V Praze 3. 5. 2020
Vážení členové SAD, milé kolegyně a kolegové,
Ve čtvrtek 30. 4. 2020 proběhlo druhé jednání zástupců segmentu „Ambulantních specialistů“ se
zdravotními pojišťovnami v rámci „Dohodovacího řízení“ o úhradách pro rok 2021 a hlavní závěry jsou
následující:
Úhrady 2020
1. Díky schválení navýšení plateb za státní pojištěnce zdravotní pojišťovny stále počítají s tím, že
výdaje pro rok 2020 zůstanou v plánované výši 350–360 mld. Kč dle zdravotně-pojistných
plánů.
2. Zdravotní pojišťovny finalizují ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví stabilizační opatření
pro dorovnání výpadků v příjmech poskytovatelů v roce 2020 v důsledku šíření infekce COVID19 a vyhlášení nouzového stavu. Velmi pravděpodobně bude k tomuto účelu vydána
aktualizace úhradové vyhlášky, nicméně finální podoba řešení nebude představena dříve, než
na 3.jednání našeho segmentu s pojišťovnami 14. 5. 2020.
3. Nadále platí naše dvě doporučení:
a. Doporučujeme všem poskytovatelům, aby co nejméně omezovali pracovní dobu a aby
všem zdravotním pojišťovnám poslali informaci o skutečné pracovní době.
b. Doporučujeme všem poskytovatelům, aby vykazovali maximální výše předběžné
úhrady. Pokud předběžné měsíční úhrady nemáte stanovené, domluvte se přímo
s pojišťovnami.
Konkrétní
postup
naleznete
na
stránkách
https://www.informacepropraxi.cz/pojistovny/. Pokud si nebudete vědět rady,
obraťte se na nás (info@informacepropraxi.cz, Mgr. Jakub Weber 606 086 789 nebo
Ing. Jaroslav Duba 606 613 224).
Úhrady 2021
1. MUDr. Jojko (SAS) navrhl zachovat pro rok 2021 identický princip úhrad, jako byl pro rok 2020.
2. Zástupce SAD (www.sadcr.com) a SPGE (www.spge.cz) Ing. Duba navrhl jednání o úhradách
roku 2021 odložit do doby, než se na prioritách shodne celý segment ambulantních specialistů.
Dále vznesl procesní námitku a upozornil, že v rámci skupiny ambulantních specialistů (AS)
neproběhlo, v rozporu s bodem A1b) článku 3 Jednacího řádu, jednání zástupců
poskytovatelů a že segment AS nemá doposud řádně zvoleného koordinátora. Ing. Duba
opakovaně na tento problém upozorňoval a vyzýval zástupce jednotlivých profesních sdružení
v segmentu AS k jednáním a nastavení priorit a požadavků. Nikdo ze zúčastněných však
neprojevil zájem tuto situaci řešit. Ing. Duba proto požádal, aby návrhy jednotlivých účastníků
oprávněných jednat, byly brány jako návrhy zástupců jednotlivých profesních sdružení
poskytovatelů, a ne jako společný většinový názor za celý segment AS, a dále pak o vložení
procesní námitky do zápisu z jednání 30. 4. 2020.

3. Zdá se, že formální přednesení procesní námitky na jednání segmentu AS splnilo svůj účel,
protože v pátek přišla pozvánka na 6. 5. 2020, kdy se na společném jednání konečně setká
všech 29 uskupení sdružených v segmentu ambulantních specialistů (viz. Příloha 1), po kterém
od února voláme, a které navíc musí podle Jednacího řádu Dohodovacího řízení proběhnout.
Je velká škoda, že jsme ztratili dva měsíce času, nicméně věříme, že segment AS na společných
požadavcích ohledně úhrad roku 2021 shodu nakonec najde. Priority a požadavky koalice SAD
(www.sadcr.com), SPGE (www.spge.cz) a SAI (www.saicr.cz), které budeme v rámci jednání
prosazovat, naleznete v Příloze 2.
Pokud budete mít jakékoli náměty či otázky, dejte nám vědět.
S pozdravem

MUDr. Irena Hejcmanová
Předsedkyně SAD
info@sadcr.com
+420 773 196 691

Ing. Jaroslav Duba
OAKS Consulting s.r.o.
info@informacepropraxi.cz
+420 606 613 224
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Celkem hlasů
Počet hlasů potřebných pro veto (1/3)
Koalice SAD-SPGE-SAI

Asociace dialyzačních středisek ČR
Česká společnost ortoptistek z.s.
Asociace provozovatelů zdravotnických zařízení
Sdružení ambulantních chirurgů v ČR
Sdružení ambulantních psychiatrů

Svaz multioborové nelůžkové péče z.s.

