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Věc: Návrh úhrad 2019 – odbornosti 806, 809 a 810

Grémium ambulantní radiologie řeší výlučně radiologické metody, nezabývá se problematikou 

laboratorního komplementu.

Pro úhradu zdravotní péče v odbornostech 806, 809 a 810 pro rok 2019 Grémium ambulantní 

radiologie navrhuje následující způsob úhrad.

Uvedený návrh reflektuje

- Navýšení hodnoty práce v reakci na trvalý nárůst nákladů poskytovatelů

- Respektuje zachování podílu segmentu na celkových úhradách

- DEXA v rámci sdílených výkonů pro odbornost 809 úhrady jako ostatní výkony odbornosti 809 –

v souladu s názorem odborné společnosti

- Požadavek na vyšší úhrady pro modality CT a MRI, při potřebě zastropování celkových úhrad

Návrh znamená plošné 10% navýšení pro všechny poskytovatele, s nově definovaným objemovým

limitem úhrad pro výkony CT a MRI.

Základní kalkulační vzorec pro odbornost 809 mimo CT a MRI je převzat z předchozího roku. 

Kalkulace pro výkony CT a MRI jsou nově s absolutním stropem úhrad.

1) Pro odbornost 806 hodnota bodu 1,13 Kč

a) Pro pracoviště v odbornosti 809 a 810, s výjimkou nasmlouvaných výkonů č. 89711 až 89725, 

89611 až 89619, která přistoupila k elektronizaci (komunikace se ZP, obrazová dokumentace 

v přímé či nepřímé digitalizaci, sdílení výsledků vyšetření elektronickou cestou ….) a pro 

sdílený kód 89312 se stanoví hodnota bodu 1,23 Kč a fixní složka úhrady 0,43 Kč

Celková výše úhrady poskytovateli poskytujícímu hrazené služby podle bodu 2 se stanoví podle 

seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s výslednou hodnotou bodu. Výsledná hodnota bodu 

je součtem variabilní složky úhrady a fixní složky úhrady:

- HBred = FS + VS

kde:

- HBred je výsledná hodnota bodu, která je použita v hodnoceném období pro ocenění 

poskytnutých výkonů.

- FS je fixní složka úhrady podle bodu 2 písm. a) a b).

- VS je variabilní složka úhrady, která se stanoví podle vzorce:
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kde:

- HB je hodnota bodu podle bodu 1 písm. a) a b).

- PBref je celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů 

v referenčním období, přepočtených podle aktuálně platného sazebníku výkonů
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- PBho je celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů 

v hodnoceném období.

- UOPref je počet unikátních pojištěnců v referenčním období.

- UOPho je počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období.

2) Pro nasmlouvané výkony odbornosti 809 č. 89611 až 89619 a výkonů č. 89711 až 89725 dle 

sazebníku výkonů se stanoví hodnota bodu 0,60 Kč 

Celková úhrada podle bodu 3 se stanoví:

POPzpo x PUROo x 1,10

kde:

- POPzpo je počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období; 

- PUROo je průměrná úhrada za výkony, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť 

účtovaných léčivých přípravků, na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného poskytovatelem v 

referenčním období

- Celková úhrada nepřekročí 105% úhrady roku 2018. Limit celkové úhrady se stanoví zvlášť pro 

výkony č. 89611 až 89619 a zvlášť pro výkony č. 89711 až 89725

3) Měsíční předběžná úhrada se stanovuje jako 105% výsledných úhrad porovnávacího období, 

s konečným vypořádáním nejpozději do 120 dní po skončení hodnoceného období.
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