
  
 
 
 
 

 
V Praze 31. 10. 2021 

 
 
Vážení členové SPGE, milé kolegyně a kolegové, 
  
29. 10. 2021 vyšla ve sbírce zákonů „Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby 

a regulačních omezení pro rok 2022“ (č. 396/2021 Sb., dále jen „úhradová vyhláška“), jejíž plné znění 

je ke stažení ve formátu PDF ZDE. 

Letošní dohodovací řízení bylo oproti předchozím létům jiné v tom, že náš segment (ambulantní 

specialisté) měl již před zahájením oficiálních jednání s pojišťovnami konsensuální shodu a předložil 

ucelenou podobu navrhovaného znění PŘÍLOHY č. 3, která v úhradové vyhlášce řeší úhrady 

ambulantním specialistům.  

Všechna jednání s pojišťovnami byla bohužel až do května zcela o ničem, neboť pojišťovny vyčkávaly, 

jak se bude vyvíjet situace s COVID a jaké instrukce přijdou z Ministerstva zdravotnictví. O našem 

návrhu nebyly připraveny jednat a vlastní návrh poprvé předložily až v květnu. Ten však byl pro nás 

nepřijatelný, neboť by znamenal zásadní pokles úhrad, ovšem jakákoli diskuse ve snaze dojít ke shodě 

byla ze strany ZP odmítnuta. Vzhledem k tomu, že dohodovací řízení musí podle zákona skončit do 30. 

6. 2021, proběhla v časovém presu pouze hlasování o návrhu pojišťoven, proti kterému byli zástupci 

poskytovatelů, a o návrhu našeho segmentu, proti kterému byly naopak pojišťovny. Ani jeden z návrhů 

nakonec nebyl přijat a výsledkem celého dohodovacího řízení tudíž byla nedohoda.  

V průběhu léta se nedělo nic a v září vydalo ministerstvo návrh úhradové vyhlášky, ke kterému jsme za 

SPGE poslali nesouhlasné vyjádření. Následovala smršť vzájemného osočování a útoků všech proti 

všem a nakonec „zafungoval osvědčený nástroj“ – zapomenout na systém a zákonný proces a vtáhnout 

do hry premiéra Babiše, který navzdory všem rozhodl. Bylo před volbami, takže výsledkem je úhradová 

vyhláška s čísly, o kterých se nám ani nesnilo.   

Vyhláška pro rok 2022 vznikla autoritářským rozhodnutím, kterým byl zcela pošlapán a paralyzován 

institut dohodovacího řízení. Kdyby letošní volby nepřinesly změnu, asi by zastánci principu „účel světí 

prostředky“ využívali tuto cestu i nadále, až do úplného vyčerpání státní pokladny. Protože s novou 

vládou a změnami ve vedení VZP se tyto praktiky přinejmenším zásadně omezí a zásahy „z nejvyšších 

míst“ si nikdo nedovolí aplikovat, očekáváme příští rok opět tvrdá vyjednávání mezi zástupci 

poskytovatelů a zdravotními pojišťovnami.  

Předpokládáme, že v nejbližších dnech budete ze strany ČLK a SAS znovu vyzýváni, abyste jim pro příští 

rok dali plnou moc k zastupování v dohodovacím řízení. Rozhodnutí je na vás, ale mějte na paměti, že 

to byla koalice SPGE (www.spge.cz), SAD (www.sadcr.com) a SAI (www.saicr.cz) zastupovaná Ing. 

Jaroslavem Dubou ze společnosti OAKS Consulting s.r.o., která v již roce 2020 navrhla a přesvědčila 

ostatní (včetně ČLK a SAS), aby se do úhradové vyhlášky ukotvila nepodkročitelná hodnota 1 Kč/bod a 

přepočet PUROo s aktuálními bodovými hodnotami pro daný rok. V roce 2021 jsme pak navrhli zásadní 

změny směřující k zavedení výkonové formy úhrady a získali pro svůj návrh hlasy ostatních sdružení 

v segmentu ambulantních specialistů. Na podkladě našeho materiálu pak vznikl konsensuální návrh 

pro úhrady pro rok 2022, který, z výše popsaných důvodů, nebyl prohlasován, ale pokud nám 

ponecháte nebo nově dáte plnou moc, předložíme ho v aktualizované verzi znovu v rámci 

dohodovacího řízení pro rok 2023, které začne již za pár měsíců. Jen pro jistotu připomínáme, že každý 

poskytovatel zdravotních služeb může udělit plnou moc k zastupování v dohodovacím řízení jen 

jednomu subjektu, přičemž platná je pouze ta plná moc, která byla udělena jako poslední. 

