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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

1. VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY, 

ODŮVODNĚNÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ, ZHODNOCENÍ PLATNÉHO PRÁVNÍHO 

STAVU 

Cílem vyhlášky je provést nezbytné změny v seznamu zdravotních výkonů - tj. zařazení 

nových výkonů, aktualizace stávajících výkonů, na základě § 17b zákona č. 48/1997 Sb., 

které svým obsahem (materiály, léky, přístroje) neodpovídaly skutečnosti, vyřazení výkonů, 

které se již nepoužívaly při vykazování zdravotní péče a byly nahrazeny modernějšími 

metodami či technologiemi. V souvislosti se zařazováním nových výkonů dochází i k inovaci 

pravidel pro vykazování. Tato pravidla jsou popsána v obecné části vyhlášky. Vyhláškou jsou 

také odstraněny nepřesnosti ve formulacích (např. v popisech výkonů - zkratky, nejasná 

časová vymezení atd.), které mohly způsobovat nejasný výklad.  

 

2. ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SE ZÁKONEM, 

S MEZINÁRODNÍMI SMLOUVAMI A S PRÁVEM EVROPSKÉ UNIE 

 

A. SOULAD SE ZÁKONEM, K JEHOŽ PROVEDENÍ JE NAVRŽENA, VČETNĚ SOULADU 

SE ZÁKONNÝM ZMOCNĚNÍM K JEJÍMU VYDÁNÍ 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., k jehož 

provedení je navržena, i se zákonem jako takovým. Předkládaný návrh novely vyhlášky je 

plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

 

B. SOULAD S MEZINÁRODNÍMI SMLOUVAMI A S PRÁVEM EU 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 

republika vázána. Obsah předkládaného návrhu není předmětem žádné mezinárodní smlouvy, 

kterou je Česká republika vázána. Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky 

implementováno právo Evropské unie a návrh není s právem Evropské unie v rozporu. 

Upravovaná problematika je plně v kompetenci členských států Evropské unie. 

 

 

3. PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOPAD NAVRHOVANÉ 

PRÁVNÍ ÚPRAVY 

Lze předpokládat, že případné náklady související s novými technologiemi, přístroji či 

materiály, popř. posunem lékařské vědy, budou z části kompenzovány úsporami 

vyplývajícími z vyřazení neefektivních a zastaralých postupů. V případě nově zařazených 

výkonů dojde k určitému nárůstu úhrad z veřejného zdravotního pojištění na úrovni cca 0,2 % 

celkového objemu úhrad. Zároveň je pro rok 2017 zajištěn nárůst disponibilních prostředků 

do systému veřejného zdravotního pojištění zvýšeným výběrem pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění daným predikovaným zvyšováním mezd a platů. Možné navýšení nákladů 

zdravotních pojišťoven bude kryto těmito prostředky. 

 

4. ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

VE VZTAHU K ZÁKAZU DISKRIMINACE  
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V souvislosti s předloženým návrhem se nepředpokládají dopady v oblasti zákazu 

diskriminace. 

 

5. DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SOCIÁLNÍ DOPADY NAVRHOVANÉ 

PRÁVNÍ ÚPRAVY 

Navrhovaná novela nebude mít dopad na životní prostředí ani sociální dopady.    

 

6. ZHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU 

K OCHRANĚ SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Návrh neupravuje oblast ochrany soukromí a nakládání s osobními údaji. Navrhované změny 

se nijak nedotknou ochrany osobních údajů dotčených subjektů. Nijak dotčeny nejsou ani děti 

do 18 let, které jsou při poskytování zdravotních služeb povinny se prokazovat (samy nebo 

prostřednictvím zákonného zástupce) platným průkazem pojištěnce nebo náhradním 

dokladem vydaným příslušnou zdravotní pojišťovnou, jak vyplývá z obecné úpravy 

v ustanovení § 12 písm. h) zákona o veřejném zdravotním pojištění. 

 

7. ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

Nepředpokládá se zvýšení korupčních rizik, neboť navrhovaná právní úprava žádným 

způsobem nemění vztahy mezi jednotlivými osobami, které se na regulaci podílí nebo na něž 

regulace dopadá. 

 

8. DOPADY VE VZTAHU K ZÁKAZU DISKRIMINACE A VE VZTAHU 

K ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ 

Návrh neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu se zákazem diskriminace. Dopad 

na rovnost žen a mužů je neutrální. 

 

9. DOPADY NA VÝKON STÁTNÍ STATISTICKÉ SLUŽBY 

Nepředpokládá se dopad návrhu na výkon státní statistické služby. Nedojde k narušení 

objektivity statistických informací či k omezení a zkreslení zveřejňovaných údajů. 

 

10. DOPADY NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 

Dopad na bezpečnost nebo obranu státu není pro navrhovanou novelu vyhlášky relevantní.  
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

TEXTOVÁ ČÁST 

Na základě dohod vyplývajících z jednání Pracovní skupiny, byly do jednotlivých kapitol 

textových částí vyhlášky zaneseny změny: 

 v souvislosti se zavedenými novými zdravotními výkony (např. body 18, 19, 22, 42) 

 v souvislosti s novelizovanými zdravotními výkony (např. body 25, 57, 59, 97) 

 v souvislosti se zrušenými zdravotními výkony (body 48, 85) 

 v návaznosti na valorizaci v oblasti minutové režie z důvodu inflace (např. body 12, 

13, 14) 

 v návaznosti na valorizaci režijních nákladů v oblasti výkonů přepravy (bod 16) 

 v souladu s právními předpisy - 48/1997 Sb., 95/2004 Sb., 96/2004 Sb., 185/2009 Sb. 

(např. bod 2, 15, 99) 

 v souvislosti s technickými nedostatky, které v praxi způsobují potíže při vykazování 

zdravotních výkonů (např. body 63 – 81) 

 v návaznosti na uskutečněnou kultivaci zdravotních výkonů v letech 2010 až 2012 

(např. body 32, 33, 44 – 47) 

 

K čl. I 

 

K bodu 1 (Příloha Kapitola 2 bod 5) 

Jedná se o doplnění definice omezení frekvence jednou za pololetí. Dosud jsou definovány 

pouze čtvrtletí a rok, období pololetí v seznamu zdravotních výkonů přesně definováno není, 

přesto, že se v jednotlivých výkonech toto omezení frekvencí používá. Použití analogie buď 

jako dvojnásobek čtvrtletí, nebo polovina roku docházelo vzhledem k jinak stanoveným 

příslušným odchylkám k rozdílným výsledkům.  
 

K bodu 2 (Příloha Kapitola 2 bod 6.1)  

Jedná se o vypuštění podmínky pro nositele výkonu Index 2 (symbol L2), která byla zařazena 

pouze na přechodnou dobu, která již uplynula. Nyní podmínka již postrádá smysl a je 

vypuštěna v souladu s vyhláškou č. 185/2009 Sb.  

 

K bodu 3 (Příloha Kapitola 4 bod 2a.) 

Jedná se o stanovení podmínek vykazování pro zdravotní nový výkon č. 05751 Komplexní 

zhodnocení míry rizikovosti pacienta klinickým farmaceutem, který je indikován na základě 

hodnocených rizikových faktorů a rizikových léčiv. Výkon je zařazen v rámci nové 

odbornosti 006 – klinická farmacie. Zhodnocení farmakoterapie klinickým farmaceutem při 

příjmu pacienta do lůžkové péče poskytovatele zdravotních služeb zabezpečí včasné 

vyloučení chyb v chronické/vstupní medikaci a zajistí identifikaci rizikových faktorů, které 

mohou být příčinou současných lékových problémů, problémů během hospitalizace, nebo po 

propuštění pacienta.  

 

K bodu 4 (Příloha Kapitola 4 bod 19.1.) 

Dochází ke zrušení podmínky vykazování výkonů odbornosti 403 – radiační onkologie, neboť 

v praxi jsou standardně výkony radiační onkologie kombinovány. V jednom dni standardně u 

pacientů probíhají kontroly, plánování, měření dávky, ozáření apod. Tato podmínka postrádá 

smysl, ponechání podmínky by mohlo působit potíže při vykazování výkonů. 

 

K bodu 5 (Příloha Kapitola 4 bod 29.5.) 
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Jedná se o stanovení podmínek vykazování pro nový zdravotní výkon č. 71589 Implantace 

aktivního středoušního implantátu, který je indikován v případě, že je prokázán patologický 

stav sluchu. Jedná se o nový operační výkon, který dosud v seznamu zdravotních výkonů 

chyběl a který zajistí pojištěncům další možnost léčby v případě sluchových poruch. 