Zástupce skupiny :
Česká lékařská komora - o.s.
Sdružení ambulantních specialistů České republiky, o.s.
Asociace klinických psychologů České republiky z.s.
Asociace klinických logopedů České republiky
Sdružení ambulantních dermatovenerologů v ČR
Sdružení privátních očních lékařů České republiky
Občanské sdružení ambulantních diabetologů, z.s.
Spolek ambulantních dětských kardiologů České republiky
Spolek smluvních pneumoftizeologů, z.s.
SPGE - Sdružení poskytovatelů ambulantní péče v gastroenterologii z.s.
Spolek privátních ambulantních chirurgů České republiky
Sdružení ambulantních kardiologů ČR
Asociace nemocnic ČR
Sdružení alergologů a klinických imunologů ČR
SAI - sdružení ambulantních internistů z. s.
Spolek ambulantních gastroenterologů
APRIMED zájmové sdružení nestátních zdravotnických zařízení
Asociace soukromých neurologů z.s.
Sdružení ambulantních poskytovatelů oční chirurgie, z.s.
Asociace denních stacionářů a krizových center s psychoterapeutickou péčí z.s.
Asociace poskytovatelů jednodenní chirurgie, z.s.
Sdružení ambulantních ortopédů ČR z.s.
Sdružení ambulantních endokrinologů
07747837
66319251
60445068
72558067
47608609
45772622

70885117
48135941
14889781
41192303
70927987
70871922
26644461
66362032
67363199
08714088
70866112
67360441
70837678
71210563
08762171
67775535
65990145
22748873
08788731
65399510
06918905
67439373
26536552
Ing. Azize Jahić
MUDr Tomáš Jirka
Mgr.Martina Hamplová
Ing. Petr Kameník
MUDr.Eugen Přibáň
MUDr.Jaroslav Vaněk

aziz.jahic@euc.cz, marek.svoboda@euc.cz,
alexandr.horak@euc.cz
tomas.jirka@fmc-ag.com
hamplmmm@seznam.cz
petr.kamenik@mediclinic.cz
epriban@maincube.net
slav.van@seznam.cz

271740791

603543142,
737938680,
602536679
603210251
733679611

SMNP
ADS
CSORT
APZZ
SACH
SAP

MUDr.Zorjan Jojko
jojkozor@volny.cz
MUDr.Milan Kubek
prezident@clkcr.cz
606723710 ČLK
MUDr.Zorjan Jojko
sasp@sasp.cz
284815504 SAS
PhDr. Karel Koblic
tajemnik@akpcr.cz
224967049 AKP
Irena Cudlínová
cudlinova@aklcr.cz
724305449 AKL
Ing. Jaroslav Duba, MUDr. Irena Hejcmanová
Jaroslav.duba@oaks.cz;IrenaHejcmanova@seznam.cz
606613224 SAD
MUDr.Magdalena Knajflová
Paggiova@seznam.cz
SPOL
MUDr. René Pospíšil
rene.pospisil@quick.cz
603265868 OSAD
MUDr. Pavel Balatka
p.balatka@kk-net.cz;pav.balatka@gmail.com
SADK
MUDr.Pavla Nykodýmová
p.nykodymova@tiscali.cz
SSPF
Ing.Jaroslav Duba, MUDr.Hrdlička Jaroslav.duba@oaks.cz; ludek.hrdlicka@post.cz
606613224,736772
SPGE
MUDr.Ladislav Knajfl
I.Hubena@seznam.cz
SPACH
MUDr.Zorjan Jojko
jojkozor@volny.cz
SAK
JUDr. Josef Svoboda
ancr@vfn.cz
234256143 ANCR
MUDr. Tomáš Kočí
t.koci@kkp.cz
487954992 SAKI
Ing.Jaroslav Duba, MUDr. MiroslavaJaroslav.duba@oaks.cz;
Aszalayova
aszalyova@chello.cz
606613224 SAI
MUDr I.Líbalová
i.libalova@volny.cz
602416490 SAG
Ing. Eva Sokolová
eva.sokolova@mediconas.cz
731682290 APRIMED
MUDr.Martin Pretl
martin.pretl@inspamed.cz
732262694 ASN
Dr. Michal Krejsta
michal.krejsta@seznam.cz
731532520 SAPOCH
MUDr. Ondřej Pěč
eset.pec@volny.cz
603429321 ADSKC
MUDr.Dalibor Štambera
Dalybear@seznam.cz
602560299 APJCH
MUDr.Vladimír Medek
vladimirmedek@seznam.cz
SAO
MUDr. R. Stejskal
cvejn@rychnov.cz
SAE

Skupina poskytovatelů mimoústavní ambulantní specialisované péče, vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví
(zejména klinických psychologů a klinických logopedů) a ortoptistů
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PŘÍLOHA 2

Seznam profesních sdružení poskytovatelů v rámci segmentu ambulantních specialistů
oprávněných jednat v Dohodovacím řízení o úhradách pro rok 2021

PŘÍLOHA 2
Návrhy priorit SAD-SAI-SPGE k jednáním o úhradách pro rok 2021 v rámci
Dohodovacího řízení
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

