
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve  znění pozdějších 

předpisů 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 11  listopadu 2016, 

s termínem dodání stanovisek do 18. listopadu 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ 

KOMORA 

Návrh novely SZV 2017 neobsahuje změnu kapitoly č. 9 z roku 2016, kterou se 
navýšila cena práce nositelů výkonů s tím, že toto navýšení je uvedeno pouze v 
kapitole č. 9, ale není dopočítáno k jednotlivým výkonům. MZ ČR mělo dvanáct 
měsíců na to, aby výpočet u jednotlivých výkonů provedlo a novelu SZV 2017 vydalo 
nejen s novými nebo změněnými výkony, které jsou uvedeny v právě 
připomínkovaném návrhu, ale se všemi výkony, jichž se loňské navýšení ceny práce 
nositelů výkonů týkalo. Tím, že navýšená cena práce není dopočtena u stávajících 
výkonů a zdůvodnění novely SZV nesděluje, že by při tvorbě nových výkonu bylo 
použilo navýšené ceny práce nositelů výkonů, je nutné se reálně domnívat, že i tyto 
nové výkony obsahují původní cenu práce - tedy nenavýšenou cenu práce nositelů, 
přestože v době schvalování těchto výkonů byla dle kapitoly č. 9 SZV 2016 platná 
cena o 10% vyšší. 
MZ ČR nijak nezohlednilo zásadní požadavek mimořádného sjezdu ČLK konaného 
dne 29. 9. 2016, tj. další desetiprocentní navýšení ceny práce nositelů zdravotních 
výkonů a to přesto, že ministr zdravotnictví, MUDr. Svatopluk Němeček, sám sdělil, 
že změny je třeba provádět systémem postupných kroků. Toto sdělení ministra 
zdravotnictví bylo zahrnuto do usnesení sjezdu ČLK výše uvedeným požadavek. 
Vzhledem k tomu, že do vydání novely SZV 2017 již mnoho času nezbývá a vzhledem 
k tomu, že MZ ČR ani za dvanáct měsíců nebylo schopno dopočítat navýšení ceny 

NEAKCEPTOVÁNO 

Pro rok 2017 bude opět v kapitole č. 9 uveden vzorec, který 

navyšuje cenu práce nositelů výkonů o 10 %, stejně jako tomu 

bylo v roce 2016. Až v roce 2018 toto navýšení bude dopočítáno 

k jednotlivým výkonům a nebude již tedy nutné řešit navýšení v 

kapitole č. 9. K dalšímu navýšení o 10 % v roce 2017 nedojde, 

jelikož nebylo plně promítnuto do úhrad ani navýšení ceny práce 

z roku 2016, kdy Ministerstvo zdravotnictví jasně deklarovalo, že 

navýšení ceny práce o 10 % v seznamu výkonů bude promítnuto 

do úhrad během tří let. 

 

Ministerstvo zdravotnictví spustilo databázi zdravotních výkonů, 

jejíž součástí jsou registrační listy platných zdravotních výkonů 

včetně kalkulace přímých a osobních nákladů v rámci všech 

platných výkonů. Databáze je přístupná široké veřejnosti. 
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práce nositelů výkonů k jednotlivým výkonům, požaduje ČLK pro případ, že do 
novely SZV 2017 nebude zapracován návrh na změnu kapitoly č. 9 uvedený v 
usnesení sjezdu ČLK konaného dne 29. 9. 2016 tohoto znění: 
 

Navýšení osobních nákladů nositelů výkonů 
Navýšení je vypočteno jako suma součinu minutové sazby nositelů výkonu v 
daném výkonu, hodnoty odpovídající indexu daného nositele, času daného 
nositele výkonu a hodnoty navýšení 0,1. Navýšení je zaokrouhleno na celé 
body a je přičteno k přímým nákladům výkonu platným do 31. 12. 2016. 
Navýšení je vypočteno podle vzorce: 
 

Bodové navýšení = ∑ 𝐼𝑖 ∗ 𝑀𝑆𝑖 ∗ Č𝐴𝑆𝐼 ∗ 0,1
𝑛

𝑖=1
 

kde: 
𝑖        nositel výkonu 
𝑛       počet nositelů výkonu 
𝐼𝑖       hodnota indexu nositele i 
𝑀𝑆𝑖   minutová sazba nositele i 
Č𝐴𝑆𝑖  čas nositele i 

 
Minutová sazba nositelů L1, L2, L3, K1, K2, K3, J1, J2 a S4 se pro účely 
navýšení stanovuje na 2,4376 bodu. Minutová sazba nositelů S1, S2 a S3 se 
pro účely navýšení stanovuje na 1,452 bodu.“ 

 
změnu kapitoly č. 9 v tomto znění: 
 

Navýšení osobních nákladů nositelů výkonů 
V kalkulaci bodové hodnoty zdravotních výkonů není zahrnuta položka 
navýšení osobních nákladů nositelů výkonů (dále jen „navýšení“). 
Navýšení uhradí zdravotní pojišťovna na základě času nositelů výkonu a 
hodnoty mzdového indexu nositelů výkonu u každého vykázaného výkonu. 
Navýšení se vypočte jako suma součinu minutové sazby nositelů výkonu v 
daném výkonu, hodnoty odpovídající indexu daného nositele, času daného 
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nositele výkonu a hodnoty navýšení 0,1. Navýšení se zaokrouhluje na celé 
body a přičítá k přímým nákladům výkonu. 

