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Základní legislativní fakta

 zákon č. 282/2018 Sb. (novela zákona o veřejném zdravotním pojištění)

 nová část sedmá + kompletní aktualizace přílohy č. 3
 účinnost od 1. 1. 2019
 11 měsíční přechodné období u sériově vyráběných ZP
 testovací vs. produkční prostředí
 přihlašovací údaje a certifikáty (počty v případě zastupování více výrobců)
 nemožnost mít paralelně více pověřených osob
 termín pro ostré pře-ohlášení – červen 2019
 vyřazení z úhrad u nepře-ohlášených ZP – 1. 8. 2019
 další termíny (1. 10. 2019 a 1. 12. 2019)
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Praktické problémy a časté otázky

 ne / možnost rozdělení portfolia jednoho výrobce mezi více ohlašovatelů

 úřední ověření podpisu na pověření / apostila
 akceptace slovenštiny a angličtiny
 změna ohlašovatele
 kód z RZPRO (evidenční číslo), vazba mezi starým kódem pojišťoven a novým kódem
 české verze obchodních názvů ZP
 cenová regulace a zastropování možného navýšení ceny
 vyplňování nejvyšší ceny (bez DPH a bez marže)
 vyplňování předpokládané úhrady (s marží i s DPH!)
 možnost využití generických kódů
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Praktické problémy a časté otázky

 zaokrouhlování (na 2 desetinná místa u úhrady) vs. odtržení dalších desetinných míst

 základní sazba DPH
 problematika měrných jednotek (staré vs. nové)
 nesprávné údaje v pomocném číselníku zkratek výrobců

 pře-ohlašování INKO pomůcek, sluchadel
a dalších ZP s více než 1 výší a podmínkami úhrady
 postup u nekategorizovaných ZP
 nahrávání více dokumentů stejného typu přílohy
 nahrávání prohlášení v případě legální neexistence přílohy
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Praktické problémy a časté otázky

 podoba překladu dokumentů do češtiny

 postup v případě příloh, které jsou již v RZPRO
 ceníky výrobců (pojem aktuálnost) vs. doklady potvrzující cenu výrobce
 požadovaná úroveň klinických hodnocení

 postup v případě vadných pověření
 postup v případě vadných pře-ohlášení
 problém příspěvků na brýlové obruby a čočky (absence ohlašovatelů)

 možnost zařazování nových ZP
 datové rozhraní
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Otázky a diskuse

Děkuji za pozornost

JUDr. Jakub Král, Ph.D.
jk@jakubkral.eu
+420 607 162 598

6

