozen (poplatku osvobozen (��as výkonu:0, body: 0),as výkonu:0, body: 0),
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodika VZP Metodika VZP 



Novela zákona 48/97 Sb. (5)
Pokuta pPokuta p��i nevybi nevybíírráánníí poplatkpoplatk��::
-- ukluklááddáá ZP (funkce sprZP (funkce spráávnvníího orgho orgáánu)nu)
-- za opakovanza opakovanéé a soustavna soustavnéé nevybnevybíírráánníí poplatkpoplatk��
-- Pokuta aPokuta ažž 50 000,50 000,-- KK��
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ProblematickProblematickéé body:body:
-- Pokuta za nevybrPokuta za nevybráánníí, nikoli za nepo, nikoli za nepožžááddáánníí o výbo výb��r,r,
-- MoMožžnost ulonost uložžit pokutu opakovanit pokutu opakovan�� za totza totééžž nevybrnevybráánníí,,
-- NepNep��imim����enenáá vývýšška pokuty.ka pokuty.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- ZZáápis o odmpis o odmíítnuttnutíí zaplacenzaplaceníí poplatku s podpisem pacienta n. svpoplatku s podpisem pacienta n. sv��dka.dka.



Novela zákona 48/97 Sb. (6)

Dopady poplatkDopady poplatk��??
-- NavýNavýššeneníí pp��ííjmjm�� ZZ?ZZ?

-- Pokles obratu r.Pokles obratu r.��. u AS, u jednotlivých odbornost. u AS, u jednotlivých odbornostíí ((��T T -- 24% za 24% za 
I/2008)?I/2008)?

-- PP��esun pacientesun pacient�� od PL k AS ?od PL k AS ?
-- Tlak na Tlak na gategate--keepingkeeping??

Poplatky ANO nebo NE? Co je mPoplatky ANO nebo NE? Co je máá nahradit?nahradit?
-- limity/ regulace (2006 limity/ regulace (2006 –– 1988)?1988)?
-- navýnavýššeneníí zdravotnzdravotníí dandan��? ? 
-- ??



Novela zákona 48/97 Sb. (7)

NovNováá prprááva lva léékkáárnrnííka:ka:
-- ZmZm��na typu lna typu léékk�� bez zmbez zm��ny ny úú��inninnéé lláátky, pokud nentky, pokud neníí na na 

RpRp vyznavyzna��eno eno „„NezamNezam����ovatovat““, , popožžááddáá--li o to pacient.li o to pacient.

CAVE:CAVE:
-- odpovodpov��dnost ldnost léékaka��e efekt le efekt léé��by vby v��etnetn�� nenežžáádoucdoucíích ch 

úú��inkink��,,
-- absence zabsence záápisu o dpisu o d��vodech zmvodech zm��ny v lny v léékkáárnrn��..

VyhlVyhlášáška 54/08 Sb.,   Vyhlka 54/08 Sb.,   Vyhlášáška 84/08 Sb.ka 84/08 Sb.



Vyhláška 54/08 Sb.

1)1) lléék na dobu k na dobu max. 3 mmax. 3 m��ssíícc��, zpravidla maxim, zpravidla maximáálnln�� 3 3 
balenbaleníí jednoho druhu ljednoho druhu lééku.  ku.  

2)2) Recept mRecept máá platnost platnost 14 dn14 dn��, neur, neur��íítete--li jiný termli jiný termíín, n, 
antibiotika nebo antimikrobiantibiotika nebo antimikrobiáálnlníí chemoterapeutika, platchemoterapeutika, platíí
max. max. 5 dn5 dníí, recept p, recept p��edepsaný pohotovostnedepsaný pohotovostníí sluslužžbou platbou platíí
jeden den.jeden den.

3)3) Opakovaný recept: Opakovaný recept: „„RepetaturRepetatur““ + + ��ííslicslicíí a slovy  poa slovy  po��et et 
výdejvýdej�� -- platnost 6 mplatnost 6 m��ssíícc��, neur, neur��íí--li lli léékaka�� jinak, max. jinak, max. 
vvššak 1 rok.ak 1 rok.

4)4) „„HradHradíí nemocnýnemocný““ (ru(rušíší se symbol se symbol „„PP““). ). 
5)5) „„NezamNezam����ovatovat““ (d(d��ííve ve „„RR““) ) 
6)6) !!! Raz!!! Razíítko ptko p��edepisujedepisujííccíího lho léékaka��e!!!e!!!



Vyhláška 84/08 Sb.

