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Vážený pane doktore,

MZDRX01A5A6U

reaguji na Váš dotaz ze dne 17. dubna 2020 ohledně nutnosti novelizace úhradové
vyhlášky pro rok 2020 a navýšení platby za státní pojištěnce adresovaný panu
premiérovi. Pan premiér se s obsahem Vašeho dopisu seznámil a pověřil mě jeho
přímým vyřízením.
Předně mi dovolte Vám poděkovat za podporu návrhu na navýšení plateb za státní
pojištěnce. Tento návrh jsme samozřejmě okamžitě předložili a v současné době je již
schválen. Za takto rychlé a hladké projednání jsem samozřejmě velice rád, jelikož tento
krok byl nutnou podmínkou pro finanční stabilizaci systému veřejného zdravotního
pojištění.
Na problematiku financování zdravotní péče v souvislosti se současnou krizovou situací
Ministerstvo zdravotnictví reagovalo vytvořením finanční pracovní skupiny COVID,
v rámci které vzniká plán pro zajištění stabilního financování poskytovatelů v roce 2020.
Zástupci Vaší asociace jsou členy této pracovní skupiny, tudíž byste měl mít všechny
informace ohledně probíhajících diskuzí a máte také přímý vliv na výstupy této pracovní
skupiny. V současné době již bylo rozhodnuto, že celá problematika kompenzací nebude
řešena aktualizací tzv. úhradové vyhlášky, ale bude vytvořen nový kompenzační zákon,
který bude na úhradovou vyhlášku navazovat. Zmíněný zákon a jeho prováděcí vyhláška
stanoví kompenzační mechanismy, které budou poskytovatelům částečně kompenzovat
výpadky produkce a také zvýšené náklady v souvislostí s péčí o COVID-19 pozitivní
pacienty. O konkrétních kompenzačních mechanismech aktuálně stále probíhají jednání
v rámci zmíněné pracovní skupiny.
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