
 

 

 
 

                                                                                                V Českých Budějovicích dne 28.6.2011 

Návrh na změny úhrad z všeobecného zdravotního pojištění pro rok 2012 v segmentu Zdravotnické 
záchranné služby, DZS a LSPP – dohodovací řízení o hodnotě bodu dne 30.6.2011 
 
Odbornost 709 a 989 
 
Zdravotnické záchranné služby se v současné době potýkají s velkými finančními problémy,  a to hned 
z několika důvodů.  

§ Nejzávažnější finanční propad byl zapříčiněn strmým nárůstem platů v roce 2009 ( o 
více než 10% - Nařízení vlády č. 130/2009 Sb., a č. 201/2009 Sb.), dalším zvyšováním 
v roce 2010 (viz usnesení vlády ze 14.6.2010 – změna katalogů prací), až po zatím 
poslední navýšení mezd lékařů od 1.3.2011 (Nařízení vlády č. 44/2011 Sb.), které je 
pro všechny zdravotnické záchranné služby již téměř likvidační. Předpoklad  nárůstu 
mezd je i v roce 2012.  Přitom zmírnění těchto dopadů ze strany Zdravotních 
pojišťoven bylo pouze za rok 2009, a to jednorázovým bonifikačním příspěvkem, 
Nařízení vlády na další růst mezd nebyla v následujících  letech kryta ani státním 
rozpočtem , ani rozpočty kraje.  

 
§ Nutnost dále zřizovat nová výjezdová stanoviště, která s sebou nese potřebu zvyšování 

počtu posádek je dlouhodobý trend daný legislativním požadavkem na zkrácení 
dojezdových časů. S tímto nárůstem jsou samozřejmě úzce svázány další náklady na 
provoz těchto nových výjezdových míst. 
 

§ V neposlední řadě se do zvyšování finančního propadu promítá i rychlý nárůst cen za 
pohonné hmoty, energie a léčiva, který není zanedbatelný. 

 
 

Ani v jednom bodě není možné ze strany ZZS jakkoliv ovlivnit nepříznivý vývoj a zabránit tak narůstajícímu 
finančnímu deficitu. 
V současné době finanční prostředky od zdravotních pojišťoven pokrývají cca 30% potřebných nákladů na 
provoz Zdravotnických záchranných služeb , rozpočty krajů bohužel tak značný nárůst nákladů nemohou již 
ze svých prostředků v plné výši zajistit respektive toto odmítají jako příliš jednostranný akt. 
Z tohoto důvodu si Vám dovoluji předložit návrh o změnách hodnoty bodu za odbornost 709 a 989 , který by 
alespoň částečně pomohl zachovat dosaženou kvalitu zdravotní péče poskytovanou Zdravotnickými 
záchrannými službami a poskytovateli DZS pojištěncům ZP. 
 
 
 
 



 

 

 
   Návrh AZZS ČR : 
 

1) Odbornost  709  
 

         Navýšení hodnoty bodu  dopravních  i zdravotních výkonů na 1,10 Kč za bod. 
   

2) Odbornost  989 
1.  Je navržena hodnota bodu  a) ve výši 0,98 Kč pro zdravotnická zařízení poskytující zdravotní péči 

v nepřetržitém provozu s podmínkou nasmlouvání: 24 hodinový provoz, vlastní dispečink s 24 hodinovým 
provozem, tzn. s minimálním celkovým úvazkem 5,0 zajišťující provoz zdravotnického dispečinku, vykazování 
počtu km podle zdravotními pojišťovnami schváleného jednotného kilometrovníku. 
                                                    b) ve výši 0,86 Kč pro zdravotnická zařízení neposkytující zdravotní péči dle bodu 
1.a) tohoto návrhu 

 
2. Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením do 100% vypočteného objemu hradí podle seznamu 

výkonů s hodnotou bodu navrženou v bodě 1. Tento objem se vypočte takto: 
              POho 
PBro x---------- 

                        POPro 
               
            PBro celkový počet vykázaných a ZP uznaných bodů za referenční období, kterým se rozumí rok     
            2008 
 

3. Nad 100% objemu vypočteného podle bodu 2.  je navržena úhrada ve výši 0,93 Kč  pro zdravotnická zařízení 
uvedená v bodu 1.a), a pro zařízení uvedená v bodu 1.b) 0,81 Kč. 

4. Ustanovení bodu 3. Se nepoužije pro zdravotnická zařízení, která v referenčním období nebo hodnoceném 
období poskytla zdravotní péči méně než 50%ti převezeným pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny. 

5.  Pokus dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a struktuře poskytované hrazené péče 
v porovnání s referenčním obdobím a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, 
včetně vyčíslení navýšení úhrad. 

6. Zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení poskytnout za 1. A 2. Pololetí 2012 předběžnou úhradu ve 
výši 100% objemu v příslušném období 2008. 

  
 

Odbornost 003 
ponechání hodnoty bodu na 0,95 Kč za bod 

 

Za segment poskytovatelů ZZS , DZS a LSPP                                                 MUDr.Marek Slabý 
                                                                                                                           Předseda AZZS ČR 