Bodové navýšení = ∑ 𝐼𝑖 ∗ 𝑀𝑆𝑖 ∗ Č𝐴𝑆𝐼 ∗ 0,1
𝑛

𝑖=1
 

kde: 
𝑖        nositel výkonu 
𝑛       počet nositelů výkonu 
𝐼𝑖       hodnota indexu nositele i 
𝑀𝑆𝑖   minutová sazba nositele i 
Č𝐴𝑆𝑖  čas nositele i 

 
Minutová sazba nositelů L1, L2, L3, K1, K2, K3, J1, J2 a S4 se pro účely 
navýšení stanovuje na 2,4376 bodu. Minutová sazba nositelů S1, S2 a S3 se 
pro účely navýšení stanovuje na 1,45 bodu.“ 
 

Navrhovaná změna znamená 10% navýšení ceny práce nositelů výkonů proti ceně 
uvedené v SZV 2016 a MZ ČR ji nyní, v takto krátkém časovém úseku, který do vydání 
zbývá, nemusí dopočítávat k jednotlivým výkonům. Je však nezbytné, aby v 
následující novele SZV byl dopočet navýšené ceny práce u všech výkonů proveden. 
Tato připomínka je zásadní. 

K příloze v kapitole 115 - gastroenterologie  
ČLK nesouhlasí s rozdělením kolonoskopií na totální kolonoskopii (15404) a 
screeningovou kolonoskopii (15107), neboť se jedná o tentýž výkon, nadto s 
rozdílnou úhradou. ČLK navrhuje sjednotit tento výkon a stanovit jednotnou úhradu 
ve výši odpovídající minimálně úhradě v roce 2016. 
Tato připomínka je zásadní. 
ČLK rovněž odmítá snížení bodového hodnocení u kódu 15401, 15103, 15404 a 
15107, kde v navrhovaném znění dochází ke snížení bodového hodnocení o 25% 
oproti současnému stavu. ČLK trvá minimálně na zachování bodového hodnocení v 
roce 2016. Snížení úhrad za tyto výkony je v přímém rozporu se současnými náklady 
na tyto výkony a zcela nepochybně vedou k ekonomickému zhoršení a nemožnosti 
obměny stávajících zdravotnických prostředků pro tuto oblast léčebné péče. 
Tato připomínka je zásadní. 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 

Výkony totální kolonoskopie 15404 a 15107 existují v seznamu 

výkonů již několik let, odborná společnost nenavrhla výkony 

sloučit. Rozdělení kolonoskopií hraje roli při vykazování péče. 

Vzhledem k tomu, že se nejedná o zařazení všech 

endoskopických výkonů, připomínku akceptujeme. Změna by 

měla být provedena současně napříč všemi endoskopickými 

výkony. 
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K příloze v kapitole  716 - urologie 
ČLK nesouhlasí s počtem bodů na výkon 76617 - CÍLENÁ BIOPSIE PROSTATY POMOCÍ 
NMR/UZ FÚZE OBRAZU, neboť se jedná o náročnou a nákladnou vyšetřovací 
metodu, neobsahující v ZUM jednorázovou bioptickou jehlu v hodnotě cca 400,- až 
800,- Kč (podle typu pistole). V podstatě je tento výkon prováděný na náklady 
poskytovatele zdravotních služeb. ČLK požaduje zohlednění ZUM a navýšení bodů za 
tento výkon. 
 
ČLK nesouhlasí s neodůvodněným poklesem bodů u výkonu 76511 - VÝKON 
FLEXIBILNÍM CYSTOSKOPEM, když v současnosti se stává videocystoskopické 
vyšetření v rozlišení "Full HD" standardem, přičemž kvalitní vyšetření je nákladnější 
oproti klasickému fiber endoskopu. Tento trend - využívání moderních a kvalitních 
technologií by měl být zohledněn a je potřeba navýšit či alespoň zachovat stávající 
počet bodů stanovený pro rok 2016 pro tento výkon. 
 
ČLK požaduje navýšení bodů za výkon 76619 - FLUORESCENĆNÍ DIAGNOSTIKA 
NÁDORŮ MOČOVÉHO TRAKTU a to zejména s ohledem na náklady, které jsou s 
tímto výkonem spojeny a jeho časovou náročnost (nejsou zohledněny náklady na 
zdravotnické pracovníky apod.). Povaha použitého zdravotnického prostředku ve 
vztahu k dalším nákladům neumožňuje za současného bodového hodnocení reálnou 
možnost pravidelné obměny zdravotnického prostředku potřebného pro tyto 
výkony. 

Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Tvorbě uvedených urologických výkonů se Česká urologická 

společnost dlouhodobě a důkladně zabývala a poté je v Pracovní 

skupině MZ dlouhodobě komunikovala a konsenzuálně schválila. 

Výsledkem jsou registrační listy, které odpovídají současné 

realitě a pravidlům tvorby registračních listů v ČR, včetně jejich 

ohodnocení podle předem jasně definovaného vzorce platného 

pro všechny výkony a všechny specializace.  