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=396/2021&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
http://www.spge.cz/
http://www.sadcr.com/
http://www.saicr.cz/


 

A nyní již, na co se můžete těšit v roce 2022: 

• Korunová hodnota bodu pro úhrady regulované PURO až 1,18 Kč/bod 

o Základní sazba je 1,08 Kč 

o Za splnění podmínek celoživotního vzdělávání je navýšení o 0,04 Kč 

o Za splnění podmínek pro rozsah ordinační doby navýšení o 0,04 Kč 

o Za splnění podmínek % nových pojištěnců a používání objednávkového systému  

navýšení o 0,02 Kč 

• Koeficient navýšení PURO (KN) je oproti referenčnímu období (2019) až 20% 

o Základní KN je 8% 

o Za splnění podmínek celoživotního vzdělávání je navýšení 4% 

o Za splnění podmínek pro rozsah ordinační doby je navýšení 4% 

o Za splnění podmínek % nových pojištěnců a používání objednávkového systému je 

navýšení 4% 

• Pro výkony kolorektálního screeningu (15101, 15103, 15105, 15107, 15440, 15445 a 15950) 

je hodnota bodu až 1,33 Kč  (1,23 Kč základní sazba s navýšením 0,04 Kč, 0,04 Kč a 0,02 Kč 

v návaznosti na splnění bonifikačních kritérií) 

• Pro výkon kolorektálního screeningu 15446 až 1,15 Kč (1,05 Kč základní sazba s navýšením 

0,04 Kč, 0,04 Kč a 0,02 Kč v návaznosti na splnění bonifikačních kritérií) 

• Limit pro uplatnění regulací (preskripce, vyžádané péče, centrová péče) je 110% referenčního 

období (2019) 

• Navýšení úhrady o 42 Kč za každý vykázaný výkon klinického vyšetření u dětí od 6 do 18 let 

• 42 Kč za každý vykázaný výkon 09543  

• Zdravotní služby poskytované zahraničním pojištěncům jsou hrazeny výkonově ve výši 1,18 

Kč/bod 

Z loňského roku zůstávají zachovány následující důležité a pozitivní výdobytky:  

• Promítnutí změn v bodových hodnotách výkonů do úhrad v daném roce. Toto ustanovení je 

zcela zásadní samozřejmě pro jakékoli změny ve výkonech, ale pokud bychom ho neprosadili, 

neměli bychom nic ani z každoročního navýšení hodnoty práce 

• Nepodkročitelná hodnota bodu 1 Kč 

• Poskytovatel, který má více odborností a splní v součtu podmínku pro bonifikaci za dodržení 

pracovní doby, má na bonifikaci nárok. 

• U poskytovatele, který v roce 2022 ošetří 100 a méně pojištěnců od jedné pojišťovny, bude 

úhrada výkonová (ne výpočtem přes PURO) 

• U nových poskytovatelů se PURO nastaví podle srovnatelných poskytovatelů se 

zohledněním rozsahu a struktury poskytované péče, tj. ne pouhým průměrem v odbornosti 

• Úhrada 1,70 Kč za každou v lékárně vydanou položku s úhradou ze zdravotního pojištění na 

elektronickém receptu  

  



 

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste našemu sdružení dali, a velice nás těší, že co jsme Vám na začátku 

slíbili, jsme opět poctivě odpracovali a doručili. SPGE bylo, je a bude aktivním hráčem, který byl, je a 

bude vidět i slyšet. Těšíme se na další práci ve prospěch ambulantních gastroenterologů. 

Přejeme Vám pěkný den, a pokud budete mít jakékoli komentáře nebo otázky, ozvěte se prosím. 

 

MUDr. Luděk Hrdlička 
Předseda SPGE 
info@spge.cz 

+420 736 772 445 

Ing. Jaroslav Duba 
OAKS Consulting s.r.o. 
jaroslav.duba@oaks.cz 

+420 606 613 224 
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