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IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 5. října 
2016, s termínem dodání stanovisek do 11. října 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

1. Česká lékařská komora 

Obecná 

Návrh úhradové vyhlášky pro rok 2017 opětovně zakotvuje regulační mechanismy a způsob jejich uplatnění, 
které jsou v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Limitace výsledné úhrady dle referenčního období, 
kterým je rok 2015, opět neumožňuje promítnutí navýšení ceny práce nositelů výkonů do úhrad od zdravotních 
pojišťoven. Návrh úhradové vyhlášky je s ohledem na uvedené důvody pro Českou lékařskou komoru 
nepřijatelný. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jde o názor ČLK, který 
Ministerstvo zdravotnictví 
nesdílí.  
Bylo několikrát 
deklarováno, že promítnutí 
navýšení ceny práce v SZV 
bude úhradově rozloženo 
do několika let. 

Zásadní 1 

K ustanovení § 16: 
ČLK navrhuje následující znění § 16: 
(1) Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 09543 podle seznamu výkonů 
se stanoví úhrada ve výši 30 Kč. Maximální úhrada poskytovateli za vykázané výkony č. 09543 podle seznamu 
výkonů v hodnoceném období nepřekročí částku ve výši třicetinásobku počtu výkonů č. 09543 podle seznamu 
výkonů, ve znění účinném v roce 2014, vykázaných zdravotní pojišťovně v roce 2014. 
(2) U poskytovatele, který v roce 2014 neexistoval, vznikl v průběhu roku 2014 nebo neměl uzavřenou smlouvu 
se zdravotní pojišťovnou, použije zdravotní pojišťovna počty výkonů č. 09543 srovnatelných poskytovatelů v 
roce 2014. Tato úhrada se nezapočítává do maximální úhrady za hrazené služby. Tato úhrada se 
nezapočítává do objemu úhrady, ze kterého se stanovuje maximální výše regulační srážky, kterou je 
zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit dle části D a E přílohy č. 2 této vyhlášky, dle části B přílohy č. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ministerstvo zdravotnictví 
deklarovalo, že bude 
kompenzovat pouze 
výpadek příjmů ze 
zrušených regulačních 
poplatků, nikoliv že budou 
regulační poplatky nově 
hradit zdravotní pojišťovny 
v plné výši. 
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3 této vyhlášky a dle části B přílohy č. 4 této vyhlášky. 
(3) Ustanovení podle odstavců 1 a 2 se nevztahují na poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče při 
poskytování příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče. 
 
Odůvodnění:  
ČLK zásadně nesouhlasí s tím, aby kompenzace za zrušené regulační poplatky byla limitována počtem 
vykázaných výkonů 09543 v roce 2014. V důsledku zrušení regulačních poplatků logicky vzrostl počet návštěv 
pacientů v ambulantní sféře, a proto kompenzace musí odpovídat aktuálně vykazované frekvenci klinických 
vyšetření, nikoli údajům platným tři roky nazpět. Limitace maximální úhradou rovněž nezohledňuje přechod 
pojištěnců mezi zdravotními pojišťovnami, ani změnu kapacitního čísla poskytovatele. Pokud měl poskytovatel 
například v referenčním roce jednoho lékaře na plný úvazek a v roce 2017 má dva lékaře na plný úvazek, 
dostal by zaplacené regulační poplatky pouze za jednoho lékaře. Limitace dle roku 2014 zcela popírá účel 
kompenzace, kterým je úhrada nákladů za skutečně provedená klinická vyšetření. Pokud má být navýšení 
úhrady na základě vykázaného výkonu č. 09543 limitováno, pak jedinou přípustnou cestou je limitace podle 
bezprostředně předcházejícího období, tj. podle roku 2016, který nejlépe ilustruje skutečnou frekvenci 
klinických vyšetření. ČLK nicméně jednoznačně preferuje ničím nelimitovanou úhradu dle vykázaných 
signálních kódů 09543. Porovnání s referenčním obdobím s sebou nese v praxi řadu problémů. Jedním z nich 
je regulace výše úhrady dle tzv. srovnatelných poskytovatelů. Pojem „srovnatelný poskytovatel“ není žádným 
obecně závazným právním předpisem definován. Tato skutečnost ponechává v praxi prostor pro naprostou 
libovůli zdravotních pojišťoven, které jej využívají a srovnatelné poskytovatele určují dle vlastních kritérií, která 
se mnohdy liší i u jednotlivých poboček v rámci jedné zdravotní pojišťovny. Kritéria pro výběr srovnatelné-ho 
poskytovatele přitom zdravotní pojišťovny upravují dle aktuální potřeby tak, aby platby odpovídaly finančním 
plánům zdravotní pojišťovny. Pro poskytovatele je postup zdravotních pojišťoven při výkladu pojmu 
„srovnatelný poskytovatel“ zcela nepředvídatelný a nepřezkoumatelný. Použití tohoto pojmu v úhradové 
vyhlášce bez další konkretizace proto ČLK odmítá. Co se týče návrhu na doplnění ustanovení odst. 2 § 16, 
ČLK navrhuje výslovně uvést, že do ob-jemu úhrady, ze které se vypočítává maximální výše regulační srážky 
(15% u praktických lékařů a ambulantních specialistů a 25% u gynekologů) nezahrnuje 30 Kč kompenzaci za 
výkon 09543. Důvodem je praxe některých zdravotních pojišťoven, které do tohoto objemu kompenzaci za 
zrušené regulační poplatky zahrnují a navyšují tím uplatňované regulační srážky. 

Zásadní 2 

K příloze č. 1, oddílu A: 
ČLK požaduje, aby pro úhradu akutní lůžkové péče bylo referenčním obdobím období roku 2016. 
 
Odůvodnění: 
Návrh neobsahuje avizované navýšení výše úhrad akutní lůžkové péče o 6 % meziročně. Zatímco v roce 2016 
byl jako referenční období stanoven rok 2015, pro rok 2017 to není logicky očekávaný rok 2016, ale opět rok 
2015. Pokud došlo meziročně mezi lety 2015 a 2016 k navýšení úhrady o 3 %, pak ve vyhlášce stanovené 
navýšení pro rok 2017, které činí 109% výše úhrady roku 2015, znamená meziroční navýšení mezi lety 2016 a 
2017 pouze 5,8 %, nikoliv vládou avizovaných 6 %. Již avizovaných 6% bylo ze strany poskytovatelů bráno 
jako navýšení nedostatečné, pokud mají být navýšeny platy a mzdy a má být dále posilováno personální 

ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
Došlo ke zvýšení navýšení 
na 9,2 %, aby byl dodržen 
slib meziročního navýšení 
úhrad o 6 %. 
Referenční období je 
nastaveno na uzavřený rok 
2015, což umožňuje jak 
zdravotním pojišťovnám, 
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obsazení nemocnic. Proto je další snižování zcela nepřijatelné. tak poskytovatelům lépe 
plánovat zdravotní péči. 

Zásadní 3 

K příloze č. 1, oddílu A, odst. 2, bodu 2.1.2, písm. g): 
ČLK navrhuje vyjmutí ustanovení písm. g) bodu 2.1.2. odst. 2 oddílu A přílohy č. 1. 
 
Odůvodnění: 
Předmětné ustanovení umožňuje, aby se zdravotní pojišťovna a poskytovatel dohodli, že individuálně smluvně 
sjednaná složka úhrady bude zahrnovat i jiné hrazené služby, než je uvedeno v bodě 2.1.1. návrhu úhradové 
vyhlášky pro rok 2017. Úhrada za tyto služby se přitom nezapočítává do limitu úhrady formou případového 
paušálu. Vzhledem k tomu, že rozhodování zdravotních pojišťoven o tom, s kým a jakou individuální úhradu 
sjednají, nepodléhá žádným transparentním pravidlům a žádnému přezkumu, považujeme předmětné 
ustanovení za nepřijatelné, jelikož zakládá potenciální nerovnost při distribuci veřejných prostředků jednotlivým 
poskytovatelům a je svým charakterem výrazně prokorupční. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Tato možnost existuje ze 
zákona, i kdyby nebyla 
uvedena v ÚV. 

Zásadní 4 

K příloze č. 1, oddílu A, bodu 3: 
ČLK navrhuje sjednotit základní sazbu ZSmin, 10 pro výpočet hodnoty Pudrg.2015.10 na 30.000 Kč, bez 
rozdílu pro všechny poskytovatele akutní lůžkové péče. 
 
Odůvodnění: 
Vzorec pro výpočet PUdrg.2015.10 je zásadně diskriminační pro menší nemocnice. Obecně lze přijmout variantu, 
kdy se pro výpočet této hodnoty použije buď skutečná výše úhrady referenčního období, nebo vypočtená výše 
úhrady na základě násobku celkového case mixu referenčního období a základní sazby. Je ale zcela 
nepřijatelné, aby základní sazba byla stanovena rozdílně pro jednotlivé typy nemocnic, přičemž zvýhodnění 
velkých nemocnic s centry, které nadto probíhá i na úrovni sjednávání individuální složky úhrady, na úkor 
středně velkých a menších nemocnic je nepřijatelné (33.500 Kč pro velké nemocnice a pouhých 22.500 Kč pro 
nemocnice ostatní). Je třeba upozornit, že podmínky pro úhradu se základní sazbou ZSmin,10 33.500 Kč splní 
dle dostupných informací pouze jedno zařízení v republice, což evokuje podezření, že stanovené podmínky 
jsou připraveny přesně tak, aby zvýhodnily tohoto jediného poskytovatele. ČLK opět z důvodu naprosté 
netransparentnosti nastavených podmínek navrhuje shora uvedenou změnu, tj. sjednocení podmínek výpočtu 
paušální úhrady pro všechny poskytovatele akutní lůžkové péče. 

ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
Nastavení takto vysoké 
minimální základní sazby 
pro všechny poskytovatele 
by bylo likvidační pro řadu 
zdravotních pojišťoven a 
zároveň nerespektovalo 
vyšší náročnost péče u 
poskytovatelů se statuty 
center vysoce 
specializované péče. Došlo 
však ke zvýšení minimální 
IZS z 22 500 na 24 000 Kč. 

Zásadní 5 

K příloze č. 3, oddílu A, bodu 2:  
ČLK nesouhlasí s limitací úhrady formou maximální průměrné úhrady na URČ stanovené dle roku 2015 
bez jakékoli souvztažnosti k rozsahu potřebné péče v roce 2017. 
ČLK navrhuje následující znění bodu 2 oddílu A přílohy č. 3: 
Pro poskytovatele hrazených služeb poskytující specializovanou ambulantní zdravotní péči neuvedenou v bodě 
1 se stanoví výše úhrady podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony s výslednou 
hodnotou bodu (HBred). Hodnota bodu (HB) se stanoví ve výši 1,09 Kč, fixní složka úhrady (FS) se stanoví ve 
výši 0,37 Kč a výsledná hodnota bodu (HBred)se stanoví takto: 
HBred= FS + VS 
Kde 

NEAKCEPTOVÁNO 
Bylo několikrát 
deklarováno, že promítnutí 
navýšení ceny práce v SZV 
bude úhradově rozloženo 
do několika let. 
Jedná se o 2% růst oproti 
úhradě vyplývající ze znění 
úhradové vyhlášky na rok 
2016. 
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HBred je výsledná hodnota bodu použitá v hodnoceném období pro ocenění poskytnutých zdravotních výkonů. 
Hodnocený obdobím je rok 2017. 
FS je fixní složka úhrady 
VS je variabilní složka úhrady spočtená podle vzorce: 
 
VS = (HB – FS)*min {1;((PBref/UOPref )/(PBho/UOPho ))} 
kde: 
HB je hodnota bodu 
PBref  celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v roce 2016. 
Započítávají se sem všechny body přepočtené podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu 2017, 
nejsou započítány body za hrazené služby poskytnuté zahraničním pojištěncům. Hodnotu PBref oznámí 
zdravotní pojišťovna poskytovateli nejpozději do 30. dubna 2017. 
UOPref  počet unikátních pojištěnců ošetřených v roce 2016, do kterého se nezahrnou unikátní pojištěnci, na 
které byl vykázán pouze zdravotní výkon 09513. Hodnotu UOPref oznámí zdravotní pojišťovna poskytovateli 
nejpozději do 30. dubna 2017. 
UOPho  počet unikátních pojištěnců ošetřených v hodnoceném období, do kterého se nezahrnou unikátní 
pojištěnci, na které byl vykázán pouze zdravotní výkon 09513 
min funkce minimum, která vybere z oboru hodnot hodnotu nejnižší 
Pokud poskytovatel odůvodní nezbytnost poskytnutí hrazených služeb pojištěncům, na které vykázal více 
bodů, než je jeho referenční průměr na jednoho unikátního pojištěnce, na jejichž základě došlo v hodnoceném 
období k překročení referenčního průměrného počtu bodů na jednoho unikátního pojištěnce (PBref/UOPref), 
nezapočítá se pro účely výpočtu výsledné hodnoty bodu (HBred) počet bodů za tyto hrazené služby do 
celkového počtu bodů v hodnoceném období (PBho). 
 
Odůvodnění: 
Dle návrhu úhradové vyhlášky obdrží poskytovatel v roce 2017 na 1 URČ maximálně 103,5% průměrné úhrady 
na URČ v roce 2015. Celková úhrada je limitována bez jakékoliv souvztažnosti ke skutečně poskytnuté péči v 
hodnoceném období. Úhrada je „zastropována“ rokem 2015, tj. ještě před tím, nežli došlo k navýšení ceny 
práce nositelů výkonů. Vzhledem k tomu, že navýšení úhrady v roce 2017 proti roku 2015 je pouze 3,5% , 
resp. proti roku 2016 pouhých 0,5%, návrh úhradové vyhlášky pro rok 2017 stejně jako v roce 2016 
eliminuje aplikaci vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými 
hodnotami, ve které je od 1. 1. 2016 zakotveno navýšení ceny práce nositelů výkonů o 10%. Navržený 
způsob úhrady nadto neobsahuje žádný kompenzační mechanismus, který by umožňoval požadovat navýšení 
úhrady v případě, kdy poskytovatel musel potřebnou péči poskytnout v hodnoceném období nákladněji, nežli v 
období referenčním, protože jinak by nemohl poskytnout pé-či na náležité odborné úrovni. Tento způsob 
úhrady je v rozporu se zásadami, které formuloval Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 22. 10. 2013 sp. zn. 
Pl. ÚS 19/13. 
Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno regulovat výši úhrady, avšak současně musí stanovit kompenzační 
mechanismus pro ty případy, kdy smluvní poskytovatel musel péči podle smlouvy poskytnout (tj. nejen 
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neodkladnou), jelikož byl povinen postupovat v souladu se smlouvou i zákonem na náležité odborné úrovni. 
Cenová regulace úhrady hrazených zdravotních služeb je již vyjádřena v deklarované hodnotě bodu. Pokud 
Ministerstvo zdravotnictví stanoví, že hodnota bodu pro část ambulantní specializované péče je 1,03 Kč, jedná 
se cenovou regulaci, ve které jsou kalkulovány jak náklady, tak přiměřený zisk. S vědomím této regulace 
poskytovatel do podnikání vstupuje a kalkuluje s ní. Další regulace úhrady úhradovými vzorci jde již nad rámec 
této cenové regulace a má sloužit k zabránění „nadužívání“ hrazené péče. Ústavní soud ve svém nálezu ze 
dne 22. 10. 2013 sp. zn. Pl. ÚS 19/13 označil za problematické samo o sobě již to, že toto „ochranné opatření“ 
má být použito preventivně vůči všem poskytovatelům bez možnosti jakékoliv kompenzace. Ústavní soud v 
nálezu pléna sp. zn. Pl. ÚS 19/13 v bodě 74 konstatoval, citujeme: „Ústavní soud ale neshledal splnění 
podmínky potřebnosti, jež se posuzuje s ohledem na případnou existenci jiných, k ústavně zaručenému právu 
šetrnějším prostředkům. I když totiž lze v některých směrech připustit větší efektivnost limitace výše úhrad před 
jinými způsoby kontroly hospodárného vynakládání prostředků veřejného zdravotního pojištění, neexistuje 
žádný důvod, aby stanovení výše úhrad zcela abstrahovalo od možnosti, že k překročení stanoveného objemu 
zdravotní péče nedojde jen v důsledku plýtvání či jejího nadužívání, nýbrž také v důsledku řádného plnění 
zákonných povinností ze strany poskytovatele. Základním problémem předmětné právní úpravy je tak absence 
nároku na dorovnání či kompenzaci, který by dopadal na tuto situaci.“ Z tohoto důvodu shledal Ústavní soud 
úhradovou vyhlášku pro rok 2013 v rozporu s právem na podnikání podle čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv 
a svobod a uložil Ministerstvu zdravotnictví, aby se do budoucna vyvarovalo shora uvedenému pochybení. 
Ministerstvo zdravotnictví, stejně jako v roce 2015 a 2016, bohužel v tomto ohledu nález Ústavního soudu 
zcela ignoruje a vystavuje se nebezpečí zrušení úhradové vyhlášky pro rozpor s ústavním pořádkem ČR. 
Úhradu péče poskytnuté tzv. mimořádně nákladným pojištěncům ČLK nepovažuje za kompenzační 
mechanismus, který by činil použitou regulaci ústavně konformní. 
ČLK navrhuje takový způsob výpočtu výsledné úhrady, který zohledňuje jak 10% nárůst ceny práce nositelů 
výkonů zakotvený v Seznamu zdravotních výkonů od 1. 1. 2016, tak požadovaný další 10% nárůst ceny práce 
nositelů výkonů v roce 2017. Navrhuje rovněž kompenzační mechanismus, který umožní navýšení úhrady nad 
stanovený limit, pokud poskytovatel odůvodní překročení limitu z referenčního období. 

Zásadní 6 

K příloze č. 3, oddílu A, bodu 3: 
ČLK navrhuje následující změnu ustanovení bodu 3 oddílu A přílohy č. 3: 
U poskytovatele, který v referenčním období nebo jeho části neexistoval, neměl uzavřenou smlouvu se 
zdravotní pojišťovnou, nebo neposkytoval péči v dané odbornosti, nebo v případě převodu všech majetkových 
práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb podle § 17 odst. 8 zákona, použije zdravotní pojišťovna 
pro účely výpočtu výsledné hodnoty bodu průměrné počty bodů na jednoho unikátního pojištěnce 
ošetřeného v dané odbornosti v roce 2016 srovnatelných poskytovatelů průměrné úhrady na jednoho 
unikátního pojištěnce hodnoty za referenční období srovnatelných poskytovatelů v dané odbornosti. 
Srovnatelným poskytovatelem se rozumí poskytovatel, který má parametry smluvního vztahu 
nastaveny shodně s porovnávaným poskytovatelem. Zdravotní pojišťovna je povinna poskytovateli 
sdělit, podle jakých kritérií srovnatelné poskytovatele určila a jejich konkrétní výčet. 
 
Odůvodnění:  

NEAKCEPTOVÁNO 
Srovnatelného 
poskytovatele nelze 
definovat obecně vzhledem 
ke specifikům jednotlivých 
segmentů. Srovnatelným 
poskytovatelem je však 
myšlen takový 
poskytovatel, který 
poskytuje zdravotní služby 
v obdobném celkovém 
rozsahu a struktuře jako 
poskytovatel, pro kterého 
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Pojem „srovnatelný poskytovatel“ není žádným obecně závazným právním předpisem definován. Tato 
skutečnost ponechává v praxi prostor pro naprostou libovůli zdravotních pojišťoven, které jej využívají a 
srovnatelné poskytovatele určují dle vlastních kritérií, která se mnohdy liší i u jednotlivých poboček v rámci 
jedné zdravotní pojišťovny. Kritéria pro výběr srovnatelného poskytovatele přitom zdravotní pojišťovny upravují 
dle aktuální potřeby tak, aby platby odpovídaly finančním plánům zdravotní pojišťovny. Pro poskytovatele je 
postup zdravotních pojišťoven při výkladu pojmu „srovnatelný poskytovatel“ zcela nepředvídatelný a 
nepřezkoumatelný. Použití tohoto pojmu v úhradové vyhlášce bez další konkretizace proto ČLK odmítá. Návrh 
úhradové vyhlášky nově zakotvuje, že se hodnoty srovnatelného poskytovatele použijí i v případě převzetí 
praxe provozované podnikatelem – fyzickou osobou (OSVČ) dle § 17 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. To by 
znamenalo, že zdravotní pojišťovna by byla oprávněna poskytovateli, který praxi převzal od svého kolegy 
(podnikajícího jako OSVČ), určit referenční limity dle srovnatelných poskytovatelů, tj. opět zcela 
netransparentně a nepředvídatelně. Tento přístup je diskriminační ve vztahu k situacím, kdy je lékařská praxe 
prodávána jako s.r.o. V takovémto případě jsou referenční limity původního poskytovatele zachovány i pro 
nového provozovatele. Zejména z důvodu naprosté netransparentnosti určování srovnatelných poskytovatelů 
ze strany zdravotních pojišťoven ČLK uvedený návrh odmítá. 

se ustanovení o 
srovnatelném poskytovateli 
používá. 

Zásadní 7 

K příloze č. 3, oddílu A, bodu 1, písm. f):  
ČLK navrhuje následující změnu ustanovení bodu 1 písm. f) oddílu A přílohy č. 3: 
f) Pro výkony č. 75347, 75348 a 75427 podle seznamu výkonů poskytovaných poskytovateli hrazených služeb 
v odbornosti 705 – oftalmologie podle seznamu výkonů se stanoví hodno-ta bodu ve výši 0,68 Kč 1,03 Kč.  
 
Odůvodnění: 
ČLK nesouhlasí s cenovým podhodnocením výkonů 75347, 75348 a 75427. Takto stanovená úhrada je za 
hranicí samotné nákladovosti péče. Úhrada operace šedého zákalu je nižší než reálné náklady provedené 
operace katarakty dle guidelines České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie a České oftalmologické 
společnosti. Pro ilustraci lze uvést srovnání úhrad operací šedého zákalu v sousedních zemích – Slovensku a 
Polsku v roce 2015 (nicméně takto fungují již několik let zpětně). 
  
  Místní měna  EUR CZK Poznámka 
  PLN:       
Polsko 2 800 652 17 626   
Polsko 3 000 - 3 200 699 - 745  18 885 - 20 144  U komplikovaných katarakt 
  EUR:       
Slovensko 510 - 530 510 - 530 13 780 - 14 320 Dle druhu monofokální čočky 
Slovensko 770 770 20 805 Při implantaci torické čočky 
          
Česká republika   284 7 675 75427, 75348, 71823 (3x), 75023 

NEAKCEPTOVÁNO  
Srovnání s úhradami v 
zahraničí není relevantní.  
Úhradová vyhláška 
nezohledňuje komplikované 
katarakty, neboť toto má 
být řešeno zavedením 
nového výkonu v Seznamu 
zdravotních výkonů.  
Navýšení odměňování 
lékařům proběhlo v roce 
2016 přímo v Seznamu 
zdravotních výkonů. 
Poskytovatelé v oboru 
oftalmologie mají možnost 
se dohodnout o jiné 
hodnotě bodu v 
dohodovacím řízení. 
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Přepočteno dle kurzu ČNB ke dni 6. 10. 2016 
 
V Rakousku a Německu se úhrady za jednu operaci katarakty pohybují od 1000 eur, tj. 27 000 CZK. Srovnání 
s těmito zeměmi uvádíme spíše pro ilustraci. Paradoxem je, že úhrada uvedených výkonů je vyšší i v Srbsku 
(podobně je tomu v dalších balkánských zemích), kde úhrada za jednu operaci šedého zákalu činí 350 eur, 
tedy 9 450 CZK. V sousedním Slovensku je úhrada řádově o 6-7 tisíc vyšší, navíc jsou zde povoleny doplatky k 
multifokálním a asférickým nitroočním čočkám. Tato fakta jsou naprosto alarmující. Česká republika jako 
oftalmologický lídr v Evropské unii má absurdně podhodnocený výkon operace katarakty, nadto: 
1. úhradová vyhláška nijak nezohledňuje komplikované katarakty (uvolněný závěsný aparát, brunescentní 
katarakta, diabetes); 
2. vyhláška nijak nezohledňuje navýšení odměn lékařům v ambulantním sektoru – práce chirurga je 
degradována; 
3. sankční hodnota bodu zcela degraduje celou oftalmologii. 
V návaznosti na výše uvedené ČLK požaduje navýšit hodnotu bodu u výkonů 75427 a 75348 (75347) 
minimálně na 1,03 Kč a zároveň tyto výkony vyjmout z regulací. I přes toto navýšení hodnoty bodu u stěžejních 
oftalmologických výkonů bude cena operace katarakty daleko pod úhradou v sousedních zemích, a to cca 11 
520 CZK, resp. 427 EUR. 