Proto si ČUS za jejich obsahem stojí a doporučuje je MZ ke 

schválení ve stávající podobě. Naopak jejich neschválení a 

nemožnost vstoupit do platnosti od 1. 1. 2017 by v současné 

době mohlo znamenat výrazné zhoršení pacientů k urologické 

péči v daných oblastech.  

 

K výkonu 76617 

zde došlo ze strany ČLK  pravděpodobně k nepochopení logiky 

výkonu 

 

K výkonu 76511 

bodové ohodnocení výkonu bylo provedeno podle stanovených 

pravidel tvorby registračních listů  

 

K výkonu 76619 
- zde došlo ze strany ČLK  pravděpodobně také k nepochopení 
logiky výkonu 
- tento výkon se přičítá k výkonu standardně provedenému 
výkonu Transuretrální resekce tumoru močového měchýře, kde 
jsou požadované náklady zahrnuty 

K příloze v kapitolách 801, 802, 813 a 816 
ČLK uvádí, že v případě zařazení nových laboratorních výkonů odborností 801, 802, 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 

Výkony odbornost 816 – lékařské genetiky budou v seznamu 
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813 a 816 může dojít k riziku podfinancování segmentu laboratorních služeb v roce 
2017. Podstatou je rozpor již vydané vyhl. č. 348/2016 Sb. (ÚV) pro rok 2017 a 
aktuálně připomínkovaného návrhu novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se 
vydává Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále SZV) platný od 1. 1. 
2017. Při jednáních v rámci Dohodovacího řízení neměli zúčastnění zástupci 
segmentu mimolůžkových laboratorních služeb k dispozici informaci, že do SZV 
budou od 1. 1. 2017 zařazeny dříve již „kultivované“ a PS schválené výkony 
odborností 801, 802, 813 a 816. Jednotlivé položky v kalkulačních listech těchto 
odbornými společnostmi upravených výkonů jsou vyjádřeny bodovými hodnotami s 
tím, že zadání od MZ ČR bylo 1 bod = 1,- Kč. V rozporu s tímto zadáním však návrh 
ÚV pro rok 2017 stanovuje na základě dohody v segmentu úhradu 0,50 Kč za 1 bod 
pro odbornost 816, pro ostatní laboratorní odbornosti 0,71 Kč za 1 bod. Z toho 
vyplývá u řady výkonů výrazný pokles úhrady proti současnému stavu. Z uvedených 
důvodů je nezbytné v současné době provést jejich vyřazení z novely vyhlášky č. 
134/1998 Sb. pro rok 2017. Tento závěr nemožnost provádět ztrátové výkony, resp. 
nedostatečně hrazené, koresponduje i s předmětnými nálezy Ústavního soudu ČR. 

Tato připomínka je zásadní. 

výkonů vydány z důvodu rozsáhlých změn, které již byly 

zpracovány, ovšem s odloženou účinností od 1. 1. 2018. Tím 

vznikne dostatek časového prostoru, aby se zainteresované 

strany (odborná společnost, zdravotní pojišťovny) v rámci 

dohodovacího řízení dohodnuly na odpovídající hodnotě bodu. 

V případě výkonů 801 dochází na žádost společnosti pouze ke 

změně omezení frekvence. V odbornosti 802 dochází na žádost 

společnosti ke sloučení odbornosti 804, 805 a 822. 

ČESKOMORAVSKÁ 

KONFEDERACE 

ODBOROVÝCH 

SVAZŮ 

Českomoravská konfederace odborových svazů požaduje nad rámec navrhovaných 
změn upravit mzdové indexy nositelů výkonu – nelékařských zdravotnických 
pracovníků – na průměrný výdělek roku 2015 podle statistických údajů Ústavu 
zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR).  

 

Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Připomínka je nad rámec novely. Takto významná úprava, která 

jistě přinese finanční dopady do systému veřejného zdravotního 

pojištění, nelze provést bez projednání zainteresovaných stran. 

Nehledě na to, že seznam výkonů je spojen s úhradovou 

vyhláškou, která je již pro rok 2017 vydaná ve Sbírce zákonů a 

navrhovanou změnu nezohledňuje.   

 

SVAZ PRŮMYSLU 

A  

DOPRAVY 

ČR 

§ 9 a příloha č. 5 

Stanoví se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení pro 

hrazené služby poskytované poskytovateli ambulantní zdravotní péče ve 

vyjmenovaných odbornostech (tj. v odbornostech 222 (transfuzní lékařství), 801 

(klinická biochemie), 802 (lékařská mikrobiologie), 804 (lékařská parazitologie), 805 

(lékařská virologie), 806 (mamografický screening), 807 (patologická anatomie). 

Je zde nad rámec zákona uveden požadavek na audit NASKL nebo akreditaci ČIA. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Tato připomínka se netýká předložené novely vyhlášky, kterou 

se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, 

nýbrž vyhlášky č. 348/2016 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše 

úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017. 

Dále se jedná o segment, který se v rámci dohodovacího řízení 

dohodl na tomto znění se zástupci ZP. Připomínku považujeme 
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Hodnota bodu je bez splnění těchto požadavků snížena z 0,70 Kč na 0,40 Kč. Přitom 

pro lékaře má výsledek vyšetření stejnou vypovídací hodnotu jak s 

auditem/akreditací, tak bez auditu/akreditace. Pro malé laboratoře s personálem do 

10 osob je toto ustanovení takřka likvidační, neboť náklady na audit/akreditaci a 

související činnosti pro jejich udržení činí ročně cca 300 tis. až 500 tis. Kč. 