 

 

K bodu 6 (Příloha Kapitola 4 bod 37.2.) 

Jedná se o úpravu stávajícího znění textu z důvodu, že diagnostický výkon není možné 

vztahovat na topografický kód tak, jak jej používáme dnes v klasifikaci MKN. Topografický 

kód se vztahoval při tvorbě sazebníku ke klasifikaci SNOMED s velmi podrobným 

topografickým určením místa nemoci, resp. nádorů, která je zcela odlišná od současně 

používané MKN – 10. 

 

K bodům 7, 8, 9 a 10 (Příloha Kapitoly 5 body 1, 5.2, 7.1.8. a Příloha Kapitoly 6 bod 1)    

Jedná se o zařazení tří nových ošetřovacích dnů dlouhodobé intenzivní péče a jejich podmínek 

vykazování. Každoročně narůstá počet kriticky nemocných pacientů, hospitalizovaných na 

pracovištích akutní intenzivní péče. Stejně tak, vzhledem k pokrokům medicíny, narůstá i 

procento přeživších, které se nyní pohybuje kolem 80%, což činí 24000 – 30000 pacientů 

ročně. Nevyhnutelně se určitá část z tohoto počtu neuzdraví úplně a přes stabilizaci akutního 

stavu vyžadují nadále přístrojovou podporu základních životních funkcí a intenzivní 

ošetřovatelskou péči. Je nezbytné, aby byli tito pacienti směřováni k další, nejčastěji 

dlouhodobé péči na specializovaná pracoviště, k tomuto účelu přímo určená. Je tak umožněno 

uvolnění velmi nákladných akutních resuscitačních a intenzivních lůžek pro další potřebné 

pacienty. Spektrum pacientů vyžadujících specializovanou dlouhodobou intenzivní péči není 

zcela homogenní, proto byly definovány dva druhy pracovišť k jejich hospitalizaci přímo 

určené. Jedná se o pracoviště následné intenzivní péče (NIP) a pracoviště dlouhodobé 

intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP). K nim se nyní dále přiřazuje oddělení Navazující 

ventilační péče (NVP). 

 

K bodu 11 (Příloha Kapitola 5 bod 9.) 

Do Kapitoly 5, která mimo jiné stanoví pravidla vykazování výkonů společně s ošetřovacími 

dny (OD) resuscitační a intenzivní péče je doplněn výkon Selektivní plicní vazodilatace 

pomocí oxidu dusnatého (NO). Jeho popis i obsah uvedeného výkonu odpovídá výkonům, 

které lze vykazovat spolu s výkony OD intenzívní péče. Nezařazení podmínky by mohlo 

způsobovat potíže při vykazování výkonů. 

 

K bodům 12, 13 a 14 (Příloha Kapitola 7 body 1, 2, 3) 

Jedná se o zařazení nových odborností 005 - nemocniční lékárenství, 006 - klinická farmacie a 

799 – přeprava pacientů neodkladné péče do režijních skupin. Nové odbornosti jsou zařazeny 

nejen na základě požadavku odborných společností, ale i z důvodu, že v praxi jsou výkony 

těchto odborností již používány. Odbornost 799 byla při loňské novelizaci opomenuta, proto 

se jedná o technické odstranění této chyby. 

Současně dochází k přeřazení odbornosti 913 – všeobecná sestra v sociálních službách do 

vyšší režijní skupiny. Požadavek vychází z dosavadní podhodnocené minutové režijní sazby 

autorské odbornosti 913. Navržená změna napraví dlouhodobou bezdůvodnou diskriminaci 

autorské odbornosti 913 vůči autorské odbornosti 925 – sestra domácí zdravotní péče. Jedná 

se o změnu ve veřejném zájmu, u níž lze předpokládat cca 210 mil. Kč dopad do systému 

veřejného zdravotního pojištění. 

Minutové režijní sazby se valorizují z důvodu navýšení inflace. Nové režijní sazby se 

vypočtou vždy k 1. červenci kalendářního roku tak, že se k současné hodnotě přičte průměrná 
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míra inflace za uplynulý rok. Tato data jsou publikována Českým statistickým úřadem. Nově 

stanovené minutové režijní sazby se zaokrouhlují na dvě desetinná místa a používají se v 

období od 1. ledna do 31. prosince následujícího kalendářního roku. 

 

K bodům 15, 16 (Příloha Kapitola 8 body 2.1.2, 7) 

Pro účely vyhlášky se pojem krajské město nahrazuje pojmem sídlo vyššího územního 

samosprávného celku, který terminologicky navazuje na platnou právní úpravu, zejména pak 

zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, a dále ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o 

vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona ČNR č. 

1/1993 Sb., Ústava České republiky. 
 
Výkony přepravy se valorizují v důsledku navýšení režijních (nepřímých) nákladů o inflaci, 

neboť tyto výkony zahrnují jak přímé, tak i nepřímé účelně vynaložené náklady na provoz 

vozidel ve stanovených režimech přeprav na jednoho pacienta.  

 

Mezi výkony je za účelem systémového vyřešení financování převozů v sídle vyššího 

územního samosprávného celku nově zařazen výkon č. 40 Přeprava pacienta v sídle vyššího 

územního samosprávného celku v pásmu 1 – 8 km včetně podmínek vykazování, který byl 

schválen na jednání Pracovní skupiny dne 23. června 2016. U těchto převozů náklady 

poskytovatelů výrazně převyšují úhrady zdravotních pojišťoven.  

To je zapříčiněno:  

1) Samotnou konstrukcí vzorce výpočtu kalkulačního listu výkonu, která jako jediný parametr 

uvažuje ujetou vzdálenost s pacientem, bez ohledu na čas (minutovou režii), který je přitom u 

krátkých přeprav zásadního významu.  

2) Nereálně nastaveným měsíčním/ročním kilometrovým výkonem, kdy kalkulační list 

předpokládá o nejméně 1/3 vyšší, než je průměrný skutečně dosahovaný.  

3) Objektivní skutečnosti neodpovídajícím koeficientem zohlednění vlivu mobilní x imobilní 

režim na počet členů posádky vozidla.  

4) Neodpovídajícím koeficientem K pro navýšení zohledňující poměr hrazených km ujetých 

s pacientem a nehrazených km ujetých bez pacienta.  

 

Současně v souladu se zněním vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 385/2015 Sb., 

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a 

o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, 

dochází každoročně ve výkonu 20 – Přeprava pacienta soukromým vozidlem k ponížení 

bodové hodnoty za 1 km, přestože jsou náklady výkonu valorizovány o inflaci. Přepočet je 

proveden za předpokladu hodnoty bodu ve výši 1 Kč. Zdravotní pojišťovny by u tohoto 

výkonu neměly aplikovat při výpočtu konečné ceny jednoho km hodnotu bodu z úhradové 

vyhlášky, jelikož úhradová vyhláška je určena toliko pro stanovení výše úhrad a hodnot bodu 

poskytovatelům zdravotních služeb. Vzhledem k tomu, že náhrada cestovních nákladů je 

určena pacientovi, není vhodné určovat hodnotu bodu analogicky dle úhradové vyhlášky, ale 

správný postup je aplikovat hodnotu bodu ve výši 1 Kč, tedy ve výši, která odpovídá kalkulaci 

příslušného výkonu. 

 

 

ČÁST PŘÍLOHY – PŘEHLED VÝKONŮ 

 

K bodu 17 

Jedná se o zařazení nového výkonu, který umožňuje provedení interního předoperačního 

vyšetření praktickým lékařem u pacientů definovaných algoritmem kompetencí dle rozsahu 
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operačního výkonu a dle ASA I-V tak, jak je uveden v Doporučeném postupu interního 

předoperačního vyšetření před operačními výkony. Řeší otázku kompetencí mezi všeobecným 

praktickým lékařem a internistou, což zlepší přehlednost systému předoperačních vyšetření. 

Jasně definuje nutná komplementární vyšetření a omezí tak zbytečná laboratorní a přístrojová 

vyšetření, která jsou dnes často prováděna. To přinese významnou úsporu prostředků z 

veřejného zdravotního pojištění.  