1)1) LLéékkáárnrníík hlk hlíídada��em poem po��tu vydaných balentu vydaných baleníí pp��i i 
pp��edpisu vedpisu vííce, nece, nežž jednoho balenjednoho baleníí (limit t(limit t��i i 
mm��ssííce ce –– dle ddle dáávkovvkováánníí).).

2) 2) ZmZm��na lna lééku ku 
-- StejnStejnáá úú��inninnáá lláátka, stejntka, stejnáá forma podforma podáánníí

(nedostupnost p(nedostupnost p��edepsanedepsanéého lho lééku a nemoku a nemožžnost nost 
odloodložžit výdej it výdej –– jen souhlas pacienta)jen souhlas pacienta)

-- JinJináá úú��inninnáá lláátka s podobným efektem tka s podobným efektem –– souhlas souhlas 
pacienta i ppacienta i p��edepisujedepisujííccíího ho lléépkapka��ee..



Novela zákona 48/97 Sb. (8)

1)1) zmzm��na pravidel Dna pravidel D�� o výo výšši i úúhrad a hodnothrad a hodnot��
bodu (preference individubodu (preference individuáálnlníích dohod ch dohod 
mezi ZZ a ZP)mezi ZZ a ZP)

2)2) zruzruššeneníí DD�� o Seznamu výkono Seznamu výkon��
3)3) ZruZruššeneníí výbvýb��rových rových ��íízenzeníí pro: vpro: vššechna echna 

ZZ pZZ p��i prolongaci smlouvy dle novi prolongaci smlouvy dle novéé
rráámcovmcovéé smlouvy, psmlouvy, p��i zmi zm��nn�� prpráávnvníí
formy.formy.



Seznam výkon� – jak dál?

�� Kultivace (nKultivace (nááklady a klady a ��asy výkonasy výkon��))
�� NNááhrada bývalhrada bývaléé komise komise ��. 2?. 2?
�� KlasifikaKlasifika��nníí systsystéém procedur m procedur –– Seznam Seznam 

sluslužžeb.eb.



Další zm�ny zákon� v rámci reformy 
ve�ejných financí:

1)1) NavýNavýššeneníí DPH u lDPH u léékk�� –– dopad na dopad na úúhrady?hrady?
2)2) ��editele VZP bude volit Spreditele VZP bude volit Spráávnvníí rada rada 

VZP.VZP.



Úhrady 2008:

Nedohoda Nedohoda –– vyhlvyhlášáška MZka MZ
�� Výkony,Výkony,
�� Regulace za pRegulace za p��edpis ledpis léékk��,,
�� Regulace za pRegulace za p��edpis indukovanedpis indukovanéé ppéé��e.e.



Výkony:

�� Princip: prPrincip: pr��mm��r na r.r na r.��. s limitem dle lo. s limitem dle lo��ských ských 
úúhrad (lohrad (lo��ský prský pr��mm��r v Kr v K�� x pox po��et pacientet pacient�� x x 
index meziroindex meziro��nníího navýho navýššeneníí))

�� MeziroMeziro��nníí navýnavýššeneníí na r.na r.��. 6% (celkov. 6% (celkovéé navýnavýššeneníí
dle ZP pldle ZP pláánu VZP 6,7%)nu VZP 6,7%)

�� Hodnota bodu 1,Hodnota bodu 1,-- KK�� -- pod 50 a novpod 50 a novéé výkony  výkony  ––
0,95 K0,95 K��..

�� DegresivnDegresivníí hodnota bodu 0,30  Khodnota bodu 0,30  K��



Výkony – modelace:

1)1) Rok 2007: Rok 2007: 
-- vykvykáázzááno 100 bodno 100 bod�� –– zaplaceno 70 Kzaplaceno 70 K��..
-- ve vyhlve vyhlášášce uvedence uvedenáá h.b. 1,05 (v PC 105,h.b. 1,05 (v PC 105,-- KK��))
-- „„rereáálnlná“á“/zp/zp��tntnáá hodnota bodu 0,70 Khodnota bodu 0,70 K��
-- (rozd(rozdííl 105,l 105,-- –– 70,70,-- = 35,= 35,-- -- neproplaceno)neproplaceno)
2) Rok 2008:2) Rok 2008:
-- Index: 1,06 Index: 1,06 –– 74,20 K74,20 K��..
-- RozdRozdííl 105 l 105 –– 70 = 35 x 0,30 K70 = 35 x 0,30 K�� = 10,50 K= 10,50 K��
-- KompletnKompletníí úúhrada: 74,20 + 10,50 = 84,70 Khrada: 74,20 + 10,50 = 84,70 K�� (+ 21%)(+ 21%)

MeziroMeziro��nníí navýnavýššeneníí u AS u AS -- 1 a1 ažž cca 21%cca 21%



P�edpis lék� - pravidla:

�� Limit 110%, srLimit 110%, sráážžka 40% z pka 40% z p��ekroekro��eneníí..
�� Regulace i na doplatky na lRegulace i na doplatky na lééky:ky:
-- na lna lééky pky p��i oznai ozna��eneníí „„NezamNezam����ovatovat““ na na 

receptu.receptu.