Návrh na úpravu: hodnota se stanoví na 0,70 Kč a není omezována požadavkem na 

audit NASKL nebo akreditace ČIA 

Tato připomínka je zásadní. 

za bezpředmětnou. 

Výkon 76511 

Do tohoto výkonu vstupují nové technologie, jejichž pomocí je výkon poskytován. S 

ohledem na cenu přístroje (tj. kvalitní set sestávající z cystoskopu a videořetězce) 

minimálně 450 tis. Kč + DPH a předpokládanou životnost tohoto vysoce specifického 

lékařského zařízení (výměna vhodná nejdéle po 5 letech) je hodnocení výkonu 1096 

body zcela nedostatečné a nepřijatelné. Návratnost investice je v takovém případě 

velice sporná. V soukromých zařízeních v Německu, která používají stejné přístroje, 

je průměrná cena za tento výkon 6x vyšší, tj. 240 EUR! 

Navrhujeme tedy navýšit ohodnocení na 1996 bodů. 

Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Tvorbě uvedených urologických výkonů se Česká urologická 

společnost dlouhodobě a důkladně zabývala a poté je v Pracovní 

skupině MZ dlouhodobě komunikovala a konsenzuálně schválila. 

Výsledkem jsou registrační listy, které odpovídají současné 

realitě a pravidlům tvorby registračních listů v ČR, včetně jejich 

ohodnocení podle předem jasně definovaného vzorce platného 

pro všechny výkony a všechny specializace.  

Proto si ČUS za jejich obsahem stojí a doporučuje je MZ ke 

schválení ve stávající podobě. Naopak jejich neschválení a 

nemožnost vstoupit do platnosti od 1. 1. 2017 by v současné 

době mohlo znamenat výrazné zhoršení pacientů k urologické 

péči v daných oblastech.  

 

K výkonu 76511 - bodové ohodnocení výkonu bylo provedeno 

podle stanovených pravidel tvorby registračních listů.  

Výkon 76511 - omezení indikace vyšetření 

Flexibilní cystoskopie je nyní indikována primárně u mužů, u žen jen v případech 

nemožnosti provedení výkonu rigidním přístrojem z důvodu anatomických odchylek 

(např. coxarthrosis). S tímto tvrzením nelze v žádném případě souhlasit a žádáme 

povolení provádět výkon jak u mužů, tak i u žen bez současného omezení. 

Zdůvodnění: provádění flexibilní cystoskopie významnou měrou přispívá ke zlepšení 

NEAKCEPTOVÁNO 

Bodové ohodnocení výkonu bylo provedeno podle stanovených 

pravidel tvorby registračních listů. Provedení tohoto výkonu u 

žen je nutné jen v určitých indikacích, nicméně se do budoucna, 

pokud to Evidence Based Medicine prokáže (což se zatím 

nestalo), OS nebrání rozšíření indikací. 
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kvality vyšetřování a komfortu nejen u mužů, ale také u žen (tenký gumový 

cystoskop síly 14 Ch versus železná trubice 20 Ch a více). Podstoupit cystoskopii 

železným rigidním cystoskopem a pak flexibilním je opravdu velký rozdíl. 

Navrhujeme povolení provedení výkonu jak u mužů, tak i u žen bez současného 

omezení. 

Tato připomínka je zásadní. 

Výkony 82058 a 82060 - Analýza hmotového spektra metodou MALDI TOF 

Vzhledem k pořizovací ceně Maldi a nutnosti servisování každé tři měsíce za cenu 30 

000,- Kč, je navržené bodové hodnocení nedostatečné. 

Frekvenční omezení vyšetření 3x za den, kdy jestliže z ARO přijde víc vzorků – chodí 

různé stěry, tak jde o docela nízkou frekvenci neodpovídající realitě požadavků 

terénu. Navrhujeme omezení 5x/den. 

Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Tato změna nebyla projednána na jednání pracovní skupiny 

k seznamu zdravotních výkonů. Doporučuje návrh předložit 

pracovní skupině. 

 

 

Výkon 82079 - Stanovení protilátek proti antigenům virů 

U tohoto kódu nesouhlasíme s takto dramatickým snížením bodové hodnoty, která 

není nikterak racionálně podložena ze strany MZ. 

Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Tato změna byla odsouhlasena na jednání pracovní skupiny 

k seznamu zdravotních výkonů, odborná společnost se změnou 

souhlasí.  

Výkon 94199 - Amplifikace metodou PCR 

Podle našeho názoru může zrušení tohoto kódu výrazně ovlivnit situaci na trhu 

laboratorních vyšetření a negativně ovlivnit odbornost 816. 

Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 

VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉ ODBORNOSTI: Zrušení výkonů 94119, 

94199 a 94123 je základním předpokladem nápravy 

nepřehledného vykazování molekulárně genetických vyšetření 

v odbornosti 816. Náklady pro případnou PCR amplifikaci jsou v 

registračních listech nových výkonů kalkulovány. 

