
Protokol
zpřípravné fáze dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhradhrazených služeb z veřejného

zdravotního pojištění a regulačních omezení pro rok 2019 ve skupině mimolůžkových ambulantních
specializovaných služeb, vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví (zejména klinických

psychologů a klinických logopedů) a ortoptistu

Datum konání: 24, kvétna 2018
Účastníci jednání: dle prezenění listiny

Spoleěný návrh úěastníků jednání je přílohou č, 1 tohoto protokolu.

Úěastníci při jednání došli k dohodě,

V rámci jednáni přípravné fáze dohodovacího řízeni o cenách na rok 2019 ve skupině poskytovatelů
mimolůžkových ambulantních specializovaných služeb, vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve
zdravotnictví (zejména klinických psychologů a klinických logopedů) a ortoptistu došlo po

opakovaných jednáních ke sblížení stanovisek plátců i poskytovateli, zéehož vzešel společný návrh
VZP ČR, SZP ČR a zástupců poskytovatelů mimolůžkových ambulantních specializovaných služeb,
vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví (zejména klinických psychologu a klinických
logopedů) a ortoptistů na úhradu v segmentu poskytovatelů mimolůžkových ambulantních
specializovaných služeb, lysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví (zejména klinických
psychologů a klinických logopedů) a ortoptistu v roce 2019,

Hlasování o předložených náv{zích

společný návrh YZP ČR, SZP ČR a zástupců poskytovatelů mimolůžkových ambulantních
specializovaných služeb, vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví (zejména klinických
psychologů a klinických logopedů) a ortoptistů (příloha č. l tohoto protokolu)

Poskltovatelé počet hlasů Zdravotni poiišťovny počet hlasů
PRO: I6 PRO: 7

PROTI: 0 PROTI: 0
Zdržel se hlasování: 0 Zdržel se hlasování: 0

Jediný předložený návrh získal souhlas všech přítomných zástupců zdravotních pojišťoven a souhlas
všech přítomných zástupců příslušných profesních sdružení poskytovatelů.

Návrh byl přijat.

SpuFlas s výše uvedenÝm zněním protokolu potvrzuii svým nodpisem:

Za poskytovate|e zdravotní péče:

Jméno koordinátora
MUDr. Zorjan Jojko

Stránka 1 z 2



Za zdr av otní poj išťovnu :

Jméno

Ing. Jiří Mrázek, MBA
MUDr. Ludmila Plšková

MUDr. Petr Šmach

MUDr. Renata Knorová, MBA

Ing. Petr Hrabák, MHA

Pharm, Dr. Ivana Cimalová, MBA

MUDr, Jiří Havrlant

VZP ČR

oZP

ZPŠ

čpzp

YoZP

ZPNN

RBP
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Příloha ě. 1 kprotokolu DŘ 2019 - skupina poskytovatelů mimolůžkových ambulantních specializovaných služeb, vysokoškolsky
vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví (zejména klinických psychologů a klinických logopedů) a ortoptistu

Společný návrh VZP ČR, SZP ČR a zástupců poskytovatelů mimolůžkol}ch
ambulantních specializovaných služeb, }T§okoškolsky vzdělaných pracovníků ve

zdravotnictví (zejména klinických psychologů a klinických logopedů) a ortoptistů na
úhradu v segmentu po§kytovatelů mimolůžkových ambulantních §pecializovaných

služeb v roce 2019

Hodnoceným obdobím se rozumí rok 20l9,
Referenčním obdobím se rozumí rok 2017.

A) Hodnota bodu a výše úhrad

l. Výše úhrady se stanoví podle sezndmu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou bodu ve výši:

a) Pro posky,tovatele poskytujici hrazerÉ služby v odbomostech 305, 306, 308 a 309 podle seznamu
výkonů se základní hodnota bodu v uvedených odbornostech stanoví ve výši 1,07 Kč.

b) Pro poskytovatele posk}tující hrazené služby v odbornosti 90l - klinická psychologie nebo
v odbornosti 93l podle seznamu výkonů a pro poskytovatele poskytujíci lT azené služby
v odbornostech 305, 306, 308 a 309 podle seznamu výkonů vykarujíci výkony odbornosti 910 -
psychoterapie podle semamu r"ýkonů společně s ošetřovacím dnem denního stačionáře podle seznamu
výkonŮ se základní hodnota bodu v uvedených odbornostech stanoví ve qýši l, l l Kč.