 

K bodu 18 

Jedná se o zařazení nového výkonu v souvislosti s právním předpisem. Dnem 17. října 2016 

nabyla účinnosti vyhláška č. 317/2016 Sb., o preventivních prohlídkách, na základě které je 

do obsahu preventivních prohlídek dětí ve věku 18 měsíců nově zahrnuto provedení vyšetření 

za účelem včasné diagnostiky poruch autistického spektra. Za účelem vykazování této nové 

činnosti je navržen nový výkon. Včasná diagnostika PAS je velmi důležitá z hlediska dalšího 

fungování jedince s postižením, z hlediska jeho prognózy. Brzké odhalení této poruchy je 

důležité zejména proto, že při jejím včasném odhalení je možné zvolit adekvátní vzdělávací a 

léčebný program pro dítě za účelem zlepšení kvality jeho života. Ritualizované, problémové a 

agresivní chování dítěte navíc často těžce narušují rodinný život i sociální fungování rodiny. 

Včasná diagnostika má tedy význam i v brzkém zahájení sociálně edukačního a v případě 

nutnosti náhradně komunikativního programu dítěte a pro rodinné příslušníky. Z posledních 

mezinárodních vědeckých studií vyplývá, že četnost PAS je cca 1/90-100 dětí. 

 

K bodu 19  

V souladu s právními předpisy o vzdělávání lékařů byla ustanovena nová odbornost 005 – 

nemocniční lékárenství se čtyřmi novými výkony, které se týkají přípravy cytotoxických látek 

před aplikací pacientovi. V souladu s platnými právními předpisy (vyhláška č. 84/2008 Sb., o 

správné lékárenské praxi) musí být cytotoxické látky připravovány v lékárnách. Výkony 

nahrazují stávající systém úhrady přípravy cytostatik, který byl při svém vzniku v roce 2007 

označen za provizorní do doby, než bude stanovena úhrada výkonů nemocničního lékárníka.  

 

K bodu 20 

V souladu s právními předpisy o vzdělávání lékařů byla ustanovena nová odbornost 006 – 

klinická farmacie se třemi novými výkony, které umožňují racionalizaci farmakoterapii 

pacienta s cílem prevence, řešení lékových problémů, včasného vyloučení chyb v chronické 

medikaci, identifikaci rizikových faktorů, možnost kontroly rozsahu akceptace doporučení a 

dopadu akceptovatelného návrhu změn v medikaci klinickým farmaceutem.  

 

K bodu 21 

Jedná se o úpravu popisu existující výkonu. Doposud je v popisu výkonu uvedeno, že indikaci 

výkonu provádí angiolog nebo praktický lékař. V roce 2014 bylo v tomto výkonu povoleno a 

rozšířeno sdílení pro odbornost 103 – diabetolog. Sdílení není součástí vyhlášky, ale je 

obsahem registračního listu. Nicméně v praxi vznikaly situace, že zdravotní pojišťovny 

nechtěly výkon diabetologům nasmlouvat, přestože výkon sdílí, z důvodu chybějící indikace 

diabetologa v popisu. Změna nebude mít dopad do systému veřejného zdravotního pojištění.  

 

K bodu 22 

Jedná se o zařazení nového výkonu. Těžké hypoglykémie představují život ohrožující stav a 

obava z nich je i častou příčinou špatné kompenzace diabetu. U některých diabetiků léčených 

inzulinem s velmi labilním diabetem a zejména s těžkým syndromem nerozpoznávání 

hypoglykémií selže i moderní terapie inzulínovou pumpou a kontinuální monitorování 

glykémií. Výsledky klinického sledování prokazují, že u těchto pacientů je účinnou léčebnou 
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metodou transplantace Langerhansových ostrůvků, po níž dochází ke stabilizaci glykémií, 

vymizení těžkých hypoglykemických stavů a k výraznému zlepšení kompenzace diabetu i 

kvality života a prognózy pacientů.  V ČR se k transplantaci ostrůvků používají orgány, které 

nejsou indikované k orgánové transplantaci. Tímto způsobem alokace transplantace ostrůvků 

zvyšuje využití dárcovských orgánů a snižuje počet pacientů na čekací listině. 

Autotransplantace ostrůvků u pacientů indikovaných k totální pankreatektomii nemá 

porovnatelnou léčebnou alternativu. Je to bezpečný výkon, který zachovává endogenní 

sekreci inzulínu a zabraňuje labilitě glykémií. Předpokládá se, že výkon bude poskytnut 7 – 
10 pacientům za rok. 

 

K bodu 23 

Jedná se o úpravu existujícího výkonu, který byl kultivován a současně dochází k aktualizaci 

popisu. Kultivací došlo ve výkonu především k rozšíření odběrů dynamických testů 

v endokrinologii, k doplnění nedostatečného přímo spotřebovaného materiálu a zvlášť 

účtovaného materiálu. V popisu dochází k aktualizaci jednotlivých testů, které se během 

vyšetření využívají. 

 

K bodu 24 

Jedná se o zařazení nového výkonu, který pacientům zajišťuje neinvazivní stanovení stupně 

jaterní cirhózy. Vyšetření nahrazuje cca 80 % prováděných jaterních biopsií. Přínosem je 

možnost opakování metody v čase u jednoho pacienta a tím posouzení progrese či regrese 

jaterní fibrózy či cirhózy v závislosti na použitém léčebném postupu. Největších zkušeností je 

s elastografií dosaženo u nemocných s virovými hepatitidami B a C. 

 

K bodům 25, 27 a 29  

Jedná se aktualizaci stávajících výkonů. Výkony jsou doplněny o možnost endoskopického 

označení léze v trávicí trubici pomocí tetováže s vykázáním příslušného zvlášť účtovaného 

materiálu (ZUM). Jedná se o jednoduše aplikovatelnou metodu endoskopického označení 

patologické léze v zažívací trubici pro potřeby následné identifikace léze intra operačně nebo 

při opakované diagnostické či terapeutické endoskopii.  

U výkonů dále dochází k úpravě přímo spotřebovaného materiálu a k doplnění přístrojů, které 

v obsahu chyběly. Jedná se o změny, které jsou výsledkem kultivace zdravotních výkonů 

v roce 2012, které nebyly dosud do vyhlášky promítnuty. 

 

K bodu 26 

Jedná se o zařazení nového výkonu. Ověřená metoda k diagnostice tzv. indeterminovaných 

stenóz žlučových cest a pankreatického vývodu tj. takových, které se nepodařilo 

diagnostikovat pomocí ERCP včetně biopsie nebo cytologického odběru. Odhadovaná 

frekvence výkonu je 300 pacientů za rok. Metoda je prováděna pouze na pracovištích 

provádějících více než 400 ERCP ročně. 

 

K bodu 28 

Jedná se o zařazení nového výkonu. Přítomnost klinicky symptomatického Zenkerova 

divertiklu způsobuje pacientům progredující dysfagii, poruchu příjmu potravy resultující v 

protein-kalorickou malnutrici a s dopadem na celkovou kondici organismu. Terapie je 

dostatečně efektivní a bezpečná, která výrazně snižuje délku hospitalizace a frekvenci 

pooperačních komplikací, stejně tak významně urychluje rekonvalescenci pacientů a 

umožňuje rychlé obnovení perorálního příjmu tekutin a potravy. V porovnání s dříve 
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užívanou endoskopickou resekcí Zenkerova divertiklu pomocí argon plazmové koagulace bez 

použití speciální overtuby je navrhovaná metoda podstatně efektivnější a bezpečnější. 
Odhadovaná frekvence výkonu je 300 pacientů za rok. 

 

K bodům 30 a 31 

V rámci tvorby nových radiologických standardů byla Ministerstvem zdravotnictví stanovena 

zásada, že radiologické standardy jednotlivých odborností mohou obsahovat pouze výkony, 

jejichž nositelem daná odbornost je. V rámci tvorby zcela nových radiologických standardů 

pro kardiologii vyvstalo několik problémů se zařazením výkonů, které se běžně na 
pracovištích invazivní kardiologie, elektrofyziologie a stimulace provádějí. 

 

Existují výkony, které se standardně provádějí (je nutné je provádět) na kardiologických 

pracovištích a dosud byly vykazovány pod radiologickými výkony. Proto bylo rozhodnuto o 

vytvoření kardiologických ekvivalentů k těmto výkonům. Jedná se o alkoholovou septální 

ablaci a extrakci cizího tělesa v rámci kardiologických výkonů (stávající radiologické výkony 
89323, 89321).  