Zásadní 8 

K příloze č. 3, oddílu A, bodu 5:  
ČLK navrhuje následující změnu ustanovení bodu 5 oddílu A přílohy č. 3: 
Výpočet celkové výše úhrady v dané odbornosti podle bodu 2 se nepoužije: 
a) v případě poskytovatele, který v referenčním nebo hodnoceném období v rámci jedné odbornosti ošetřil 50 
100 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb nejméně 30 
ordinačních hodin týdně. V případě nasmlouvané kapacity poskytovaných hrazených služeb menší než 30 
ordinačních hodin týdně se limit 50 100 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n 
se rovná kapacitě nasmlouvaných hrazených služeb pro danou odbornost, 
b) v případě hrazených služeb poskytovaných zahraničním pojištěncům, 
V těchto případech se výkony hradí hodnotou bodu ve výši 1,03 Kč. 
 
Odůvodnění: 
ČLK požaduje zachování minimálního počtu ošetřených pojištěnců v počtu 100. Limit 50 pojištěnců popírá 
samotný princip zohlednění situace, kdy poskytovatel ošetřit tzv. statisticky nevýznamný počet unicitních 
pojištěnců. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Není žádoucí, aby malé 
zdravotní pojišťovny 
neměly žádnou možnost 
regulace. 

Zásadní 9 

K příloze č. 3, oddílu A, bodu 6, k příloze č. 4, oddílu A bodu 10 a k příloze č. 5 oddílu A bodu 9:  
ČLK odmítá, aby lhůta pro celkové finanční vypořádání roku 2017, včetně regulačních omezení, byla 
stanovena na 150 dnů. ČLK požaduje, aby celkové finanční vypořádání roku 2017 bylo provedeno do 
120 dnů. 
 
Odůvodnění: 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nelze vyúčtovat dříve, než 
je možno péči vykázat. 
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ČLK nesouhlasí s prodloužením lhůty pro konečné vyúčtování hrazených služeb na 150 dnů. S ohledem na 
termín podání daňového přiznání je nutné lhůtu naopak zkrátit, aby nedocházelo k nutnosti podávat opravná 
daňová přiznání. Do termínu podání daňového přiznání za rok 2017 (30. 6. 2018) by měli poskytovatelé mít 
vypořádané i případné námitky, aby výsledný přeplatek nebo nedoplatek mohl být zahrnut do příjmů roku 2017. 

Zásadní 10 

K příloze č. 3, oddílu A, bodu 7: 
ČLK navrhuje následující změnu ustanovení bodu 7 oddílu A přílohy č. 3: 
Do maximální úhrady podle bodu 2 se nezahrne úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný 
materiál v odbornosti 305, 306, 308 nebo 309 podle seznamu výkonů, do maximální úhrady podle bodu 2 se 
nezahrnou výkony poskytnuté v odbornosti 305, 306, 308 nebo 309 podle seznamu výkonů v 
souvislosti s péčí o osoby, jimž bylo soudem nařízeno ochranné léčení. 
 
Odůvodnění: 
ČLK trvá na tom, že péče nařízená soudem nesmí spadat do regulačních omezení. Poskytovatel zdravotních 
služeb (smluvní i nesmluvní) je povinen vyhovět žádosti soudu o výkon ochranného léčení. Proto je 
navrhováno, aby z regulací byly vyjmuty nejen ZUM a ZULP, ale také výkony poskytnuté v rámci soudem 
nařízeného ochranného léčení. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 11 

K příloze č. 3, oddílu B, bodu 2, 3 a 4: 
ČLK požaduje, aby limity vyžádané péče, léčivých přípravků a ZUM a ZULP byly navýšeny z 
navrhovaných 102% referenčního období na 105% referenčního období. 
 
Odůvodnění: 
S ohledem na rostoucí náklady všech regulovaných komodit je nezbytné, aby byl limit tomuto nárůstu 
přizpůsoben. Proto ČLK navrhuje navýšení limitu na 105% referenčního období s tím, že referenčním obdobím 
by mělo být nejblíže předcházející období. Zásadně však ne rok 2014, tj. období 3 roky zpět. 

ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO  
Bude nastaven rok 2015 
pro regulaci preskripce. 

Zásadní 12 

K příloze č. 3, oddílu B, bodu 3: 
ČLK nesouhlasí s tím, aby referenčním obdobím pro uplatnění regulací za léčivé přípravky a 
zdravotnické prostředky byl rok 2014. 
 
Odůvodnění: 
Návrh úhradové vyhlášky u ambulantních specialistů stanoví, že pro uplatnění regulačních omezení za léky a 
zdravotnické prostředky je referenčním obdobím rok 2014. Poskytovatel je tedy porovnáván s tři roky starými 
údaji. Přitom při výpočtu regulačních omezení za vyžádanou péči a ZUM a ZULP je referenčním obdobím rok 
2015. ČLK nesouhlasí s tím, aby byla regulace vztažena k období tři roky zpětně. Již porovnávání se dvěma 
lety zpětně je zásadně problematické. ČLK požaduje, aby pro uplatnění regulačních omezení dle části B 
přílohy č. 3 návrhu úhradové vyhlášky bylo stanoveno jednotné referenční období s tím, že jím bude období 
bezprostředně předcházející hodnocenému období. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 13 
K příloze č. 3, oddílu B, bodu 12: 
ČLK navrhuje následující změnu ustanovení bodu 12 oddílu B přílohy č. 3: 
U poskytovatele, který v referenčním období nebo v jeho části neexistoval, neměl uzavřenu smlouvu se 

NEAKCEPTOVÁNO 
Srovnatelného 
poskytovatele nelze 
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zdravotní pojišťovnou, nebo v případě převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování 
zdravotních služeb podle § 17 odst. 8 zákona, použije zdravotní pojišťovna pro účely uplatnění regulačních 
omezení podle bodů 2 až 4 referenční hodnoty srovnatelných poskytovatelů. Srovnatelným poskytovatelem 
se rozumí poskytovatel, který má parametry smluvního vztahu nastaveny shodně s porovnávaným 
poskytovatelem. Zdravotní pojišťovna je povinna poskytovateli sdělit, podle jakých kritérií srovnatelné 
poskytovatele určila a jejich konkrétní výčet. 
 
Odůvodnění:  
Pojem „srovnatelný poskytovatel“ není žádným obecně závazným právním předpisem definován. Tato 
skutečnost ponechává v praxi prostor pro naprostou libovůli zdravotních pojišťoven, které jej využívají a 
srovnatelné poskytovatele určují dle vlastních kritérií, která se mnohdy liší i u jednotlivých poboček v rámci 
jedné zdravotní pojišťovny. Kritéria pro výběr srovnatelného poskytovatele přitom zdravotní pojišťovny upravují 
dle aktuální potřeby tak, aby platby odpovídaly finančním plánům zdravotní pojišťovny. Pro poskytovatele je 
postup zdravotních pojišťoven při výkladu pojmu „srovnatelný poskytovatel“ zcela nepředvídatelný a 
nepřezkoumatelný. Použití tohoto pojmu v úhradové vyhlášce bez další konkretizace proto ČLK odmítá. 
Návrh úhradové vyhlášky nově zakotvuje, že se hodnoty srovnatelného poskytovatele použijí i v případě 
převzetí praxe provozované podnikatelem – fyzickou osobou (OSVČ) dle § 17 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. 
To by znamenalo, že zdravotní pojišťovna by byla oprávněna poskytovateli, který praxi převzal od svého 
kolegy (podnikajícího jako OSVČ), určit referenční limity dle srovnatelných poskytovatelů, tj. opět zcela 
netransparentně a nepředvídatelně. Tento přístup je diskriminační ve vztahu k situacím, kdy je lékařská praxe 
prodávána jako s.r.o. V takovémto případě jsou referenční limity původního poskytovatele zachovány i pro 
nového provozovatele. zejména z důvodu naprosté netransparentnosti určování srovnatelných poskytovatelů 
ze strany zdravotních pojišťoven ČLK uvedený návrh odmítá. 

definovat obecně vzhledem 
ke specifikům jednotlivých 
segmentů. Srovnatelným 
poskytovatelem je však 
myšlen takový 
poskytovatel, který 
poskytuje zdravotní služby 
v obdobném celkovém 
rozsahu a struktuře jako 
poskytovatel, pro kterého 
se ustanovení o 
srovnatelném poskytovateli 
používá. 

Zásadní 14 

K příloze č. 3, oddílu B, bodu 13: 
ČLK navrhuje následující změnu ustanovení bodu 13 oddílu B přílohy č. 3: 
Pokud poskytovatel ošetřil v referenčním nebo hodnoceném období v dané odbornosti 50 100 a méně 
unikátních pojištěnců, při nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb nejméně 30 ordinačních 
hodin týdně, zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu regulace podle bodů 2 až 4. V případě 
nasmlouvané kapacity poskytovaných hrazených služeb menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 50 100 
ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná kapacitě nasmlouvaných 
hrazených služeb pro danou odbornost. 
 
Odůvodnění: 
ČLK požaduje zachování minimálního počtu ošetřených pojištěnců v počtu 100. Limit 50 pojištěnců popírá 
samotný princip zohlednění situace, kdy poskytovatel ošetřit tzv. statisticky nevýznamný počet unicitních 
pojištěnců. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Není žádoucí, aby malé 
zdravotní pojišťovny 
neměly žádnou možnost 
regulace. 

2. Ministerstvo financí 

Zásadní 1 Upozorňujeme, že podle záměru MZ opět dojde k poklesu míry rezerv (v obecném slova smyslu; v poměru k NEAKCEPTOVÁNO 
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výdajům) celého systému v.z.p., a to v době pokračujícího hospodářského růstu. Nyní je nutné tvořit rezervy na 
období snížení růstu či recese, kdy příjmy systému v.z.p. mohou stagnovat či klesat. Rozhazovačný přístup MZ 
považujeme za nezodpovědný. 

Pokles rezerv u některých 
pojišťoven je způsoben 
nízkým navýšením platby 
za státní pojištěnce, 
neumožňujícím navyšování 
rezerv při plnění slibu 
navyšování platů a zajištění 
nároku pacientů. 

Zásadní 2 

Jsme nuceni konstatovat, že úhradová vyhláška opět konzervuje neefektivity a nespravedlnosti v systému 
v.z.p.. U poskytovatelů lůžkové péče znovu pouze stanovuje paušál vycházející z historické reference a 
faktickou neexistenci klasifikačního systému DRG nahrazuje zaváděním různých základních sazeb pro 
poskytovatele s centry a bez center, nabádá ke zvyšování základní sazby pro určité DRG skupiny či dokonce v 
rámci DRG skupin na základě DRG markerů. Vyhláška tak fakticky opět přiděluje peníze bez ohledu na 
efektivitu či kvalitu poskytované péče. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Prvky odstraňující 
neefektivnosti nastavujeme 
s ohledem na možnosti 
současného klasifikačního 
systému DRG, na kterém 
v současné době pracuje 
projekt DRG Restart. 

Zásadní 3 

Vzhledem k poměrně velkorysému nárůstu úhrad ambulantním specialistům na 103,5 % referenčního období 
se domníváme, že by bylo vhodné kompenzaci zrušeného regulačního poplatku za klinické vyšetření již dále 
nerealizovat. Tato kompenzace deformuje prostředí, a čím je hodnocené období vzdálenější od roku 2014, tím 
je kompenzace méně závislá od skutečně vykázané péče poskytovatele. Totéž platí u kompenzace za vydaný 
léčivý přípravek. Tyto „výkony“ nejsou podloženy žádnou péčí, resp. neuhrazenými náklady. Za svou práci je 
lékař placen pomocí bodů a hodnot bodu, úhrada navíc formou jakéhosi „příplatku“ za zrušený poplatek je 
neopodstatněná. 

NEAKCEPTOVÁNO 
V příštím roce Ministerstvo 
zdravotnictví plánuje 
přehodnocení současného 
systému kompenzace 
regulačních poplatků. 

Zásadní 4 

Důvodová zpráva při vysvětlování úhradového mechanismu ambulantních specialistů neuvádí pravdivé 
informace. Úhradový mechanismus nemotivuje poskytovatele ke zvyšování efektivity. Dále nedochází ke 
snížení úhrady v případě zvýšení průměrné úhrady na unikátního pojištěnce oproti referenčnímu období. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ministerstvo zdravotnictví 
nezastává stejný názor jako 
MF. Úhradový 
mechanismus odrazuje 
poskytovatele od 
poskytování zbytečné a 
neefektivní péče. 

Zásadní 5 

Žádáme o zdůvodnění nárůstu o 60 % u centrových léků u těchto „onemocnění“:  
Melanom,  
Nádory ovárií,  
Oftalmologie-diabetes mellitus, 
Oftalmologie,  
Pneumologie, 
Zhoubné nádory prostaty 
Žádáme MZ, aby vzhledem ke skokovému růstu nákladů na tuto část péče více vyhodnocovalo skutečnou 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ministerstvo zdravotnictví 
ve spolupráci se SUKL 
plánuje v příštích letech 
přehodnotit systém vstupu 
nových centrových léků. 
Problematiku centrových 
léků nelze redukovat na 
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potřebnost těchto výdajů. Predikovat a umožňovat růst nákladů na všechny centrové léky obecně jen na 
základě růstu nákladů z minulých let není udržitelné. Považujeme za nutné, aby MZ k této problematice přijalo 
koncepčnější přístup. 

problematiku úhradové 
vyhlášky. 

Zásadní 6 

Žádáme o zdůvodnění, proč laboratorní novorozenecký screening doznal skokového navýšení hodnoty bodu. 
V loňské úhradové vyhlášce byl hrazen stejně jako ostatní výkony dané odbornosti. Dále žádáme vysvětlení, 
proč úhrada ve výši 1,03 Kč za tyto výkony náleží pouze nemocnicím a nikoli samostatným laboratořím, kde 
hodnota bodu 1,03 Kč v případě novorozeneckého screeningu není uvedena. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o podporu 
novorozeneckých 
screeningových programů, 
kdy ministerstvo 
zdravotnictví ve věstníku 
doporučuje dělat tyto 
screeningy každému 
novorozenci narozenému 
na území ČR. 
Tyto screening dále nejsou 
prováděny u ambulantních 
poskytovatelů, proto zde 
není uvedená vyšší 
hodnota bodu pro tyto 
výkony. 

Zásadní 7 

Příloha 1, část A, bod 15: Část celkové úhrady podle části A) bodů 3.5., 6.10. a 6.11. této přílohy ve výši 
0,045*〖PU〗_(drg,2015)+0,045*〖Úhr_amb〗_(2015,kompl)+0,045*〖Úhr_amb〗_(2015,ost) je určena na navýšení 
osobních nákladů. 
 
Příloha 1, část B, bod 1, písm e): Část celkové úhrady podle části B) bodu 1 písm. b) této přílohy ve výši 0,03 ∗
𝑃𝑆𝑂𝐷,2016 je určeno na navýšení osobních nákladů. 

Výše uvedená ustanovení požadujeme vypustit, protože překračuje zmocnění MZ dané zákonem. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ministerstvo zdravotnictví 
nesouhlasí s tímto 
názorem.  

Zásadní 8 

Žádáme zdůvodnění, proč je ze všech léčivých přípravků, které nemocnice předepisují, vyjmut z regulace 
právě a pouze růstový hormon. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Na tomto ustanovení 
panuje shoda mezi 
poskytovateli a zdravotními 
pojišťovnami, proto 
Ministerstvo zdravotnictví 
zachovává kontinuitu znění 
úhradové vyhlášky. 

Zásadní 9 
Nesouhlasíme se skokovým navýšením kapitační platby o 2 Kč, které není podmíněno jakoukoli prací navíc či 
vyšší kvalitou služeb. Problém nedostatku praktických lékařů není problémem nedostatečného finančního 
ohodnocení této profese. Má-li být praktickým lékařům zvyšován objem finančních prostředků z v.z.p., pak 
nechť je podmíněn lepší péčí o klienty (preventivní prohlídky, koordinace péče o pojištěnce, péče o chronické 

NEAKCEPTOVÁNO 
Kapitace v roce 2016 nijak 
nezohledňovala nárůst 
ceny práce v seznamu 
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pacienty atd.) Alternativně je vhodné posílit mimokapitační složku úhrady oproti kapitační, neboť mimokapitační 
více motivuje ke skutečnému poskytování péče a nikoli pouze k „evidování“ kmene. 

zdravotních výkonů, proto 
Ministerstvo zdravotnictvím 
tímto alespoň částečně 
zohledňuje bodové 
navýšení výkonů 
zahrnutých v kapitační 
platbě. 

Zásadní 10 

Příloha č. 2, oddíl D: Upozorňujeme na chybu v letopočtech. Místo 2016 má být 2017; místo 2014 má být 2015. 
Platí pro body 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nejednalo se o chybu, ale o 
záměr Ministerstva 
zdravotnictví. Rok 2014 byl 
opraven na rok 2015. 

Zásadní 11 

Příloha č. 4. Dohoda segmentů by měla být vždy podporována a ti, kdo se dohodnou, by neměli být touto 
skutečností poškozeni. MZ však vysílá protichůdné signály, pokud na jedné straně k dohodě vyzývá, ale na 
druhé straně těm segmentům, u nichž k dohodě nedojde, garantuje úhradovou vyhláškou vyšší nárůsty, než 
mají ty segmenty, které se dohodly. 

ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
Ministerstvo zdravotnictví 
navyšuje úhrady i 
segmentům, které se 
dohodly, tak aby nebyly 
znevýhodňovány oproti 
segmentům, které se 
nedohodly. 

Zásadní 12 

Příloha č. 5, bod 2, písm. c): Upozorňujeme na nežádoucí jev, kdy úhradová vyhláška nahrazuje nefunkční 
seznam zdravotních výkonů. Např. položka „dvě trombomutace společně“ není žádný pojem, pravděpodobně 
se jedná o výkon z číselníku VZP. Je zde zřejmá potřeba v blízké budoucnosti aktualizovat pro odbornost 816 
seznam zdravotních výkonů, který je evidentně v této odbornosti zastaralý. To vede k tomu, že se do úhradové 
vyhlášky přidávají nikde nedefinované výkony. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o dohodu 
z dohodovacího řízení. 
V seznamu zdravotních 
výkonů dojde k zavedení 
těchto výkonů – nyní je 
projednáváno na Pracovní 
skupině k SZV. 

Zásadní 13 

Požadujeme doplnění kvantifikace finančních dopadů návrhu tzv. úhradové vyhlášky na jednotlivé segmenty, 
nikoli pouze v členění na lůžkovou a ambulantní péči. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Rozdělení na jednotlivé 
segmenty je pouze 
orientační a zároveň 
v mnoha případech 
zavádějící, vzhledem 
k rozdílným dynamikám a 
příčinám růstu 
v jednotlivých segmentech.  

Připomínka 1 U § 16 odst. 1, 2 a 3 navrhujeme jiné znění. Záměrem MZČR je, aby se kompenzace regulačních poplatků AKCEPTOVÁNO 
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nezapočítávala do maximální úhrady poskytovatele. Dle předloženého návrhu vyhlášky by se však 
kompenzace nezapočítala do maximální úhrady jen v případě poskytovatele, který v roce 2014 neexistoval. 
Návrh MF: 

§ 16 
(1) Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 09543 podle seznamu výkonů 
se stanoví úhrada ve výši 30 Kč. Maximální úhrada poskytovateli za vykázané výkony č. 09543 podle seznamu 
výkonů v hodnoceném období nepřekročí částku ve výši třicetinásobku počtu výkonů č. 09543 podle seznamu 
výkonů, ve znění účinném v roce 2014, vykázaných zdravotní pojišťovně v roce 2014. 
(2) U poskytovatele, který v roce 2014 neexistoval, vznikl v průběhu roku 2014 nebo neměl uzavřenou smlouvu 
se zdravotní pojišťovnou, použije zdravotní pojišťovna počty výkonů č. 09543 srovnatelných poskytovatelů v 
roce 2014. Tato úhrada se nezapočítává do maximální úhrady za hrazené služby. 
(3) Úhrada podle odst.1 či 2 se nezapočítává do maximální úhrady za hrazené služby. 

Připomínka 2 

Příloha 1, oddíl A, bod 2.1.1. a 2.1.2.: Úhradová vyhláška se použije, nedohodne-li se zdravotní pojišťovna 
(ZP) a poskytovatel jinak. Je tedy zbytečné uvádět ve vyhlášce možnost, dohodnout se jinak (ta vyplývá ze 
zákona) či naznačovat povinnost dohodnout se určitým způsobem. Bude-li ve vyhlášce napsáno, že úhrada se 
stanoví určitým způsobem, neomezuje to právo ZP a poskytovatele dohodnout se jinak. Ani uvedení termínu 
31. 3. 2017 nemůže zabránit ZP a poskytovateli dohodnout se jinak i po tomto datu. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Úhradová vyhláška tímto 
ustanovením pouze 
akcentuje možnosti dané 
zákonem. 

Připomínka 3 
Příloha 1, oddíl A, bod 2.1.2. písm. f: Operuje se zde s pojmem DRG marker, který není nikde definován. NEAKCEPTOVÁNO 

DRG markery jsou 
definovány v metodikách 
vykazování dle DRG.  

Připomínka 4 

Příloha 1, oddíl A, bod 3.5 〖CM〗_(2015,014,10,uhr): Pouze upozorňujeme na riziko, že tato proměnná nebude 
vykládána jednotně. Zdravotní pojišťovny považují veškerý uznaný casemix za uhrazený. Naopak 
poskytovatelé považují za uhrazený jen ten casemix, který jim nezpůsobil snížení jednotkové ceny. Ke zvážení 
dáváme možnost definovat tuto proměnnou jako min (CMred,2015,012; 0,96*KPp13*CM2013,012) – což jsou 
proměnné definované v úhradové vyhlášce na rok 2015. 

AKCEPTOVÁNO 
Termín uhrazený byl z textu 
vypuštěn. Zároveň dochází 
ke snížení limitu produkce 
z 97 % na 96 %. 

Připomínka 5 
Příloha 1, oddíl A, bod 3.5: Slovní definice PU drg 2015 10 (jako referenční úhrada, zvýšená o extramurální 
péči, snížená o regulace...) neodpovídá vzorci, podle nějž se PUdrg 2015,10 spočítá úplně jinak. Navrhujeme 
vypustit popis definice PUdrg, případně jej změnit. 

AKCEPTOVÁNO 

Připomínka 6 

Příloha 1, oddíl A, bod 3.5: Redukování vykázaného casemixu má v obecné rovině odrazovat poskytovatele od 
upcodingu a obdobných nešvarů. Ale v žádném případě nenahrazuje revizní činnost pojišťoven, ani jejich 
analytickou činnost. Vzhledem k tomu, že ne každé rozdělování hospitalizací je unbundlingem, ne každé 
zvýšení casemixu je upcodingem atd., domníváme se, že se lze spokojit s velmi obecnou a velmi jednoduchou 
rovnicí, která tyto nešvary základním způsobem podchytí. 
 
Aktuální výpočet CMred, jehož popis zabírá tři stránky A4, se jeví jako překombinovaný. Je vhodné míti na 
zřeteli, že obecnou rovnicí nelze podchytit a dokonale ošetřit případné účelové chování. Dřívější „jednoduché“ 
řešení formou Cobb-Douglasovy funkce se jeví jako dostatečné. Navrhujeme se k němu vrátit nebo alespoň do 
budoucna proměnnou CMred výrazně zjednodušit. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ministerstvo zdravotnictví 
tento názor nesdílí. 
Aktuální způsob regulace 
zabraňuje více negativním 
způsobům chování, než 
v předchozích vyhláškách a 
jeho komplikovaná stavba 
je zde nutná. 
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Připomínka 7 
Příloha 1, část A, bod 6.15: Doporučujeme upřesnit, zda se jedná skutečně o 16 hodin denně po 7 dní v týdnu. 
Dále doporučujeme ujasnit, zda musí poskytovat péči v laboratoři a na radiodiagnostickém oddělení, nebo 
stačí jedno z toho (v laboratoři nebo na radiodiagnostickém oddělení). Kromě toho žádáme o kontrolu, zda se 
tímto ustanovením nedostane poskytovatel nad maximální hodnotu bodu podle cenového předpisu. 

AKCEPTOVÁNO 
 

Připomínka 8 

Příloha č. 2, oddíl A, bod 2: V minulosti bonifikaci za pohotovost obdržela nemocnice (poskytovatel) u nějž 
praktický lékař pohotovost vykonával. Pokud tuto bonifikaci obdrží přímo praktik, je jisté riziko v tom, že nemusí 
obdržet částku celou: Praktik může sloužit v nemocnici, která má smlouvu se všemi ZP, takže ošetřuje 
pojištěnce všech ZP, ale pokud sám nemá smlouvu se všemi ZP, tak dostane nižší úhradu. Pokud by se na 
jeho odměně měla podílet pojišťovna, s níž nemá smlouvu, tak o její podíl na odměně přijde. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nedochází v tomto 
ustanovení ke zmiňované 
změně.  