c) Pro poskYovatele poskynrjicibrazené služby v odbornosti 927 - ortoptista podle seznamu §konů,
poskytovatele poskytující htazené služby v odbomosti 905 - zrakový terapeut podle seznamu výkonů a
poskýovatele poskytujícíhrazené služby vodbornosti 9l9 - adiktolog podle sezlamu rnýkonů se
základni hodnota bodu v uvedených odbornostech stanoví ve výši 1,02 Kč.

d) Pro výkony č.43311,43313,43315,43613,43617,43627,43629,43633 podle sezramu výkonů
poskytovaných poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 403 - raďiační onkologie podle seznamu
v,ýkonů se stanoví zékladní hodnota bodu ve výši 0,70Kč.

e) Pro v,ýkony ě. 43652 a 43653 podle seznamu výkonů poskytovaných poskyŤovateli hrazených služeb v
odbornosti 403 - radiační onkologie podle seznamu výkonů se stanoví základni hodnota bodu ve výši
1,02 Kč.

f) Pro rnýkony č.75347,75348 a75427 pod|e sez:lamu výkonů poskytovaných poskytovateli hrazených
služeb v odbomosti 705 - oftalmologie podle sezlamu výkonů se stanoví základni hodnota bodu ve
výši 0,70 Kč.

g) Prornýkonyč, 15l0l, 15l03, 15105, 15l07, 15440,15445a 15950podlesemamuqikonů, vykázané
v souvislosti se screeningem karcinomu kolorekta podle seznamu výkonů poskytovaných poskytovateli
hrazených služeb v odbomosti gastroenterologie podle seznamu výkonů se stanoví základni hodnota
bodu ve výši 1,09 Kč apro výkony novorozeneckého screeningu č.73028 a'73029 podle seznamu
rnýkonŮ, poskytované poskytovateli lrazených služeb v odbornosti 701 nebo 702 podle semamu
výkonů se stanoví záklaďní hodnotabodu ve výši 1,02 Kč,

h) Základní hodnota bodu uvedená v písm. a) až g) se dále při splnění následujících podmínek navýší o:

i. 0,0l Kč vpřípadě, že poskYovatel zdravotní pojišťovně doloží, že nejméně 50 % lékaíů
(případně nelékařských zdravotnických pracovníků), kteří v rámci poskytovatele poskytují
hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotni pojišťovny, tj. působí u poskytovatele jako
nositelé výkonů, jsou držiteli platného dokladu o celoživotním vzdělávání lékařů k 1. l. 2019
(případně obdobného dokladu příslušné profesní organizace),

ii. 0,0l Kě vpřípadě, že poskytovatel alespoň u jednoho pracoviště gČn; vdané odbomosti
poskYuje htazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních
dnůtýdně, respektive 24hodintýdně u operačních oborů,

iii. 0,0l Kč vpřípadě, že poskytovatel alespoň u jednoho pracoviště GČP) vdané odbornosti má
alespoň 2 dny v týdnu ordinační hodiny prodlouženy do 18:00 hodin nebo alespoň 2 dny
v týdnu má zaěátek ordinační doby od 7:00 hodin nebo alespoň l den v týdnu od 7:00 hodin a
zároyeí alespoň l den v týdnu do 18:00 hodin.
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Pro poskytovatele hrazených služeb poskytující specializovanou ambulantní péči neuvedenou v bodě l se

stanoví výše úhrady podle semamu rnýkonů úhradou za posk}Ťnuté výkony se základní hodnotou bodu ve
výši 1,06 Kč svýjimkou výkonu č. 89312 podle sezrramu výkonů, pro ktelý se stanoví záklaďni hodnota
bodu ve \.ýši 1,02 Kč.