Rozšířen byl obsah kardiologických výkonů pod původním kódováním 89431 a 89433 o 

angiografii srdečních struktur, aorty a přístupových tepen bezprostředně v rámci 

kardiologických výkonů. Dále byl upraven a aktualizován název a obsah kardiologických 

výkonů 17310 Katetrizační uzávěr defektu septa síní na Katetrizační uzávěr vrozeného nebo 

získaného defektu srdce, perzistujícího foramen ovale a ouška levé síně u dospělých. Název a 

obsah výkonu 17314 Intrakoronární ultrazvukové vyšetření byl upraven na Intravaskulární 

zobrazení věnčitých tepen, jež zahrnuje jak původní intrakoronární ultrazvuk, tak optickou 

koherentní tomografii, kteréžto výkony jsou obdobné. Název výkonu Katetrizační implantace 
aortální chlopně byl upraven na Katetrizační implantace chlopně. 

Nově pak byly zařazeny dva výkony, a to Katétrová léčba nedomykavosti atrioventrikulárních 

chlopní a Primoimplantace kardiostimulátoru pro modulaci srdeční kontraktility. 

 

K bodům 32 a 33 

Jedná se o zařazení těch výkonů odbornosti 205, 215 pneumologie a ftizeologie včetně 

skupiny 1, jejichž úpravy jsou výsledkem kultivace zdravotních výkonů v roce 2012 a které 

nebyly dosud do vyhlášky promítnuty. Ve výkonech byly provedeny nutné změny v 

materiálových, lékových a přístrojových položkách v souvislosti s rozvojem medicínských 

postupů a přístrojové technologie. 

 

K bodu 34 

Jedná se o zařazení nového výkonu. Lékové hypersenzitivní reakce představují cca 15 % 

nežádoucích účinků léků. Diagnóza stanovená na základě pouhých anamnestických údajů je 

často nadhodnocená (jako alergii ošetřující lékaři označí stavy vyvolané jinou příčinou) a 

nepřesná (předchází-li reakci více léků, je příčinný lék stanoven odhadem). Výsledkem je 

riziko chybné diagnózy. Nesprávná diagnóza lékové alergie vede za prvé ke zbytečnému 

omezování léčebných možností (náhrada léky druhé volby, mj. často dražšími) a za druhé k 

riziku další život ohrožující hypersenzitivní reakce při neodhalení skutečného příčinného léku. 

Určení správné diagnózy lékové hypersenzitivní reakce je obvykle komplexní a náročný 

proces. Kromě anamnézy se využívají laboratorní a kožní testy, které mají uspokojivou 

specificitu, ale nedostatečnou senzitivitu, tedy mohou být falešně negativní. Navíc odhalují 

jen imunologicky mediované reakce (IgE a T-lymfocytární mechanismus). Lékový 
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provokační test prokazuje příčinnou souvislost mezi lékem a reakcí, lze jej využít i u 

hypersenzitivních reakcí vyvolaných jiným mechanismem než IgE nebo T-lymfocytárním 

mechanismem (např. hypersenzitivita k nesteroidním protizánětlivým lékům). Využívá se též 

k výběru bezpečné náhradní léčby, k ověření její tolerance.  

Vyloučení hypersenzitivní reakce na léky ušetří prostředky z veřejného zdravotního pojištění 

na nákladnější alternativní léčbu (např. dražší antibiotika druhé volby při nahrazování 

penicilinových; použití celkové anestezie namísto lokální anestezie). Předpokládaný počet 

vyšetřených pacientů za rok je 300, při průměrném počtu 5 výkonů na jednoho pacienta a 1 

lék. 

 

K bodu 35 

Jedná se o zařazení nového signálního výkonu, který se bude vykazovat na základě soudem 

nařízeného ochranného léčení při každém kontaktu s ambulantním psychiatrickým zařízením. 

Psychiatrické ambulance a ambulance s rozšířenou psychiatrickou péčí jsou povinny se starat 

také o pacienty se závažným duševním onemocněním, kteří v souvislosti se svým duševním 

onemocněním spáchali trestný čin a mají soudem nařízenou ochrannou léčbu v ambulantní 

formě. U těchto pacientů není vhodné péči regulovat, část pacientů se péči brání či ji odmítá, 

v zájmu pacienta i ochrany společnosti je řádně poskytovaná léčba. Tento signální výkon 

slouží zdravotním pojišťovnám jako informace k vynětí pacienta z regulačních opatření v 

oblasti výkonů, farmakoterapie vč. ZULP i vyžádané péče. Druhotným cílem k zařazení 

tohoto signálního výkonu do seznamu zdravotních výkonů je potřeba získání informací, kolik 

a jakých ochranných léčeb v ambulantní formě se v ČR v rámci péče o duševně nemocné 
vykonává. 

 

K bodu 36 

Jedná se o úpravu existujícího výkonu, kterým se vykazuje nejen podání cytostatik, ale i 

poskytnutí biologické léčby na specializovaných pracovištích. Ve výkonu dochází k 

aktualizaci přímo spotřebovaného materiálu, zvlášť účtovaného materiálu tak, aby výkon 

odpovídal skutečnosti. Ve výkonu je nově kalkulován nositel L3 a S3, kteří plně naplňují 
kvalifikační požadavky pro provádění takového výkonu v souladu s právními předpisy. 

 

K bodu 37 

Jedná se o úpravu existujících výkonů, která byla navržena odbornou společností. Ve 

výkonech dochází ke změně nositelů výkonů z L2 na L3 v souladu s platnými právními 

předpisy. Podle zákona č. 95/2004 Sb. zajišťuje zdravotní péči v ambulanci dermatologa 

erudovaný ošetřující lékař se specializovanou způsobilostí nebo se zvláštní odbornou 
způsobilostí na úrovni L3, což nebylo dosud ve výkonech zohledněno. 

 

K bodu 38 

Jedná se o zařazení nového výkonu, které kombinuje vyšetření pozitronové emisní tomografie 

a magnetické rezonance s použitím speciální hybridní kamery (PET/MRI). Výkon byl 
předložen v rámci kultivace, do dnešní doby nebyl zařazen do systému úhrad. 

 

K bodům 39 a 100 

Jedná se o úpravu existujícího výkonu. Vzhledem k tomu, že výkon je sdílen mnoha 

odbornostmi a toto sdílení se stále rozšiřuje, bylo navrženo, že se výkon přesune do 
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odbornosti 999 – univerzální mezioborové výkony. V odbornosti 501 – chirurgie musí být 

tedy z formálního hlediska zrušen. 

 

K bodu 40 

Jedná se o zařazení nového výkonu pro adekvátní chirurgickou léčbu některých typů nádorů 

(především karcinomu prsu a maligního melanomu). Pro detekci sentinelové uzliny se 

doposud v praxi využívá lymfo-scintigrafické vyšetření, u něhož je nezbytná návaznost 

chirurgie na pracoviště nukleární medicíny, které je dostupné pouze u některých 

poskytovatelů zdravotních služeb. Vyšetření s sebou nese nevýhody vyplývající ze samotné 

radioaktivity a nevýhody spojené s krátkým poločasem rozpadu indikační látky. Použití 

radioizotopu vystavuje pacienty i zdravotnický personál přicházející do kontaktu se značeným 

biologickým materiálem radioaktivnímu záření. Nový výkon není spojen s výše uvedenými 

nevýhodami. Zařazením výkonu dojde ke zjednodušení detekce sentinelové uzliny 

u některých typů nádorů v praxi a umožní výkon provádět na pracovištích, která nedisponují 

návazností na pracoviště nukleární medicíny. 

 

K bodu 41 

Jedná se o změnu stávajícího výkonu, která doposud nebyla promítnuta do vyhlášky. Výkon 

představuje metodu, která využívá radiofrekvenční či mikrovlnou destrukci jinak chirurgicky 

neřešitelných nádorů jaterních, či v jiných lokalizacích, využitelná také k redukci 

hypertrofických tkání. Do výkonu jsou doplněny ZUMy, které zajistí možnost vykazování 

dalších elektrod. 

 

K bodu 42 

Jedná se o zařazení nových výkonů, které přispívají k péči o dětské pacienty. Jedná se o 

plastové fixace pro ošetření dětských zlomenin. Adekvátní způsob léčby jako se sádrovou 

fixací v základních principech, ale komfortnější pro pacienta (s tím souvisí snížení případných 

komplikací) z důvodu nižší hmotnosti, vyšší trvanlivosti, menší frekvence oprav a tím 

konečné snížení finanční náročnosti pro zdravotní systém. Odhadovaný počet lze velmi 

obtížně odhadnout (adekvátní výkony mohou být vykazovány všemi pracovišti, která léčí 

skeletální poranění, platný výkon pro sádrovou fixaci 51851 je pro dospělé i děti). Hrubý 
odhad frekvence tohoto kódu v kategorii 0-18 let: cca 20 tisíc ročně. 

