
 

 

 

 
 

Návrh na úhradu hrazených služeb v segmentu laboratorního komplementu pro rok 2019 

1. Pro nasmlouvané výkony screeningu děložního hrdla podle seznamu výkonů se stanoví hodnota 
bodu ve výši 1,05 Kč. 

2. Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 222, 801, 802, 807, 812 až 815, 816, 817, 818, 
819 a 823 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,03 Kč/bod pro výkony 
novelizované vyhláškou 134/1998 Sb. po 1.1.2014, u ostatních výkonů ve výši 0,75 Kč/bod. Pro 
výkony 97111 se stanoví úhrada ve výši 25 Kč. Pro výkon 09119 se stanoví úhrada ve výši 39 Kč. 

3. Celková výše úhrady Poskytovateli poskytujícímu hrazené služby v odbornostech uvedených 
v odst. 1 nepřekročí částku, která se vypočte takto: 

 

max { POPicz x PUROicz x 1,078 ; PBho x HBmin } 

 

kde: 

POPicz  počet unikátních pojištěnců Pojišťovny ošetřených Poskytovatelem v odbornostech 

uvedených v odst. 1 v hodnoceném období; hodnoceným obdobím se rozumí rok 2019. 

PUROicz  je průměrná úhrada za zdravotní výkony, včetně ZUM a ZULP na jednoho unikátního 

ošetřeného pojištěnce Pojišťovny ošetřeného Poskytovatelem v odbornostech uvedených v 

odst. 1 v referenčním období 

PBho je celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v 

hodnoceném období 

HBmin  je minimální hodnota bodu, která se stanoví ve výši 95% hodnot bodu pro jednotlivé 

odbornosti uvedených v odst. 1. 

 

Referenčním obdobím se rozumí rok 2017. 

 
4. U poskytovatele, který v referenčním období neexistoval, popřípadě který neposkytoval hrazené 

služby v dané odbornosti, je zdravotní pojišťovna oprávněna pro účely výpočtu celkové výše 
úhrady dle odst. 2 použít průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za referenční 
období v celkovém průměru za všechny poskytovatele v uvedených odbornostech. 

5. U poskytovatele, kde oproti referenčnímu období dojde vlivem změny nasmlouvaného rozsahu 
poskytovaných hrazených služeb v některé odbornosti (tj. ke změně spektra nasmlouvaných 
výkonů) k nárůstu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce, se celková výše úhrady 
poskytovateli podle odst. 2 navýší o hodnotu poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou 
uznaných nově nasmlouvaných zdravotních výkonů, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť 
účtovaných léčivých přípravků. Nově nasmlouvané výkony se pro tyto účely ocení podle seznamu 
výkonů s použitím hodnoty bodu dle bodu 1. pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

6. Výpočet celkové výše úhrady podle odst. 2 se nepoužije: 

a) pokud poskytovatel v referenčním nebo hodnoceném období ošetřil 10 a méně 
unikátních pojištěnců, 

b) v případě hrazených služeb poskytovaných zahraničním pojištěncům. 

7. Pokud jsou změny v rozsahu a struktuře poskytovaných hrazených služeb ve srovnání 
s referenčním obdobím dohodnuty ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou, 
musí být tyto změny dohodnuty včetně souvisejících změn ve výpočtu úhrad. 



 

 

 

 
8. Měsíční předběžná úhrada bude stanovena ve výši jedné dvanáctiny z 102 % porovnávacího 

objemu úhrady referenčního období. Předběžné úhrady za hodnocené období se finančně 
vypořádají v rámci celkového finančního vypořádání, a to nejpozději do 120 dnů po skončení 
hodnoceného období.  

9. Omezení celkové výše úhrady uvedené v bodě 2 uplatní zdravotní pojišťovna pouze v případě, že 
sdělila poskytovateli do 30.4.2019 hodnoty referenčního období PUROicz. 

  

 


