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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů 

 
 
Datovou zprávou ze dne 3. 1. 2023 jste se obrátil na Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda, se sídlem 

v Mladé Boleslavi, Husova 302/5, IČO 46354182 (dále i jen ZPŠ) se žádostí o sdělení informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“).  

K jednotlivým dotazům, které nám byly zaslány dopisem, dne 1. 1. 2023 sdělujeme:  

K bodu 1 -  posuzování úplnosti a správnosti vyplňování poukazů je prováděno při kontrolní a revizní 

činnosti v případě potřeby revizními lékaři nebo revizními pracovníky. Na poukazu k vyšetření musí být 

jasně specifikován indikující poskytovatel zdravotních služeb, pojištěnec, pro kterého jsou zdravotní 

služby požadovány, diagnóza dle NKN 10, pro kterou mají být zdravotní služby provedeny, účel indikace 

a předpokládaný výsledek, přesná specifikace a počet požadovaných výkonů. ZPŠ postupuje při 

posuzování správnosti vyplnění podle platné metodiky a podle aktuálních doporučení odborných 

společností. Revizní komise se ke správnosti vyplňování žádanek nevyjadřuje.   

K  bodu 2 - při posuzování úplnosti a správnosti zdravotnické dokumentace k poskytnutým a hrazeným 

zdravotním službám postupuje ZPŠ obdobně jako při posuzování správnosti vyplnění žádanek. 

V případě potřeby je kontrolováno naplnění podmínek, které jsou stanovené platnou legislativou, tedy 

zákonem o zdravotnické dokumentaci v aktuálním znění. Zdravotnická dokumentace musí zejména 

obsahovat přesnou identifikaci poskytovatele zdravotních služeb a pojištěnce, účel, pro který byly  

zdravotní služby provedeny a jednoznačně musí být specifikován rozsah poskytnutých služeb. 

K posuzování správnosti a úplnosti zdravotnické dokumentace se revizní komise ZPŠ nevyjadřuje. 

K bodu 3 - posuzování možnosti uzavření smluvního vztahu s novým poskytovatelem zdravotních 

služeb se v ZPŠ řídí příslušným metodickým pokynem pro postup ZPŠ při uzavírání, změnách a 

ukončení smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb. Základní podmínkou pro uzavření nového 

smluvního vztahu je kladný výsledek Výběrového řízení. Dále o potřebnosti uzavření smluvního vztahu 

s novým poskytovatelem zdravotních služeb rozhoduje v ZPŠ Komise pro uzavírání smluvního.  
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Kritéria pro posuzování žádosti jsou v ZPŠ obecně platná a jsou obsažená v její vnitřní řídící normě, 

tak, aby byl zajištěn nediskriminující a obecně platný postup. 

 

 počet pojištěnců v dané oblasti, 

 přehled stávajících PZS dané odbornosti v oblasti, 

 posouzení místní a časové dostupnosti dle nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a 

časové dostupnosti, 

 kapacita zdravotnických pracovníků, 

 registraci či přijetí nových pojištěnců, 

 předpokládané náklady (po poradě s vedoucím odd. financování ZS), 

 zda byla přijata či řešena stížnost na některého ze smluvních PZS dané odbornosti v 

oblasti, 

 zda již PZS má uzavřen se ZPŠ smluvní vztah pro jinou odbornost, 

 zda se jedná o žádost pojištěnce. V uvedeném případě je smluvní vztah uzavřen vždy.  

  

 Při výběrovém řízení se přikláníme k názoru odborné společnosti, která je též členem komise. 

 

 

Jsme s pozdravem. 

 

 

Ing. Darina Ulmanová, MBA, v.r.    JUDr. Vlasta Vávrová, v.r. 

ředitelka ZPŠ       právník ZPŠ   

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vávrová / 326 579 006 

 

 

 