Základni hodnota bodu se dále při splnění následujících podmínek navýší o:

a) 0,01 Kč vpřípadě, že poskytovatel zdravotrrí pojišťovně doloží, že nejméně 50 % lékařů (případně
nelékařských zdravotnických pracovníků), kteří v rámci poskltovatele poskyntjí brazené služby
pojištěncům příslúšné zdravoíni pojišťovny, tj. působí u poskltovatele jako nositelé výkonů, jsou
držiteli platrrého dokladu o celoživotnímvzděIávání lékařů k 1. 1. 2019 (piípadně obdobného dokladu
příslušné profesní or ganizace),

b) 0,01 Kč vpřípadě, že poskytovatel alespoň u jednoho pracoviště gČr; vdané odbornosti poskytuje
hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně,
respektive 24 hodin týdně u operačních oborů,

c) 0,01 Kč v případě, že poskytovatel alespoň u jednoho pracoviště (IČP) v dané odbornosti má alespoň 2
dny v týdnu ordinační hodiny prodlouženy do 18:00 hodin nebo alespoň 2 dny v týdnu má začátek
ordinační doby od 7:00 hodin nebo alespoň l den v týdnu od 7:00 hodin a zároveň, alespoň l den
v týdnu do 18:00 hodin.

Celková uýše úhrady vypočtená poskytovateli dle bodu 2. nepřekročí částku, která se vypočte takto:

(1, 03 + KN) * (POPzpoZ * PUROo t max[PUROo * POPzpoMh; UHRML - UHRMr))

kde:

POPzpoZ

POPzpoMh

PUROo

UHRMh

je počet základnich unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v hodnoceném
období; do počtu základních unikátních pojištěnců se zahrne pojištěnec, jehožihrada za
výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných
léčivých přípravků ošetřeného v dané odbornosti poskyovatelem v hodnoceném období
nepřekročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle semamu výkonů včetně
zvlášť účtovaného materiáIl a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho
unikátního pojištěnce zdravotni pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti
poskytovatelem v referenčním období; do počtu rrnikátních pojištěnců se nezahrnou
unikátní pojištěnci, na které bylvykazánpouze l"ýkon č. 095l3 podle seznamu uýkonů.

je počet mimořádně nákladných unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti
v hodnoceném období; do počtu mimořádně nákladných unikátních pojištěnců se zahrne
pojištěnec, jehož úhrada za výkony podle semamu rýkonů včetně zvlášť účtovaného
materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků ošetřeného v dané odbornosti
poskytovatelem v hodnoceném období je ro,una nebo překročí pětinásobek pruměrné
úhrady zavýkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť
účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny
ošeťeného v dané odbornosti poskltovatelem v referenčním období; do počtu
unikátních pojištěnců se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze
výkon č. 09513 podle sezrramu r"ýkonů.

je pruměrná úhrada za ,i"ýkony podle seznamu qýkonů věetně zvlášť účtovaného
materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce
zdravotní pojišťovny ošeťeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním
období; do počtu unikátních pojištěnců se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl
vykázánpouze výkon č. 09513 podle semamu výkonů.

je úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a
zvlášť účtovaných léčivých přípravků za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce
zdravotni pojišťovny ošeďené v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období;
do úhrady za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce se zahrne úhrada za lrykony
podle semamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných
léčivých přípravků zakaždého pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem
v hodnoceném období, pokud je rovna nebo překročí pětinásobek pruměrné thrady za
výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu azvlášť účtovaných

J.
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UHRMr

léčivých přípravků najednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošeťeného v
dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období.

je uhrada za ýkony podle semamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a

zvlášť účtovaných léčiqých přípravku za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce
zdravotnl pojišťovny ošeťené v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období;
do rihrady za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce se zahme za výkony podle
seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých
přípiavků za kažďého pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem
v referenčním období, pokud je rovna nebo překročí pětinásobek pruměrné ibrady za

ýkony podle sezmmu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zv|ášť účtovaných
léčivých přípravků najednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v
dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období.

