
Zápis

z přípravné fáze dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených 

služeb z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení pro rok 2019 ve 

skupině poskytovatelů ambulantních stomatologických služeb

Datum a místo konání: 4. dubna 2018, centrála OZP, Roškotova 1225/1, Praha 4

Účastníci jednání: dle prezenční listiny (viz příloha tohoto zápisu)

Předložené návrhy: společný návrh ZP (viz příloha tohoto zápisu)

V rámci prvního jednacího dne byla zdravotními pojišťovnami prezentována základní 

východiska (disponibilní zdroje pro rok 2019, mandatorní výdaje, podíl segmentu na 

celkových nákladech). V roce 2019 je nutné reflektovat implementaci unijního předpisu o 

zákazu nedozovaného amalgámu. Díky četnosti výkonu nelze pro rok 2019 zvažovat navýšení 

jiných výkonů než výplní.

Má-li být zachována proporcionalita v navyšování úhrad mezi segmenty a reflektován 

přirozený meziroční nárůst nákladů na stomatologii dlouhodobě o +1%, nelze cenu výplní 

navýšit na více než 495,- Kč/výplň. Předpokladem je mimo jiné, že ceny stomatologických 

výrobků zveřejněné v Př. č. 4 Zákona č. 48/1997 Sb. v platném znění zůstanou na úrovni cen 

roku 2018, resp. dojde ke strukturalizaci stromu stomatologických výrobků bez většího 

nárůstu nákladů.

Poskytovatelé avizují, že 10-20 % lidí nemá zubaře, čímž bude problém se zajištěním péče. 

Počet amalgámových výplní bude ubývat. Proto navrhují alokovat finanční prostředky na 

péči, kterou pojištěnci potřebují (např. celková náhrada pro seniory, částečná snímatelná 

náhrada). Problémy s dostupností poskytovatelé neevidují. V případě motivace poskytovatele 

pečovat o pacienty, existuje několik způsobů (např. jednorázová částka, platba nesmluvním 

lékařům). Úhrada za výplň 495 Kč je nepodkročitelné minimum, mělo by být i více za 

podmínky snížení frekvence výplní (musí být nastavena jasná pravidla). 

Výstup jednání:

- úprava některých výkonů z pohledu revize výkonů a jejich finančního ocenění;

- restrukturalizace stromu stomatologických výrobků – návrh na optimalizaci s růstem 

nákladů 0-2 %;

- navrhnout sanační kód.

Jednání bylo přerušeno s tím, že bude pokračovat po zpracování nových modelací s ohledem 

na výstupy jednání. Závěrem byl dohodnut termín dalšího jednání užší expertní skupiny, a to 

na 16. dubna 2018 (materiály budou zaslány jednotlivými stranami do 10. dubna 2018).

Zapsal: Ing. Miroslav Jankůj