 

K bodu 43 

Jedná se o zařazení nových kardiochirurgických výkonů. Implantace, které se provádějí, 

jednoznačně prokázaly, že metody jsou velmi efektivní, neboť snižují rizika výkonu zejména 

u vysoce rizikových pacientů. Implantace extrakorporální membránové oxygenace (ECMO) 

je život zachraňující výkon u pacientů v konečné fázi kardiálního nebo respiračního selhání, u 

kterých je klasická resuscitační léčba neúčinná. Tento výkon je v našich zdravotnických 

zařízeních běžně prováděn, doposud však nemá svůj specifický výkon a je vykazován pod 

kódem 55215 - mechanická srdeční podpora (MSP). Protože výkony v rámci MSP jsou dnes 

značně divergentní co do náročnosti medicínské i ekonomické, je třeba je přesněji 
specifikovat. 

 

K bodům 44, 45, 46 a 47 

Jedná se o úpravy existujících výkonů, jejichž změny jsou výsledkem kultivace zdravotních 
výkonů, které nebyly dosud do vyhlášky promítnuty.  
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Současně ve všech uvedených výkonech dochází k navýšení ceny přímo spotřebovaného 

materiálu Betadine roztok, jehož hodnota byla dlouhodobě podhodnocena.  

Ve výkonech 62120, 62130, 62140, 62150, 62160, 62170 a 62180 navíc dochází k přesunu 

zvlášť účtovaného materiálu (ZUM) – krytí různých velikostí do přímo spotřebovaného 

materiálu. Na rozsáhle popálené pacienty je nutné použít různé množství krytů různých 

velikostí, které se podle aktuální potřeby mění v závislosti na stavu ploch pacienta. V případě 

extenzivních traumat je vykazování velmi časově náročně a neefektivní, vzhledem 

k podmínce, že vykazování ZUM podléhá také schválení revizním lékařem příslušné 

zdravotní pojišťovny.  

 

K bodu 48 

Jedná se o zrušení stávajícího výkonu na návrh odborných společností (Česká gynekologická 

a porodnická společnost ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů České republiky). 

Zdravotní indikace je procedurálně ošetřena žádankou na revizního lékaře příslušné zdravotní 
pojišťovny.  

 

K bodu 49 

Jedná se o zařazení nových výkonů, které zajistí diagnostickou péči a následně terapeutickou 

léčbu v případě poruch držení moče a procesu močení, problematiky zánětů močové trubice a 
močového měchýře.  

Urogynekologie je jednou z uznávaných sub-specializací gynekologie a porodnictví. 

Urogynekologické komplexní vyšetření je výrazně časově náročnější než gynekologické. 

Výkon 63701 bude doplňovat komplexní gynekologické vyšetření v případě, že pacientka 

splní stanovené indikace tj. inkontinence a poruchy pánevního dna. 

Ultrazvukové vyšetření se stalo standardní součástí urogynekologického vyšetření žen, ve 

světle poznatků moderní anatomie je ultrazvukové vyšetření nezbytné před operační léčbou 

sestupu pánevního dna a inkontinence moče u žen, a je nezbytnou součástí pro diagnostiku 
pooperačních komplikací. 

 

K bodu 50 

Jedná se o zařazení nového výkonu, který je nezbytným doplňkem spektra anti-

inkontinenčních výkonů. Výkon je vhodný pro pacientky, u kterých selhala standardní léčba 

suburetrální páskou. Snížení incidence inkontinence pomocí implantátů má zcela zásadní 

dopad na kvalitu života. Nemocní se mohou relativně velmi rychle vrátit ke svým běžným 

aktivitám a vedlejší projevy léčby jsou daleko mírnější než při jiné chirurgické léčbě. Výkon 

byl doposud hrazen z grantů. 

 

K bodu 51 

Jedná se o zařazení nového výkonu. Při primární inserci hlasové protézy dochází k vytvoření 

fonační píštěle. Implantovaná hlasová protéza má omezenou životnost, dochází k jejímu 

opotřebení a deformaci mykotickým biofilmem vedoucí k její dysfunkci (protékání, 

nemožnost fonace). K zajištění správné funkce protézy jsou nezbytné pravidelné výměny. 

Výkon je časově méně náročný než primární inzerce a lze ho provádět ambulantně. 

 

K bodu 52 
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Jedná se o zařazení nového chirurgického výkonu, který umožňuje dilataci sluchové trubice 

prostřednictvím balónkového katetru. 

 

K bodu 53 

Jedná se o zařazení nového operačního výkonu. Aktivní středoušní implantáty jsou 

indikovány u dospělých pacientů se středně těžkou nebo těžkou percepční nebo smíšenou 

oboustrannou vadou sluchu. Jsou to ty případy, kdy konvenční sluchadlo není možné použít 

buď ze zdravotních důvodů (externí otitis apod.) nebo tam, kde není dostatečně efektivní 

(výkonné v celém kmitočtovém rozsahu). Aktivní středoušní implantát je poslední instancí v 

řadě „klasická středoušní chirurgie - konvenční sluchadlo“. Tedy všude tam, kde selhávají 

tyto metody, které indikaci aktivního středoušního implantátu předcházejí.  

 

K bodu 54 

Jedná se o úpravu existujících výkonů. Do kalkulace výkonů je doplněna audiologická 

komora, bez které výkon není možné provést. Ve výkonech také dochází ke změně nositelů 

výkonů z L2 na L3 v souladu s platnými právními předpisy. 

 

K bodu 55 

Jedná se o zařazení nového výkonu. Zvyšování počtu pacientů trpících dysfunkcemi dolních 

močových cest na podkladě neurologického onemocnění (míšní léze, roztroušená skleróza, 

Parkinsonova choroba, cévní mozkové příhody, neuroinfekce, sakrální ageneze atd.) vede k 

růstu nároků na specializovanou péči urologa o tyto pacienty. Diagnostika a léčba pacientů s 

dysfunkcí dolních močových cest má svá specifika. Funkční urologické vyšetření 

paraplegického a tetraplegického pacienta se v mnoha ohledech liší od rutinního urologického 

vyšetření (ať už komplexního, cíleného nebo kontrolního) jednak z hlediska nutné erudice 

provádějícího urologa v problematice funkční urologie, jednak z hlediska časové náročnosti. 

Odhadovaná frekvence výkonu je 5000 pacientů za rok. 

 

K bodu 56 

76257 – PERKUTÁNNÍ TIBIÁLNÍ NEUROSTIMULACE 

Jedná se o zařazení nového výkonu, který přestavuje jednu z efektivních možností 

konzervativní léčby hyperaktivity detruzoru a s tím spojené inkontinence moči, a tedy 

významnou měrou přispívá ke zlepšení kvality života pacientů s těmito potížemi. Výkon dále 

představuje druhou volbu léčby po selhání léčby behaviorální a farmakologické. Tato 

neinvazivní léčba není na rozdíl od léčby farmakologické provázena nežádoucími účinky a lze 

ji aplikovat jak u hospitalizovaných, tak i ambulantních pacientů. Odhadovaná frekvence 

výkonu je 1000 pacientů za rok. 

 

76259 – VIDEOURODYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ 

Jedná se o zařazení nového výkonu, který je kombinací plnící a mikční cystometrie prováděné 

plněním roztokem kontrastní látky, aby v průběhu vyšetření mohla být rentgenololgicky 

zobrazena morfologie vývodného systému močového. Počet předpokládaných výkonů na rok: 

500-1000. Pokud by se obě metody (urodynamické vyšetření a cystografie) prováděly 

nezávisle na sobě, není možné správně vyhodnotit výsledky. Není proveden simultánní 

záznam funkčních charakteristik vezikouretrální jednotky a morfologických nálezů dolních 

cest močových, a tudíž nelze vyhodnotit, při jakém tlaku dochází k reflexu moče zpět do 

horních cest močových, což je pro správné nastavení léčby zásadní. 
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K bodu 57 

Jedná se o úpravu existujícího výkonu. Do výkonu je doplněn přímo spotřebovaný materiál, 

nové léčivé přípravky, které se během výkonu skutečně spotřebovávají. Současně je výkon 

rozšířen o možnost vykazování zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtované léčivé 

přípravky, které jsou spotřebovány v individuálním případě. Do kalkulací dále vstupují nové 
technologie, pomocí kterých je výkon poskytován. 