KN koeficient navýšení, ktenýje součtemtěchto koef,rcientů:

a) 0,02 - v případě, že poskltovatel zdravotní pojišťovně doloží, že nejméně 50 Yo

lékařů (případně nelékařských zdravotnických pracovníků), kteří v rámci poskytovatele
poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, tj. působí u
poskytovatele jako nositelé výkonů, jsou držiteli platného dokladu o celoživotním
vzdělávání lékařů k L 1. 2019 (případně obdobného dokladu příslušné profesní
organizace),

b) 0,02 - v případě, že poskytovatel alespoň u jednoho pracoviště (tČr) v dané

odbornosti poskýuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin
rozložených do 5 pracovních dnů týdně, respektive 24 hodin týdně u operačních oborů,

c) 0,02 - v případě, že poskytovatel alespoň u jednoho pracoviště (IČP) v dané
odbornosti má alespoň 2 dny v|ýdnu ordinační hodiny prodlouženy do 18:00 hodin
nebo alespoň 2 dny v týdnu má začáíek ordinační doby od 7:00 hodin nebo alespoň 1

den v týdnu od 7:00 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu do l8:00 hodin.

U poskytovatele, který v refereněním období nebo jeho části neexistoval, neměl uzaťenou smlouvu se

zdravotní pojišťovnou, neposkytoval péči v dané odbornosti, použije zdravotrrí pojišťovna pro účely
výpočtu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce hodnoty za referenční období srovnatelných
poskytovatelů v dané odbornosti.

U poskytovatele, s nímž zdravotní pojišťovna nasmlouvala oproti referenčnímu období nové výkony,
jejichž vlivem dojde v některé odbornosti k narůstu pruměrné úhrady najednoho unikátního pojištěnce, se
celková výše úhrady poskytovateli podle bodu 3 navýší o hodnotu poskytovatelemlrykázanýchazdravotní
pojišťovnou uznaných nově nasmlouvaných výkonů, včetrrě zvlášť účtovaného materiálu a zv|ášť

účtovaných léčiých přípravků. Nově nasmlouvané v,ýkony se pro §rto účely ocení podle sezlamu výkonů
s použitím hodnoty bodu podle bodu 2.

Vlýpočet celkové výše úhrady v dané odbornosti podle bodu 3 se nepoužije:

a) v případě poskytovatele, který v referenčním nebo hodnoceném období v rámci jedné odbornosti ošetřil
50 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané kapacitě poskyovaných hrazených služeb nejméně
30 ordinačních hodin týdně. V případě nasmlouvané kapacity poskytovaných hrazených služeb menší
než 30 ordinačních hodin týdně se limit 50 ošeťených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem
n/30, kde n se rovná kapacitě nasmlouvaných hrazených služeb pro danou odbornost. V případě, že
poskytovatel splňuje podmínky uvedené v bodě 2 písm. a) až písm. c) navýší se tento počet o l0
unikátních ošetřených poj ištěnců za každou sp lněnou p odmínku,

b) v případě hrazených služeb poskytovaných zahraničním pojištěncům.

V těchto případech se qýkony hradí hodnotou bodu dle odst. 2 ve výši 1,06 Kč.

Měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli ve výši jedné dvanáctiny l05 % objemu úhrady
za referenční období. Předběžré úhrady za hodnocené období se finančně vypořádají v rámci celkového
finančního vypoíádáni, včetně regulačních omezení, a to nejpozději do 150 dnů po dni skončení
hodnoceného období.

Nejpozději do 150 dnů po skončení hodnoceného období, obdrží poskytovate| za každou vystavenou a

zdravotní pojišťovnou uznanou položku na receptu v elektronické podobě v hodnoceném období, na

základě nichž dojde k rrýdeji léčivých přípravků plrrě či částečně hrazených z veřejného zdravotního
pojištění, úhradu ve výši 1,70 Kč,

4.

5.

6.

7.

8,
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B) Regulační omezení

1. Regulační omezení uvedená vbodech 2 až4 zdravotní pojišťovna uplatní pouze vpřípadě, že sdělila
PoskYtovateli do 30. dubna 2019 tyto hodnoty referenčního období, které vstupují do výpóetu regulačních
omezení v hodnoceném období:

(i) prŮměrná ú\:r:ada na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky,
s výjimkou zvlášť rlčtovaných léčiv,ých přípravků ozračených syrnbolem ,,S" podle § 39 odst.
l vyhlášky ě,376/2011 Sb., a zvlášť účtovaný mxeriál v referenčním období;

J,

(ii) pruměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané
zdravotnické prostředky v referenčním období;

(iii) průměrná tlhraďa na jednoho unikátního pojištěnce za vyžáďanou péči
odbornostech v referenčním období.