Připomínka 9 

Příloha 3, oddíl A, bod 2: Doporučujeme vyjasnit postup v případě, že poskytovatel poskytuje péči ve dvou 
odbornostech (a jedná se o jednoho poskytovatele, např. jediného lékaře). Bude se mimořádná nákladnost 
vyhodnocovat pro každou jeho odbornost zvlášť? 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ano úhrada včetně 
mimořádné nákladnosti 
probíhá pro každou 
odbornost zvlášť. 

Připomínka 
10 

Příloha 3, oddíl A, bod 2: Upozorňujeme na riziko - v referenčním období reálně žádná úhrada za mimořádně 
nákladné pojištěnce nebyla definovaná. Možná by proto bylo vhodnější označit UHRMr za hypotetickou 
úhradu. Dále upozorňujeme na pravděpodobný překlep v definici, ve větě je zřejmě omylem použito slovo 
„hodnoceném období“ místo „referenčním období“. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nejedná se o překlep, ale o 
záměr Ministerstva 
zdravotnictví. 

Připomínka 
11 

Příloha 3, oddíl A, bod 2:  1,035 x POPzpoZ x PUROo  + 1,035 x max[PUROo x POPzpoMh; (UHRMh – UHRMr)] 
Vzorec dle našeho názoru dává špatné motivace poskytovatelům. Srovnáme-li výslednou úhradu dle starého 
vzorce s fixní a variabilní složkou a tohoto vzorce s mimořádně nákladnými pojištěnci u poskytovatele, který by 
se v hodnoceném období začal chovat účelově a na každého svého pojištěnce vykázal pětinásobek bodů, byla 
by jeho úhrada podle nového vzorce dvojnásobná oproti úhradě dle starého vzorce. Doporučujeme zvážit 
návrat k původnímu vzorci. 

NEAKCPTOVÁNO 
Jedná se o kompromisní 
řešení, které částečně 
zohledňuje růst nákladů u 
extrémně náročných 
pacientů. 

3. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Bez připomínek  

4. Ministerstvo vnitra 

Doporučující 
1 

K příloze č. 11: 
V případě položky „00910 Zhotovení intraorálního rentgenového snímku“ doporučujeme namísto pojmu 
„archivace snímku“ použít výrazu „uchování snímku“, neboť pojem archivace je užit nesprávně. Tento 
požadavek lze odůvodnit zejména s odkazem  
na příslušná ustanovení zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, tedy především s ohledem na jeho ustanovení § 2, kde jsou vymezeny pojmy 
týkající se archivnictví. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ministerstvo nepoužívá 
termín „archivace“ ve 
smyslu zákona č. 499/2004 
Sb., ale v obecném smyslu 
tohoto slova. 

5. Ministerstvo obrany 
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Zásadní 1 

K § 16 odst. 1 - limit úhrady kódu 09543 
Požadujeme upravit návrh regulace kompenzace zrušených regulačních poplatků v relevantních částech 
vyhlášky na objem aktuálního referenčního období, tj. roku 2015. 
Odůvodnění: 
Vzhledem k nárůstu pacientů v ambulantní péči považujeme za relevantní vztažení úhrad signálních výkonů 
(které jsou finančním ekvivalentem zrušeného, jinak definovaného příjmu za shodnou péči) k referenčnímu 
období, tzn. roku 2015. 
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nejedná se o úhradu 
signálních výkonů, pouze o 
kompenzaci výpadku z 
příjmů v důsledku 
zrušených regulačních 
poplatků. 

 K příloze č. 1 část A) body 3.5, 6.10, 6.11 a 9. 
Požadujeme upravit kalkulační vzorce a textovou část návrhu vyhlášky na navýšení úhrad na úroveň 113 % 
referenčního období. 
Odůvodnění: 
Pro realizaci požadovaného a připravovaného nárůstu mzdových prostředků je navrhované navýšení úhrad 
dlouhodobě nedostačující. 
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Všem poskytovatelům 
navýšení úhrad o 6 % stačí 
na navýšení platů 
zdravotníků. 

6. Česká lékárnická komora 

Zásadní 1 ČLnK navrhuje tuto změnu § 17 odst. 1 návrhu vyhlášky (jde o zásadní připomínku): 
„Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 09552 podle seznamu výkonů se 
stanoví úhrada ve výši 13 20 Kč. Maximální úhrada poskytovateli za vykázané výkony č. 09552 podle seznamu 
výkonů v hodnoceném období nepřekročí částku ve výši dvanáctinásobku dvacetinásobku počtu receptů v 
roce 2014 2015, na jejichž základě byl vydán léčivý přípravek částečně nebo plně hrazený z veřejného 
zdravotního pojištění.“ 
 
Odůvodnění: 
ČLnK již od zavedení úhrady tohoto výkonu požadovala, aby byl hrazen vyšší částkou, než 12,- Kč. Na tomto 
požadavku trvá i při nynějším navrhovaném zvýšení na 13,- Kč zejména z těchto důvodů: 
- lékárny při výdeji léčivých přípravků poskytují kvalifikovanou zdravotní službu, jejíž zajištění si žádá stále se 
zvyšující náklady 
- lékárny oproti jiným segmentům poskytovatelů zdravotních služeb mají díky trvalému poklesu cen léčivých 
přípravků stále nižší odměnu za své odborné činnosti, protože jejich příjem byl až do zavedení SiV tvořen 
výlučně z marže a z regulačních poplatků. 
 
V odůvodnění Úhradové vyhlášky MZd se uvádí, že  
- „Vyhláška umožňuje potřebný růst ve všech segmentech k zajištění dostupnosti zdravotní péče, což je 
jednoznačným přínosem pro poskytovatele zdravotních služeb i pacienty. 
- Vyhláška stanoví v různých segmentech ty mechanismy úhrad, které poskytují nejlepší motivace (motivace ke 
zvýšení efektivity a vyvarování se účelovému chování).  
- Vyhláška zajistí, že všichni poskytovatelé budou mít potřebný růst úhrad k pokrytí zvýšených osobních 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nejedná se o úhradu 
signálních výkonů, pouze o 
kompenzaci výpadku z 
příjmů v důsledku 
zrušených regulačních 
poplatků. 
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nákladů.“ 
- Pro zajištění zdrojů k pokrytí zvýšených osobních nákladů navrhuje ČLnK navýšení bodové hodnoty výkonu 
09552 na 20,- Kč. Výkon za stávajícího systému financování zařízení lékárenské péče představuje jedinou 
možnost, jak lze dosáhnout naplnění jednoho ze základních deklarovaných cílů Úhradové vyhlášky – tj. 
navýšení mezd všech zdravotnických pracovníků. 

Zásadní 2 ČLnK navrhuje toto doplnění návrhu vyhlášky (jde o zásadní připomínku): 
V Seznamu zdravotních výkonů platnému k 1. 1. 2017 budou zařazeny také výkony za přípravu cytostatických 
látek č. 06551, 06553, 06555, 06557. 
U uvedených výkonů není vyhláškou stanovena jejich bodová hodnota. Na základě porovnání výsledných 
kalkulací v registračních listech a počtem bodů u jednotlivých výkonů v Seznamu výkonu navrhujeme hodnotu 
1,35 Kč / bod. 

Kód výkonu 
Hodnota 

výkonu (bod) 
Hodnota výkonu dle 

kalkulace z 9.6.2016 (Kč) Kč za bod 

06551 160 211,58 1,32 

06553 206 280,77 1,36 

06555 230 314,73 1,37 

06557 219 297,43 1,36 

 
 
 
 
 
 
 
 

V současné době úhrada za přípravu cytostatik probíhá na základě příplatku za ředění cytostatik (kódy IPLP 
0001201, 0001202, 0001203, 0001204) a je vyúčtovávána zdravotní pojišťovně na recept. Již nyní představuje 
pro ZP konkrétní finanční náklad. Navrhujeme proto navýšení "paušální" úhrady příslušného zdravotnického 
zařízení o sumu příplatků za ředění cytostatik vykázaných a uznaných ZP v referenčním období. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 

Zásadní 3 Česká lékárnická komora zároveň zásadně nesouhlasí s těmito tvrzeními uvedenými v ZÁVĚREČNÉ 
ZPRÁVĚ Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE PODLE OBECNÝCH ZÁSAD: 
„Kompenzace zrušeného poplatku za výdej léčivého přípravku na recept 
Analogicky s výše uvedenými je v seznamu výkonů signální výkon výdeje léčivého přípravku na recept. Za 
každý tento výkon náleží poskytovateli lékárenské péče úhrada 13 Kč. Tento výkon může zdravotní pojišťovně 
vykázat nejvýše tolikrát, kolik receptů přijal v roce 2014 od jejích pojištěnců.“ 
„K § 17 
Stanoví se úhrada ve výši 13 Kč za každý vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný signální výkon výdeje 
léčivého přípravku na recept. Jelikož došlo k novému přepočtu výše kompenzace zrušeného poplatku za výdej 
léčivého přípravku na recept podle aktuálního počtu uhrazených signálních výkonů, navyšuje se oproti roku 
2016 úhrada za signální výkon o 1 Kč. Tento výkon může poskytovatel zdravotní pojišťovně vykázat nejvýše 
tolikrát, kolik receptů přijal v roce 2014 od jejích pojištěnců.“ 
Byť byla úhrada za signální výkon č. 09552 zavedena v reakci na ztrátu příjmu po zrušení regulačních poplatků, 
není ji možné považovat za pouhý kompenzační nástroj. Naopak je třeba ji vnímat jako úhradu za činnost, která 
je popsána v názvu výkonu: VÝDEJ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU ZA RECEPT, ZÁKLADNÍ DISPENZACE A 
SOUVISEJÍCÍ ADMINISTRATIVA. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ministerstvo zdravotnictví 
nesouhlasí. Tento výkon 
pouze kompenzuje 
výpadek příjmů ze 
zrušených regulačních 
poplatků. 
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7. ČMKOS 

Zásadní 1 Českomoravská konfederace odborových svazů spolu s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR 
byla nemile překvapena faktem, že v návrhu vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb 
a regulačních omezení pro rok 2017 není avizované navýšení úhrad, které by mělo pokrýt 10 % navýšení 
tarifních platů a mezd pro zaměstnance lůžkových zdravotnických zařízení. 
Po provedení propočtů pro segment akutní lůžkové péče jsme dospěli k úhradám, které odpovídají navýšení 
5,8 %. S tímto navýšením zásadně nesouhlasíme a požadujeme, aby navýšení pro akutní lůžkovou péči pro 
rok 2017 bylo stanoveno minimálně ve výši 107 % oproti roku 2016. 
Potřeba navýšení úhrad 
Připomínáme však, že ani toto navýšení není pro nemocnice stabilizační a že k zajištění postupné personální 
stabilizace by bylo potřeba navýšení vyšší, a to alespoň o další dvě procenta. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Došlo ke zvýšení navýšení 
na 9,2 %, aby byl dodržen 
slib meziročního navýšení 
úhrad o 6 %. 

Zásadní 2 Rozdílné stanovení základní sazby pro jednotlivé typy nemocnic 
Českomoravská konfederace odborových svazů spolu s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR 
nesouhlasí s rozdílným stanovením základní sazby pro jednotlivé typy nemocnic, kdy navrhovaná vyhláška o 
stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017 zásadně preferuje 
velké nemocnice. Vzhledem k dlouhodobému podfinancování malých a středních nemocnic požadujeme zvýšit 
sazby PUdrg.2015.10 pro malé a střední regionální nemocnice. 

ČÁSTEČNĚ 
NEAKCEPTOVÁNO 
Nastavení vyšší minimální 
základní sazby pro některé 
poskytovatele by bylo 
likvidační pro řadu 
zdravotních pojišťoven a 
zároveň nerespektovalo 
vyšší náročnost péče u 
poskytovatelů se statuty 
center vysoce 
specializované péče. 
Nicméně došlo k navýšení 
minimální IZS z 22 500 na 
24 000 Kč. 

Zásadní 3 Segment následné péče 
Vzhledem k dlouhodobému podfinancování požadujeme pro segment následné péče zvýšení úhrad minimálně 
o 9 % oproti roku 2016. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Navýšení úhrad je 
maximální vzhledem 
k disponibilním 
prostředkům v.z.p. 

Zásadní 4 Sociální služby 
Českomoravská konfederace odborových svazů spolu s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR 
konstatuje, že Ministerstvo zdravotnictví ani letos systémově neřeší úhrady ošetřovatelské péče v sociálních 
službách. Navrhované navýšení úhrad není koncepčním řešením a v roce 2017 bude opět pokračovat nejistota 
poskytovatelů a všeobecných sester poskytujících ošetřovatelskou péči klientům v pobytových zařízeních 
sociálních služeb. Opět žádáme Ministerstvo zdravotnictví o koncepční řešení úhrad zdravotní/ošetřovatelské 
péče v pobytových zařízeních sociálních služeb a nastavení systému takovým způsobem, aby úhrady 

NEAKCEPTOVÁNO 
Navýšení 26 % 
považujeme za dostatečné. 
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odpovídaly skutečně poskytnuté zdravotní péči. 

8.  Česká stomatologická komora 

 Česká stomatologická komora nemá k návrhu textu vyhlášky o stanovení hodnoty bodu, výše 
úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017, k textu příloh č. 1 – 10 a 12 – 14 a 
k popisu výkonů a vymezení regulačních omezení v příloze č. 11 žádné výhrady. Česká 
stomatologická komora nesouhlasí s výší úhrad výkonů v příloze č. 11, neboť tyto úhrady 
v mnoha případech nepokrývají ani náklady, které je nutno na poskytnutí těchto výkonů 
vynaložit. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o dohodu 
z dohodovacího řízení. 

9. Unie zaměstnavatelských svazů České republiky 

Zásadní 1 

V oblasti hospitalizační péče požadujeme sblížení sazeb a definovaní pojmu uhrazená péče ve vzorci  
CM2015,01,10. Definice „uhrazené péče“ pomocí vzorce vyjasní případné spory mezi poskytovateli a ZP. 
Navržená minimální IZS 22500Kč pro ostatní nemocnice je neadekvátně nízká ve srovnání s navrženou 
minimální IZS pro 6 vybraných fakultních nemocnic mající status 6 center. Ta je 33500Kč. Není relevantní 
důvod, aby za stejnou péči (artroskopie, kýla, žlučník, interní onemocnění, gynekologické a další diagnózy …) 
byly vybrané „centrové“ fakultní nemocnice hrazeny o 50% více než zbylých 150 nemocnic v republice. 
Vyhláška neřeší dostatečně nerovnosti v úhradě pro nemocnice za stejný výkon. Dle našeho názoru by míru 
ocenění složitosti zdravotních hospitalizačních výkonů má řešit číselník relativních vah DRG a není nutné další 
deformování spravedlivé úhrady tím, že každá nemocnice má jinou základní sazbu, kterým se tento výkon 
přepočte. Doufali jsme, že úhradová vyhláška na rok 2017 tuto situaci zlepší, ale opak je pravdou. Dochází k 
fixaci nerovností, pseudokoeficientů specializace a konzervaci nespravedlivé úhrady. Navrhujeme stanovení 
nejen minimální IZS ale i maximální IZS. Pokud tyto sazby sblížíme, pak nebude problém s ufinancováním 
systému. Tato úhradová vyhláška dělí nemocnice do 3 skupin. 
a) Velké „bohaté“ nemocnice s vysokými úhradami (IZS>33tis.Kč, převážně FN a část velkých krajských 
nemocnic, podíl osobních nákladů okolo 40%) – růst o 9% oproti 2015 jim garantuje nutné 3-5% na růst mezd 
o 10% a dalších 4-6% na rozvoj nemocnice a financování provozu a investic. 
b) Středně velké regionální nemocnice se středně vysokými úhradami (IZS okolo 27-30tis.Kč, podíl osobních 
nákladů okolo 50-55%) – růst úhrady o 9% díky historicky slušnému základu bude stačit na růst mezd, pokud 
budou splněny všechny segmenty pro všechny ZP, na provoz nezbyde v podstatě nic. 
c) Malé regionální nemocnice a nemocnice následné a dlouhodobé péče (průměrné a podprůměrné IZS od 17-
26tis.Kč, podíl osobních nákladů přes 55-60% pro nemocnice akutní péče a 65-70% pro nemocnice následné 
péče) – navýšení úhrad nepokryje ani slíbené 10% navýšení tarifních mezd. Cca 5-15% bude muset 
nemocnice „dofinancovat“ na úkor provozu či investic nebo z kapes zřizovatele. 
Způsobů sblížení sazeb je několik. V našich námitkách navrhujeme stanovení ZS 2017 min, případně i 
ZS 2017 max; navýšení IZS min ve stávajícím vzorci a sblížení obou sazeb nebo zavední klouzavé 
degrese pro nárůst úhrad. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Pojem uhrazená péče byl 
ze vzorce vypuštěn. Došlo 
ke snížení limitu produkce 
z 97 % na 96 % a zároveň 
ke zvýšení individuální 
základní sazby z 22 500 na 
24 000 Kč.  
Vysoká IZS u 
specializovaných center je 
odůvodnitelná, a proto není 
vhodné nastavovat 
maximální IZS. 
6% navýšení oproti roku 
2016 je dostačují na 
navýšení platů pro všechny 
poskytovatele. Nicméně 
došlo ke zvýšení indexu na 
9,2 % 
Navýšení musí být stejné 
pro všechny poskytovatele, 
aby bylo garantováno 
navýšení úhrad na 
navýšení osobních 
nákladů. 

Zásadní 2 V ambulantní péči nesouhlasíme s rozdělení ambulantní složky na 2 části - je zbytečně složité - ČÁSTEČNĚ 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAEPMJ725)



 19 

navrhujeme ponechat navýšení 9% a překročenou produkci započíst oproti případně nenaplněné hospitalizační 
složce úhrady. Segmentace úhrad do 6 částí pro 7 ZP znamená v praxi 42 kontraktů s limitací úhrady a 
regulací v případě nenaplnění a neúhrady v případě překročení. Je to neuřiditelné a negarantuje to fakt, že 
vyplacené finanční prostředky na mzdy nemocnice obdrží při vyúčtování záloh roku 2017 a že je nebude muset 
vracet! Dále požadujeme, aby navržená bonifikace za nepřetržitý provoz byla vyjmuta z regulace 
maximální ambulantní úhrady. 

AKCEPTOVÁNO 
Dána možnost dohodnout 
se na jiný způsob úhrady, 
který nerozděluje 
ambulantní složku úhrady 
na 2 části.  

Zásadní 3 

V následné a dlouhodobé péči je problém s nedostatečným růstem úhrady největší. Je to dáno vyšším podílem 
osobních nákladů. Požadujeme vyšší růst PS OD a to ve výši 9% vůči roku 2016. 

NEAKCEPTOVÁNO 
I v následné a dlouhodobé 
péči je růst úhrad 
dostatečný na pokrytí 
zvýšených osobních 
nákladů. 

Zásadní 4 

Rádi bychom požádali o doplnění definice proměnné v příloze č. 1 vyhlášky, odst. 3.5 na straně 11 dole, 
aby byla jasná a srozumitelná.  
Původní text:  
CM2015,014,10,uhr je počet případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných, zdravotní pojišťovnou uznaných a 
uhrazených, které byly ukončeny v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin 
vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce, vynásobených indexy 2017 uvedenými v 
příloze č. 10 k této vyhlášce. 
 
Změnit text na: 
CM2015,014,10,uhr je počet případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných, zdravotní pojišťovnou uznaných a 
uhrazených, které byly ukončeny v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin 
vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce, vynásobených indexy 2017 uvedenými v 
příloze č. 10 k této vyhlášce. CM2015,014,10,uhr je definován jako menší z hodnot: 
 CM2015,14,10 (tedy CM roku 2015, případy uvedené v příloze č. 10 vyhlášky pro rok 2017, 
přepočtené grouperem v. 14) 
 0,96 * Kpp13 * CM2013,014,10 (tedy CM roku 2013, případy uvedené v příloze č. 10 vyhlášky pro rok 
2017, přepočtené grouperem v. 14, Kpp13 je uveden ve vyhlášce 324/2014 Sb.), 
pokud případná produkce nad tento limit nebyla finančně kompenzována v úhradě za referenční období. 
 
Odůvodnění: 
Pojem „uhrazený CM“ je třeba definovat, nachází se ve vyhlášce poprvé, proto je potřeba ho definovat, aby 
nedocházelo k nejednoznačnému výkladu vyhlášky. Z pohledu poskytovatele je každý CM vyprodukovaný nad 
rámec minimální výkonnosti dle úhradové vyhlášky „neuhrazený“, protože kdyby nebyl odpracovaný a 
vykázaný, tak by se úhrada nezměnila. Pohled plátců, ZP je opačný. Podle jejich názoru je „uhrazená“ jakákoli, 
tedy veškerá péče vykázaná, protože celková úhrada je „paušál“ za vše. Navrhujeme tuto definici „uhrazené 
péče“ doplnit do vyhlášky. V případě neuhrazené nadprodukce by mělo dojít ke snížení referenčních hodnot, ty 
by měly být ve výši uhrazených. Pokud tomu tak není, tak je poskytovatel penalizován 2x – jednou, když je 

NEAKCEPTOVÁNO 
Pojem uhrazená péče byl 
ze vzorce vypuštěn. Došlo 
ke snížení limitu produkce z 
97 % na 96 %. 
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produkce neuhrazena, a podruhé v roce, kdy tato reference není naplněna v aktuálním roce a je mu krácena 
úhrada! 
Pokud význam slova „uhrazených“ nedefinujete, bude to znamenat různé výklady a velké spory mezi ZP a 
poskytovateli. 

Zásadní 5 

𝐼𝑍𝑃1 = �max �0; 0,85 ∗ min�
𝐶𝑀𝑟𝑒𝑑,2017,014,10

𝐶𝑀2015,014,10
− 1,03; 0,07� ∗ 𝐼𝐺𝑈𝑃1�� 

𝐼𝑍𝑃2 = �max �0; 0,65 ∗ min�
𝐶𝑀𝑟𝑒𝑑,2017,014,10

𝐶𝑀2015,014,10
− 1,10; 0,10� ∗ 𝐼𝐺𝑈𝑃2�� 

Navrhujeme zrušení výpočtu úhrady nadprodukce u případového paušálu prostřednictvím IZP a 
nahrazení výpočtem prostřednictvím minimální ZS.  
 Původní text:  
3.5 Úhrada formou případového paušálu zahrnuje hrazené služby zařazené podle Klasifikace do skupin 
vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce a stanoví se ve výši CELK PUdrg,2017 podle 
výrazu: 

𝐶𝐸𝐿𝐾 𝑃𝑈𝑑𝑟𝑔,2017 = 𝑚𝑖𝑛 �1; 𝐶𝑀𝑟𝑒𝑑,2017,014,10
0,97∗𝐶𝑀 2015,014,10,𝑢ℎ𝑟

� ∗ 𝐼𝑃𝑈 ∗ 𝐼𝑍𝑃 − 𝐸𝑀2017,10, 

…….. 
 (iii) IZP  je index změny produkce vypočtený takto: 
a) 𝐼𝑍𝑃 = 1 + 𝐼𝑍𝑃1 + 𝐼𝑍𝑃2 

atd…. 
 
Změnit text na: 
3.5 Úhrada formou případového paušálu zahrnuje hrazené služby zařazené podle Klasifikace do skupin 
vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce a stanoví se ve výši CELK PUdrg,2017 jako 
vyšší z hodnot: 

𝐶𝐸𝐿𝐾 𝑃𝑈𝑑𝑟𝑔,2017 = 𝑚𝑖𝑛 �1; 𝐶𝑀𝑟𝑒𝑑,2017,014,10
0,97∗𝐶𝑀 2015,014,10,𝑢ℎ𝑟

� ∗ 𝐼𝑃𝑈 − 𝐸𝑀2017,10, 

𝐶𝐸𝐿𝐾 𝑃𝑈𝑑𝑟𝑔,2017 = 1,09 ∗ 𝑍𝑆𝑚𝑖𝑛,10 ∗ 𝐶𝑀𝑟𝑒𝑑,2017,014,10  − 𝐸𝑀2017,10, 
 
dále zrušit celou část týkající se výpočtu IZP a IGUP, zrušit část týkající se přesunu „nevyčerpané“ úhrady z 
hospitalizací do ambulantní složky úhrady  
 
Odůvodnění: 
Výpočet prostřednictvím IZP a IGUP je složitý a neřeší např. nárůsty nákladných pacientů na UPV, kdy 

NEAKCEPTOVÁNO 
Cílem opatření je možnost 
uplatnění nadprodukce 
stejným způsobem u všech 
poskytovatelů a druhů 
péče. 
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nedochází k výraznému nárůstu GUP, ale dochází k zásadnímu nárůstu CM. Stejně tak neřeší např. 
opakované chemoterapie, kdy dochází k nárůstu počtu případů, ale opět nedochází k nárůstu GUP. 
Neřeší ani případy malých ZP, kdy produkce může růst v rádu desítek procent, stejně tak klesat. V případě 
poklesu produkce je snížení úhrady realizováno vždy, ale zohlednění navýšení produkce je vždy na rozhodnutí 
dané ZP.  
Změna umožní úhradu celé produkce alespoň stanovenou minimální základní sazbou platnou pro aktuální rok, 
bez složitých výpočtu IZP a bez využití přesunu „nevyčerpané“ hospitalizační péče do ambulantní složky 
úhrady. Hodnota ZS min by měla být jednotná a ve výši alespoň 27 000Kč. Stejně ta může být stanovena i 
ZSmax a to například ve výši 40 000Kč. 