 

K bodu 58 

76617 – CÍLENÁ BIOPSIE PROSTATY POMOCÍ NMR/UZ FÚZE OBRAZU 

Jedná se o zařazení nového výkonu přímé punkce pod kontrolou NMR/UZ. Zaměřená biopsie 

prostaty (TRUS) je zatížena 47 % falešnou negativitou. I přes systematické provedení není 

zachyceno 50 – 80 % klinicky signifikantních nádorů. Použitím MNR/UZ je dosaženo 

vyššího záchytu karcinomu prostaty a současně je i zachyceno více klinicky signifikantních 
nádorů.  

 

76619 – FLUORESCENČNÍ DIAGNOSTIKA NÁDORŮ MOČOVÉHO TRAKTU 

Jedná se o zařazení nového výkonu, který prokazatelně zlepšuje endoskopickou diagnostiku 

nádorů močového měchýře. Umožňuje zachytit ložiska, která jsou při běžné cystoskopii 

přehlédnuta. Přínos je nejvýraznější u intraepiteliálních lézí (Tis), lze jej však pozorovat i u 

papilárních nádorů. Lepší viditelnost nádorů vede k jejich účinnějšímu odstranění během 

endoskopické resekce, což vede ke snížení počtu recidiv onemocnění. Klinický přínos je při 

záchytu Tis, který představuje rizikový typ neinvazivního nádoru močového měchýře, kdy až 

80 % případů bez léčby progreduje do invazivní formy. Jeho včasný záchyt umožní včas 

zahájenou léčbu BCG vakcínou, která snižuje riziko progrese.  

Metoda je hlavně přínosná a indikovaná u rizikových forem nádorů, respektive tam kde tento 

rizikový nádor očekáváme. Vhledem k tomu, že se výkon provádí pouze ve vybavených 

centrech, lze očekávat cca 200 výkonů za rok. 

 

K bodu 59 

Jedná se o úpravu existujícího výkonu. Do výkonu je doplněn přímo spotřebovaný materiál, 

nové léčivé přípravky, které se během výkonu skutečně spotřebovávají. Do kalkulací dále 

vstupují nové technologie, pomocí kterých je výkon poskytován. Flexibilní cystoskopie je 

indikována primárně u mužů, u žen jen případech nemožnosti provedení výkonu rigidním 

přístrojem z důvodu anatomických odchylek (např. coxarthrosis). 

 

K bodu 60 

Jedná se o zařazení nového miniinvazivního výkonu, který je indikován při subvezikální 

obstrukci způsobené zvětšením prostaty. Svoji podstatou navazuje na metodiku transuretrální 

resekce prostaty. Vzhledem k selektivnímu vychytávání vlnové délky 532 nm zeleného laseru 

v hemoglobinu se jedná o výkon s minimálním krvácením. Důsledkem je krátká doba 

ponechání permanentního katétru cca 24 hodin a celkové rekonvalescence v průměru 3 týdny. 

V porovnání se zlatým standardem operačního řešení benigní hyperplazie prostaty – 

transuretrální resekcí prostaty (TURP) je nový výkon stejně efektivní, ale s nižším množstvím 

komplikací. 
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K bodu 61 

Jedná se o zařazení nových výkonů, které zajistí možnost vykazovaní administrativní činnosti 

spojené s indikací a přípravou pacienta k neurostimulačnímu výkonu, prověření, eventuálně 

úpravy stimulačních hodnot u pacienta s kompletně implantovaným systémem, vykazování 

testovacího období mezi I. a II. fází neurostimulace a vykazování reimplantace příslušné části 

neurostimulačního zařízení. Výkony jsou klasifikovány podle Evidence Based Medicine 

(EBM) invazivních technik jako vysoce spolehlivé. 

  

K bodu 62 

Jedná se o zařazení nových výkonů, jejichž cílovou skupinou jsou především pacienti, u 

kterých dostupné konzervativní léčebné postupy farmakoterapie, fyzioterapie a intervenční 

metody nevedly k ústupu bolesti. Intervenční léčba bolesti je významnou specializovanou 

součástí algeziologie. Je určena zejména pro obtížně ovlivnitelnou formu chronické bolesti a v 

mnoha případech i pro neztišitelnou formu akutní bolesti. Včasné nasazení analgetických 

intervenčních technik snižuje výrazně nároky na farmakoterapii bolesti a snižuje také rozvoj 

chronifikace bolesti. Aplikace intervenčních algeziologických technik vyžaduje odbornou 
erudici.  

 

K bodům 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ,72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 a 81 

Jedná se o zařazení novelizovaných výkonů klinické biochemie. Ve většině výkonů bylo 

dosud uvedeno omezení frekvence jako „bez omezení“, což ne vždy bylo při vykazování 

výkonů správně interpretováno. Z tohoto důvodu zástupci odborné společnosti předložili nové 

návrhy na změnu omezení frekvence ve výše uvedených výkonech. Vzhledem k tomu, že se 

jedná pouze o změnu omezení frekvence, tato změna nebude mít vliv na bodové ohodnocení 

výkonů. 

 

K bodu 82 

Jedná se o zařazení nového výkonu. P2PSA je stanovení používané v kombinaci se 

stanoveními PSA a free PSA pro výpočet indexu zdravé prostaty PHI (prostate health index), 

který koreluje se stupněm agresivity nádorového onemocnění prostaty (Gleason score) a 

umožňuje výrazně zkvalitnit časnou diagnostiku nádorů prostaty. Důsledkem je optimalizace 

indikace biopsií prostaty. Na jedné straně snižuje počet zbytečně prováděných biopsií u 

benigních hyperplazií a na druhé straně vede k indikaci rebiopsie prostaty tam, kde byla 

biopsie prostaty falešně negativní. Pozitivní efekt je především pro nemocného, ale i 

ekonomická úspora, ke které dochází, není zanedbatelná. Dle našich zkušeností dochází ke 

snížení počtu biopsii ev. indikací provedení speciálních zobrazovacích technik až o 25 %. 
Odhadovaný počet vyšetření 15 000 ročně. 

 

K bodu 83 

Jedná se o zařazení nového laboratorního výkonu. Presepsin se využívá jako nový marker 

v diagnostice sepse a při posouzení její prognózy. Ve specifických situacích nahrazuje 

stanovení prokalcitoninu, který nelze použít u určitých druhů terapie, nebo CRP (ovlivnění 

v rámci systémové zánětlivé odpovědi) a má lepší diagnostické vlastnosti než dosud 

používané markery. Má také kvantitativní vztah k závažnosti sepse, těžké sepse a septickému 

šoku. V ostatních situacích lze presepsin použít alternativně k prokalcitoninu nebo k posílení 

diagnostické efektivity prokalcitoninu nebo jiných biomarkerů v rámci multimarkerové 
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strategie u pacientů s existující nebo očekávanou sepsí. Bezpečnější identifikace septických 

procesů vede ke včasné a efektivní léčbě sepse antibiotiky (pozitivní prediktivní hodnota). 

 

K bodu 84 

Jedná se o sloučení 110 výkonů mikrobiologických odborností parazitologie, virologie a 

mykologie pod jedinou odbornost lékařská mikrobiologie. Toto sloučení odpovídá 

současnému systému vzdělávání v tomto oboru, platným zákonným normám a na ně 

navazujícím systémům kvality v laboratorní diagnostické činnosti. Stávající výkony 

odborností 802 – lékařská mikrobiologie, 804 – lékařská parazitologie, 805 – lékařská 

virologie a 822 – laboratoř lékařské mykologie musely být zrevidovány a aktualizovány tak, 

aby byly jasně definovány v rámci jediné odbornosti lékařské mikrobiologie a odpovídaly 

technologickému vývoji v oboru. Do systému veřejného zdravotního pojištění se předpokládá 

minimální dopad, protože výkony jsou již ze systému veřejného zdravotního pojištění 
hrazeny. 