léčivé přípravky a

ve vy,jmenovaných

Pokud poskytovatel hrazených služeb poskytující specializovanou ambulantní zdravotni péči uvedenou v
bodě l dosáhne pruměrné úhrady najednoho unikátniho pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky, s
výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených sy.rnbolem ,,S" podle § 39 odst, t vytrffistý e.
3761201l Sb. azvlášť účtovaný materiál vhodnoceném období lyšší než l02% prťměrne úhradyna
jednoho unikátního pojištěnce za zv|ášť účtované léčivé přípravky, s výjimkou zvlášť účtovaných léčirných
PříPravkŮ označených symbolem ,,S" podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 3'1612011 Sb. a zvlásť rietován;.;
materiál v referenčním období, zdravotní pojišťovna sníží poskl,tovateli celkovou úhradu o částkú
odpovídající součinu 2,5 oÁ z překročení uvedené pruměrné úbrady a počtu unikátních pojištěnců
v hodnoceném období zakažďé započaíé 0,5 % překročení uvedené pruměrné úhrady, nejvýše však 40 %o z
překročení. Pruměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce v hodnoceném období a počet unikátních
PojiŠtěncŮ v hodnoceném období podle věty první se vypočte z celkového počfu unikátníóh pojištěnců, do
kterého se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 095 l 3.

Pokud poskytovatel dosáhne pruměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé
Přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období vyšší než l02 % průměrné úhrady na jednoho
unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prosďedky v referenčním období,
zdravotní pojiŠťovna sníží poskytovateli celkovou ú]radu o částku odpovídající součinu 2,5 %o zpřekročení
uvedené pruměrné Úhrady a počtu unikátních pojištěnců vhodnoceném období zakaždé započaté 0,5 oÁ

PřekroČení uvedené prŮměrné úhrady, nejqýše však 40 Yo zpíeboěení. Průměrná úhradá na jednoho
unikátního pojištěnce v hodnoceném období a počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období podle
větY První se vypočte z celkového počtu unikátních pojištěnců, do kterého se nezahrnou unikátní pojišiěnci,
na které bylvykázán pouze v,ýkon č, 09513.

Pokud poskytovatel dosáhne pruměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanorr péči ve
vyjmenovaných odbornostech vhodnoceném období vyšší než 102% pňměrné úhrady na jednoho
unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vy,jmenovaných odbornostech v referenčním období, zdravotní
PojiŠťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 %o zpřekročení uvedené
Pruměmé Úhrady a počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období zakaždé zapotate 0,5 % překročení
uvedené prŮměrné úhrady, nejqýše však 40 Yo zplehoěení. Pruměrná úhrada na jednoho unikátního
pojiŠtěnce v hodnoceném období a počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období podle věty první se
vypoČte z celkového počtu unikátních pojištěnců, do kterého se nezahrnou unikátní pojištěnci, na ťteré byl
vYkázán Pouze výkon č. 09513. Do vyžádané péče se nezahrnují výkony mamograťrckého screeningu,
screeningu karcinomu děložního hrdla a screeningu kolorektálního karcinomu prováděné poskytovatelem,
který má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto zdravoírích výkonů uzavřenu smíou*. Pro účely
stanovení výše prŮměrných úhrad i výše případné srážky podle věty první se výkony vyžáďané péěe
vhodnoceném ireferenčním období ocení podle sezlamu výkonů ve znění účinném k1. lednu 2019
hodnotou bodu platnou v hodnoceném období.

RegulaČní omezení podle bodŮ 2 až 4 se nepoužijí, pokud poskytovatel odůvodní nezbytnost poskytnutí
hrazených služeb, na jejichž základě došlo k překročení pruměrných úhrad podle bodi 2 až 4.

Regulační omezení podle bodů 2 až 4 se u poskytovatelů poskytujlcích hrazetté služby v odbornosti 305,
306, 308 nebo 309 nepoužijí.

Regulační omezení podle bodu 2 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré zvlášť účtované léčivé
přípravky a zvlášť ričtovaný materiál u poskytovatelů specializované ambulantní péče v hodnoceném

4,

5.

6.

