
   
  

 
K rukám: 

Ing. David Šmehlík (VZP) 

MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová (ZPMV) 

MUDr. Jitka Vojtová (OZP) 

MUDr. Renata Knorová (ČPZP) 

Ing. Markéta Benešová (VoZP 

JUDr. Václav Janalík (RBP) 

MUDr. Petr Šmach (ZPŠ) 

 

 V Praze 22. 3. 2020 

 
Vážené dámy, vážení pánové, 

 

v návaznosti na náš dopis z 21. 3. 2020 si vám, jako zástupcům zdravotních pojišťoven, dovolujeme zaslat 

návrhy opatření pro stabilizaci negativních dopadů v souvislosti s šířením infekce COVID-19 způsobené SARS-

CoV-2 na provoz a ekonomiku lékařských praxí a poskytování zdravotních služeb v segmentu ambulantních 

specialistů, zpracovaných krizovým týmem tří profesních spolků SAD, SPGE a SAI ve spolupráci s jejich servisní 

organizací, společností OAKS Consulting s.r.o.: 

1. RYCHLÁ STABILIZAČNÍ OPATŘENÍ ZAVEDENÁ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU: 

1.1. Poskytovatelé budou vykazovat maximální výše předběžných měsíčních úhrad (dále „PMÚ“) dle 

úhradových dodatků po celou dobu roku 2020 s garancí, že částka ve výši dvanáctinásobku PMÚ bude 

představovat minimum, které poskytovatel dostane v roce 2020 uhrazeno. U poskytovatelů, u kterých 

nebyla PMÚ stanovena, se tato vypočte postupem dle bodu 9 části A vyhlášky č. 268/2019 Sb.. U 

poskytovatele, který v referenčním roce neexistoval, nebo neměl se zdravotní pojišťovnou uzavřenou 

smlouvu, se PMÚ vypočte, jako průměr z vykázané a zdravotní pojišťovnou uhrazené péče v roce 2019 

a 2020.  

1.2. Poskytovatelé budou aktivně kontaktovat chronické pacienty ve frekvenci jejich obvyklých návštěv a 

dále pacienty rozléčené před vyhlášením nouzového stavu, s cílem zjištění jejich zdravotního stavu, 

kontroly dodržování léčebných opatření a zajištění nezbytné léčby. Tyto kontakty s pacienty budou 

vykazovány, jako cílená vyšetření a bude o nich pořízen záznam do zdravotní dokumentace. 

1.3. U poskytovatelů, u kterých došlo po vyhlášení nouzového stavu k poklesu počtu akutních pacientů 

a/nebo pacientů, u kterých jsou prováděny intervence (např. instrumentální vyšetření, zákroky 

s použitím nákladné techniky, ambulantní chirurgické zákroky atd.), bude vypočtena měsíční 

průměrná měsíční úhrada zdravotních služeb poskytnutých těmto pacientům za období březen 2019 

až únor 2020, se zohledněním dynamiky nárůstu rozsahu poskytovaných služeb v roce 2020, a tato 

částka, jako složka PMÚ, bude garantována, jako minimální výše úhrady za poskytnutí zdravotní péče 

akutním pacientům a/nebo pacientů, u kterých jsou prováděny intervence. 

1.4. Implementace organizačních a stabilizačních opatření zdravotních pojišťoven v souvislosti 

s onemocněním COVID-19. 

Vyjmenovaná opatření budou aplikována u poskytovatelů, kteří budou poskytovat zdravotní služby 

v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 Smlouvy o poskytování a hrazení zdravotních služeb, pokud jim není 



   
  

 
znemožněno zdravotní služby poskytovat, např. nařízenou karanténou, uzavřením oblasti či místa výkonu 

praxe. 

 

2. OPATŘENÍ ZAVEDENÁ PO SKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU: 

2.1. Projednání a spuštění programů bonifikace úhrad za kvalitu 

 

3. DLOUHODOBÁ OPATŘENÍ A SYSTÉMOVÉ ZMĚNY 

3.1. Valorizace výkonů na úroveň odpovídající reálným nákladům, včetně hodnoty práce nositele výkonu, 

garance 1 Kč za bod v zákoně a zjednodušení procesu projednávání a schvalování výkonů. 

3.2. Legalizace spoluúčasti pacienta na úhradách zdravotních služeb a její zakotvení v zákoně. Tento 

institut by byl používán v případě, kdy by mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem nedošlo 

k dohodě o úhradách rozsahu a kvality zdravotních služeb a/nebo by nebylo možné garantovat úhradu 

výkonů v minimální výši 1 Kč za bod 

Všechna opatření jsou podrobně rozpracována a průběžně k nim doplňujeme ekonomickou rozvahu včetně 

očekávaného dopadu do rozpočtu a nákladů na jednotlivé poskytovatele. 

Rádi bychom vás rovněž informovali o spuštění informačního portálu www.informacepropraxi.cz, který slouží 

lékařům, jako souhrnný zdroj informací v souvislosti s děním kolem COVID-19 a o společných aktivitách SAD, 

SAI a SPGE, jejichž cílem je udržení lékařských praxí v chodu. 

Chceme být zdravotním pojišťovnám partnerem a efektivně spolupracovat v zájmu udržení, rozvoje a zajištění 

dostupné a kvalitní zdravotní péče pro pacienty a znovu si vás proto dovolujeme požádat o návrhy termínů 

k projednání výše uvedeného. Jak jsme již deklarovali v předchozím dopise, jsme připraveni se potkat 

samostatně i v rámci širší skupiny se zástupci segmentů.  

 

Děkujeme a těšíme se na spolupráci. S pozdravem 

 

 

MUDr. Irena Hejcmanová 
Předsedkyně SAD 

info@sadcr.cz 
+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 
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