 

K bodu 86 

91237 – STANOVENÍ SPECIFICKÉHO IGE PROTI SMĚSÍM ALERGENŮ A 

MOLEKULÁRNĚ DEFINOVYANÝM ALERGENŮM (KOMPONENTÁM) - 
VYSOKOAFINITNÍ FEIA NEBO LEIA 

Jedná se o úpravu existujícího výkonu, o kterou požádali zástupci odborné společnosti Kromě 

změny názvu, dochází také k přesnění popisu výkonu. Původní název a popis nereflektuje 

soudobý pohled na alergologickou laboratorní diagnostiku. Enzymoimunoanalýza (EIA) je 

skupina imunochemických metod, jejichž společným znakem je použití enzymu ke značení 

antigenu nebo protilátky a tím následně celého imunokomplexu. Navázaní enzymu se pak 

znázorní reakcí se substrátem za vzniku barevného produktu. Výsledná detekce je podle druhu 

substrátu pro daný enzym fotometrická (např. ELISA), fluorometrická (FEIA) nebo 

luminometrická (LEIA). Metody slouží ke kvantifikaci malých množství antigenů, protilátek, 

ale i dalších látek, např. hormonů, cytokinů, nádorových markerů apod. Tato změna nemá vliv 

na celkové bodové ohodnocení výkonu. 

 

91249 – STANOVENÍ HLADINY BIOLOGICKÉHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

91251 – STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI BIOLOGICKÉMU LÉČIVÉMU 
PŘÍPRAVKU 

Jedná se o úpravu existujících výkonů v oblasti biologické léčby. Pro efektivní využití těchto 

výkonů je navrženo zařadit stanovení protilátek proti biologickému léčivu v séru/plazmě do 

doporučených laboratorních testů u pacientů léčených biologickým léčivem a to v případě, že 

terapie nemá adekvátní léčivý účinek (tj. je konstatována primární nebo sekundární 

„neodpovídavost“ na biologickou léčbu), a v případě, že po aplikaci biologického léčiva došlo 

ke vzniku časné nebo oddálené reakce přecitlivělosti. Pozitivní výskyt protilátek proti 

biologickému léčivu by měl vést poskytovatel zdravotních služeb v úvaze ke změně terapie. 

Používání těchto vyšetření v klinické praxi může významným způsobem přispět 

k optimalizaci finančně velmi nákladné biologické léčby a ke snížení rizika vzniku závažných 

polékových reakcí. 

 

K bodům 87, 88, 89 a 90 

Jedná se o stanovení nových názvů již existujících výkonů. Tento požadavek vzešel ze strany 

zástupců odborné společnosti. V praxi původní názvy byly považovány za zastaralé a již 
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neodpovídaly současnému pojmosloví, což způsobovalo chyby při vykazování, v oblasti 

laboratoře alergologické a imunologické. Změna názvu nemá vliv na celkové bodové 
ohodnocení výkonů, slouží především ke zpřesnění vykazování těchto výkonů. 

 

K bodu 91 

91571 – IMUNOANALYTICKÉ STANOVENÍ BIOMARKERŮ 

NEURODEGENERATIVNÍCH ONEMOCNĚNÍ CENTRÁLNÍHO NERVOVÉHO 
SYSTÉMU V MOZKOMÍŠNÍM MOKU 

91575 – STANOVENÍ TRYPTÁZY METODOU ENZYMOVÉ ANALÝZY EIA 

91577 – STANOVENÍ AKTIVITY KOMPLEMENTU LEKTINOVOU CESTOU 

Jedná se o zařazení nových laboratorních výkonů, které byly schváleny v roce 2012 a dosud 

nebyly promítnuty do novely vyhlášky.  

 

91573 – KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ KALPROTEKTINU VE STOLICI 

Nový výkon laboratorní diagnostiky. Stanovení kalprotektinu ve stolici je zcela neinvazivním 

a rychlým přístupem, které za určitých podmínek umožní diagnostiku a diferenciální 

diagnostiku idiopatického střevního zánětu bez nutnosti invazivního endoskopického 

vyšetření. Používáním tohoto vyšetření v klinické praxi může významným způsobem přispět 

k optimalizaci imunomodulační a biologické léčby a k vhodnému načasování endoskopického 

výkonu. Vzhledem k nákladnosti biologické léčby a endoskopické diagnostiky lze 

optimalizací diagnostických postupů ušetřit finanční prostředky z veřejného zdravotního 
pojištění. 

 

K bodu 92 

91583 – STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI HLA ANTIGENŮM XMAP TECHNOLOGIÍ 

- ZÁKLADNÍ SET 

Jedná se o zařazení nového laboratorního výkonu. Stanovení protilátek u pacientů metodou 

xMap je rychlá a spolehlivá metodika pro detekci anti-HLA a anti-MICA protilátek, která je 

několikanásobně senzitivnější než standardní komplement-dependentní cytotoxický test. 

Metoda využívá k detekci protilátek fluorescenčně značené polystyrenové kuličky potažené 

HLA antigeny I. nebo II. třídy, které jsou vyrobené rekombinantní technologií a definované 

na úrovni alel (subtypů HLA antigenů).  Provádí se u pacientů před a po zařazení na čekací 

listiny na transplantaci orgánů pro zajištění přítomnosti/nepřítomnosti HLA protilátek. 

Specificita protilátek u pacientů pozitivních v základním setu se následně vyšetřuje 

standardním setem. 

 

91584 – STANOVENÍ SPECIFITY ANTI-HLA PROTILÁTEK XMAP TECHNOLOGIÍ - 
STANDARDNÍ SET 

Jedná se o zařazení nového laboratorního výkonu. Stanovení specificity ant i-HLA protilátek 

xMap technologií umožňuje podrobnou identifikace protilátek proti HLA antigenům I. a II. 

třídy. Výkon se provádí u pacientů pozitivních na přítomnost anti-HLA protilátek v základním 

xMap setu a patřících do rizikových skupin (s protilátkami zprostředkovanou rejekcí po 

transplantaci, u pacientů po opakovaných transplantacích a u pacientů s vysokým panel-
reaktivními protilátkami).  

Oba výkon jsou považovány za nezbytné pro přesnou diagnostiku specificity HLA protilátek 

před a po transplantaci. Přínos zařazení výkonů také spočívá v tom, že potup definice 

protilátek je rychlejší a přesnější než předchozí metodiky, čímž se zlepšuje diagnostika 
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humorální rejekce po transplantaci. Výkony budou mít pozitivní ekonomický dopad do 

systému veřejného zdravotního pojištění, protože časnější a přesnější určení uvedených 
specificit je spojena s nižším výskytem a náklady na léčbu protilátkami. 

 

K bodu 93 

Jedná se o zařazení nových výkonů toxikologické laboratoře, které dosud nebyly promítnuty 

do vyhlášky. Výkony zajistí rozšíření spektra analyzovaných látek a zkrácení času 
toxikologického vyšetření. 

U výkonu 92178 jde především o analýzu léčiv ze skupiny antirevmatik, antiepileptik, 

perorálních antidiabetik aj. léčiv, nových drog a celé řady dalších látek i tepelně labilních, 

polárních apod., u kterých použití jiné techniky (př. GC-MS) vyžaduje velmi časově a 

finančně náročnou přípravu vzorků, případně tuto techniku (GC-MS) nelze vůbec použít.  

Výkon 92180 se týká toxikologické analýzy, která je nezbytná při diagnostice příčiny úmrtí, 

kdy při pitvě je nutné odebrat i tkáně pro toxikologické vyšetření (např. část jater, ledviny 

atd.). Pro zpracování těchto tkání je nutné použít odlišné metody, než se používají u 

klasických biologických materiálů (moč, krev, žaludeční obsah). Tento výkon v systému 

veřejného zdravotního pojištění zatím chybí (kdysi byly pitvy i toxikologické vyšetření z 
pitev hrazeny z příspěvku zřizovatele). 

 

K bodu 94 

Jedná se o zařazení stávajících i nových výkonů laboratoře lékařské genetiky, která prošla 

kultivací v roce 2011-2012.  

Stávající platné výkony ze seznamu zdravotních výkonů byly vytvořeny již v polovině 90. let 

a od té doby se prakticky nezměnily, a to i přesto že se obor velice rychle technologicky 

vyvíjel. Většina výkonů je proto v současnosti zastaralá a vůbec neodráží současnou 

diagnostickou praxi. Nastává proto situace, kdy jsou výkony používány pouze popisně při 

vykazování jednotlivých částí nových diagnostických procesů, což způsobuje nepřesnosti a 
heterogenitu ve vykazování.  