Výkony odbornosti 816 – lékařské genetiky budou v seznamu 

výkonů vydány z důvodu rozsáhlých změn, které již byly 

zpracovány, ovšem s odloženou účinností od 1. 1. 2018. Tím 

vznikne dostatek časového prostoru, aby se zainteresované 

strany (odborná společnost, zdravotní pojišťovny) v rámci 

dohodovacího řízení dohodnuly na odpovídající hodnotě bodu.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAG7LHAS6)
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MINISTERSTVO 

FINANCÍ 

 

Nelze se ztotožnit s prohlášením předkladatele, že dopad novelizace této vyhlášky je 

již zahrnut v dopadech uvedených v důvodové zprávě k tzv. úhradové vyhlášce. V ní 

předkladatel uvádí, že "v segmentu ambulantní péče předpokládáme nárůst nákladů 

přibližně o 2,3 mld. Kč, který je způsobený převážně přirozeným růstem segmentu a 

nárůstem objemu péče". Nárůst výdajů na ambulantní služby tedy nezahrnuje 

zvýšené výdaje související s novými výkony. 

 

Tuto skutečnost lze doložit rovněž tak, že pro rok 2016, kdy v podstatě platily 

shodné úhradové mechanismy, jako se plánují pro rok 2017, ale kdy nedošlo k tak 

rozsáhlé novele seznamu výkonů, činil skutečný nárůst ambulantních služeb oproti 

roku 2015 4,6 % u VZP, ale např. 9,7 % u VoZP či 7,9 % u ZPMV. U specializované 

ambulantní péče činil tento nárůst dokonce 8 % u VZP, 11 % u VoZP a 9,5 % u ZPMV. 

Pokud tedy MZ v důvodové zprávě k úhradové vyhlášce kalkuluje s nárůstem   

prostředků   na   ambulantní   služby  o  3,35  %  (2016 = 67 776 247 tis. Kč; 2017 = 70 

049 738 tis. Kč) nepokrývá tento odhad ani prostý nárůst, který způsobí úhradová 

vyhláška, natož další nárůst, který způsobí rozsáhlá novela seznamu výkonů. Žádáme 

proto doplnit realistický odhad dopadů na zdroje veřejného zdravotního pojištění. 

Tato připomínka je zásadní. 

VYSVĚTLENO 

Pod pojmem „nárůst objemu péče“, který je uveden v důvodové 

zprávě tzv. úhradové vyhlášky jsou myšleny právě změny 

vyplývající z novely seznamu výkonů. V mnohých případech se 

ale nejedná o nově prováděné výkony, ale výkony, které 

zdravotní pojišťovny již v předchozích letech měly nasmlouvané 

a nyní jsou pouze zahrnuty do seznamu výkonů, tedy finanční 

dopad této změny by měl být zanedbatelný.  

Z připomínky není také jasné, jak MF nahlíží na „rozsah novely 

seznamu výkonů“, jestli je tím myšlen počet novelizovaných 

položek či počet nových výkonu nebo zda úplně něco jiného. 

Nicméně ani vyšší počet nových/novelizovaných výkonů 

neimplikuje vyšší dopad, záleží, o jaké výkony se jedná. Dle 

názoru MZ nelze tedy dopad novely seznamu výkonů v roce 

2017 usuzovat podle novely v roce 2016 a s tím spojeným 

očekávaným nárůstem nákladů v jednotlivých segmentech mezi 

lety 2015 a 2016. A to také z toho důvodu, že jednotlivé 

zdravotní pojišťovny měli s poskytovateli individuální dohody, 

které například v segmentu ambulantních specialistů v 

některých případech výrazně převyšovaly úhrady dané v 

úhradové vyhlášce na rok 2016. Nárůst nákladů v roce 2016 je 

tedy dán spíše než novelou seznamu výkonů individuálními 

dohodami, což také potvrzují rozdílné růsty nákladů jednotlivých 

pojišťoven v roce 2016. MZ se domnívá, že nárůst nákladů o 3,35 

% uvedený v důvodové zprávě k úhradové vyhlášce je reálný, 

jelikož samotný nárůst nákladů daný úhradovou vyhláškou je 2,3 

%, tedy více než 1 % zbývá na růst unikátních pojištěnců a 

změnu struktury péče, tedy případné nasmlouvání nových 

výkonů. 

Považujeme za velmi destabilizující, když MZ vydává seznam výkonů účinný k 1. AKCEPTOVÁNO/VYSVĚTLENO 
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lednu až v závěru roku. Zdravotní pojišťovny a poskytovatelé mají tak velmi krátkou 

lhůtu na to, aby nové výkony integrovali do svých informačních systémů, natož aby s 

nimi seznámili své pracovníky. Rovněž je nevhodné, aby zařazování nových výkonů 

probíhalo bez vědomí ÚZIS, který pak nemá dostatek času nové potenciální kritické 

výkony zohlednit v grouperu, který má pro daný kalendářní rok platit. 

Tato připomínka je zásadní. 

MZ si je vědomo možných problému s pozdním vydáním novely 

seznamu výkonů, proto pro příští rok budeme vydání směřovat 

již na červen až srpen s účinností od 1. 1. 2018. 