Zásadní 6 

Navrhujeme stanovit minimální základní sazbu pro nemocnice, které nemají centra specializované 
péče, ve výši 25 000 Kč. Dále navrhujeme u specializovaných nemocnic upravit podmínku, kdy pro 
stanovenou ZS 33 500 Kč je dostatečné mít alespoň 5 z 6 uvedených center vysoce specializované 
péče.   
 Původní text:  
𝑍𝑆𝑚𝑖𝑛,10 je minimální základní sazba, která se stanoví ve výši 33 500 Kč pro poskytovatele, který má 
současně statut centra vysoce specializované onkogynekologické péče, centra vysoce specializované 
cerebrovaskulární péče, centra vysoce specializované kardiovaskulární péče, centra vysoce specializované 
traumatologické péče, centra vysoce specializované onkologické péče a centra vysoce specializované 
hematoonkologické péče pro dospělé a děti s transplantační jednotkou podle § 112 odst. 5 zákona č. 372/2011 
Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování; pro ostatní poskytovatele se minimální základní 
sazba stanoví ve výši 22 500 Kč. 
 
Změnit text na: 
𝑍𝑆𝑚𝑖𝑛,10 je minimální základní sazba, která se stanoví ve výši 33 500 Kč pro poskytovatele, který má 
současně statut centra vysoce specializované péče alespoň v 5 z níže uvedených center: centrum 
onkogynekologické péče, centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče, centrum vysoce 
specializované kardiovaskulární péče, centrum vysoce specializované traumatologické péče, centrum vysoce 
specializované onkologické péče a centrum vysoce specializované hematoonkologické péče pro dospělé a děti 
s transplantační jednotkou podle § 112 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 
jejich poskytování; pro ostatní poskytovatele se minimální základní sazba stanoví ve výši 25 000 Kč. 
 
Odůvodnění: 
Stanovení minimální základní sazby – hodnota pro nemocnice, které nemají centra specializované péče (22 
500 Kč) je stanovena velice nízko. Vzhledem ke stanovené sazbě pro specializované nemocnice (33 500 Kč) 
dochází k dalšímu nárůstu rozdílu mezi základními sazbami jednotlivých nemocnic, stanovená ZS nebude mít 
žádný reálný dopad na sbližování sazeb. Naopak díky 109% navýšení úhrad se propastné rozdíly v IZS ještě 
zvětší.   
ZS u specializovaných nemocnic – daná definice je příliš specifická a týká se pouze několika vybraných 

ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
IZS byla navýšena na 
24 000.  
Dále všech 6 druhů center 
je nutných pro dosažení 
vyšší minimální základní 
sazby. Jedná se o 
komplexnost péče 
v případě splnění všech 6 
podmínek. 
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nemocnic. I specializované nemocnice, které nemají statut centra pouze v jedné oblasti, by byly posuzovány 
jako malé „okresní“ nemocnice se čtyřmi základními obory.  
Další variantou může být vypuštění centra vysoce specializované hematoonkologické péče pro dospělé a děti s 
transplantační jednotkou – toto centrum je vysoce specializované a již onkologická péče je zajištěna 
samostatným centrem. 

Zásadní 7 

Ponechání ambulantní složky úhrady jako jeden celek, nikoli dělení úhrady na složku komplement a 
složku ostatní ambulantní odbornosti.  
 Původní text:  

Úℎ𝑟_𝑎𝑚𝑏𝑚𝑎𝑥,𝑘𝑜𝑚𝑝𝑙 = Úℎ𝑟_𝑎𝑚𝑏2015,𝑘𝑜𝑚𝑝𝑙 ∗ 1,09, 

Úℎ𝑟_𝑎𝑚𝑏𝑚𝑎𝑥,𝑜𝑠𝑡 = Úℎ𝑟_𝑎𝑚𝑏2015,𝑜𝑠𝑡 ∗ 1,09 +  𝐻𝑛𝑝2017, 
 
 
Změnit text na: 

Úℎ𝑟_𝑎𝑚𝑏𝑚𝑎𝑥 = Úℎ𝑟_𝑎𝑚𝑏2015 ∗ 1,09 +  𝐻𝑛𝑝2017, 
Odůvodnění: 
Nárůst objemu služeb u komplementu nemůže být kompenzován poklesem objemu služeb u ostatních 
odborností a naopak. Problém bude především u menších nemocnic a menších zdravotních pojišťoven, kdy 
jakákoli další segmentace úhrady způsobí problémy se splněním výkonnosti ve všech těchto segmentech. 
Malá nemocnice, 5 zdravotních pojišťoven, 4 segmenty úhrady (případový paušál, úhrada vyčleněná z 
případového paušálu, ambulance komplement, ambulance ostatní) = 20 jednotlivých segmentů, kde musí být 
splněná výkonnost, aby byla úhrada ve výši 109 %. Navrhovaná segmentace úhrady způsobí, že u celé řady 
nemocnic nebude splněna část složek úhrady (tedy úhrada bude vždy krácena), naopak u části segmentů 
bude nadprodukce (ale ta nebude uhrazena). Ve výsledku nebude dosaženo 109 % úhrady (to pouze v 
ideálním případě), ale vždy nižší hodnoty. 
Možností je také uplatnit u odborností komplementu sestupnou hodnotu bodu, aby došlo k regulaci úhrady, ale 
aby tato regulace neměla zásadní dopad na celkovou výši úhrady. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Do znění ÚV byla doplněna 
možnost dohodnout si 
úhradu bez další 
segmentace. 

Zásadní 8 

Navrhujeme vyjmout navýšení úhrady ambulantní péče u poskytovatelů poskytujících nepřetržitou péči 
z regulací na max. úhradu v ambulancích, zpřesnit definici nepřetržité péče u laboratoře a 
radiodiagnostického oddělení. 
Původní text:  
6.15  V případě, že poskytovatel poskytuje nepřetržitou péči alespoň 16 hodin 7 dní v týdnu v laboratoři a na 
radiodiagnostickém oddělení, náleží mu navýšení úhrady ve výši 0,05 Kč za každý vykázaný a zdravotní 
pojišťovnou uznaný bod za hrazené služby poskytnuté podle bodů 6.1. až 6.9. Navýšení úhrady uvedená ve 
větě první podléhají regulacím podle bodů 6.10. a 6.11., s výjimkou výkonů podle bodu 6.12., kde navýšení za 
tyto výkony nepodléhá regulacím podle bodů 6.10. a 6.11. 
 

AKCEPTOVÁNO 
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Změnit text na: 
6.15  V případě, že poskytovatel poskytuje nepřetržitou péči alespoň 16 hodin 7 dní v týdnu minimálně na 
jednom pracovišti v laboratoři a minimálně na jednom pracovišti na radiodiagnostickém oddělení, náleží mu 
navýšení úhrady ve výši 0,05 Kč za každý vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný bod za hrazené služby 
poskytnuté podle bodů 6.1. až 6.9. Navýšení úhrady uvedená ve větě první podléhají nepodléhají regulacím 
podle bodů 6.10. a 6.11. 
 
Odůvodnění: 
Nemocnice poskytující nepřetržitou akutní péči (v režimu 24/365) mají výrazně vyšší osobní náklady oproti 
zejména soukromým poskytovatelům, kteří zajišťují péči jen ve všední dny, 8 hodin denně (v režimu 8/5). 
Úhrada dle sazeb bodu je ale pro všechny stejná. Proto je v odstavci 6.15. správně nastavena bonifikace 
zvýšených nákladů u poskytovatelů v nepřetržitém provozu. Její výše není ideální, ale je to cesta správným 
směrem. Chybou ale je, že tato bonifikace v praxi v podstatě nebude uhrazena, neboť ambulantní úhrada bude 
zastropována dle regulací podle bodů 6.10. a 6.11.  
Proto navrhujeme, aby tato bonifikace byl a uhrazena zvlášť, nad rámec běžné ambulantní úhrady, u které 
budou podmínky pro všechny stejné jako doposud. Domníváme se, že tato podmínka ze strany poskytovatelů 
je oprávněná. Plátci by měli platit i za to, že někdo pohotovosti drží a je připraven poskytnout jejich pojištěncům 
péči, nikoli jen za tu péči, pokud nastane. 
Zároveň zpřesnění definice laboratoře a radiodiagnostického oddělení zamezí případným sporům o výklad 
ustanovení. 

Zásadní 9 

Navrhujeme zvýšit stanovený nárůst u PS OD u následné péče z 6,5 % na 9 %..  
Původní text:   

𝑃𝑆𝑂𝐷,2017 = max�1,065 ∗ 𝑃𝑆𝑂𝐷,2016;𝑋�, 
 
Změnit text na: 

𝑃𝑆𝑂𝐷,2017 = max�1,09 ∗ 𝑃𝑆𝑂𝐷,2016;𝑋�, 
 
Odůvodnění: 
Nárůst 6,5% proti roku 2016 není dostatečný, u následné péče je podíl mzdových nákladů výrazně vyšší než u 
akutní péče.  
Dále minimální sazby nejsou stanoveny jako 106,5% sazeb VZP, ale jsou stanoveny nižší. Nedochází tedy ke 
sbližování sazeb jednotlivých zdravotních pojišťoven. 

NEAKCEPTOVÁNO 
I v následné a dlouhodobé 
péči je růst úhrad 
dostatečný na pokrytí 
zvýšených osobních 
nákladů. 

Doporučující 
1 

Změna maximálního limitu pro kompenzaci regulačních poplatků – kompenzaci ponechat bez limitu, 
případně ponechat limit dle roku 2016.  
 Původní text:  

§ 16 
(1) Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 09543 podle seznamu 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nejedná se o úhradu 
signálních výkonů, pouze o 
kompenzaci výpadku z 
příjmů v důsledku 
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výkonů se stanoví úhrada ve výši 30 Kč. Maximální úhrada poskytovateli za vykázané výkony č. 09543 podle 
seznamu výkonů v hodnoceném období nepřekročí částku ve výši třicetinásobku počtu výkonů č. 09543 podle 
seznamu výkonů, ve znění účinném v roce 2014, vykázaných zdravotní pojišťovně v roce 2014. 
(2) U poskytovatele, který v roce 2014 neexistoval, vznikl v průběhu roku 2014 nebo neměl uzavřenou 
smlouvu se zdravotní pojišťovnou, použije zdravotní pojišťovna počty výkonů č. 09543 srovnatelných 
poskytovatelů v roce 2014. Tato úhrada se nezapočítává do maximální úhrady za hrazené služby. 
(3) Ustanovení podle odstavců 1 a 2 se nevztahují na poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče 
při poskytování příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče. 

§ 17 
(4)  Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 09552 podle 
seznamu výkonů se stanoví úhrada ve výši 13 Kč. Maximální úhrada poskytovateli za vykázané výkony č. 
09552 podle seznamu výkonů v hodnoceném období nepřekročí částku ve výši dvanáctinásobku počtu receptů 
v roce 2014, na jejichž základě byl vydán léčivý přípravek částečně nebo plně hrazený z veřejného zdravotního 
pojištění. 
(5) U poskytovatele, který v roce 2014 neexistoval, vznikl v průběhu roku 2014 nebo neměl uzavřenou 
smlouvu se zdravotní pojišťovnou, použije zdravotní pojišťovna počty receptů srovnatelných poskytovatelů v 
roce 2014. 
 
Změnit text na: 

§ 16 
(1) Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 09543 podle seznamu 
výkonů se stanoví úhrada ve výši 30 Kč. Maximální úhrada poskytovateli za vykázané výkony č. 09543 podle 
seznamu výkonů v hodnoceném období nepřekročí částku ve výši třicetinásobku počtu výkonů č. 09543 podle 
seznamu výkonů, ve znění účinném v roce 2014, vykázaných zdravotní pojišťovně v roce 2014. Tato úhrada 
se nezapočítává do maximální úhrady za hrazené služby. 
(2) U poskytovatele, který v roce 2014 neexistoval, vznikl v průběhu roku 2014 nebo neměl uzavřenou 
smlouvu se zdravotní pojišťovnou, použije zdravotní pojišťovna počty výkonů č. 09543 srovnatelných 
poskytovatelů v roce 2014. Tato úhrada se nezapočítává do maximální úhrady za hrazené služby. 
(3) Ustanovení podle odstavců 1 a 2 se nevztahují na poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče 
při poskytování příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče. 

§ 17 
(4) Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 09552 podle seznamu 
výkonů se stanoví úhrada ve výši 13 Kč. Maximální úhrada poskytovateli za vykázané výkony č. 09552 podle 
seznamu výkonů v hodnoceném období nepřekročí částku ve výši dvanáctinásobku počtu receptů v roce 2014, 
na jejichž základě byl vydán léčivý přípravek částečně nebo plně hrazený z veřejného zdravotního pojištění. 
Tato úhrada se nezapočítává do maximální úhrady za hrazené služby. 
(5) U poskytovatele, který v roce 2014 neexistoval, vznikl v průběhu roku 2014 nebo neměl uzavřenou 
smlouvu se zdravotní pojišťovnou, použije zdravotní pojišťovna počty receptů srovnatelných poskytovatelů v 
roce 2014. 

zrušených regulačních 
poplatků. 
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Odůvodnění: 
Navrhujeme zrušit omezení úhrady za regulační poplatky – vztažení vůči roku 2014 nedává smysl. V §16 a §17 
navrhujeme vypustit druhé věty v prvních odstavcích a doplnit, že úhrada se nezapočítává do maximální 
úhrady za hrazené služby, tak jak je uvedeno v §16 odst. 2 u nových poskytovatelů. 
Omezení nemá logiku, za 3 roky došlo k výrazným změnám v rozsahu i skladbě péče, přesun z lůžek do 
ambulancí, tedy nárůst klinických vyšetření, které nejsou honorovány regulačním poplatkem ani jeho 
kompenzací. Není možné vycházet stále z roku 2014. V případě nutnosti regulace maximální kompenzace 
úhrady by další variantou bylo alespoň použít pozdější období, které lépe odpovídá současné struktuře 
poskytované péče (tedy rok 2016, případně rok 2015). 
Navýšení kompenzace u výkonu 09552 z 12 na 13 Kč v případě limitace z roku 2014 zcela ztrácí smysl 
(limitace je počítána z kompenzace 12 Kč). 

Doporučující 
2 

Navrhujeme zahrnout hospicovou péči mezi ostatní složky následné péče  
Původní text:  
3. Zvláštní lůžková péče 
Pro zvláštní lůžkovou péči poskytovanou ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu podle § 22a 
zákona hrazenou podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,10 Kč. 
 
Změnit text na: 
text odst. 3 zrušit, doplnit do tabulky PS OD kód 00030: 
 
00030 1 473,94 1 558,09 1 642,25 1 726,40 1 810,55 

 
Odůvodnění: 
Je zbytečné vyčleňovat úhradu hospicové péče mimo ostatní následnou péči, vhodnější je stanovit minimální 
hodnotu PS OD jako u ostatních segmentů. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
3 

Navrhujeme zvýšit minimální počet UOP u zvláštní ambulantní péče, kdy bude použita HB red.  
Původní text:  
c) Výpočet celkové výše úhrady podle písm. b) se nepoužije v případě, že poskytovatel v referenčním nebo 
hodnoceném období ošetřil 10 a méně pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny nebo v referenčním období 
neexistoval nebo neměl smlouvu se zdravotní pojišťovnou. 
 
Změnit text na: 
c) Výpočet celkové výše úhrady podle písm. b) se nepoužije v případě, že poskytovatel v referenčním nebo 
hodnoceném období ošetřil 20 a méně pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny nebo v referenčním období 
neexistoval nebo neměl smlouvu se zdravotní pojišťovnou. 
 
Odůvodnění: 
Stanovený počet pojištěnců je nízký a při tomto počtu dochází ke značným výkyvům v průměrném objemu 

NEAKCEPTOVÁNO 
Není žádoucí, aby malé 
zdravotní pojišťovny 
neměly žádnou možnost 
regulace. 
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bodů. 

Doporučující 
4 

Navrhujeme formální úpravu věty pod tabulkou pro následnou péči v příloze č. 1 vyhlášky v bodě B - 
Hrazené služby podle § 4 odst. 2 v odstavci 1b:  
 Původní text:  
Výše paušální sazby za jeden den hospitalizace, při které byl vykázán OD 00098 a 00099 v hodnoceném 
období se stanoví ve výši  .  
 
Změnit text na: 
Výše paušální sazby za jeden vykázaný den hospitalizace OD 00098 a 00099 se v hodnoceném období 
stanoví ve výši  . 
 
Nebo:  
 
Výše paušální sazby za jeden den hospitalizace, při kterém byl vykázán OD 00098 a 00099 se v hodnoceném 
období stanoví ve výši   
 
Odůvodnění: 
Původní poněkud složitá věta obsahuje nebezpečí překrouceného právního výkladu, kdy při hospitalizaci, ve 
které bude obsažena propustka, se mění způsob úhrady dle uvedeného vzorce. Protože jsme již zažili různé 
výklady některých ZP, tak toto zpřesnění nedopustí případné spory. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
5 

Navrhujeme změnit stanovení referenčního období pro regulaci za předepsané léčivé přípravky a ZP z 
roku 2014 na rok 2015, zároveň zvýšit hodnotu z 98 % na 100 % referenčního období.  
 Původní text:  
2.2 Pokud poskytovatel dosáhne v hodnoceném období průměrné úhrady za předepsané léčivé přípravky a 
zdravotnické prostředky, s výjimkou ATC skupiny H01AC01 léčba růstovým hormonem, na jednoho globálního 
unikátního pojištěnce ošetřeného v odbornostech uvedených v části A) bodu 6.1 až 6.3 a 6.9 přílohy č. 1 k této 
vyhlášce vyšší než 98 % průměrné úhrady v roce 2014 za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické 
prostředky na jednoho globálního unikátního pojištěnce ošetřeného v odbornostech uvedených v části A) bodu 
6.1 až 6.3 a 6.9 přílohy č. 1 k této vyhlášce, …. 
 
Změnit text na: 
2.2 Pokud poskytovatel dosáhne v hodnoceném období průměrné úhrady za předepsané léčivé přípravky a 
zdravotnické prostředky, s výjimkou ATC skupiny H01AC01 léčba růstovým hormonem, na jednoho globálního 
unikátního pojištěnce ošetřeného v odbornostech uvedených v části A) bodu 6.1 až 6.3 a 6.9 přílohy č. 1 k této 
vyhlášce vyšší než 100 % průměrné úhrady v roce 2015 za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické 
prostředky na jednoho globálního unikátního pojištěnce ošetřeného v odbornostech uvedených v části A) bodu 
6.1 až 6.3 a 6.9 přílohy č. 1 k této vyhlášce, …. 
 
Odůvodnění: 

ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
Referenční rok pro regulaci 
preskripce bude nastaven 
na rok 2015. 
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Srovnání 2017 a 2014 nekoresponduje s vývojem preskripce. Reálné je srovnání 2017 a 2015, při zachování 
stejné průměrné úhrady. V r. 2015 a 2017 byla stejná DPH, jedná se o srovnatelná období. 

Doporučující 
6 

Navrhujeme změnit text u § 18 úhrada transplantací a doplnit, že úhrada se nezapočítává nejen do 
úhrady za hospitalizace, ale také za ambulance.  
 Původní text:  
§ 18 
 Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 78890 podle seznamu 
výkonů se stanoví úhrada ve výši 10 000 Kč. Tato úhrada se nezapočítává do výše úhrady za hrazené služby 
stanovené podle části A) bodů 2.1.1, 3.5 a 4 přílohy č. 1 k této vyhlášce. 
 
Změnit text na: 
§ 18 
 Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 78890 podle seznamu 
výkonů se stanoví úhrada ve výši 10 000 Kč. Tato úhrada se nezapočítává do výše úhrady za hrazené služby 
stanovené podle části A) bodů 2.1.1, 3.5, 4 a 6 přílohy č. 1 k této vyhlášce. 
 
Odůvodnění: 
Doplnění, že úhrada za „bonifikace“ transplantací se nebude započítávat také do bodu 6, tj. do ambulantní 
složky úhrady. V případě ponechání původní formulace by výklad mohl být nejednoznačný. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
7 

Navrhujeme změnit formulaci a zpřesnit způsob úhrady u léčiv na HIV/AIDS tak, aby bylo zřejmé, že se 
jedná o jednotkovou úhradu za léčivo, nikoli o omezení celkové úhrady za tato léčiva.  
 Původní text:  
2.2.1 Pro onemocnění HIV/AIDS, hereditární angioedém a pro profylaxi rizikových dětí vystavených expozici 
respiračního syncytiálního viru se uhradí podaný léčivý přípravek ve výši poskytovatelem vykázané a zdravotní 
pojišťovnou uznané úhrady v roce 2015. 
 
Změnit text na: 
2.2.1 Pro onemocnění HIV/AIDS, hereditární angioedém a pro profylaxi rizikových dětí vystavených expozici 
respiračního syncytiálního viru se uhradí podaný léčivý přípravek ve výši poskytovatelem vykázané a zdravotní 
pojišťovnou uznané jednotkové úhrady v roce 2015. 
 
Odůvodnění: 
Pokud by zůstal termín „uznané úhrady 2015“, je riziko, že výklad může být, že bude uhrazen max. celkový 
hrazený objem roku 2015, nikoli vykázané objem roku 2017 oceněný jednotkovou cenou roku 2015. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
8 

Navrhujeme doplnit jednoznačný výklad, co je považováno za ambulantní péči (tedy péče vykázaná 
mimo dobu hospitalizace bez ohledu na žadatele a datum vyžádání péče).  
 
Původní text:  
 

NEAKCEPTOVÁNO 
Definice ambulantní péče je 
stanovena v zákoně a 
v metodice VZP. 
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Doplnění nového odstavce: 
6.16 Ambulantní péčí se rozumí péče, která je poskytována v období mimo hospitalizaci. Rozhodujícím 
kritériem je výhradně datum poskytnutí péče, nikoli identifikace žadatele a datum vyžádání péče. 
 
Odůvodnění: 
Různé pohledy na metodiku zařazování výkonů (materiálů) do amb. péče má vliv na objem úhrady za amb. 
péči. Příklad – pokud je žadatele hospitalizační odbornost a péče je reálně poskytnuta v době mimo 
hospitalizaci, je riziko, že tato péče nebude zařazena do amb. složky úhrady. 

Doporučující 
9 

Navrhujeme doplnit povinnost ZP na sdělení všech referenčních hodnot potřebných pro výpočet 
úhrady do 30. 4. 2017. 
 
Původní text:  
§ 2 
Doplnění nového odstavce do § 2: 
(8): Zdravotní pojišťovny sdělí poskytovateli do 30. dubna 2017 veškeré referenční hodnoty uvedené ve 
vyhlášce. 
 
Odůvodnění: 
Zdravotní pojišťovny mají k dispozici referenční hodnoty. Sdělením hodnot dojde k jistotě při výpočtu úhrad a 
obě strany mají dostatečný časový prostor na dořešení ref. hodnot do doby vyúčtování roku 2017. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Těmito informacemi musí 
disponovat i poskytovatel. 

Doporučující 
10 

Navrhujeme navýšit hodnotu bodu u následné intenzivní péče z 1 Kč na 1,05 Kč. 
 
Původní text:  
B) Hrazené služby podle § 4 odst. 2 
3. Pro následnou intenzivní péči a dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči se stanoví úhrada podle 
seznamu výkonů s hodnotou bodu 1 Kč.  
 
Změnit text na: 
B) Hrazené služby podle § 4 odst. 2 
3. Pro následnou intenzivní péči a dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči se stanoví úhrada podle 
seznamu výkonů s hodnotou bodu 1,05 Kč.  
 