V případě nových výkonů došlo ke značnému rozšíření indikačního spektra genetických 

vyšetření, kdy od původně zamýšleného využití výkonů k vyšetření lidské zárodečné DNA 

došlo k rozvoji testování somatické DNA v onkologii, včetně využívání těchto výkonů při 

diagnostice nehumánního genomu. Zavedení nových výkonů molekulární genetiky, jejichž 

přínos byl prokázán pilotním pokusem a které zásadním způsobem zprůhledňují vykazování 

výkonů molekulární genetiky v různých odbornostech, znemožňují jejich zneužívání v 

neindikovaných případech (zejména při vyšetření extrahumánního genomu a klinicky málo 

významných nízkopenetrantních změn lidského genomu), a umožní tak i podstatné zlepšení 

revizní činnosti pojišťoven. Nové výkony jsou postaveny především na metodě PCR. Pro 

molekulární vyšetření je často potřebné získat poměrně velké množství určitého úseku DNA. 

Dnes se totéž dělá zcela in vitro pomocí PCR, kdy reakce probíhá v termocykleru, což je 

přístroj měnící teplotu v požadovaných intervalech. PCR se využívá především k namnožení 

konkrétního úseku DNA pro další biotechnologické metody, kvantifikaci množství cílové 

sekvence v celém vzorku, analýze genové exprese, diagnostice infekčních nemocí a k 
identifikaci dědičných chorob. 

V souvislosti s přijetím nových výkonů molekulární genetiky a jejich uvedení do praxe, 

dochází ke zrušení nevyhovujících výkonů 94119, 94123, 94199. (např. v účetním roce 2009 

byly výkony 94119, 94123, 94199 na genetických pracovištích vykazovány pouze cca ve 20 

% celkového objemu vykázané péče, 80 % bylo vykazováno z jiných pracovišť.) Zrušení 
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dalších obsoletních či v diagnostické praxi nevyužívaných cytogenetických výkonů 94117, 

94131, 94137, 94155, 94177, 94179. 

Vydání celého souboru vyhláškou stanovených výkonů zajistí odstranění dlouhodobého 

a nepřehledného vykazování molekulárně genetických vyšetření a zajistí významnou úsporu 

finančních prostředků. 

 

K bodu 95 

Jedná se o úpravu existujícího výkonu, kdy dochází ke změně omezení frekvence výkonu, 

protože dosavadní údaj představoval nesmyslně vysoký limit, který vznikl pravděpodobně 

tiskovou chybou. Zástupci odborné společnosti proto navrhli nové omezení. Tato změna nemá 
vliv na celkové bodové ohodnocení výkonu. 

 

K bodu 96 

Jedná se o zařazení nových výkonů molekulární patologie. Molekulární patologie je součástí 

oboru patologie a je metodou pro molekulární typizaci a stanovení prediktivních markerů, což 

finálně vede k efektivnímu nakládání s finančními prostředky určenými na terapii 

(personalizovaná léčba).  Z důvodů absence vlastních kalkulačních listů byly dosud tyto 

výkony vykazovány dočasně formou výkonů VZP ČR, případně sdílených výkonů jiných 

odborností (816). Ani využívání sdílených výkonů odbornosti 816 však neodpovídá reálnému 
stavu včetně procesu zpracování formolem fixované tkáně v parafinových blocích. 

K výkonu Kryoprezervace tkáně (87622) je třeba uvést, že prezervace nádorové tkáně 

umožňuje indikovat nové metody personalizované cílené léčby i pacientům s 

generalizovaným onemocněním, jejichž primární diagnostika proběhla v době, kdy tyto 

léčebné postupy ještě nebyly etablovány. 

V případě Statimového vyšetření (87626) se jedná o výkon přednostního zpracování 

histologického vzorku standardní histologickou technikou na žádost klinického lékaře u 

případů, kdy je vysoce pravděpodobné, že časové prodlení bude mít za následek významné 

zhoršení zdravotního stavu pacienta, či jeho ohrožení na životě. Přednostní zpracování vzorku 

znamená výrazné snížení ekonomiky provozu, neboť vyžaduje samostatné spuštění přístrojů, 
spotřebu reagencií a vyčlenění laborantky v individuálním neekonomickém režimu. 

 

K bodu 97 

Jedná se o aktualizaci existujících výkonů, jejichž úprava byla provedena ve spolupráci se 

zástupci odborné společnosti v roce 2013 a dosud nebyla promítnuta do vyhlášky. Protože se 
jedná především o změny v textové části výkonů, dopady těchto změn budou zanedbatelné. 

 

K bodu 98 

06645 – BONIFIKAČNÍ VÝKON ZA PRÁCI ZDRAVOTNÍ SESTRY V DOBĚ OD 22:00 

DO 06:00 HODIN 

06649 – BONIFIKAČNÍ VÝKON ZA PRÁCI SESTRY V DOBĚ PRACOVNÍHO VOLNA 
NEBO PRACOVNÍHO KLIDU 

Jedná se o úpravu existujících výkonů. Ve spolupráci s odbornou společností je provedena 

technická oprava výkonů, která spočívá ve snížení frekvence a dále dochází k narovnání 
bodového ohodnocení výkonů, které bylo v předchozích letech opomenuto.  

Do systému veřejného zdravotního pojištění je za výše uvedené úpravy včetně zařazení 
nového výkonu předpokládán dopad 40 mil. Kč. 
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K bodu 99 

09215 – INJEKCE I. M., S. C., I. D. 

Jedná se o úpravu existujícího výkonu, kdy dochází k doplnění omezení frekvence 3krát 

denně. Výkon tuto podmínku dosud postrádal, což vedlo k nadužívání ze strany odborných 
společností a současně ke zneužívání prostředků systému veřejného zdravotního pojištění.  

 

09561 – VYBAVENÍ PACIENTA PRO PÉČI MIMO ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ 

Jedná se o technickou úpravu existujícího výkonu, kdy dochází ke změně kategorie z W – 

hrazen za určitých podmínek na P – hrazen plně, a to v souladu s přílohou 1 zákona č. 
48/1997 Sb. 

 

K bodu 85 

Jedná se o zrušení stávajících výkonů, u nichž byly postupy provádění již překonány či 

nahrazeny zcela novými technologiemi. Výkony byly navrženy ke zrušení z důvodu 

zastaralých metod stanovení, které již neodpovídají dnešním možnostem. Některé parametry 

byly nahrazeny stanovením specifičtějších, a proto lze výkony považovat za obsoletní. 
 

K čl. II 

Vzhledem k vzájemné provázanosti tohoto návrhu s úhradovou vyhláškou pro rok 2017 

se navrhuje, aby vyhláška nabyla účinnosti ve stejný den jako úhradová vyhláška pro rok 

2017, tj. dne 1. ledna 2017.  

 

S výjimkou ustanovení čl. I bodů 17, 94 a 96, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018, a 

to v souvislosti s již vydanou úhradovou vyhláškou pro rok 2017. 

 

V případě bodu 17 je nutné stanovit jinou hodnotu bodu než je stanovena v úhradové vyhlášce 

pro rok 2017 pro mimo kapitační výkony.  

 

V případě bodu 94 je pro odbornost lékařské genetiky stanovena hodnota bodu 0,50 haléřů, 

která nezohledňuje kultivované výkony. Výkony lékařské genetiky byly kalkulovány na 

základě realistické ceny s hodnotou bodu 1 Kč. Proběhla i pilotní fáze jejich vykazováni ve 

spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR. Z tohoto důvodu je stanovena odložená 

účinnost, aby zainteresované strany v dohodovacím řízení pro rok 2018 byly na vydání těchto 

výkonů připraveny.  

 

V případě bodu 96 se účinnost odkládá z důvodu, že se jedná o zcela nové výkony, které byly 

kalkulovány na základě realistické ceny s hodnotou bodu 1 Kč, což úhradová vyhláška pro 

rok 2017 také nezohledňuje.  
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAG7LH79D)


	III.
	ODŮVODNĚNÍ
	I. OBECNÁ ČÁST
	1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění hlavních principů, zhodnocení platného právního stavu
	Cílem vyhlášky je provést nezbytné změny v seznamu zdravotních výkonů - tj. zařazení nových výkonů, aktualizace stávajících výkonů, na základě § 17b zákona č. 48/1997 Sb., které svým obsahem (materiály, léky, přístroje) neodpovídaly skutečnosti, vyřaz...
	2. ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SE ZÁKONEM, S MEZINÁRODNÍMI SMLOUVAMI A S PRÁVEM EVROPSKÉ UNIE

