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 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

 

Dobrý den, 

 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO: 00064165, se sídlem U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 

2 (dále jen „VFN“), obdržela dne 22.5.2014 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“), 

ve které VFN žádáte o poskytnutí informace týkající se nákupu kardioverterů a defibrilátorů (zřejmě 

myšleny kardiostimulátory). 

 

Níže uvádíme k Vašim dotazům naše odpovědi: 

 

1) přehled faktur na tento zvlášť účtovaný materiál (ZUM) z číselníku PZT za roky 2013, 2012, 2011 

Požadovaný přehled naleznete v samostatné tabulce, kterou přikládáme.  

2) přehled dobropisů za tento zvlášť účtovaný materiál (ZUM) z číselníku PZT č.2 za roky 2013, 

2012, 2011 

Vzhledem k tomu, že slevy a rabaty (množstevní slevy za realizované nákupy) jsou realizovány 

přes celý sortiment dodávaného zboží, nelze ve vazbě na požadovanou komoditu – kardiovertery a 

defibrilátory (resp. kardiostimulátory) – zpracovat přehled dobropisů. 

3) skutečně uhrazené ceny za tento zvlášť účtovaný materiál (ZUM) z číselníku PZT č.2 za roky 2013, 

2012, 2011 

S ohledem na podobu úhradových mechanismů nelze jednoduše odpovědět na otázku, v jaké ceně byly 

KV uhrazeny. Obecně se dá konstatovat, že některé KV byly uhrazeny ve výkaznické ceně a některé 

jen zčásti, nebo vůbec. Teoreticky by se v některých případech dala část úhrady za KV vydělit počtem 

implantovaných KV a tak získat jakási reálná průměrná úhrada. Situaci však dále komplikuje fakt, že 

KV se vyskytují ve třech nákladově velmi odlišných kategoriích (jednodutinové, dvoudutinové a 

biventrikulární), a že dokonce existuje ještě speciální úhradová kategorie „reimplantace“, která 

obsahuje mix všech výše uvedených typů. Každý typ ještě dále zahrnuje přístroje v různých 

podkategoriích dle ceny přístroje (např. přístroj „s upozorněním“ či bez něj). Úhrada KV v konkrétním 

roce navíc může nebo nemusí obsahovat úhradu za implantaci samotnou + související další výkony a 

ošetřovací dny, nebo naopak vůbec nemusí být samostatně řešena a je zahrnuta v „ostatních“ 

poskytovaných zdravotních službách. 

 

Pro bližší představu uvádíme, jak byly ve VFN řešeny úhrady KV v jednotlivých letech: 
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Rok 2011 

Rok 2011 byl rokem paušální úhrady, úhrada byla při splnění určitých podmínek ve výši 98% úhrady 

roku 2009. Při překročení referenčního objemu péče naprosto nelze říci, jaká část úhrady připadá na 

KV, neboli zda byly KV uhrazeny všechny a nebyla uhrazena část jiné péče, nebo naopak. 

 

Roky 2012 a 2013 

V letech 2012 a 2013 úhradová vyhláška předpokládala dohodu plátce a poskytovatele na způsobu 

úhrady KV. 

Nejpropracovanější způsob úhrady měla Všeobecná zdravotní pojišťovna, která KV plus související 

péči hradila výkonově, maximálně však do sjednané průměrné ceny v dané kategorii KV a dále do 

maximální výše součtu těchto dílčích úhrad. V roce 2013 byl navíc oproti roku 2012 zaveden společný 

limit pro KV a KS, takže potíže by činilo už samotné rozdělení úhrady na část KV a část KS. 

Díky výše uvedenému opět nelze odpovědět na otázku, zda a případně v jaké výši byl ten který KV 

uhrazen. 

 

Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny měly v letech 2012 a 2013 velice rozdílné dodatky. U některých 

zdravotních pojišťoven (např. u Oborové zdravotní pojišťovny) platil paušální způsob úhrady a proto u 

nich platí to, co bylo uvedeno u roku 2011. Jiné hradily balíčkovou cenou nebo podle DRG s různě 

modifikovanou základní sazbou, vše opět doplněno limitacemi na max. úhradu, přičemž limit se 

obvykle vztahoval nejen na KV/KS, ale i ostatní kontraktované zdravotní služby (např. TEP, OKA, 

stripping a ligatura cév atd.) 

 

Lze tedy konstatovat, že na otázku, v jaké ceně byly KV hrazeny, nelze s dostatečnou přesností 

odpovědět a jakékoliv přibližné odhady by mohly být značně zavádějící. 

 

 

S pozdravem 

 

Mgr. Kamila Korbová 

 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 