Odůvodnění: 
Vzhledem k navýšení platů zdravotnických pracovníků o 10% je nezbytné cenu navýšit alespoň o 5 %.  
Cena, kalkulovaná do Seznamu výkonů od roku 2017, byla cenou s hodnotou bodu 1,- Kč již pro rok 2016. 
Tento segment by tedy při navrhovaném znění neměl žádný nárůst, který by zajišťoval možnost navýšení 
mezd zdravotnickým pracovníkům. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Při nastavování množství 
bodů již bylo známo 
navýšení platů zdravotníků, 
proto mělo být do výpočtu 
počtu bodů pro tyto OD 
zahrnuto již ve výpočtu. 
 

Doporučující 
11 

Rádi bychom požádali o upřesnění definice, výkladu a použití proměnné X ve vzorci uvedeném v 
příloze č. 1 vyhlášky, odst.3.5a na straně 13.  

ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
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 Původní text:  
X nabývá hodnoty 1,05 v případě, kdy je koeficient poměru počtu pojištěnců dané pojišťovny v daném okrese 
podle přílohy č. 14 k této vyhlášce větší než 0,01, a hodnoty 1,15 v případě, kdy je koeficient poměru počtu 
pojištěnců dané pojišťovny v daném okresu podle přílohy č. 14 k této vyhlášce menší nebo roven 0,01. 
 
Změnit text na: 
X nabývá hodnoty 1,05 v případě, kdy je koeficient poměru počtu pojištěnců dané pojišťovny v daném okrese 
podle přílohy č. 14 k této vyhlášce větší než 0,05, a hodnoty 1,15 v případě, kdy je koeficient poměru počtu 
pojištěnců dané pojišťovny v daném okresu podle přílohy č. 14 k této vyhlášce menší nebo roven 0,05. V 
případě, kdy poskytovatel pod jedním IČZ poskytuje péči ve více okresech, použije se aritmetický průměr 
všech adekvátních hodnot. 
 
Odůvodnění: 
Ve vzorci je popsán význam proměnné „X“ - ale je zavádějící. Poměr nemůže být z matematické logiky číslo s 
%. Není zřejmé, zda je myšlen podíl ZP na trhu v příslušném okrese 1% nebo 0,01%. tak či onak je to málo. 
Mělo by být alespoň 5%, jinak jde stále o statisticky malé skupiny, kde je chyba malých čísel velká a má velký 
dopad na úhrady. 
Žádáme, aby ve vyhlášce bylo vysvětleno, zda jde o poměr či o % a jaká je jeho výše, aby to ZZ i ZP chápali 
stejně. 
Dalším problémem je aplikace u některých poskytovatelů, kteří například leží na hranici několika okresů a jejich 
spádová oblast je větší nebo u poskytovatelů, kteří pod jedním IČZ poskytují péči ve více okresech. Bude 
docházet k nejasnostem ohledně použití správné proměnné za jejich okres. Jako příklad uvedeme Nemocnici 
Náchod a tržní podíl ZP Škoda.  
Nemocnice Náchod poskytuje lůžkovou péči ve dvou okresech (2 nemocnice – Náchod x Rychnov n.K.) a má 
veškerou péči pod jedním společným IČZ. Jaké X se bude brát v úvahu? Podle sídla firmy nebo podle čeho? 
Například u VZP či u ZP Škoda je rozdíl stěžejní. 
 

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 57,54% 9,11% 1,79% 3,46% 15,12% 12,96% 0,02% 
NÁCHOD 67,42% 7,31% 7,62% 3,71% 0,23% 13,70% 0,01% 

 
„hrazených služeb zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze a uvedené v příloze č. 13 k 
této vyhlášce vyčleněné z úhrady formou případového paušálu“ je stanovena minimální ZS 25 000Kč. 
Vzniká tu neopodstatněná vícekolejnost. Požadujeme minimální ZS sjednotit například na výši 28 000Kč pro 
všechny. Pokud MZ trvá na 2 skupinách, žádáme snížení neadekvátně vysokého rozdílu, alespoň minimální 
ZS pro centra snížit na 30000Kč a pro ostatní zvýšit alespoň na 25000Kč. 

Tabulka v příloze č. 14 byla 
upravena. 
5 % ve větších okresech již 
není statisticky malá 
skupina, proto byl zvolen 
nižší poměr – 0,01. 
V případě problémů 
s aplikací na poskytovatele, 
kteří mají pod jedním IČZ 
nemocnice ve více 
okresech je nutné sjednat 
individuální dohodu se 
zdravotní pojišťovnou – 
úhradová vyhláška dává 
pouze obecný koncept 
v případě nedohody. 

Doporučující 
12 

Rádi bychom požádali o zvážení způsobu navýšení úhrad v korelaci na požadované navýšení mezd o 
10%. Dle našich výpočtů a modelací dojde k nerovnoměrnému navýšení, které ještě více prohloubí 
stávající rozdíly v úhradách a tím i ve mzdových možnostech jednotlivých poskytovatelů. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Navýšení úhrad je 
dostatečné navýšení i pro 
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Odůvodnění: 
Úhrada se zvyšuje na 109% roku 2015 v hospitalizacích (vyjma ISU) i v ambulancích. V následné péče je růst 
106,5% roku 2016. Centra rostou nejvíce dle jednotlivých skupin onemocnění, ale ani zde to nemá přímou 
korelaci se mzdami, spíše s růstem nákladů, indikací a počtu ošetřených pacientů. 
Reálně je ale růst za akutní péči 106% proti roku 2016, resp. Spíše 105,8 či podobně, dle finančního podílu 
ISU v jednotlivé nemocnici. 
Podle našich modelací to u mnoha poskytovatelů nestačí na růst tarifních mezd o požadovaných a 
proklamovaných 10%. Nemluvě o tom, že to vůbec nestačí na růst osobních nákladů jako celku o 10%. 
Je to podmíněno %, jaké činí tarify z celkových osobních nákladů – to se pohybuje mezi 60-80%. Dále je to 
ovlivněno tím, jaké jsou úhrady v referenčním období a jak vysoké jsou IZS. Ve velké míře je to podmíněno i 
tím, jaké je podíl osobních nákladů na celkových výnosech od ZP za jednotlivé poskytovatele. Výsledek lze 
zobecnit těmito čísly: 
Velké fakultní nemocnice – na pokrytí nákladů růstu mezd by jim stačilo 1,8 -2,8 % zvýšení výnosů od ZP 
proti roku 2016. Dostávají ale reálně 105,8%, takže jim zbyde polovina na provoz a rozvoj nemocnice. 
Velké a středně velké krajské nemocnice - na pokrytí nákladů růstu mezd by jim stačilo 4,5 - 5,8 % zvýšení 
výnosů od ZP proti roku 2016. Dostávají ale reálně 105,8%, takže jim to bude stačit a některým i zbyde něco 
málo na provoz a rozvoj nemocnice. 
Malé okresní nemocnice a nemocnice následné péče - zvýšení výnosů od ZP proti roku 2016 jim pokryje 
82-95% nákladů na růst mezd. Zbytek bude muset dotovat zřizovatel nebo budou muset najít v provozu na 
úkor všeho ostatního. Nejreálnější dopad ale bude, že si nebudou moci dovolit zvýšit mzdy o proklamovaných 
10%. za poslední roky jde jakékoli navýšení u malých nemocnic na platy, nezbývá nic na provoz a rozvoj 
nemocnice. 
 
Návrh řešení: 
Navýšení úhrad by mělo být klouzavé podle IZS poskytovatele v referenčním období. U poskytovatelů s 
nejnižší IZS (<22500Kč) by IZS rostla nejvíce, například o 4000Kč za 1CM, u poskytovatelů se střední IZS 
(<22500-27500Kč) by rostla o 3000Kč za 1CM, u poskytovatelů s IZS <27500-32500Kč> by rostla o 2500Kč a 
u poskytovatelů s IZS nad 32500Kč by rostla o 2000Kč na 1 CM. 
Klouzavé navýšení úhrad by mohlo být realizováno i v % vyjádření růstu IZS poskytovatele. Jestliže byla IZS v 
referenčním období u poskytovatelů s nejnižší IZS (<22500Kč), vrostla by o 13%; u poskytovatelů se střední 
IZS (<22500-27500Kč) by vrostla o 11%; u poskytovatelů s IZS <27500-32500Kč> by rostla o 9% a u 
poskytovatelů s IZS nad 32500Kč by vrostla o 7%.  
Ministerstvo zná úhrady, CM i IZS, lze jednoduše namodelovat tento případ. Tím by došlo ke sblížení sazeb, 
úhrad i platových rozdílů. Bylo by zajištěno dostatek prostředků na růst mezd. 
Co se týká následné péče, zde by bylo třeba navýšit úhrady alespoň na 109% roku 2016. podíl osobních 
nákladů u následné péče je mnohem vyšší než u akutní péče. Jestliže u FN je podíl osobních nákladů pod 
40%, u velkých nemocnic okolo 45%, u malých okresních nemocnic okolo 55%, pak u nemocnic následné 
péče je mezi 60-75%. 

poskytovatele s nejvyššími 
osobními náklady. Nicméně 
došlo ke zvýšení indexu na 
1,092. 
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Doporučující 
13 

Navrhujeme zpřesnit ustanovení 2.2.3 u úhrady za centrová léčiva, specifikovat možnost úhrady center 
jako jednoho budgetu a upravit úhradu u onemocnění, ve kterých nebyli léčeni v referenčním období 
žádní pacienti. 
 
Původní text:  
2.2.3 Úhrada za léčivé přípravky poskytnuté pojištěncům na léčbu v hodnoceném období nad celkový limit 
úhrady stanovený podle bodů 2.2.1 a 2.2.2 se uhradí po předchozí dohodě mezi zdravotní pojišťovnou a 
poskytovatelem. 
 
Změnit text na: 
2.2.3 Úhrada za léčivé přípravky poskytnuté pojištěncům na léčbu v hodnoceném období nad celkový limit 
úhrady stanovený podle bodů 2.2.1 a 2.2.2 se uhradí po předchozí dohodě mezi zdravotní pojišťovnou a 
poskytovatelem. Nad rámec úhrady stanovené v bodech 2.2.1 a 2.2.2 budou uhrazena léčiva poskytnutá v 
diagnostických skupinách, ve kterých nebyl v referenčním období léčen žádný pacient. Nad rámec úhrady 
stanovené v bodech 2.2.1 a 2.2.2 budou uhrazena léčiva u diagnostických skupin, které v referenčním období 
neexistovaly. Pro stanovení maximálního objemu úhrady dle bodů 2.2.1 a 2.2.2 je rozhodující, zda byl splněn 
celkový limit pro jednotlivé diagnostické skupiny uvedené v bodech 2.2.1 a 2.2.2. 
 
Odůvodnění: 
Nikde není řešena problematika úhrady léčiv ve skupinách, které buď neexistovaly, nebo u dané zdravotní 
pojišťovny nebyl v referenčním období léčen žádný pacient. Tento problém je patrný především u menších ZP 
a u drahých skupin léčiv, kdy několik nových pacientů může navýšit objem centrové péče i na násobek hodnot 
stanovených dle úhradové vyhlášky.  
Stejně tak u menších ZP je problém výrazných změn v jednotlivých DG skupinách, vhodnější by bylo 
považovat prostředky na centrová léčiva za jeden budget a umožnit přesuny pacientů mezi jednotlivými DG 
skupinami dle skutečné potřeby. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Zde by mohlo vzniknout 
nebezpečí vysokého 
nárůstu nákladů na 
centrové léky, což systém 
veřejného zdravotního 
pojištění neumožňuje. 

Zásadní 10 

Žádáme o doplnění odůvodnění, na základě jakých podkladů byl vytvořen navrhovaný způsob výpočtu 
maximální úhrady ve skupině onemocnění označené v návrhu jako „i“ [onemocnění uvedená v bodě 
2.2.2 písm. a) až i)], včetně použité metodiky a vstupních dat (s uvedením jejich zdrojů).  
 
Odůvodnění: 
V důvodové zprávě je uvedeno: “Navýšení pro jednotlivé skupiny bylo vypočteno na základě reálných údajů za 
náklady na centrové léky v roce 2015, 1. pololetí roku 2016 a předpokládaného růstu těchto nákladů v roce 
2017.“    
 
Pro skupinu onemocnění označenou v návrhu jako „i“ se však o navýšení nejedná. V této skupině byla pro r. 
2016 stanovena maximální úhrada jako 12ti násobek průměrné měsíční úhrady v r. 2015 a nebyl limitován 
příchod nových pacientů s onemocněním. V návrhu na r. 2017 je 12ti násobek průměrné měsíční úhrady z r. 
2015 zastropován počtem pacientů v r. 2015 – nejenom, že nedochází k navýšení, ale navíc nejsou nijak 

AKCEPTOVÁNO 
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zohledněni pacienti nasazení v r. 2016. 
Z porovnání maximálních cen léčivých přípravků „S“ patřících do této skupiny na konci r. 2015 a v říjnu 2016 
vyplynulo, že z 15 dotčených kódů LP nedošlo u 13 z nich k vůbec žádné změně, v 1 případě cena stoupla o 3 
% a pouze v 1 případě došlo k poklesu o cca 25 % (jedná se však o přípravek s minoritním podílem na 
nákladech skupiny). Stanovená výše úhrady zůstala zcela beze změny ve všech případech. Z veřejně 
dostupných dat tak nelze vysledovat žádný důvod pro navrhovanou změnu limitace a ani nalézt 
vodítko, jak má být financována léčba pacientů nasazených v r. 2016 zcela v souladu s pravidly pro 
tento rok. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o život zachraňující velice nákladnou léčbu onemocnění s relativně malým 
počtem pacientů (což byl také důvod toho, proč dosud nebyl počet pacientů limitován, protože s ohledem na 
charakter onemocnění nelze výskyt nových pacientů předvídat), musela by být změna ceny léčiv významná, 
aby úspora vytvořila dostačenou rezervu pro léčbu nového/nových pacientů. K tomu však k dnešnímu dni 
nedošlo. 

Zásadní 11 

Žádáme vysvětlení, na základě jakých údajů a analýz došlo ke zcela novému rozdělení onemocnění do 
skupin (navrhovaných 9 skupin oproti 4 pro r. 2016) a na základě jakých konkrétních vyhodnocení se 
koeficienty jednotlivých skupin násobící úhradu r. 2015 tak významně liší.  
 
Odůvodnění: 
Důvodová zpráva neobsahuje žádné konkrétní vysvětlení těchto významných změn. I u onemocnění, která 
byla pro letošní rok regulována zcela shodným způsobem (patřila do stejné skupiny), se regulace navrhovaná 
pro r. 2017 (způsob výpočtu) zásadně liší. Pro takto diferencovaný přístup musí existovat pádné důvody 
vycházející z analýz konkrétních dat, která však nejsou v důvodové zprávě uvedena, proto žádáme o jejich 
doplnění do zprávy s uvedením hlavních důvodů pro vznik každé skupiny a výši navrhované změny oproti r. 
2015. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Vychází se z očekávaného 
růstu v roce 2016 oproti 
roku 2015 z pololetních dat 
VZP. Jelikož nastavujeme 
růst v roce 2017 oproti roku 
2015, je důležité zohlednit 
různé růsty jednotlivých 
skupin, které očekáváme 
v roce 2016. 

Zásadní 12 

Žádáme o poskytnutí analýzy srovnávající výši maximální úhrady pro jednotlivé skupiny podle 
předloženého návrhu ve srovnání s vypočtenou maximální úhradou podle vyhlášky pro r. 2016 a 
předpokládanou úhradou za r. 2016 podle dat pojišťoven za 1. pol. 2016.  
 
Odůvodnění: 
V důvodové zprávě je uvedeno, že návrh byl vytvořen na základě reálných údajů za náklady na centrové léky v 
roce 2015, 1. pololetí roku 2016 a předpokládaného růstu těchto nákladů v roce 2017, proto žádáme o 
poskytnutí výsledků takových analýz. Z předloženého návrhu není zřejmé, zda skutečně dojde v roce 2017 
k navýšení nákladů za centrové léky v porovnání s rokem 2016, i když je tento závěr na více místech 
deklarován. Požadujeme úpravu tak, aby toto bylo jednoznačné a dosažitelné. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Není připomínkou k textu 
úhradové vyhlášky.  

Zásadní 13 

Je třeba uvést do souladu časový údaj o referenčním období – ve vzorci je údaj s r. 2015, ale legenda 
popisuje údaj s uvedeným r. 2016 a to jako úhradu z r. 2015. 
 
Odůvodnění: 
Ve vzorci, který je navrhován pro stanovení maximální úhrady pro onemocnění uvedená v bodě 2.2.2 návrhu, 

AKCEPTOVÁNO 
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je v části týkající se onemocnění roztroušená skleróza [písm. t)] uvedeno, že úhrada se vypočte jako „…Uhr 
RS,2015 * 1,22…“. 
V legendě ke vzorci je však uvedeno, že: 

Uhr RS,2016 je celková úhrada v roce 2015 za léčbu onemocnění uvedeného v bodě 2.2.2 
písm. t) 

Zásadní 14 
Vyhláška otevírá nůžky mezi jednotlivými segmenty, kdy po několikáté po sobě jsou zvýhodněna lůžková 
zařízení na úkor ostatních poskytovatelů zdravotních služeb. MZ  tak svými kroky dlouhodobě znevýhodňuje 
ostatní poskytovatele a staví je do nerovného postavení. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ministerstvo tímto krokem 
naopak narovnává 
nerovnosti v systému. 

Zásadní 15 

Dle důvodové zprávy je rok 2014 použit na místo referenčního období2015 v případě některých regulačních 
mechanismů. Nově  uplatňována regulace za předepsané léčivé přípravky od překročení 98 % roku 2014 nikoli 
tedy odpovídajícího referenční období, kdy sice v roce 2015 poklesla DPH, ale v úhradách se tato změna 
neprojevila a náklady na předepsané léčivé přípravky neustále rostly, je toto opatření nepřiměřeně tvrdé a 
bude mít dopad na dostupnost léčivých přípravků. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 16 

V důvodové zprávě se praví, že navrhovaná vyhláška vytváří všem poskytovatelům zdravotních služeb, 
nastavením pravidel úhrad, rovné možnosti růstu mezd a platů jako je tomu v nemocnicích. Toto není pravdivé 
tvrzení, protože pokud by mělo dojít k této rovnosti podmínek např. u poskytovatelů laboratorních služeb, 
musely by úhrady v tomto segmentu růst alespoň o 3,5% meziročně.  Přitom navrhovaná úhrada je 
zastropována 2,5%, kdy meziročně jde o nárůst pouze 1,5%. Obdobně je tomu i u dalších segmentů. 

NEAKCEPTOVÁNO 
V případě dohod 
ministerstvo zdravotnictví 
tyto dohody respektuje 
s přihlédnutím k veřejnému 
zájmu. Rozdílná tempa 
růstu reflektují potřeby 
systému. 

Zásadní 17 

Příloha č. 2 – praktické lékařství 
V případě regulačních omezení pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství 
uvedených v Příloze č. 2, písm. D bod 1.1. se oproti vyhlášce na rok 2016, v roce 2017 na místo roku 2016 
(analogicky – ve vyhlášce pro rok 2016 byl rok 2015) použije rok 2014. Požadujeme držet kontinuitu a pro 
referenční období změnit rok 2014 na 2015 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 18 
Příloha č. 3  
V případě regulačních omezení za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v Příloze č. 3, písm. 
B bod 3. se oproti vyhlášce na rok 2016, v roce 2017 na místo referenčního období, tj. roku 2015, používá rok 
2014. Požadujeme změnit 2014 na 2015. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 19 

Příloha č. 5 
Celková výše úhrady poskytovateli poskytujícímu hrazené služby v odbornostech podle bodu 2 písm. b) a c) 
nepřekročí částku, která se vypočte takto:  
  
POPicz x PUROicz x 1,025, 
 
Zastropování koeficientem 1,25 je z ohledem na růst, který vyhláška umožňuje jiným segmentům a zejména 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o dohodu 
z dohodovacího řízení a 
nejedná se v tomto případě 
o veřejný zájem. 
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pak lůžkovým zařízením diskriminujícím pro zařízení nabízející laboratorní služby proto požadujeme uvolnit 
koeficient minimálně na úroveň 1,35 

Zásadní 20 

Ú𝒉𝒓𝑏𝑎𝑙𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡 = �(𝐵𝑂𝐷𝑌𝑝

𝑞

𝑝=1

∗ 1,09 + 𝐿𝑃𝑝 + 𝑍𝑈𝐿𝑃𝑝 +  𝑍𝑈𝑀𝑜𝑠𝑡𝑝 + 𝑛𝑝 ∗ 𝐶𝐸𝑁𝐴𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡_𝑝𝑜𝑡𝑎ℎ + 𝑚𝑝 ∗  𝐶𝐸𝑁𝐴𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡_𝑛𝑒𝑝𝑜𝑡𝑎ℎ )  

1) Individuálně sjednaná složka úhrady 2.1. 
a. 2.1.1. b Navrhujeme nový vzorec pro výpočet úhrady vyjmenovaných bází. Vyhláška 

nezohledňuje 10% navýšení tarifů u zdravotníků, nezohledňuje růst počtu případů (i díky 
změně poměru potahovaný nepotahovaný daný doporučením odborné společnosti) a počet 
skutečně implementovaných stentů u pacienta 

kde 
p nabývá hodnot od 1 do q, a q je počet případů dle odst. 2.1.1 b v roce 2017. 
Dále: 
BODY p jsou vykázané a pojišťovnou uznané body za výkony a ošetřovací dny vztahující se k 

hospitalizaci - implantace stentů, kde p se rovná 1 až q, 
LP p  je vykázaný a pojišťovnou uznaný lékový paušál k ošetřovacím dnům, vztahujícím se k 

hospitalizaci - implantace stentů, kde p se rovná 1 až q, 
ZULP p  jsou zvlášť účtované léčivé přípravky vykázané a pojišťovnou uznané vztahující se k 

hospitalizaci - implantace stentů, kde p se rovná 1 až q, 
ZUM p jsou zvlášť účtované zdravotnické materiály, vyjma stentů, vykázané a pojišťovnou 

uznané vztahující se k hospitalizaci - implantace stentů, kde p se rovná 1 až q, 
CENA stent_potah je jednotková smluvní cena potahovaného stentu, 
n p je počet implantovaných potahovaných stentů , kde p se rovná 1 až q, 
CENA stent_nepotah  je jednotková smluvní cena nepotahovaného stentu, 
m p je počet implantovaných nepotahovaných stentů, kde p se rovná 1 až q. 

 
Pokud nebude návrh přijat navrhujeme doplnit o garanci adekvátního navýšení úhrady v případě nárůstu počtu 
případů  

ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
Vzorec v současné době 
nebudeme zohledňovat, 
jelikož je zde možnost 
účelového chování – tedy 
vykazování dražších stentů. 
Ministerstvo zdravotnictví 
se tímto bude v příštím 
roce zabývat a použije 
alternativní variantu. Dojde 
k navýšení indexu z 0,99 
na 1,00.  

Zásadní 21 

b. 2.1.2 e) – endobronchiální chlopně zařazeny jako ISU, výkony 25112 endoskopické zavedení 
endobronchiální chlopně a 25120 stanovení přítomnosti kolaterální ventilace před bronchoskopickou 
volumredukcí odpovídají poskytované péči, ale mají uvedenou jinou bazi (0437 – chronická obstruktivní plicní 
nemoc, a to z titulu nezafungování kritického výkonu).  Oprava – správně uvést, že se jedná o případy 
zařazené do báze 0403 jiné výkony při poruchách a onemocněních dýchacího systému, u které byl vykázán 
výkon 25112. Výkon 25120 se reálně provádí v souvislosti s implantací, ale může předcházet vlastní 

AKCEPTOVÁNO 
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hospitalizaci s implantací chlopně. 

Zásadní 22 

c. 2.1.2 b) navrhujeme úpravu stávajícího textu takto: 
Zdravotní pojišťovna a poskytovatel, který má statut centra vysoce specializované péče podle § 112 odst. 5 
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, si dohodnou rozdílnou výši 
a způsob úhrady hrazených služeb zařazených podle Klasifikace do bazí č. 2250 až 2255, a zohlední tak 
zvýšené náklady na poskytování vysoce specializované péče a zajištění dostatečné kapacity poskytovatele, 
nutné k zajištění dostupnosti i za mimořádných událostí. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 23 

d. návrh doplnění dalšího bodu do části A odstavce 2.1.2. za bod g) a to ve znění: 
2.1.2. g.)  Zdravotní pojišťovna a poskytovatel si mohou dohodnout rozdílnou výši a způsob úhrady hrazených 
služeb za  robotické výkony odb. 736 , 534, 535, 531, 633, 731, Transplantologii podle seznamu výkonů. 
 