Pou�ení pacienta k možné zm�n�
léku lékárníkem:
„„Pacient byl pouPacient byl pou��en, en, žže le léékaka�� nese odpovnese odpov��dnost za dnost za 

jeho ljeho léé��bu jen vbu jen v pp��íípadpad��, , žže bude ue bude užžíívat jvat jíím pm p��íímo mo 
pp��edepsanedepsanéé llééky ve výky ve výšše uvedene uvedenéém dm dáávkovvkováánníí. . 
Byl pouByl pou��en, en, žže ve v pp��íípadpad��, , žže se se se s lléékkáárnrnííkem kem 
dohodne na ndohodne na n��jakých zmjakých zm��nnáách vch v ddáávce lvce léékk�� nebo nebo 
vv uužžititéém lm lééku, nemku, nem�ž�že le léékaka��e e ��init medicinit medicíínky ani nky ani 
finanfinan��nn�� odpovodpov��dným za pdným za p��íípadnpadn�� se vyskytnuvse vyskytnuvšíší
nenežžáádoucdoucíí úú��inky nebo za inky nebo za vvíícencenáákladyklady potpot��ebnebnéé ke ke 
zmzm��nn�� na pna p��vodnvodníí lléékaka��em pem p��edepsaný ledepsaný léék.k.““



P�edpis indukované pé�e - pravidla:

�� 222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 812 a222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 812 ažž
819, 822 a 823 819, 822 a 823 –– RTG + RTG + lablab..

�� Limit 110%, srLimit 110%, sráážžka 40% z pka 40% z p��ekroekro��eneníí..



Pojistky (1):

�� NeregulovNeregulovááni pni p��i mi méénn��, ne, nežž 50 poj., 50 poj., úúprava limitprava limit��
pp��i nových výkonech.i nových výkonech.

�� MoMožžnnéé medicmedicíínsknskéé zdzd��vodnvodn��nníí vyvyššíšších nch náákladklad��..
�� Do regulacDo regulacíí ne jednorne jednoráázovzov�� mimomimo��áádndn�� nnáákladnkladnéé

llééky a pomky a pom��cky (5000,cky (5000,-- KK��).).
�� PP��i alespoi alespo�� 80% výkon80% výkon�� ((absabs. po. po��et) ZZ z roku et) ZZ z roku 

2007 a celkových n2007 a celkových náákladech na lkladech na lééky menky menšíších, nech, nežž
105% roku 2007.105% roku 2007.



Pojistky (2):

�� Bez regulacBez regulacíí, pokud se celkov, pokud se celkov�� v  segmentu AS v  segmentu AS 
vydvydáá mméénn��, ne, nežž 105% pen105% pen��z na lz na lééky a pomky a pom��cky, cky, 
proti roku 2007, resp. pproti roku 2007, resp. p��i meni menšíším výdeji, nem výdeji, nežž s s 
jakým pojakým po��ííttáá plpláán ZP.n ZP.

�� Pokud by mPokud by m��lo být regulovlo být regulovááno, vno, vííce, nece, nežž 15% ZZ, 15% ZZ, 
snsníížženeníí regularegula��nníích limitch limit��..

�� Max. srMax. sráážžka za pka za p��edpis ledpis léékk�� a indukovana indukovanéé ppéé��e e 
15% z obratu ZZ u ZP po ode15% z obratu ZZ u ZP po ode��tenteníí nnáákladklad�� na na 
ZUM a ZULP.ZUM a ZULP.



Vyhláška MZ 64/07 (novela 385/06)

A) NA) Nááleležžitosti vedenitosti vedeníí dokumentacedokumentace
1. P1. Píísemný souhlas pacienta s psemný souhlas pacienta s péé��íí::
-- jeje--li stanovena povinnost zli stanovena povinnost záákonem (transplantace)konem (transplantace)
-- PoPožžadujeaduje--li to ZZli to ZZ
2. Odm2. Odmíítnuttnutíí ppéé��ee –– podpis lpodpis léékaka�� + pacient nebo podpis l+ pacient nebo podpis léékaka�� + prohl+ prohlášášeneníí

svsv��dkadka
3. O3. O��kovkováánníí –– nenneníí tt��eba zeba zááznam o exspiraciznam o exspiraci

B) Pravidla skartace B) Pravidla skartace –– 20132013
(novela v kr(novela v kráátktkéé dobdob��?)?)