,7,
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PříIoha č. l kprotokolu DŘ 20l9 - skupina poskytovatelů mimolůžkových ambulantních specialtzovaných sluŽeb, vysokoŠkolsky

vzdělaných pracovniků ve zdravotnic§í (zejména klinických psychologů a klinických logopedŮ) a ortoPtistŮ

období nepřevýší u příslušné zdravotní pojišt'ovny 100 % úhrad na tento druh hrazených sluŽeb

v referenčním období.

Regulační omezení podle bodu 3 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré léčivé přípravky a
zdrávofuické prosťedky předepsané poskytovateli specializované ambulantní péče v hodnoceném období

nepřeqíší předpokládanou výši úhrad na tento druh lvazených služeb na rok 2019 vycházejiclze zdravoíné

pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny,

Regulaění omezení podle bodu 4 se nepoužijí, pokud celková úhrada zavyžádanou péči ve vyjmenovaných

odbornostech v hodnoceném období nepřeýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb

na rok 20 l 9 vycházejicí ze zdravoíně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

Pokud poskytovatel předepíše zdravotnický prosředek schválený revizním lékařem zdravotní pojišťovny,

nezahrnuje se úhrada zatento zdravotnický prosťedek do v,,ipočtu regulačních omezení podle bodu 3.

U poskytovatele, kde oproti referenčnímu období došlo ke změně nasmlouvaného rozsahu poskYovaných
hrázených služeb, zdravotní pojišťovna po dohodě s poskytovatelem hodnoty průměrných úhrad

v refereněním období pro §lto účely rlměrně upraví; ke změně rozsahu dojde zejména v případě změny
počtu nositelů výkonů oprávněných předepisovat léčivé přípravky a zdravoínické prosťedky avyžaďovaí
péči ve vyjmenovaných odbornostech.

U poskytovatele, kteqi vreferenčním období nebo vjeho části neexistoval, neměl uzaťenu smlouvu se

zdravolrí pojišťovnou, použije zdravotní pojišťovna pro účely uplatnění regulačních omezení podle bodŮ 2

až 4 referenění hodnoty srovnatelných posky,tovatelů.

Pokud poskytovatel ošetřil v referenčním nebo hodnoceném období v dané odbornosti 100 a méně

unikátních pojištěnců, při nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb nejméně 30 ordinačních

hodin !ýdně, zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu regulace podle bodŮ 2 až 4.

V případě nasmlouvané kapacity poskýovaných hrazených služeb menší než30 ordinačních hodin týdně se
limit l00 ošeťených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná kapacitě

nasmlouvaných hrazených služeb pro danou odbornost, V případě, že poskytovatel splňuje podmínky

uvedené v části A) bodě 2 písm. a) a písm. b) navýší se tento počet o 10 unikátních ošetřených pojištěncŮ

za každou splněnou podmínku,

Zdravoíní pojišťovna uplatní regulační srážku podle bodů 2 až 4 maximálně do qýše odpovídající 15 %

objemu rihrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou poskytovateli za výkony snížené o objem Úfuady za

zvlášť účtovaný materiál a zv|ášť účtované léčivé přípravky za hodnocené období.

Pokud poskytovatel poskytujeltrazené služby ve více odbomostech, regulační omezení podle bodŮ 2 až 4

zdravotnipojišťovna vypočte a uplatrrí zakaždou odbornost zvlášť.

Kompenzace regulačních poplatků
Zakaždý poskltovatelemvykázaný azdravotnipojišťovnou uznaný uýkon č. 09543 podle semamu výkonŮ

se stanoví úhrada ve výši 30 Kč. Maximální úhrada poskytovateli za vykázané v,ýkony č. 09543 podle

seznamu qfkonů nepřekročí vroce 2019 částku ve uýši třicetinásobku počtu rnýkonů č.09543 podle

seznamu výkonů, ve znění účinném vroce 2017, poskytovatelem vykazaných a zdravotní pojišťovnou

uznaných v roce 2017,

U poskytovatele, který v roce 20t7 neexistoval, vznikl v pruběhu roku 20 l 7 nebo neměl s pojišťovnou

uzaťenu smlouvu, použije zdravotní pojišťovna počty výkonů ě.09543 srormatelných poskYovatelŮ v roce

2017.

10,

l1.

12.

13.

14.

15.

c)
1.

2.

I