Od ledna všechny uvedené odborné společnosti koordinovaně pracovaly na vytvoření nových registračních 
listů robotických výkonů. Požádaly MZ o jejich zařazení  do seznamu výkonů, což následně  projednávala  
pracovní skupina MZ na dvou posledních jednáních. V případě, že pan ministr podepíše zařazení uvedených 
výkonů do seznamu výkonů, bylo by po konzultaci také s VZP bezpečnější pro další možnost poskytování 
individuálních úhrad za tyto výkony doplnit do části pojednávající o individuálních úhradách doplnění 
uvedeného odstavce týkajícího se explicitně robotických výkonů. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Zatím tyto výkony neprošly 
pracovní skupinou. 
Existuje obecná možnost 
dohody na vyjmutí části 
péče do balíčků ze zákona i 
v bodě 2.1.2 h. 

Zásadní 24 

2) Individuálně sjednaná složka úhrady 2.2. 
a. Parkinsonova choroba navrhujeme hradit podle bodu 2.2.1 stejně jako HIV, SYN, SYP a HAE 

NEAKCEPTOVÁNO 
Náklady na centrové léky 
meziročně rostou o desítky 
procent, a proto musí 
podléhat regulacím. Je 
možné se s pojišťovnou 
individuálně dohodnout na 
jiném způsobu úhrady. 

Zásadní 25 

��12 ∗
𝑈ℎ𝑟𝑖,2015
𝑀𝑖,2015

∗ 𝑈𝑂𝑃𝑖,2015 ∗ 𝟏,𝟏𝟔�
𝑝

𝑖=1

 

b. 2.2.2. onemocnění a diagnostické skupiny a až i  
V průběhu léčby u těchto onemocnění dochází k nárůstu průměrné měsíční úhrady z důvodu nutnosti úpravy 
množství použitého léčivého přípravku v souvislosti s hmotností pojištěnce. Meziročně přibývají nově léčení 
pojištěnci. Nelze tedy částku meziročně zafixovat na stejné úrovni. Tato situace nebyla řešena již několik let po 
sobě a problém disproporce nárůstu péče a úhrady v této skupině se dále prohlubuje. Odpovídající roční 
indexace pro rok 2017 představuje min. 1,16. 
 
Navrhujeme doplnit vzorec výpočtu úhrady v této skupině takto: 

 

NEAKCEPTOVÁNO 
Náklady na centrové léky 
meziročně rostou o desítky 
procent, a proto musí 
podléhat regulacím. 
Je možné se s pojišťovnou 
individuálně dohodnout – 
úhradová vyhláška dává 
pouze obecný koncept 
v případě nedohody. 

Zásadní 26 c. 2.2.2. diagnostická skupina gg – idiopatická plicní fibróza NEAKCEPTOVÁNO 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAEPMJ725)



 36 

Jedná se skupinu, která teprve během roku 2015 začala být hrazena v rámci centrové péče, mezi roky 2015 a 
2016 přibylo hodně pacientů. Odpovídající indexace pro rok 2017 představuje 1,6. Žádáme konkrétně v rámci 
bodu 2.2.2 nově definovat skupinu (nová textace) 
l nabývá hodnoty 1 až s, kde s je počet výše uvedených onemocnění v bodě 2.2.2. písm. v) až aa) a gg) 
m nabývá hodnoty 1 až t, kde t je počet výše uvedených onemocnění v bodě 2.2.2. písm. bb) až ff) a hh) 
až oo) 

Idiopatická plicní fibróza 
byla hrazena již v roce 
2014. Při stanovení růstu 
se vychází ze skutečných 
dat 2014 a 2015 a 
očekávané skutečnosti 
2016. Stanovený růst je 
dostatečný s ohledem na 
meziroční růsty v minulosti. 

Zásadní 27 
d. 2.2.2. diagnostická skupina t – roztroušená skleróza 
Jedná se o skupinu s velkým nárůstem pacientů, kde je nutné navíc splnit podmínku zahájení léčby do 4 týdnů 
od ataky. Odpovídající roční indexace pro rok 2017 představuje 1,25. 

ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
Nastaven index ve výši 
1,24. 

Zásadní 28 

e. 2.2.2. diagnostická skupina u – hepatitida. 
Jedná se o novou skupinu, která teprve během roku 2016 byla se ZP zasmluvněna. Navíc se jedná o velmi 
nízký počet pacientů a 10% mnohdy neumožní ani navýšení úhrady o jednoho pacienta. Odpovídající roční 
indexace pro rok 2017 představuje 1,5 (z roku 2016). 

NEAKCEPTOVÁNO 
Pokud se jedná o malý 
počet pojištěnců je nutné 
se se ZP individuálně 
dohodnout. 

Zásadní 29 

f. 2.2.2. diagnostická skupina pp - hematoonkologie 
Jedná se o nehomogenní slupinu různých druhů onemocnění a dále se jedná o skupinu s velmi drahými 
novými léčivy schvalovanými v režimu § 16 zákona 48/97 Sb. v platném znění. Odpovídající roční indexace pro 
rok 2017 představuje min. 1,30. 

NEAKCEPTOVÁNO 
V případě zavedení nových 
léčiv schvalovaných 
v režimu § 16 zákona 
48/1997 Sb., musí tedy 
dojít k individuální dohodě 
mezi ZP a poskytovatelem 
o úhradě těchto centrových 
léků. Nelze předvídat 
náklady spojené 
se schvalováním v § 16. 

Zásadní 30 

g. Navrhujeme bod 2.2. doplnit o sdělení, že nové diagnostické skupiny resp. onemocnění a nová 
indikační omezení budou hrazeny nad celkový limit stanovený podle bodů 2.2.1 a 2.2.2  

NEAKCEPTOVÁNO 
Zde by mohlo vzniknout 
nebezpečí vysokého 
nárůstu nákladů na 
centrové léky, což systém 
veřejného zdravotního 
pojištění neumožňuje. 

Zásadní 31 
3) Úhrada formou případového paušálu  
a. V bodě 3.5. navrhujeme upravit definici pro ZSmin,10 s hodnotou 33 500 Kč. Tuto stanovenou definici 
splňuje pouze 1 ZZ. Navrhujeme vypustit z definice nutnost mít status centra vysoce specializované 

AKCEPTOVÁNO 
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hematoonkologické péče pro dospělé a děti s transplantační jednotkou a změnit na status centra vysoce 
specializované hematoonkologické péče. 

Zásadní 32 

b. CMred - navrhujeme redukovat pouze u případů přeložení pacienta k jinému poskytovateli akutní lůžkové 
péče a nikoliv u případů přeložení pacienta na oddělení následné péče. Navýšení překladů pacientů na 
oddělení následné péče je mnohdy ze strany ZP považováno za žádoucí. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Je umožněn 5% nárůst 
oproti referenčnímu období, 
což umožňuje žádoucí 
navýšení překladů na lůžka 
následné péče.   

Zásadní 33 

c. Izp index změny produkce - navrhujeme upravit ze současných 85% úhrady pro nadprodukci v intervalu 
103% až 110% referenčního období na 90% úhrady nadprodukce a ze současných 65% úhrady pro 
nadprodukci v intervalu 110% až 120% referenčního období na 80% úhrady nadprodukce. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Došlo ke snížení 
požadované produkce z 97 
% na 95 %. Tímto jsou již 
vyčerpány všechny 
dostupné finanční 
prostředky v systému 
veřejného zdravotního 
pojištění. 

Zásadní 34 

𝐼𝐺𝑈𝑃1 = max �0; min�1;
�𝐺𝑈𝑃2017𝐺𝑈𝑃2015

− 1�

𝟎,𝟐𝟓 ∗ min ��
𝐶𝑀𝑟𝑒𝑑,2017,014,10
𝐶𝑀2015,014,10

− 1� ; 0,10�
�� 

𝐼𝐺𝑈𝑃2 = max �0; min�1;
�𝐺𝑈𝑃2017𝐺𝑈𝑃2015

− 1�

𝟎,𝟐𝟓 ∗ min ��
𝐶𝑀𝑟𝑒𝑑,2017,014,10
𝐶𝑀2015,014,10

− 1� ; 0,20�
�� 

d. IGUP index změny počtu globálních pojištěnců – z důvodu změny spektra hospitalizační péče (změna 
léčby, nárůst polymorbidních pacientů vyžadující opakovanou léčbu apod.) navrhujeme upravit vzorec takto: 

NEAKCEPTOVÁNO 
Změna struktury péče by 
měla být zohledněna ve 
smlouvě se zdravotní 
pojišťovnou. 

Zásadní 35 

4) Příloha č. 12 Léčivé přípravky vyjmuté z platby případovým paušálem 
Navrhujeme doplnit tyto transfúzní přípravky z důvodu komplexního řešení problematiky. Jedná se o transfúzní 
přípravky stejné povahy a používané ve stejných indikacích.  
• Kryoprotein z 1lt plazmy (0207927) 
• Plazma patogen-inaktivovaná (0207922) 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ministerstvo zdravotnictví 
se touto problematikou 
bude zabývat v příštím 
roce. Prozatím může 
docházet k individuálním 
dohodám se ZP. 

Zásadní 36 5) B) hrazené služby podle par. 4 odst.2 – Paušální sazba z jeden den hospitalizace s výjimkou zvláštní 
lůžkové péče  

ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
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a. Navýšení úhrad o 6,5 % není dostačující pro úplné pokrytí nárůstu platů a souvisejícího pojistného. 
 
b. V tabulce minimálních paušálních sazeb za den hospitalizace u OD 22 u kategorií 2,3, a 4 navrhujeme 
navýšit uváděné částky, aby odpovídaly nárůstu 6,5% uvedenému ve vzorci. Částky uvedené u OD 22 v 
kategoriích 2, 3, a 4 jsou navýšeny pouze o 6 %. 
 
c. Žádáme o jasné stanovisko, zda úhrada pro kategorii pacienta 1 je shodná i pro kategorii 0, což je 
propustka. Dochází zde k rozdílnému výkladu u jednotlivých ZP, které ji oceňují na základě seznamu zdrav. 
výkonů v platném znění – výrazně nižší hodnota. 

a) navýšení úhrad je 
dostačující i pro 
poskytovatele s nejvyšším 
podílem osobních nákladů. 
b) došlo k technické chybě. 
Tabulka minim byla 
přepočítána na 6,5 %. 
c) Z tabulky minim byla 
kategorie 0 vymazána. 
Není shodné s kategorii 1. 

Zásadní 37 

6) Regulační omezení na předepsané léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a na vyžádanou péči 
Objem 98% resp 99% je nedostatečný. Navíc v případě ambulantních specialistů je regulace uplatňována až 
od 102% roku 2014 (viz Příloha č. 3, bod B odst. 3).  
Navrhujeme navýšení regulace preskripce až na 100% resp. 101% roku 2014. 
Dále navrhujeme vyjmutí z regulace preskripce vedle H01AC01 léčba růstovým hormonem i náklady na léky na 
léčbu cystické fibrózy (ATC skupina A09AA02, J01GB01, R05CB13) a  imunosupresiva ATC L04. 

ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
Referenční rok pro regulaci 
preskripce bude nastaven 
na rok 2015. 

Zásadní 38 

"a. V bodě 3.5. navrhujeme upravit definici pro ZSmin,10 s hodnotou 33 500 Kč. Tuto stanovenou definici 
splňuje pouze 1 ZZ. Navrhujeme vypustit z definice nutnost mít status centra vysoce specializované 
hematoonkologické péče pro dospělé a děti s transplantační jednotkou a změnit na status centra vysoce 
specializované hematom onkologické péče." 
Náš člen není poskytovatelem vysoce specializované traumatologické péče a nesplnil by teda ani takto 
upravené znění, což by pro ně bylo likvidační. O to více, že jsou například jediní poskytovatelé vysoce 
specializované péče o pacienty s metabolickými onemocněními, dále antiinflammatorními onemocněními 
apod., což vyhláška v navrženém znění vůbec nezohledňuje. 
Řešením by bylo, aby vyhláška byla formulována ne jako neměnný výčet center, ale umožnila například 
záměnu alespoň jednoho centra uvedeného ve výčtu centrem jiným. 

AKCEPTOVÁNO 
Opravena chyba již to 
splňuje více poskytovatelů. 

Obecná 1 

Ze strany MZ ČR bylo přislíbeno navýšení platů a mezd všech zdravotních pracovníků, tj. i lékárníkům a dalším 
zdravotnickým pracovníkům v lékárnách. Do úhradové vyhlášky se však tento příslib nepromítnul, neboť 
navýšení úhrady signálního výkonu o pouhou jednu korunu neumožňuje tohoto cíle dosáhnout. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nejedná se o navýšení 
úhrady na navýšení platů, 
ale pouze o kompenzaci 
výpadku příjmů. 

Zásadní 39 

K § 17 odst. 1)  
APLS požaduje stanovit úhradu za jeden signální výkon ve výši 20 Kč. 
 
Odůvodnění: 
Ze strany MZ ČR bylo přislíbeno navýšení platů a mezd všech zdravotních pracovníků, tj. i lékárníkům a dalším 
zdravotnickým pracovníkům v lékárnách. Z důvodu snižujících se cen a úhrad léčivých přípravků vydávaných 
na recept v lékárnách (a to jak za jedno balení, tak i v celkovém objemu) dlouhodobě klesají příjmy zejména 
veřejných lékáren, které vydávají převážně levnější léčivé přípravky, a přes které neprocházejí ty nákladné. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nejedná se o navýšení 
úhrady na navýšení platů, 
ale pouze o kompenzaci 
výpadku příjmů. 
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Nárůst úhrady za jeden SiV ze 12 Kč na 13 Kč, tedy o pouhou jednu korunu, neumožňuje ani zachovat 
stávající mzdy a platy v lékárnách, tím méně navýšit odměňování obdobně jako tomu bude u zdravotníků v 
nemocnicích. Tím by došlo k neodůvodněné diskriminaci zdravotnických pracovníků v lékárnách, pro které by 
vládní záměr navýšení platů a mezd ve zdravotnictví neplatil. Za účelem dosažení tohoto cíle navrhujeme jako 
nejvhodnější řešení zvýšit na 20 Kč úhradu za signální výkon dle § 17 vyhlášky, neboť tato úhrada není 
procentuální odměnou za výkon obchodu jako obchodní přirážka, nýbrž je rovnou odměnou za každý vydaný 
recept. 

Zásadní 40 

K § 17 odst. 1) a 2) 
APLS požaduje změnit referenční období pro účely výpočtu maximální úhrady a pro účely stanovení 
úhrady poskytovateli, který v referenčním období neexistoval, z roku 2014 na 2015. 
 
Odůvodnění: 
Vyhláška jako celek pracuje s referenčním obdobím roku 2015. § 17 však odkazuje při výpočtu maximální 
úhrady, tedy limitu počtu receptů, za které je možno účtovat signální výkon, na rok 2014. Stejně tak se rok 
2014 používá pro účely stanovení úhrady poskytovateli, který v referenčním období neexistoval. Tato 
rozdílnost v referenčních obdobích není důvodná, GML proto požaduje, aby i v § 17 odst. 1)a 2) byl 
referenčním obdobím rok 2015 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nejedná se o úhradu 
signálních výkonů, pouze o 
kompenzaci výpadku 
z příjmů v důsledku 
zrušených regulačních 

Zásadní 41 

K § 17 odst. 1) 
APLS požaduje, aby se maximální úhrada rovnala třináctinásobku počtu receptů v referenčním období, 
nikoliv dvanáctinásobku, neboť úhrada za jeden signální výkon je stanovena ve výši 13 Kč, nikoliv 12 
Kč. 
 
Odůvodnění: 
APLS požaduje, aby se maximální úhrada rovnala třináctinásobku počtu receptů v referenčním období, nikoliv 
dvanáctinásobku, neboť úhrada za jeden signální výkon je stanovena ve výši 13 Kč, nikoliv 12 Kč. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 42 
K § 17 odst. 1) 
APLS požaduje zohlednit ve výpočtu úhrad a regulačních omezení faktor přechodu pojištěnců mezi 
zdravotními pojišťovnami. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nelze zohlednit skutečné 
přechody pojištěnců. 

Zásadní 43 Navrhovaná vyhláška nezohledňuje spravedlivé navýšení hodnoty bodu pro všechny segmenty rovnoměrně. 
Zůstává stagnace bodu pro samostatně pracující sestry domácí péče odbornosti 925, i když byla v minulosti při 
různých jednáních přislíbena – dochází k rozdílu hodnot mezi sestrami v sociálních službách, kterým vyhláška 
cenu bodu upravuje a domácí péči, kde cena bodu stagnuje. 

NEAKCEPTOVÁNO 
U odbornosti 925 došlo ke 
zvýšení koeficientu 
navýšení na hodnotu 1,04. 

Zásadní 44 Příloha 1, písmeno B, odstavec 2, písmeno b) 
Z textu odstranit písmeno e. 
Odůvodnění: 
Výše úhrad pro pobytová sociální zařízení / odbornost 913/ je do úhradové vyhlášky zařazena v rozporu s § 
17. odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., neboť zástupci odbornosti 913 nejsou účastníky dohodovacího řízení, 
pobytová zařízení nejsou držiteli oprávnění k poskytování zdravotních služeb. 
V připravované novele Sazebníku výkonů je třeba nastavit paušální sazbu za výkony včetně materiálového 

NEAKCEPTOVÁNO 
Tato problematika je nyní 
řešena u ústavního soudu, 
který dosud nerozhodl. 
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kódu podání léků per os a začlenění možnosti práce zdravotního asistenta dle vyhlášky 55/2011 a v souladu s 
připravenými propočty pracovní skupiny ÚZIS vedené Doc. Průšou. 

Zásadní 45 Příloha č. 6, odstavec 2 
Z textu odstranit vzorec maximální úhrady pro odbornost 925. 
Odůvodnění: 
Tato odbornost provádí indukovanou péči, kterou je povinna při volné kapacitě vykonat, objem péče tedy závisí 
na objemu péče indikované lékařem a nelze omezovat limity – dlouhodobě diskriminační! 

NEAKCEPTOVÁNO 
Regulační omezení fungují 
pro všechny ambulantní 
segmenty stejně. 

Zásadní 46 Příloha č. 6, odstavec 3písmeno a) 
Nahradit uvedenou hodnotu 1,02Kč  za1,10 Kč 
Odůvodnění: 
Jen navýšená hodnota bodu zajistí narovnání mzdových indexů odbornosti 925 z roku 2009 a tím i přiměřený 
rozvoj segmentu 925! 
Parametry v předkládané vyhlášce znamenají stagnaci či dokonce snížení úhrady. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Toto navýšení by při 
současném nastavení 
úhradových mechanismů 
vedlo k omezení 
poskytované péče. 

Doporučující 
14 

Příloha č. 6, odstavec 5 
Text upravit na znění: 
U poskytovatele, který ošetřil v roce 2016 50 a méně pojištěnců se regulace dle odstavce 2 nepoužije. 
Odůvodnění: 
U nových poskytovatelů při zařazení do sítě dochází k individuálním jednáním. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Je žádoucí, aby i malé 
zdravotní pojišťovny mohly 
uplatňovat regulační 
omezení. Proto zůstává 
počet ošetřených 
pojištěnců na 50 a méně.  
ÚV musí obsáhnout i 
situace vzniku nových 
poskytovatelů. 

Zásadní 47 Příloha č. 6, odstavec 6  
Nahradit v textu 103 % zálohy roku2015 na text: 110 % roku 2016. 
Doplnit větu: Zařízení domácí péče bude měsíční úhrada proplácena ve 100% výši vystavené faktury. 
V další větě nahradit text do 150 dnů, textem do 120 dnů. 
Odůvodnění 
Pokud dojde k odstranění maximální výše úhrady (viz bod 2), je faktury možno proplácet bez jejich limitace. 
Prodlužování celkového finančního vypořádání je neúnosné pro menší zařízení. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výše záloh byla stanovena 
s ohledem na úhradový 
vzorec. 

Obecná 2 

Ze strany MZ ČR bylo přislíbeno navýšení platů a mezd všech zdravotních pracovníků, tj. i lékárníkům a dalším 
zdravotnickým pracovníkům v lékárnách. Do úhradové vyhlášky se však tento příslib nepromítnul, neboť 
navýšení úhrady signálního výkonu o pouhou jednu korunu neumožňuje tohoto cíle dosáhnout. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nejedná se o navýšení 
úhrady na navýšení platů, 
ale pouze o kompenzaci 
výpadku příjmů. 

Zásadní 48 
K § 17 odst. 1)  
GML požaduje stanovit úhradu za jeden signální výkon ve výši 20 Kč. 
 
Odůvodnění: 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nejedná se o navýšení 
úhrady na navýšení platů, 
ale pouze o kompenzaci 
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Ze strany MZ ČR bylo přislíbeno navýšení platů a mezd všech zdravotních pracovníků, tj. i lékárníkům a dalším 
zdravotnickým pracovníkům v lékárnách. Z důvodu snižujících se cen a úhrad léčivých přípravků vydávaných 
na recept v lékárnách (a to jak za jedno balení, tak i v celkovém objemu) dlouhodobě klesají příjmy zejména 
veřejných lékáren, které vydávají převážně levnější léčivé přípravky, a přes které neprocházejí ty nákladné. 
Nárůst úhrady za jeden SiV ze 12 Kč na 13 Kč, tedy o pouhou jednu korunu, neumožňuje ani zachovat 
stávající mzdy a platy v lékárnách, tím méně navýšit odměňování obdobně jako tomu bude u zdravotníků v 
nemocnicích. Tím by došlo k neodůvodněné diskriminaci zdravotnických pracovníků v lékárnách, pro které by 
vládní záměr navýšení platů a mezd ve zdravotnictví neplatil. Za účelem dosažení tohoto cíle navrhujeme jako 
nejvhodnější řešení zvýšit na 20 Kč úhradu za signální výkon dle § 17 vyhlášky, neboť tato úhrada není 
procentuální odměnou za výkon obchodu jako obchodní přirážka, nýbrž je rovnou odměnou za každý vydaný 
recept. 

výpadku příjmů. 

Zásadní 49 

K § 17 odst. 1) a 2) 
GML požaduje změnit referenční období pro účely výpočtu maximální úhrady a pro účely stanovení 
úhrady poskytovateli, který v referenčním období neexistoval, z roku 2014 na 2015. 
 
Odůvodnění: 
Vyhláška jako celek pracuje s referenčním obdobím roku 2015. § 17 však odkazuje při výpočtu maximální 
úhrady, tedy limitu počtu receptů, za které je možno účtovat signální výkon, na rok 2014. Stejně tak se rok 
2014 používá pro účely stanovení úhrady poskytovateli, který v referenčním období neexistoval. Tato 
rozdílnost v referenčních obdobích není důvodná, GML proto požaduje, aby i v § 17 odst. 1)a 2) byl 
referenčním obdobím rok 2015 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nejedná se o úhradu 
signálních výkonů, pouze o 
kompenzaci výpadku 
z příjmů v důsledku 
zrušených regulačních 

Zásadní 50 

K § 17 odst. 1) 
GML požaduje, aby se maximální úhrada rovnala třináctinásobku počtu receptů v referenčním období, 
nikoliv dvanáctinásobku, neboť úhrada za jeden signální výkon je stanovena ve výši 13 Kč, nikoliv 12 
Kč. 
 
Odůvodnění: 
Maximální úhrada musí činit třináctinásobku počtu receptů v referenčním období, nikoliv dvanáctinásobku, 
neboť úhrada za jeden signální výkon je stanovena ve výši 13 Kč, nikoliv 12 Kč. Jde o legislativně-technickou 
opravu. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 51 
K § 17 odst. 1) 
GML požaduje zohlednit ve výpočtu úhrad a regulačních omezení faktor přechodu pojištěnců mezi 
zdravotními pojišťovnami. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nelze zohlednit skutečné 
přechody pojištěnců. 