V�cné zám�ry zákon�

1)1) o zo z��íízenzeníí ÚÚ��adu pro dohled nad zdravotnadu pro dohled nad zdravotníími mi 
pojipojišš��ovnami,ovnami,

2)2) o zdravotno zdravotníí zzááchrannchrannéé sluslužžbb��,,
3)3) o zdravotno zdravotníích pojich pojišš��ovnovnáách,ch,
4)4) o zdravotno zdravotníích sluch služžbbáách,ch,
5)5) o veo ve��ejnejnéém zdravotnm zdravotníím pojim pojišštt��nníí,,
6)6) o specifických zdravotnických sluo specifických zdravotnických služžbbáách,ch,
7)7) o univerzitno univerzitníích nemocnicch nemocnicíích.ch.



NZ o z�ízení Ú�adu pro dohled nad 
zdravotními pojiš�ovnami

-- FinancovFinancováánníí mimo ZP, ze stmimo ZP, ze stáátntníího ho 
rozporozpo��tu?tu?

-- ZmZm��na pona po��tu tu úú��ednednííkk�� MZ?MZ?



NZ o zdravotní záchranné služb�

-- FinancovFinancováánníí šškod zpkod zp��sobených ZSS?sobených ZSS?



NZ o zdravotních pojiš�ovnách

-- ZP v prZP v práávnvníí formform�� a.s.? a.s.? 
-- MoMožžnnáá limitace výlimitace výšše provozne provozníích nch náákladklad��

ZP?ZP?
-- Jistoty pro ZP, pojiJistoty pro ZP, pojišštt��nce, nce, poskytovateleposkytovatele??
-- PP��ehlednost pojistných plehlednost pojistných pláánn��??



NZ o zdravotních službách

-- PoPožžadavek na plnou erudici ladavek na plnou erudici léékaka��e aktue aktuáálnln��
poskytujposkytujííccíího pho péé��i (max. 1 asistent),i (max. 1 asistent),

-- Pravidla dPravidla d��dd��nníí praxpraxíí –– lhlh��ty?ty?
-- Certifikace/akreditace.Certifikace/akreditace.
-- PP��íístup k financstup k financíím bez rozdm bez rozdíílu  typu lu  typu 

vlastnictvvlastnictvíí..

PersonPersonáálnlníí a technicka technickéé vybavenvybaveníí ambulancambulancíí



NZ o ve�ejném zdravotním pojišt�ní

ZatZatíím znm znáámméé mnohdy jen obecnmnohdy jen obecnéé formulace, moformulace, možžnnéé
obavy velkobavy velkéé ��áásti AS z revolusti AS z revolu��nosti zmnosti zm��n.n.

MoMožžnnéé problprobléémy:my:
-- PP��ehlednost pojistných plehlednost pojistných pláánn��? ? ��íízenzenáá ppéé��e?e?
-- Platnost dosavadnPlatnost dosavadníích smluv (rozsah)?ch smluv (rozsah)?
-- IndividuIndividuáálnlníí vyjednvyjednáávváánníí o ceno cen��??

-- MMíístnstníí a a ��asovasováá dostupnost pdostupnost péé��e.e.



Hrozí �eskému zdravotnictví
globalizace?
Cesty k monopolCesty k monopol��m (m (oligopololigopol��mm):):

1.1. LevLeváá (neziskov(neziskovéé nemocnice jako jedinnemocnice jako jedináá
smluvnsmluvníí ZZ)ZZ)

2.2. PravPraváá (uvoln(uvoln��nníí trtržžnníích mechanizmch mechanizm��).).
3.3. Vliv silných finanVliv silných finan��nníích ch ��etet��zczc��..



Lze ubránit malou ambulanci v 
„globálním“ sv�t�?

-- ZZáákonnkonnéé limity ( objektivnlimity ( objektivníí kvalita, cenovkvalita, cenováá
pravidla)pravidla)

-- VyVyššíšší stupestupe�� spoluprspoluprááce mezi ZZ.ce mezi ZZ.
-- Kvalita ZZ?Kvalita ZZ?



D�kuji za pozornost.