Jednání pracovní skupiny k SZV, kde se projednává i zařazování 

nových hospitalizačních výkonů, se účastní, jak zástupci 

pojišťoven a odborných společností, tak UZIS, nelze tedy říci, že 

zařazování nových výkonů probíhá bez vědomí UZIS. Přečíslování 

některých hospitalizačních výkonů pro rok 2017, které jsou v 

DRG identifikovány jako kritické, bylo schváleno na pracovní 

skupině k SZV v červnu tohoto roku a byla na něm shoda všech 

zúčastněných, ani zástupce UZIS neupozornil na to, že se jedná o 

kritické výkony, které v současné době UZIS není schopen 

změnit v grouperu, jak bylo MZ sděleno. Nicméně o změně kódů 

těchto výkonů zástupci UZIS věděli dostatečně dopředu, již od 

června tohoto roku. 

V navržené novele seznamu výkonů postrádáme řešení výkonů roboticky asistované 

chirurgie. MZ tak ponechává tuto problematiku neřešenou a spoléhá na domluvu 

pojišťoven a poskytovatelů. V situaci, kdy téměř všechny ostatní oblasti vztahů 

zdravotní pojišťovna poskytovatel MZ koordinuje či dohlíží, se neřešení právě 

robotické chirurgie jeví jako nesystémový přístup. 

Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Výkony roboticky asistované chirurgie nejsou zatím dořešeny, 

proto není možné je v současné době vydat v seznamu výkonů. 

MZ se tímto problémem bude zabývat v příštím roce. Jelikož MZ 

je ze strany MF neustále kritizováno, že příliš reguluje vztahy 

zdravotní pojišťovna-poskytovatel, není nám zcela jasné, proč je 

právě tato připomínka vznesena ze strany MF. 

 

UNIE 

ZAMĚSTNAVATELS

KÝCH SVAZŮ 

ČR 

Uplatňujeme změny a doplnění u odbornosti 823 dle konkrétní připomínky. Všechny 

uváděné úpravy byly řádně předloženy, projednány a konsensem přijaty Pracovní 

skupinou MZ ČR k Seznamu zdravotních výkonů ve dnech 9. 8. 2012, 30. 8. 2012 a 

21. 3. 2013. Nepřijetí těchto změn a doplnění se negativně odrazí v diagnostice, 

hodnocení prediktorů a následně v léčbě onkologicky nemocných pacientů. 

Tato připomínka je obecná. 

AKCEPTOVÁNO 

Účinnost těchto výkonů se ovšem odkládá na 1. ledna 2018 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 nezohledňuje. 

 Vzhledem k tomu, že úhradová vyhláška 348/2016 pro rok 2017 stanovuje cena 

bodu pro odbornost 816 ve výši 0,50 Kč, odmítáme návrh změn kódů pro tuto 

AKCEPTOVÁNO/VYSVĚTLENO 

Výkony odbornosti 816 – lékařské genetiky budou v seznamu 
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odbornost v plném rozsahu. Kódy pro molekulární genetiku byly kalkulovány s 

hodnotou bodu 1,- Kč. Z toho důvodu nepokrývají skutečné náklady vynaložené na 

prováděná molekulárně genetická vyšetření. 

Tato připomínka je obecná. 

výkonů vydány z důvodu rozsáhlých změn, které již byly 

zpracovány, ovšem s odloženou účinností od 1. 1. 2018. Tím 

vznikne dostatek časového prostoru, aby se zainteresované 

strany (odborná společnost, zdravotní pojišťovny) v rámci 

dohodovacího řízení dohodnuly na odpovídající hodnotě bodu.  

 Zvýšení bodových ohodnocení a minutové režie u odbornosti 913 – sestra v 

sociálních službách přinese zlepšení financování sester v pobytových zařízeních. Výše 

zlepšení se bude odvíjet také od stanovení výše bodu, které bude dáno chystanou 

Úhradovou vyhláškou pro rok 2017. 

Spravedlivé ohodnocení a zajištění odpovídajícího financování sester v sociálních 

službách by bylo dáno zavedením paušálních úhrad výkonu sestry v sociálních 

službách. 

Paušální 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.) 

Tato připomínka je obecná. 

AKCEPTOVÁNO 

 Návrh novely vyhlášky obsahuje soubor nových výkonů, které mají dle záměru 

předkladatele zajistit odstranění dlouhodobého a nepřehledného vykazování 

molekulárně genetických vyšetření a dle důvodové zprávy i významnou úsporu 

finančních prostředků. 

S ohledem na níže uvedené komentáře lze důvodně pochybovat, že dojde ke 

zpřehlednění vykazování a s ohledem na navržené podmínky úhrady (omezení 

frekvence a bodové hodnoty výkonů) spíše očekáváme významný nárůst nákladů na 

tuto péči. 

Především u nových výkonů, u kterých nelze jednoznačně predikovat frekvenci 

vykazování (např. výkony odbornosti gynekologie, laboratoře alergologické a 

imunologické, laboratoře lékařské genetiky) a jedná se o plošně prováděné 

vysokofrekventní výkony, bude dle našeho názoru dopad určitě vyšší než 

odhadovaných 35 mil. Kč. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Odhad 35 mil. vyšší nebude, vzhledem k tomu, že výkony 

odbornosti 816 – lékařské genetiky budou v seznamu výkonů 

vydány z důvodu rozsáhlých změn, které již byly zpracovány, 

ovšem s odloženou účinností od 1. 1. 2018. 
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Tato připomínka je obecná. 

