
ČLK nesouhlasí s návrhem úhradové vyhlášky 
 
Česká lékařská komora vyjadřuje svůj zásadní nesouhlas s předloženým 
návrhem úhradové vyhlášky pro rok 2012, a to z následujících důvodů: 
 
1) Ministerstvo zdravotnictví ČR nezajistilo pro zdravotnictví adekvátní finanční 
příjmy v roce 2012, přestože Česká lékařská komora v této oblasti nabízela 
opakovaně svoji všestrannou pomoc a podporu. Následky tohoto postoje Ministerstva 
zdravotnictví ČR k reformě zdravotnictví nemohou nést na svých bedrech 
zdravotnická zařízení.  
 
- Ministerstvo nezajistilo kompenzaci zvýšení snížené sazby DPH z 10 % na 14 %. 
 
- Ministerstvo neprosadilo valorizaci plateb za tzv. státní pojištěnce, kdy také v roce 
2012 zůstane již třetím rokem tato platba ve výši 723,- Kč měsíčně za jednoho 
pojištěnce. 
 
- Ministerstvo nevytvořilo seznam tzv. nadstandardních výkonů, jehož realizace by 
zvyšovala příjmy zdravotnických zařízení a zároveň snížila finanční výdaje 
z veřejného zdravotního pojištění. 
 
- Ministerstvo nevyužilo možnost potenciální úspory finančních prostředků ve 
výdajích za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky. 
 
2) Česká lékařská komora nesouhlasí s principy tzv. regulačních mechanismů, 
které jsou v rozporu s pravidly lékařské etiky. Návrh tzv. úhradové vyhlášky přitom 
tyto regulační mechanismy v porovnání se současným stavem ještě zpřísňuje. Lékaři a 
zdravotnická zařízení nemohou svévolně bez opory v zákoně omezovat oprávněné 
nároky pacientů na dostupnost kvalitní a bezpečné zdravotní péče. 
 
3) Návrh vyhlášky ekonomicky postihuje zejména ambulantní zdravotnická 
zařízení, čímž se dostává do rozporu s programovým prohlášením vlády. Zároveň 
však ani lůžkovým zdravotnickým zařízením nezajišťuje finanční prostředky na 
navýšení platů lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků, které musí být 
uskutečněno v souladu s memorandem, jehož podpisem dne 17.2.2011 skončila akce 
„Děkujeme, odcházíme“. 
 
4) Ani pro následující rok návrh vyhlášky neobsahuje zásadní klauzuli spočívající 
v tom, že jestliže zdravotnické zařízení poskytne péči lege artis bez nadbytečných 
nákladů a s ohledem na aktuální zdravotní stav a potřeby pojištěnce, nemohou 
být regulace uplatněny. Každé zdravotnické zařízení má zákonem stanovenou 
povinnost poskytovat péči lege artis (srov. § 11 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., 
v platném znění). Stejnou povinnost obsahují jeho smlouvy se zdravotními 
pojišťovnami. Tyto povinnosti mají vyšší právní sílu než výpočet úhradových 
mechanismů stanovený vyhláškou. Jestliže tedy není zdravotnickému zařízení 
prokázán postup non lege artis, nehospodárnost a plýtvání prostředky z veřejného 



zdravotního pojištění nebo např. neindikovaný předpis léčivých přípravků či vyžádané 
péče, má mu být poskytnutá péče plně uhrazena a regulace nemají být uplatňovány. 
Tento princip zakotvuje zejména nedávný nález Ústavního soudu ČR ze dne 
13.9.2011, sp. zn.  I. ÚS 2785/08. ČLK tedy požaduje zapracování této klauzule napříč 
všemi segmenty. 
 
 
Závěr: 
 
    Návrh úhradové vyhlášky pro rok 2012, předložený Ministerstvem zdravotnictví 
ČR, je pro ČLK zcela nepřijatelný.  
   Česká lékařská komora je připravena k jakémukoliv jednání, které povede 
k úpravám vyhlášky, tak, jak jsou navrhovány v tomto dokumentu. Zásadní tezí, o 
které je ČLK s Ministerstvem zdravotnictví připravena jednat, nadále zůstává 
požadavek zvýšení úhrad zdravotnickým zařízením, a to i za cenu mírného 
prodloužení lhůty splatnosti úhrad dle vyhlášky č. 618/2006 Sb.  
   Zároveň tímto ČLK podporuje návrh Asociace českých a moravských nemocnic ke 
společnému vypořádání připomínek všech segmentů k návrhu úhradové vyhlášky. I 
k účasti na tomto vypořádání je ČLK připravena. 
 
 
 
Kompletní znění připomínek ČLK naleznete na www.lkcr.cz 
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