Zásadní 52 

Příloha 1, písmeno B, odstavec 2, písmeno b) 
Z textu odstranit písmeno e. 
Odůvodnění: 
Výše úhrad pro pobytová sociální zařízení / odbornost 913/ je do úhradové vyhlášky dle našeho stanoviska 
zařazena v rozporu se zmocněním dle paragrafu 17. odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. 
Zástupci odbornosti 913 nejsou účastníky dohodovacího řízení, pobytová zařízení nejsou držitelioprávnění k 

NEAKCEPTOVÁNO 
Tato problematika je nyní 
řešena u ústavního soudu, 
který dosud nerozhodl. 
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poskytování zdravotních služeb.V této věci proběhlo podání k Ústavnímu soudu. Výsledek není k dispozici. 
Chvályhodný nárůst objemu financí do segmentu je třeba učinit v souladu s výsledky společného jednání 
ministryně práce a sociálních věcí a ministra zdravotnictví v Domově pro seniory 23. 6. 2015. Tady bylo 
jednoznačně jako střednědobé řešení/ rok 2017/ deklarováno, že nastavení paušální úhrady ošetřovatelské 
péče v pobytových zařízeních sociálních služeb je PRIORITA. Důrazně proto doporučujeme: narovnanou režii 
a možnost práce asistenta dle vyhlášky 55/2011,spolu s materiálovým kódem pro p. o. podání léků zohlednit v 
paušální úhradě výkonu sestry v sociálních službách. Tedy v připravované novele Seznamu výkonů. 
Denní úhrada by tedy byla součtem osobních nákladů, režie a materiálových nákladů. 
Data jsou již zpracována Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí z roku 2014. 
/Náklady na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb, L. 
Průša a kol. / 

Zásadní 53 

Připomínky obecné k paragrafu 10 a příloze 6.  
Předkladatel ponechává omezení maximální úhrady průměrnou úhradou na unikátně ošetřeného pojištěnce. 
Tato regulace je používána v segmentu ambulantních gynekologů. Použití stejného principu u péče 
indukované, kde se mnohdy počet unikátních pojištěnců pohybuje v řádu jednotek či desítek, je zcela 
nevhodné.  
Odstavec 1 přílohy 6: hodnota bodu se stanoví na 1,0 Kč 
Odůvodnění: Seznam výkonů byl této části koncipován na 1,0 Kč 

NEAKCEPTOVÁNO 
Regulace na unikátně 
ošetřeného pojištěnce je 
v současné době 
používána napříč 
ambulantními segmenty 
s výjimkou dohod 
z dohodovacího řízení. 

Zásadní 54 

Odstavec 2 přílohy 6 text zrušit a nahradit textem: 
Hrazené služby poskytované se hradí dle vypočteného objemu dle vzorce 
POPho 
PBro x   ----------------   x 1,10 
POPro 
 
PBro: celkový počet zařízením vykázaných a pojišťovnou uznaných bodů za referenční období 
Přepočtený dle Seznamu výkonů platného od 1. 1. 2017. 
POPho: celkový počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období 
Hodnoceným obdobím se rozumí rok 2017 
POPro celkový počet unikátních pojištěnců v referenčním období 
Referenčním obdobím se rozumí rok 2016. 
Odůvodnění – viz níže      

NEAKCEPTOVÁNO 
Ministerstvo zdravotnictví 
v této části zachovává 
kontinuitu úhradových 
vyhlášek. 

Zásadní 55 

Odstavec 3 přílohy 6 Písmeno a) 
Nahradit 1,02Kč    1,10 Kč 
Odůvodnění: 
Jen výše navrhnutý vzorec a navýšená hodnota bodu zajistí narovnání mzdových indexů z roku 2009 a 
přiměřený rozvoj segmentu a dopad novelizovaného seznamu výkonů 
Parametry v předkládané vyhlášce znamenají stagnaci či dokonce snížení úhrady. 

ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
Úhrada bude kopírovat 
růsty obdobné v ostatních 
ambulantních segmentech.  
Ponechání referenčního 
období na rok 2015, index 
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navýšení nastaven na 1,04. 

Zásadní 56 

Odstavec 4 přílohy 6 
Text upravit ve znění: průměrný počet bodů 
 
Odstavec 5 přílohy 6 
Text zrušit, nahradit textem: 
 
U poskytovatele, který ošetřil v roce 2016 50 a méně pojištěnců se regulace dle odstavce 2 nepoužije. 
Odůvodnění: 
Není třeba explicitně řešit nové poskytovatele, zde dochází vždy k individuálnímu jednání o cenách při 
zařazení do sítě. V malých číslech nelze uplatnit regulaci,  obvykle jsou nesmírné výkyvy při změně počtu bodů 
jednoho pojištěnce. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Je žádoucí, aby i malé 
zdravotní pojišťovny mohly 
uplatňovat regulační 
omezení. Proto zůstává 
počet ošetřených 
pojištěnců na 50 a méně.  
ÚV musí obsáhnout i 
situace vzniku nových 
poskytovatelů. 

Zásadní 57 

Nový odstavec 6 přílohy 6 
pokud poskytovatel odůvodní nezbytnost poskytnutí hrazených služeb, na které vykázal více bodů,než je jeho 
referenční průměr, nezapočítá se pro účely výpočtu dle odst. 2 
 
Odůvodnění: 
Naplnění rozhodnutí ústavního soudu k úhradové vyhlášce pro rok 2014. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Toto ustanovení je nejasné 
a dochází ke sporům se 
ZP. 

Zásadní 58 

Odstavec 6 přejmenovat na 7 přílohy 6 
Nahradit v textu 103 % zálohy roku2015 na text 110 % roku 2016. 
V další větě nahradit text do 150 dnů, textem do 120 dnů 
 
Odůvodnění 
Vyplývá z předchozího textu. Prodlužování celkového finančního vypořádání je neúnosné pro menší 
podnikatele. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výše záloh byla stanovena 
ve výši odpovídající 
úhradovému vzorci.  
Nelze vyúčtovat dříve, než 
je možno péči vykázat. 

Zásadní 59 

1. Změnit text návrhu . 
Příloha č. 1 k vyhlášce č..../2016 Sb. 
 
Hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení podle § 4  
A) Hrazené služby podle § 4 odst. 2 
 
1. Paušální sazba za jeden den hospitalizace s výjimkou zvláštní lůžkové péče 
c) Pro následnou intenzivní péči a dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči se stanoví úhrada podle 
seznamu výkonů s hodnotou bodu 1 Kč.  
 
Změnit text  na 
c)Pro následnou intenzivní péči a dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči se stanoví úhrada podle 
seznamu výkonů s hodnotou bodu 1,05 Kč.  
 

NEAKCEPTOVÁNO 
Při nastavování množství 
bodů již bylo známo 
navýšení platů zdravotníků, 
proto mělo být do výpočtu 
počtu bodů pro tyto OD 
zahrnuto již ve výpočtu. 
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Odůvodnění: 
Vzhledem k navýšení platů zdravotnických pracovníků o 10% je nezbytné cenu navýšit alespoň o námi 
doporučovanou výši , tedy o 5%. 
Cena, kalkulovaná do Seznamu výkonů od roku 2017 byla cenou s hodnotou bodu  1,- Kč již pro rok 2016 . 
Tento segment by tedy při navrhovaném znění neměl  žádný nárůst , který by zajišťoval možnost navýšení 
mezd zdravotnickým pracovníkům. 

Zásadní 60 

Do Přílohy č. 1 k vyhlášce č. .../2016 se zařazuje bod např. 3. 6., který zní takto: 
 
3.6.  Zdravotní péče poskytovaná v režimu tzv. jednodenní péče (chirurgie, ortopedie, urologie, 
gynekologie, ORL) bude hrazena ve výši 
0,90 * CM JPL,2017 * 29 500 
kde 
CM JPL,2017 je počet případů hospitalizací ukončených v roce 2017 a zdravotní pojišťovnou uznaných, 
které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze bez CC uvedených v příloze č. 
10 k této vyhlášce, vynásobených indexy 2017. 
 
Odůvodnění:  
Jednodenní péče je Zákonem č 372/20011 Sb  § 8 definovaný druh péče, jehož úhrada dodnes není určena 
Úhradovou vyhláškou a je ponechána na libovůli dosažení či nedosažení dohody mezi zdrav. pojišťovnami a 
poskytovateli. To vede až k výrazným rozdílům v úhradách. Vyhláška dosud na rozdíl od jiných druhů péče 
neupravuje úhrady v případě, že k této dohodě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem nedojde. Je-li 
tento druh péče uveden přímo v zákoně, měl by být uveden i v Úhradové vyhlášce. Návrh na úhradu vychází z 
toho, že výsledný "produkt" - odoperovaný pacient je bez komplikací a zdravotní pojišťovny hradí za jeho léčbu 
méně než kdyby byl ponechán na lůžku. Tím dochází k úspoře prostředků všeobecného zdravotního pojištění, 
snížení komplikací a zvýšení komfortu pacientů. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jednodenní péče bude 
komplexně řešena až 
v rámci projektu DRG 
restart. V současné době 
nejsou MZ dostupná data o 
nákladovosti jednodenní 
péče, tudíž nelze 
akceptovat podobná 
ustanovení. 

 
Připomínky k důvodové zprávě 
Zásadním rizikem úhradové vyhlášky je možné nadhodnocení celkových příjmů systému v roce 2017. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Modelace celkových příjmů 
je založena na predikci MF. 

 
Připomínky k důvodové zprávě 
Údaje uvedené v tabulce „Dopady na jednotlivé zdravotní pojišťovny“ neodpovídají realitě. 

Nejedná se o odůvodněnou 
připomínku, ale pouze o 
komentář. 

 

Připomínky k důvodové zprávě 
Predikce MZ ČR předpokládá růst příjmů o 4.9 % na 274 204 mil. Kč. To by znamenalo, že v roce 2016 by 
musely být příjmy ve výši 261 396 mil. Kč. K 30. 9. 2016 zatím rostou příjmy proti srovnatelnému období roku 
2015 o 3.9 % a dosahují celkem 193 474 mil. Kč, tedy za poslední 3 měsíce by musel činit výběr pojistného po 
přerozdělení 67 922 mil. Kč. Za říjen až prosinec 2015 byl celkový příjem po přerozdělení 64 085 mil Kč, při 
stejném tempu růstu příjmů jako v prvních třech kvartálech roku 2016 lze odhadovat ještě příjmy ve výši 66 584 
mil. Kč. Rozdíl mezi uvedenou modelací a příjmy roku 2016 předpokládanými MZ ve výši 1 338 mil. Kč je 
relativně vysokým rizikem pro dopady na systém veřejného zdravotní pojištění. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nižší výběr za první tři 
kvartály 2016 je způsoben 
ryze náhodným 
podvýběrem za září, kdy 
došlo k poklesu výběru 
oproti roku 2015 – pokud 
nevezmeme září v úvahu, 
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vyvíjí se růst výběru v roce 
2016 tempem 4,7% a 
nebude tedy problém 
dosáhnout avizovaného 
výběru. 

 

Připomínky k důvodové zprávě 
Dle zveřejněných informací je deklarované navýšení zdrojů pro rok 2017 o 13 mld. Kč, úhradová vyhláška však 
čerpá více než 13,3 mld. Kč s tím, že zatím vůbec nezohledňuje další 0,5 mld. Kč výdajů za kompenzaci 
doplatků. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Navýšení výdajů za 
kompenzaci doplatků je již 
zohledněna 
v předpokládaných 
nákladech. 

Zásadní 61 

Průkazné zvýhodnění segmentů, u nichž nedošlo k dohodě, oproti segmentům, u nichž byla v DŘ dohoda (př. 
gynekologie vs. ambulantní specializovaná péče) – takto průkazně prezentovaný postoj MZ může vést jen k 
jedinému výsledku  - nedohodám ve všech segmentech v dalších letech.  
 
Návrh řešení:  
Snížit procentní navýšení na úroveň dohodnutých segmentů. 

ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
Ministerstvo zdravotnictví 
navyšuje úhrady i 
segmentům, které se 
dohodly, tak aby nebyly 
znevýhodňovány oproti 
segmentům, které se 
nedohodly. 

Zásadní 62 

Popření dlouhodobě proklamované snahy o srovnatelnou úhradu ambulantní péče v nemocnicích – namísto 
srovnatelných cen nastavuje vyhláška významně nerovné podmínky pro stejný typ ambulantní péče, a to jak v 
jednotkové ceně, tak i v míře zohlednění bodového nárůstu vyplývajícího z promítnutí navýšených mzdových 
indexů do bodového ohodnocení výkonů. 
 
Návrh řešení:  
Sjednotit způsob a výši úhrady včetně regulačních mechanismů v ambulantní a lůžkové péči. 

NEAKCEPTOVÁNO 
MZ chce podpořit 
nepřetržitý provoz 
laboratoří, jelikož jsou zde 
větší fixní náklady. 

Zásadní 63 

Nastavení nerovných podmínek pro úhradu stejného typu hospitalizační péče v různých zařízeních díky 
nastavení 2 hladin nepodkročitelné základní sazby – zvýhodnění nemocnic vyššího typu ve všech případových 
skupinách (tj. u srovnatelného výkonu proveditelného v obou skupinách nemocnic bude hrazena diametrálně 
odlišná cena pouze v závislosti na tom, do jaké skupiny je daný subjekt zařazen – prakticky popírá principy 
případové platby. Dopad do systému je řádově vyšší než při dřívějších jednáních deklarovaný ve výši 100 mil. 
Kč. 
 
Návrh řešení:  
Jednotná nepodkročitelná základní sazba, případně zavedení individuální základní sazby s indexem 
přibližování z obou stran. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Dokud neproběhne projekt 
DRG restart není možno 
srovnávat nákladovost v 
rámci DRG skupin. Větší 
základní sazba nemocnic s 
centry odráží nákladovou 
heterogenitu a vyšší 
náklady těchto 
poskytovatelů. 

Doporučující 
15 

Nejednotný vzorec pro navýšení osobních nákladů v akutní lůžkové péči a následné péči 
 

NEAKCEPTOVÁNO 
Vzorce jsou navrženy ve 
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Návrh řešení:  
Sjednotit vzorec. 

stejné logice.  

Zásadní 64 
Nekonzistentnost v regulacích 
 
Návrh řešení:  
Sjednotit regulace ve všech segmentech. 

AKCEPTOVÁNO 
 

Zásadní 65 

Centrová péče – nerovné nastavení úhrady mezi ambulantními a lůžkovými PZS 
 
Návrh řešení:  
Sjednotit způsob a výši úhrady nebo ponechat na smluvní dohodě mezi konkrétním PZS a konkrétní ZP. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Poskytování centrových 
léků mimo lůžková zařízení 
je na dohodě poskytovatele 
se zdravotní pojišťovnou. 

Doporučující 
16 

Rozvolnění regulací pro psychiatrické pacienty v oblasti léčiv zakládá další neúměrné navýšení výdajů na tuto 
péči. 
 
Návrh řešení:  
Regulovat tuto péči jako v ostatních segmentech. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Poskytovatel zdravotních 
služeb je povinen vyhovět 
žádosti soudu o výkon 
ochranného léčení, proto je 
žádoucí toto v úhradách 
zohlednit. 

Zásadní 66 

Připomínka k § 12 vyhlášky: 
Není respektována dohoda dosažená v rámci dohodovacího řízení pro rok 2017. 
 
Návrh řešení:  
Respektovat dohodu. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ministerstvo ve veřejném 
zájmu navýšilo hodnotu 
bodu, aby i poskytovatelé 
ZZS a PPNP měli 
dostatečné navýšení na 
zvýšení platů. 

Zásadní 67 

Připomínka k § 15 vyhlášky:  
S ohledem na průběžné navyšování jednotkových cen v posledních letech a významnému navýšení objemu 
poskytovaných služeb a v neposlední řadě s ohledem na porovnání s tempem růstu úhrad v ostatních 
segmentech není důvodné další navyšování jednotkových cen. 
Rozporujeme rozdílné ocenění OD doprovodu u dětí a dospělých.  
 
Návrh řešení:  
Nenavyšovat jednotkové ceny za den pobytu.   
Sjednotit ceny za doprovody při realizaci lázeňské péče a dospělých. Navrhujeme sjednotit na ceně uvedené u 
OD doprovodu u akutní lůžkové péče.   

NEAKCEPTOVÁNO 
Ministerstvo zdravotnictví 
přistoupilo k navýšení 
jednotkových cen lázeňské 
péče, aby i tito 
poskytovatelé měli 
dostatečné prostředky na 
zvýšení platů zdravotníků. 

Doporučující 
17 

Připomínky k Příloze č.1 
Akutní lůžková péče      
a. Individuálně smluvně sjednaná složka úhrady – v bodu 2.2.1 uvedena možnost smluvně sjednat i další 
služby – možnost sjednání jiného způsobu úhrady umožňuje právní předpis vyšší právní síly, je tudíž zbytečné 

NEAKCEPTOVÁNO 
Tato možnost existuje ze 
zákona, i kdyby nebyla 
uvedena v ÚV. 
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uvádět další body s konkrétním výčtem, neboť výčet nemusí být úplný, zvláště pokud se každým rokem 
významně mění výčet bazí.  
 
Návrh řešení: 
Neuvádět výčet služeb, u nichž je možné sjednat individuální způsob úhrady. 

Úhradová vyhláška tímto 
ustanovením pouze 
akcentuje možnosti dané 
zákonem. 

Zásadní 68 

b. Centra – zbytečně velká atomizace stanovování úhrady do mnoha často nákladově podobných skupin.  
 
Návrh řešení: 
Ponechat na dohodě příslušné ZP a konkrétního PZS, případně upravit rozdělení podle ÚV 2015 se 
zachováním principu společného celkového objemu. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Je nutné zohlednit rozdílné 
nárůsty v jednotlivých 
skupinách mezi roky 2015 
a 2016. 

Zásadní 69 

c. Případový paušál  
i. extrémně odlišné stanovování minimální základní sazby pro PZS se statutem vyjmenovaného centra a 
ostatní PZS;  
ii. nejde o proklamované sbližování sazeb, nýbrž přibližování sazeb pouze zdola. 
iii. Základní sazba by měla být přibližována ke střední hodnotě jak zdola, tak shora. 
iv. Úhrada vyčleněná z úhrady formou případového paušálu - dorovnání IZS, ale opět pouze směrem nahoru. 
 
Návrh řešení pro i. až iv.: 
Sjednotit podmínky pro stanovování minimálních základních sazeb shodně pro všechny PZS lůžkové péče. 
Obdobně stanovit maximální základní sazbu. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Došlo ke zvýšení minimální 
základní sazby z 22 500 na 
24 000. Nastavení 
maximální IZS není 
žádoucí, neboť vysoké IZS 
u velmi specializovaných 
poskytovatelů je 
odůvodnitelné. 

Zásadní 70 

d. Péče hrazená za zahraniční pojištěnce, resp. výkonová úhrada je navyšována v hodnotě bodu o téměř 9% 
proti roku 2016. Nedůvodné zvýhodnění. 
 
Návrh řešení: 
Nastavit výchozí hodnoty bodů v jednotlivých segmentech dle příslušných příloh a paragrafů vyhlášky 

NEAKCEPTOVÁNO 
Navýšení hodnoty bodu je 
shodné s navýšením 
paušální sazby za roky 
2015 - 2017. 

Zásadní 71 

e. Ambulantní složka úhrady  
Nedůvodné zvýhodňování nemocnic oproti všem ostatním PZS  a to v navyšování HB pro jednotlivé typy péče 
nemající oporu v příslušných nákladových položkách, zvyšování možnosti celkového objemu úhrady převodem 
z neprovedené péče v lůžkové části v hodnoceném období, tak i v míře zohlednění bodového nárůstu 
vyplývajícího z promítnutí navýšených mzdových indexů do bodového ohodnocení výkonů  
 
Návrh řešení: 
Nastavení jednotného způsobu a výše úhrad včetně regulačních omezení nelůžkové péče u poskytovatelů 
lůžkové péče podle způsobů a výše úhrad včetně regulačních omezení v ostatních segmentech nelůžkové 
péče. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nastavení úhrad 
zohledňuje specifika 
poskytování péče 
v ambulancích 
v nemocnicích. 

Zásadní 72 
a. Vzorec navýšení garantuje pro PZS 6,5% nárůst proti sazbě k 31. 12 2016. Přiložená tabulka minimálních 
sazeb není konzistentní a v některých případech představuje vyšší % nárůst. 
 
Návrh řešení: 

NEAKCEPTOVÁNO 
Tabulka byla upravena. 
Vyšší nárůsty jsou zde 
záměrné, neboť dochází je 
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Přiloženou tabulku minimálních sazeb na OD navrhujeme vypustit. sbližování sazeb u 
poskytovatelů s nejnižšími 
sazbami. 

Zásadní 73 

b. Nedůvodný nárůst ceny OD 00098 a 00099 o 9,5 % proti roku 2015.  
 
Návrh řešení: 
Stanovit OD ve výši smluvně sjednaného lékového paušálu. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o analogický 
nárůst jako u ostatní OD, 
tak aby bylo možné navýšit 
tarifní platy zdravotníků. 

Zásadní 74 

c. Rozdílná cena doprovodu u následné lůžkové péče a akutní lůžkové péče   
 
Návrh řešení: 
Stanovit OD ve výši ceny OD doprovodu uvedené v akutní lůžkové péči.  

NEAKCEPTOVÁNO 
V následné péči je zde 
zahrnuta navíc 
kompenzace zrušeného 
regulačního poplatku 100 
Kč. 

Zásadní 75 

d. Nárůsty úhrad pro zvláštní ambulantní péči a zvláštní lůžkovou péči významně převyšují tempo úhrad 
dalších segmentů srovnatelné péče.  
 
Návrh řešení: 
Sjednotit způsob a výši úhrady podle přílohy č. 6. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o narovnání 
úhrad podfinancovaného 
segmentu. 

Doporučující 
18 

Připomínka k regulačním omezením uvedeným v příloze č.1: 
V regulaci na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky je uveden rok 2014.  
 
Návrh řešení: 
Změnit na rok 2015. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
19 

k Příloze č. 2 
V regulaci na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky uveden rok 2014 – technická připomínka 
2015 návrh. V regulaci na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky je uveden rok 2014.  
 
Návrh řešení: 
Změnit na rok 2015. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 76 

k Příloze č. 3  
Ambulantní specializovaná péče  
1. Vzorec pro úhradu ve vztahu k mimořádně nákladným pojištěncům není aplikovatelný, pokud byl nákladný 
pojištěnec ošetřen pouze v ref. období a v hodnoceném již nebyl ošetřen nebo jeho náklady byly pod hranicí 
pětinásobku – pak uplatněním vzorce dochází ke zvyšování limitu průměrné úhrady ref. období pro všechny 
pojištěnce.  
 
Návrh řešení: 
Úhrada za mimořádně nákladné ošetřené v ref. období by měla být odečtena z PURO. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Zachováváme kontinuitu 
úhradové vyhlášky. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAEPMJ725)



 49 

Doporučující 
20 

k Příloze č. 3  
Ambulantní specializovaná péče  
2. V regulaci na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky je uveden rok 2014.  
 
Návrh řešení: 
Změnit na rok 2015. 

AKCEPTOVÁNO 

Obecná 3 

Systém sjednávání úhrad za poskytnuté zdrav. služby v právním řádu České republiky je jednoznačně 
postaven na principu dohody mezi stranou poskytovatelů a zdravotních pojišťoven – tato dohoda dvou v 
zásadě soukromoprávních subjektů nebo jejich zástupců má být podkladem pro celý systém úhrad na další 
úhradové období. Zákonný rámec připouští, že tam, kde k dohodě nedojde, může zasáhnout vrchnostenský 
orgán – Ministerstvo zdravotnictví, které však také může a musí posoudit znění dohod s veřejným zájmem na 
zachování funkčního systému veřejného zdravotního pojištění. 
 
Předkladatel materiálu v řadě případů do sjednaných dohod zasahuje, aniž by dostatečně tyto zásahy 
odůvodnil. Žádáme tedy o doplnění materiálu a tam, kde nejsou respektovány výsledky či dílčí výsledky dohod 
požadujeme zvlášť detailní odůvodnění takového zásahu. 
 
Zároveň je nutné v obecné podobě předeslat, že preferována by zajisté vždy měla být především dohoda 
jednotlivých segmentů, k čemuž se váže i následný krok, tedy že ti, kdo se dohodnou, by neměli být touto 
skutečností poškozeni. Jakýkoliv jiný postup vysílá protichůdné signály a není žádoucí stav, kdy je vybraným 
segmentům, u nichž k dohodě nedojde, garantován úhradovou vyhláškou vyšší nárůst, než mají ty segmenty, 
které se dohodly. 
 
Z pohledu VZP ČR jsou uvedené připomínky členěny na zásadní a doporučují, přičemž žádáme předkladatele i 
o zohlednění připomínek k odůvodnění, byť jsme si vědomí toho, že důvodová zpráva předmětem 
připomínkového řízení není. Připomínky, které jsou nejzásadnějšího charakteru jsou uvedeny pod čísly 4, až 7, 
9, 15, 16, 21. 

MZ vyhodnotilo jako 
veřejný zájem vyšší 
navýšení, než je dohodnuto 
v dohodovacím řízení. 
Odůvodnění neakceptace 
částí dohod do důvodové 
zprávy nepatří. 

