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Současný stav
• Zákon č. 48/1997 Sb.
• Uplatňuje se nárok na výši úhrady provedením ekonomicky
nejméně náročným v závislosti na míře
a závažnosti zdravotního stavu
• Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 3/15 ze dne
30. května 2017 s účinností od 1. 1. 2019 zrušil stávající
právní úpravu – ekonomicky nejméně náročnou variantu
• Současný problém neaktuální obsah přílohy č. 3 oddílu C,
zákona č. 48/1997 Sb.

Zásadní připomínky k navrhovaným
úpravám zákona č. 48/1997
• Definování výčtu okruhu zdravotnických prostředků, které
budou oprávněni vydávat tzv. smluvní výdejci – kritéria výběru
ZP?
• Účelné vynakládání prostředků z veřejného zdravotního
pojištění – cirkulace (zákonné vymezení výčtu cirkulovaných
ZP)
• Kategorizační strom – členění ZP dle úhradových skupin
(úhradová skupina = finanční limit), další členění na v zásadě
zaměnitelné ZP není v souladu s tímto kategorizačním
stromem

Zásadní připomínky k navrhovaným
úpravám zákona č. 48/1997
•

Nekategorizované ZP
– v zákoně není řešena výše úhrady (75 %)
– mělo by se jednat pouze o dočasné řešení, mechanismus tvorby úhradových skupin
cestou legislativních změn se zdá být nepružný

•

•
•

Ohlášení zdravotnického prostředku nebo pomůcky pouze v tom případě,
že byl řádně notifikován.
Zakotvit právo dotčených subjektů na neomezený přístup k informacím a
dokumentům v souvislosti s procesem možnosti ovlivnění vstupu nových
zdravotnických prostředků do úhradových skupin.
Dohoda o nejvyšší ceně
– dopad uzavření DNC odvíjet od úhradové skupiny namísto od skupiny v zásadě
zaměnitelných zdravotnických prostředků a pomůcek
– dodávat zdravotnický prostředek v rozsahu minimálně třetiny spotřeby může být
realizovatelné pouze při zajištění možnosti sledovat spotřeby výdejců (dostupnost dat)

•

Cenová soutěž
– snížení z třetí na druhou nejnižší aukční hodnotu
– snížení počtu účastníků ze čtyř na 3

Očekávané dopady z pohledu VZP ČR
• Ekonomická udržitelnost systému?
• Flexibilita systému?
• Transparentnost systému
• Možnost ovlivnění konečných cen smluvní cestou

Děkuji za pozornost!