 Za podhodnocený považujeme i odhadovaný dopad v odbornosti 913, který po 

extrapolaci modelace nákladů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven za použití 

způsobu a výše úhrady pro tento typ péče dle úhradové vyhlášky platné v roce 2017 

na celý systém převyšuje ve zprávě uváděných 250 mil. Kč, a to při kalkulacích na 

frekvencích referenčního období, i když objem péče má stále vzestupný charakter a 

u zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven je velký podíl poskytovatelů, u kterých 

není možné limitaci průměrnými náklady pro velkou statistickou odchylku uplatnit. 

Tato připomínka je obecná. 

NEAKCEPTOVÁNO 

V případě odbornosti 913 dle analýzy dostupných dat od všech 

ZP z roku 2015, které byly předány Ministerstvu zdravotnictví, 

činí odhad dopadu této změny 250 mil. Kč za jinak nezměněných 

podmínek. Nicméně v úhradové vyhlášce je kalkulován dopad 

330 mil. Kč, který také zohledňuje nárůst objemu péče, který lze 

očekávat v roce 2017. 

 Je chybně uveden odkaz na vyhlášku 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. 

Tato připomínka je obecná. 

AKCEPTOVÁNO 

 Nesouhlasíme s komentářem zdůvodňujícím zavedení nového kódu výkonu dopravy 

40 - Přeprava pacienta v sídle vyššího územního samosprávného celku v pásmu 1 – 8 

km. Doposud zdravotní pojišťovny vyšší nákladovost u místních převozů v krajských 

městech zohledňovaly na základě individuálních požadavků tak, aby odpovídaly 

prokazatelným nákladům. Doporučujeme přeformulovat tak, aby bylo v souladu s 

realitou, nebo vypustit. 

Tato připomínka je obecná. 

AKCEPTOVÁNO 

 Do novely vyhlášky požadujeme doplnění k materiálovému kódu 06623 také pro 

jeho vykazování u podávání léků per os - za stejných podmínek, jako je u odbornosti 

925 (5 bodů). 

Odůvodnění: 

Materiálové náklady jsou u obou odborností stejné – jednorázová lékovka, rukavice, 

špátle. 

Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Připomínka je nad rámec novely vyhlášky. Tato změna nebyla 

schválená na jednání pracovní skupiny k seznamu zdravotních 

výkonů. 

 K bodu 7 v Příloze v Kapitole 7, bod 1 Minutová režijní sazba přiřazená k výkonu – v 

odůvodnění návrhu vyhlášky je odbornost 913 - všeobecná sestra v sociálních 

AKCEPTOVÁNO 
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službách postavena na roveň sestře domácí zdravotní péče, tj. odbornosti 925 – 

tomu neodpovídá textová část vyhlášky, kde jsou odbornosti uvedeny každá v jiném 

pásmu minutové režie. Navrhujeme obě odbornosti zařadit do stejné kategorie 

minutové režie. 

Tato připomínka je zásadní. 

 K bodu 11 v Příloze v Kapitole 8, bod 7 Výkony přepravy, č. 20 Přeprava pacienta 

soukromým vozidlem 

Navrhujeme ponechat ve stávajícím znění. 

„20 Přeprava pacienta soukromým vozidlem 5,75“ 

Odůvodnění: 

Podle platné právní úpravy v SZV je stanoveno 5,75 bodů/ 1 km, nově je navrhováno 

snížení bodové hodnoty na 4,77 bodů/ 1 km. – Změna bodové hodnoty nebyla 

projednána a odsouhlasena pracovní skupinou k SZV při Ministerstvu zdravotnictví, 

navrhujeme proto ponechat stávající úpravu. 

Dosud nebyla bodová hodnota u výkonu přepravy č. 20 kalkulována jako cestovní 

náhrady podle vyhlášky MPSV. Jedná se o výkon přepravy nikoliv o cestovní náhrady. 

Vzhledem k tomu, že by úpravou došlo ke značnému poklesu úhrady za km pro 

pojištěnce, žádáme, aby byl v SZV výkon přepravy č. 20 ponechán ve stávajícím 

znění. 

Úhrada výkonu přepravy č. 20 je pro zdravotní pojišťovnu ekonomicky výhodnější 

oproti realizaci přepravy pojištěnců zdravotnickou dopravní službou. 

V případě, že nedojde k akceptaci připomínky, žádáme, aby tato informace o 

kalkulaci výkonu přepravy č. 20 byla doplněna do textu kapitoly č. 8 vyhlášky, aby 

bylo možné ke zdůvodnění snížení úhrady pro pojištěnce odkázat na právní normu. 

Tato připomínka je zásadní. 

VYSVĚTLENO 

Změna kalkulace tohoto výkonu je v souladu s vyhláškou 

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. 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. 

 K bodu 15 v Příloze v Kapitole 103 – diabetologie, výkon č. 13101 - TRANSPLANTACE 

LANGERHANSOVÝCH OSTRŮVKŮ. – 

Navrhujeme změnit navržené číslo výkonu. 