Doporučující 
21 

K § 2, odst. 1 
Konkrétní 
Prosíme do textu doplnit "není-li dále uvedeno jinak". Např. v příloze č. 1 část B, odst. 1 b) je ve vzorci 
uvedena jako výchozí hodnota, tedy referenční, hodnota roku 2016 

NEAKCEPTOVÁNO 
V části B přílohy č. 1 není 
uveden termín referenční 
hodnota. 

Zásadní 77 

K § 2, odst. 6 
Přepočet referenčních bodů na SZV k 1. 1. 2017 je oproti úhradové vyhlášce na rok 2016 doplněn pro Přílohu 
č. 1 (PLS) a 3 (amb. spec.). Není zřejmé, jak se má v těchto segmentech přepočet aplikovat, neboť referenční 
počet bodů primárně do výpočtu výsledné úhrady nevstupuje = Je uveden nadbytečně přepočet ref. bodů i pro 
přílohy obsahující výpočet MAXU (PURO). 
 
Odůvodnění: Pro regulační omezení je přepočet na nový SZV definován v Příloze č. 3 (amb. spec.) a č. 4 
(gynekologie). Stejně jako u vyhlášky 2016 by měl být přepočet uveden pouze pro přílohy, kde to má smysl, tj. 

ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
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tam, kde se počítá HBred. 

Doporučující 
22 

K § 4, odst. 2 
Text "Pro hrazené služby ….., výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení stanoví v příloze č. 1 k této 
vyhlášce". Text části C) přílohy č. 1 je ale formulován tak, jako by se regulace týkaly pouze poskytovatelů 
akutní péče. Z tohoto textu tak není zcela zřejmé, zda se vztahují regulační omezení popsaná v příloze č. část 
C) také na poskytovatele následné, dlouhodobé, zvláštní ambulantní a zvláštní lůžkové péče? 
Doporučujeme proto text upřesnit a vyjasnit. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Není změna oproti 
předchozímu roku. 

Zásadní 78 

K § 12, odst. 1 
Hodnota bodu uvedená ve vyhlášce je vyšší než je dohoda se ZZS. Předpokládáme dopad pro VZP ČR cca 40 
mil. Kč. Tento rozpor s dohodou není řádně odůvodněn, navíc zvolené znění působí i interpretační a aplikační 
problémy, kterým je žádoucí předcházet (viz připomínka č. 5). 
 
Odůvodnění: Dohoda zdravotní výkony HB 1,12 Kč; přepravní výkony 1,11 Kč. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ministerstvo ve veřejném 
zájmu navýšilo hodnotu 
bodu, aby i poskytovatelé 
ZZS měli dostatečné 
navýšení na zvýšení platů 

Zásadní 79 

Chybně uveden výčet nasmlouvaných kódů 10-80. Navrhujeme změnu textu takto: "...s výjimkou 
nasmlouvaných přepravních kódů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 1,12 Kč a ....." 
 
Odůvodnění: Výčet všech přepravních kódů je zavádějící, mohlo by dojít ke zkreslení a požadavku ze strany 
PZS nasmlouvat tyto kódy. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 80 

K §12, odst. 2 
Hodnota bodu uvedená ve vyhlášce je vyšší než je dohoda s PPNP. Dopad pro VZP ČR cca 20 mil. Kč. 
Odůvodnění: Dohoda zdravotní výkony HB 1,11 Kč, přepravní výkony 1,10 Kč. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ministerstvo ve veřejném 
zájmu navýšilo hodnotu 
bodu, aby i poskytovatelé 
PPNP měli dostatečné 
navýšení na zvýšení platů 

Zásadní 81 

Chybně uveden výčet nasmlouvaných kódů 10-80. Navrhujeme změnu textu takto: "...s výjimkou 
nasmlouvaných přepravních kódů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 1,11 Kč a ....." 
 
Odůvodnění: Výčet všech přepravních kódů je zavádějící, mohlo by dojít ke zkreslení a požadavku ze strany 
PZS nasmlouvat tyto kódy. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 82 

K § 15, odst. 1, 2, 3, 4 
Nesouhlasíme s navýšením úhrady za jeden den pobytu o 4 %, pro VZP ČR je přijatelná úhrada za jeden den 
pobytu ve výši 100 % úhrady za jeden den pobytu stanovené na rok 2016. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ministerstvo navyšuje 
úhrady za jeden den pobytu 
v lázních o 4 % z důvodu 
nutnosti zajištění navýšení 
finančních prostředků na 
zvýšení platů. 

Zásadní 83 
K § 15, odst. 2 
Úhrada za ubytování a stravu průvodce byla historicky vždy standardně stanovena ve výši úhrady této složky 
dospělých pacientů komplexní péče. Vzhledem k tomu, že doprovázející osoba je vždy dospělý, není logický 

AKCEPTOVÁNO 
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důvod stanovit úhradu těchto složek ve výši úhrady jako u pojištěnců do 18 let. 
V takovém případě by byl vnášen mezi pojištěnce prvek nerovnosti, kdy by stejně staří pojištěnci měli nárok na 
jinou výši úhrady – přičemž by doprovázející (zdravá) osoba měla nárok vyšší než dospělá osoba jiná. 

Doporučující 
23 

K § 15, odst. 5 
Výkon č. 09543 nelze vykazovat pro příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči. 
 
Odůvodnění: Správně by mělo být uvedeno vykázání kódu (9) za provedení klinického vyšetření s úhradou 30 
Kč. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Systém je funkční – úv 
nemůžu odkazovat na 
vykázání kódu 9, který není 
definován. 

Zásadní 84 

K § 15, odst. 6 
Nesouhlasíme s navýšením úhrady za jeden den pobytu. Pro VZP ČR je přijatelná úhrada za jeden den pobytu 
ve výši 100% úhrady za jeden den pobytu stanovené na rok 2016. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ministerstvo navyšuje 
úhrady za jeden den pobytu 
v lázních o 4 % z důvodu 
nutnosti zajištění navýšení 
finančních prostředků na 
zvýšení platů. 

Doporučující 
24 

K písm. A) bod 1 
Redundantně uvedeno zahrnování péče roku 2015 poskytovatelem vykázané do 31. března 2016 a uznané do 
31. května 2016. Tato definice termínů je už v § 2, odst. 3. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ustanovení obsaženo 
z důvodu přehlednosti 
textu. 

Zásadní 85 

K písmenu A) bod 2.1.2 písmeno f. 
Uvést vazbu na výkon 55215 nebo event. nový výkon pro ECMO (pokud bude zaveden v SZV od 1. 1. 2017). 
 
Odůvodnění: Zajištění poskytování pouze specializovanými centry. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nasmlouvání je pouze 
v možnosti. 
Výkon 55215 nemusí mít 
nutně ECMO přístroj. 

Doporučující 
25 

K písmenu A) bod 2.2.2 
UhrRS,2016 v indexu ukazatele je jiný rok, než v popisku z důvodů jednoznačnosti by bylo dobré sjednotit. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 86 

K písmenu A) bod 3.5 
Parametr CM2015,014,10,uhr definuje „...počet případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných, zdravotní 
pojišťovnou uznaných a uhrazených…” 
 
Odůvodnění: Opravit parametr na CM2015,014,10 a text upravit : „...je počet případů hospitalizací 
poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných...” Uhrazeno je vše, jen část je regulována. 
Pokud by to takto mělo zůstat, musí být definováno, jak budou uhrazené případy hospitalizací, resp. jejich CM 
vypočten. Takto nejednoznačné znění přináší zvýšené riziko, že tato proměnná nebude vykládána jednotně. 
Zdravotní pojišťovny považují veškerý uznaný casemix za uhrazený. Naopak poskytovatelé považují za 
uhrazený jen ten casemix, který jim nezpůsobil snížení jednotkové ceny. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Slovo uhrazeno bylo 
vyjmuto z parametru 
vzorce. Došlo ke snížení 
limitu z 97 % na 96 %. 

Zásadní 87 
U parametru PUdrg,2015,10 je uvedena chybná definice (zůstala tam původní definice z vyhlášky na rok 
2016), zcela je opomíjena možnost, že může být hodnota stanovena minimální ZS. Slovní definice 
PUdrg,2015,10 (jako referenční úhrada, zvýšená o extramurální péči, snížená o regulace...) navíc neodpovídá 

AKCEPTOVÁNO 
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vzorci, podle nějž se PUdrg,2015,10 spočítá úplně jinak. 

Doporučující 
26 

Popsaná regulace v ÚV 2017 (písmeno A) bod 3.5) si odporuje s popisem v Odůvodnění ÚV 2017 (str. 19). 
Vyhláška uvádí pravidla s podmínkami <=0.1 a parametrem, NEBO odůvodnění má podmínky >=0.1 a s 
parametrem A SOUČASNĚ. 
 
Odůvodnění: Regulace se ze své podstaty dotkne maximálně necelé poloviny nemocnic. 

AKCEPTOVÁNO 
Opraveno v odůvodnění. 

Doporučující 
27 

K písmenu A) bod 6.15 
Není určeno, zda je nutné pouze v laboratoři a zároveň na jednom rentgenovém oddělení. 
 
Odůvodnění: Bylo by dobré upřesnit. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 88 

Podmínka se vyhodnocuje dle laboratoří a radiodiagnostického oddělení, uvedeným zněním tak vznikají 
pochybnosti, zda se opravdu navýšení týká všech odborností v ambulancích? Požadujeme tedy vyjasnit. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ministerstvo nejasnosti 
nevidí. 
ÚV stanoví, že „navýšení 
úhrady ve výši 0,05 Kč za 
každý vykázaný a zdravotní 
pojišťovnou uznaný bod za 
hrazené služby poskytnuté 
podle bodů 6.1. až 6.9.“  

Doporučující 
28 

Ustanovení říká, že se navyšuje hodnota bodu za služby podle bodů 6.1 až 6.9. Další věta uvádí, že navýšení 
podléhá u těchto bodů regulaci, zatímco navýšení u bodu 6.12 regulaci nepodléhá. Ze stávajícího znění 
vyplývá, že hodnotu bodu u bodu 6.12 nenavyšujeme, čili celá druhá věta je zbytečná. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ustanovení je nutné. 

Zásadní 89 

K písmenu A) bod 8 
Povinnost celkového finančního vypořádání, včetně regulačních omezení, a to nejpozději do 150 dnů  (tj. 30. 5. 
2018) po dni skončení hodnoceného období je v rozporu s ustanovením, že máme do vyúčtování zahrnout 
služby zdravotní pojišťovnou uznané do 31. května 2018. Je tedy nutné vrátit lhůtu 180 dnů.  
Rozpor neumožňuje provést finální vyúčtování v termínu. Provázat s definicí termínu v § 2 odst. 3. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 90 

K písmenu B) bod 1, písmeno b) 
Vzhledem k tomu, že jednotlivé PSOD stanovené ve VZP ČR pro poskytovatele v roce 2016 se pohybují v 
rozmezí 1200,23 - 2355,45 Kč (vyjma OD 00025, který má PSOD mnohem vyšší), představuje navýšení  
PSOD 2017 na 1,065 hodnoty roku 2016 vysoký nárůst. Jedná se u jednotlivých OD o navýšení o 60-154 Kč. 
Považujeme toto navýšení za příliš vysoké. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Musí být zajištěno navýšení 
úhrad na pokrytí zvýšených 
platů. 

Doporučující 
29 

Výše PS/OD na rok 2017 pro OD propustek (00098, 00099) a ostatních OD je stanovena indexem z různých 
období (2015 x 2016). 
 
Odůvodnění: Skutečně se jedná o finanční záměr vycházet z různých období? 

Skutečně se jedná o 
finanční záměr. 

Zásadní 91 
K písmenu B) bod 2, písmeno b) 
Ve vzorci pro výpočet celkové výše úhrady je použit koeficient navýšení ve výši 1,26, což představuje navýšení 
nákladů VZP ČR o cca 200 mil. Kč. VZP ČR požaduje navýšení úhrady srovnatelné s ostatními segmenty 

NEAKCEPTOVÁNO 
Narovnání úhrad 
podfinancovaného 
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ambulantní zdravotní péče, tedy ve výši 1,03. 
 
Odůvodnění: Nárůst je neopodstatněný vzhledem k  tempu příjmů VZP ČR a skutečnosti, že za současných 
úhradových podmínek uzavírají smlouvy soukromí poskytovatelé, což je jasný indikátor, že současné úhrady 
dokonce vedou k zisku poskytovatelů! 

segmentu. 

Zásadní 92 

K písmenu B) bod 2, písmeno c) 
 
Doporučujeme vypustit text … nebo v referenčním období neexistoval nebo neměl smlouvu se zdravotní 
pojišťovnou. Zároveň doporučujeme vložit nový odstavec ve znění: "U poskytovatele, u kterého nelze výši 
referenčních hodnot stanovit z důvodu, že poskytovatel v průběhu referenčního období hrazené služby 
neposkytoval, nebo poskytovatel hrazené služby poskytoval pouze v části referenčního období, použije 
zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu celkové úhrady referenční hodnoty srovnatelných poskytovatelů." U 
poskytovatele, u kterého nelze výši referenčních hodnot stanovit z důvodu, že poskytovatel v průběhu 
referenčního období hrazené služby neposkytoval, nebo poskytovatel hrazené služby poskytoval pouze v části 
referenčního období, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu celkové úhrady referenční hodnoty 
srovnatelných poskytovatelů." 
 
Odůvodnění: U nových poskytovatelů by se jednalo o čistě výkonový mechanismus úhrady, což u nově 
vznikajících tzv. Alzheimercenter znamená pro systém v.z.p. značné finanční riziko. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
30 

Ve všech ostatních segmentech počítaných pomocí omezení maximální úhradou je pro podmínku neexistence 
v referenčním období nebo ošetření méně než určitého počtu pojištěnců použit srovnatelný poskytovatel. 
Doporučujeme využít i zde. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 93 

K písmenu B) bodu 3 
Navýšení na 1,10 Kč za bod je pro VZP ČR neodůvodněné. Pro tento typ péče proběhlo navýšení již v roce 
2015 a 2016. Za přijatelnou považujeme úhradu ve výši 1,02 Kč za bod. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Zvláštní lůžkové péče byla 
včleněna do části B bodu 1 
přílohy č. 1 k následné 
lůžkové péči a bude ji 
nastaven obdobný růst jako 
OD následné a dlouhodobé 
péče. 

Doporučující 
31 

K písmenu A) bod 2 (tabulka) 
Zaokrouhlení užitých hodnot v tabulce na jedno desetinné místo (desítky %) je příliš nepřesné. 
 
Odůvodnění: Doporučujeme uvést alespoň hodnoty na 2 desetinná místa (jednotky procent). Ve vyhlášce 2016 
a předchozích bylo užito hodnot na 3 desetinná místa. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o tak malou 
částku, že tyto rozdíly jsou 
nevýznamné. 

Zásadní 94 
K písmenu A) bod 7 
HB 1,14 u výkonů očkování 02100, 02105, 02125 a 02130 platí i pro odbornost 001, neboť ta prostřednictvím 
těchto kódů taktéž vykazuje očkování. 
 

AKCEPTOVÁNO 
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Odůvodnění: Výkony prevence jsou u odb. 001 vyčleněny a oceněny HB 1,12 Kč. Důvodová zpráva uvádí 
zvýšení HB u prevence a očkování pouze pro PLDD. 

Doporučující 
32 

K písmenu B) bod 3 
Překlep ve větě: "Pro úhradu výkonů podle seznamu výkonů se body 5 až 8 části A) použijí obdobně". Správně 
má být "Pro úhradu výkonů podle seznamu výkonů se body 5 až 9 části A) použijí obdobně". 

AKCEPTOVÁNO 
 

Doporučující 
33 

K příloze č. 3 
K písmenu B) bod 6 
Odbornosti 305, 306, 308 nebo 309 nebudou mít žádnou regulaci tj. ZUM, ZULP, léky a vyžádanou péči. 

ANO 

Zásadní 95 
K příloze č. 4 
K písmenu B) bod 1  
Vymezení regulačních omezení neodpovídá znění dohody mezi ZP a SSG ČR. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Bylo doplněno ve veřejném 
zájmu. 

Zásadní 96 

K příloze č. 6  
K bodu 2. 
Výpočet maximální úhrady je násoben koeficientem 1,03. VZP ČR kalkulovala v rámci DŘ s koeficientem 1,01, 
ostatní ZP s koeficientem 1,02, vyšší koeficient není řádně odůvodněn, navrhujeme tedy užití nižší hodnoty. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Bylo stanoveno ve 
veřejném zájmu. 
Došlo ke zvýšení 
koeficientu na 1,04, a 
stanovení referenčního 
roku 2015, tak aby byl 
garantován stejný růst jako 
v ostatních segmentech. 

Doporučující 
34 

K příloze č. 6 
K bodu 3, písmeno b) 
HB pro poskytovatele v odbornosti 914 je stanovena na 0,95 Kč, což není v souladu se předpokládanými 
možnostmi v.z.p. V rámci DŘ byly předkládány pro tuto odbornost návrhy s HB 0,90 Kč, které doporučujeme 
zachovat. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Bylo stanoveno ve 
veřejném zájmu. Podpora 
psychiatrické péče v ČR. 

Doporučující 
35 

K příloze č. 6 
K bodu 5. 
Stejně jako u ostatních ambulantních segmentů doplnit odstavec o zahraničních pojištěncích, tj.: "Pro hrazené 
služby poskytované zahraničním pojištěncům se výpočet celkové výše úhrady podle bodu 2. nepoužije." 
 
Odůvodnění: Ustanovení v obecné části v § 3 o zahraničních pojištěncích je nedostatečné a zavádějící a v 
minulosti vedlo ke sporům. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 97 
K příloze č. 7 
K bodu 2. 
Výpočet maximální úhrady je násoben koeficientem 1,03. Zdravotní pojišťovny vychází z toho, že adekvátní 
výše koeficientu je 1,02, resp. 1,025 a žádáme tedy o jeho změnu. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Bylo stanoveno ve 
veřejném zájmu. 

Doporučující 
36 

K příloze č. 7 
K bodu 5. 
Stejně jako u ostatních ambulantních segmentů doplnit odstavec o zahraničních pojištěncích, tj.: "Pro hrazené 

AKCEPTOVÁNO 
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služby poskytované zahraničním pojištěncům se výpočet celkové výše úhrady podle bodu 2. nepoužije." 
 
Odůvodnění: Ustanovení v obecné části v § 3 o zahraničních pojištěncích je nedostatečné a zavádějící a v 
minulosti vedlo ke sporům. 

Zásadní 98 

K příloze č. 11 
Ke kódu 00925 
Oproti uzavřené dohodě v rámci DŘ je z textu výkonu vypuštěna věta: Reendodoncie není hrazena ze 
zdravotního pojištění. Požadujeme tedy změnu znění tak, aby respektovalo dosažené dohody. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Co je, nebo není hrazeno z 
v.z.p., musí určovat jen a 
pouze zákon, a to z. č. 
48/1997 Sb. Úhradová 
vyhláška tedy sama není 
právním předpisem takové 
právní síly, aby něco z 
úhrad vyloučil. 

Zásadní 99 

Ke kódu 00982 
Oproti uzavřené dohodě v rámci DŘ je z textu výkonu vypuštěna věta: Materiál fixního aparátu není hrazen z 
veřejného zdravotního pojištění. Požadujeme tedy změnu znění tak, aby respektovalo dosažené dohody. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Co je, nebo není hrazeno z 
v.z.p., musí určovat jen a 
pouze zákon, a to z. č. 
48/1997 Sb. Úhradová 
vyhláška tedy sama není 
právním předpisem takové 
právní síly, aby něco z 
úhrad vyloučil. 

Zásadní 100 

Ke kódu 00991 
Oproti uzavřené dohodě v rámci DŘ je z textu výkonu vypuštěna věta: Materiál není hrazen z veřejného 
zdravotního pojištění. Požadujeme tedy změnu znění tak, aby respektovalo dosažené dohody. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Co je, nebo není hrazeno z 
v.z.p., musí určovat jen a 
pouze zákon, a to z. č. 
48/1997 Sb. Úhradová 
vyhláška tedy sama není 
právním předpisem takové 
právní síly, aby něco z 
úhrad vyloučil. 

Zásadní 101 

Ke kódu 00993 
Oproti uzavřené dohodě v rámci DŘ je z textu výkonu vypuštěna věta: Materiál není hrazen z veřejného 
zdravotního pojištění. Požadujeme tedy změnu znění tak, aby respektovalo dosažené dohody. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Co je, nebo není hrazeno z 
v.z.p., musí určovat jen a 
pouze zákon, a to z. č. 
48/1997 Sb. Úhradová 
vyhláška tedy sama není 
právním předpisem takové 
právní síly, aby něco z 
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úhrad vyloučil. 

Zásadní 102 

Ke kódu 0094 
Oproti uzavřené dohodě v rámci DŘ je z textu výkonu vypuštěna věta: Materiál fixního aparátu není hrazen z 
veřejného zdravotního pojištění. Požadujeme tedy změnu znění tak, aby respektovalo dosažené dohody. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Co je, nebo není hrazeno z 
v.z.p., musí určovat jen a 
pouze zákon, a to z. č. 
48/1997 Sb. Úhradová 
vyhláška tedy sama není 
právním předpisem takové 
právní síly, aby něco z 
úhrad vyloučil. 

Zásadní 103 

K odůvodnění 
K § 4 a příloze č. 1, písmenu A) bodu 6 
Uveden text: Maximální úhradu ostatních segmentů ambulantní péče lze navýšit v případě, že poskytovatel v 
hodnoceném období nedosáhl požadovanou produkci v akutní péči (97 % referenčního casemixu). Tímto 
opatřením může být umožněno poskytovatelům navýšit maximální úhradu ambulantní péče, pokud dochází k 
přesunu péče z akutních lůžek do ambulancí, nicméně je zde ošetřena možnost velmi snadného navýšení 
produkce v laboratorním komplementu, ke které by mohlo docházet při nedosažení produkce v akutní lůžkové 
části, v případě umožnění navýšení celé ambulantní úhrady. 

ANO 
Není připomínkou. 

Zásadní 104 
K odůvodnění 
K § 4 a příloze č. 1 
Slova "regulační omezení" - není zcela zřejmé, co se tím myslí? Platí regulační omezení uvedená v příloze č. 1 
části C také pro následnou, dlouhodobou, zvláštní ambulantní a zvláštní lůžkovou péči? 

NEAKCEPTOVÁNO 
Znění je v této části stejné 
už několik let. 

Zásadní 105 

K odůvodnění 
K § 4 a příloze č. 1, písmeno A), bod 3 
V textu je uvedeno "(měřené vykázaným, uznaným a zaplaceným casemixem roku 2015)". 
 
Odůvodnění: Opravit text na "měřené vykázaným a uznaným casemixem roku 2015". 

AKCEPTOVÁNO  

Zásadní 106 

K odůvodnění 
K § 4 a příloze č. 1, písmeno B) 
V odst. 2 je uveden text „…… nad rámec obvyklého počtu zaměstnanců navíc 0,5 úvazků lékaře, 0,8 úvazku 
lékaře s odbornou způsobilostí, 9,0 úvazku všeobecné sestry, 10,0 úvazků sanitáře, ošetřovatele či maséra a 
3,0 úvazky fyzioterapeuta nebo ergoterapeuta.” Tento text není v souladu s vyhláškou č. 99/2012 Sb., v textu 
uvedený personál není nad rámec obvyklého počtu zaměstnanců, nýbrž se jedná o počet zaměstnanců na 
tomto typu pracoviště. Nad rámec obvyklého počtu je to navíc pouze 0,2 úvazků lékaře, o 0,2 méně úvazku 
lékaře s odbornou způsobilostí, o 4,0 úvazku všeobecné sestry, o 6,5 více úvazků sanitáře, ošetřovatele či 
maséra a o 0,5 více úvazky fyzioterapeuta nebo ergoterapeuta.   

AKCEPTOVÁNO 
 

Zásadní 107 
K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad, bod 1.5 
 
V odstavci popisujícím zůstatek ZFZP a naplňování RF VZP ČR nejsou uvedeny přesné informace. Konkrétně 

AKCEPTOVÁNO 
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V Praze 15. července 2017 

Vypracoval: Mgr. Pavlína Žílová Podpis: 

 

je zde uvedeno „VZP ČR naplní rezervní fond v roce 2016 v plné výši”. VZP ČR v roce 2016 naplní rezervní 
fond do výše plánované v ZPP 2016, tj. 1,7 mld. Kč (plná výše pro rok 2016 2,2 mld. Kč). Dále je zde uvedeno, 
že VZP plánuje v ZFZP zůstatek 1,7 mld. Kč, aktuální odhad je 2,8 mld. Kč. 
 
Odůvodnění: VZP ČR plánuje naplnit RF do zákonné výše v roce 2017 převodem z PF ve výši 0,6 mld. Kč. 
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