
 

 

Stabilizační opatření SAD-SAI-SPGE na zmírnění negativních dopadů na provoz 

praxí ambulantních specialistů pro období dotčené šířením infekce COVID-19 
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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 

 