Odůvodnění: 

Novému výkonu bylo přiřazeno číslo (kód), kterým je v současné době již označen 

AKCEPTOVÁNO 
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jiný VZP výkon. Aby nebylo nutné poskytovateli užívaný výkon přečíslovat, 

navrhujeme nově vkládanému výkonu přidělit volný kód 13025. 

Tato připomínka je zásadní. 

 K bodu 23 v Příloze 117 – kardiologie 

Navrhujeme doplnit kód pro Chirurgickou implantaci transkatetrové chlopně (TAVI) 

Odůvodnění: 

Výkon je již řadu let rutinně prováděn a letos byl opět schválen PS pro SZV na MZ a 

doporučen k úhradě. 

Tato připomínka je zásadní. 

ACEPTOVÁNO 

Tento výkon ovšem byl navržen v rámci kardiochirurgie – 

odbornost 505, nikoli kardiologie – odbornost 117, jak je 

uvedeno. 

 K bodu 23 v Příloze 117 – kardiologie 

Navrhujeme doplnit kód pro ECMO 

Odůvodnění: 

Výkon rutinně provázen a doposud vykazován pod jiným, zcela neodpovídajícím 

kódem. Vytvořen nový kód a schválen PS pro SZV a doporučen k úhradě. 

Pracovní skupinou k SZV při Ministerstvu zdravotnictví bylo dne 28. 7. 2016 

konsensuálně odsouhlaseno zařazení nového výkonu pro implantaci ECMO. 

Předmětný výkon je již prováděn a pojišťovnám vykazován zástupným kódem 55215 

- MECHANICKÁ SRDEČNÍ PODPORA, který neodpovídá ani obsahově, ani nákladově 

implantaci ECMO. Doporučujeme proto zvážit zařazení již projednaného a 

konsensuálně podpořeného výkonu ECMO do připravované novely vyhlášky ve 

veřejném zájmu neboť jde o život zachraňující výkon. 

Tato připomínka je zásadní. 

ACEPTOVÁNO 

Tento výkon ovšem byl navržen v rámci kardiochirurgie – 

odbornost 505, nikoli kardiologie – odbornost 117, jak je 

uvedeno. 

 K bodu 23 v Příloze 117 – kardiologie 

Návrh vyhlášky přečíslovává některé výkony této odbornosti. Nové číselné označení 

však koliduje s dosud používanými náhradními kódy VZP. Navrhujeme přečíslovat 

výkony tak, aby nedocházelo k výše uvedené kolizi. Jedná se o výkony: 

 17698 - doposud (VZP) PRIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU - 

DEFIBRILÁTORU SE ZAVEDENÍM ELEKTROD ENDOVAZÁLNÍM ZPŮSOBEM - 

PRO JEDNODUTINOVOU STIMULACI 

V novelizaci: 

AKCEPTOVÁNO 
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 17698 LEVOSTRANNÁ VENTRIKULOGRAFIE A SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE 

OBOU VĚNČITÝCH TEPEN. 

navrhujeme přiřadit volný kód 17118 

 17699 – doposud (VZP) PRIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU - 

DEFIBRILÁTORU SE ZAVEDENÍM ELEKTROD ENDOVAZÁLNÍM ZPŮSOBEM - 

PRO DVOUDUTINOVOU STIMULACI 

V novelizaci: 

 17699 SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE OBOU VĚNČITÝCH TEPEN 

navrhujeme přiřadit volný kód 17124 

 17700 SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFIE JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY, BYPASSU, JINÉ 

SRDEČNÍ STRUKTURY, AORTY NEBO PŘÍSTUPOVÝCH CÉV 

navrhujeme přiřadit volný kód 17126 

 17701 - doposud (VZP) DÁLKOVÁ KONTROLA PACIENTA S 

KARDIOSTIMULÁTOREM / KARDIOVERTREM - PRVNÍ VÝKON 

V novelizaci: 

 17701 NAVAZUJÍCÍ SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFIE JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY, 

BYPASSU JINÉ SRDEČNÍ STRUKTURY, AORTY NEBO PŘÍSTUPOVÝCH CÉV 

navrhujeme přiřadit volný kód 17128; v popisu výkonu je dvakrát opakován týž text 

– doporučujeme upravit 

 17702 - doposud (VZP) DÁLKOVÁ KONTROLA PACIENTA S 

KARDIOSTIMULÁTOREM / KARDIOVERTREM - PRAVIDELNÁ KONTROLA 

V novelizaci 

 17702 LEVOSTRANNÁ NEBO PRAVOSTRANNÁ VENTRIKULOGRAFI 

navrhujeme přiřadit volný kód 17209 

 17707 KATETRIZAČNÍ ALKOHOLOVÁ SEPTÁLNÍ ABLACE 

navrhujeme přiřadit volný kód 17210 

Odůvodnění: 

Změna způsobí nejasnosti v systému vykazování. 

Tato připomínka je zásadní. 

 K bodu 31 v Příloze v Kapitole 531 – chirurgie – skupina 3 NEAKCEPTOVÁNO 
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Změna kódu pro výkon 51631 Radiofrekvenční ablace metastáz či primárních nádorů 

- jedno ložisko. Zde se bodová úhrada snižuje o třetinu (327 x 222). 

Odůvodnění: 

Rozdělení pro jedno a více ložisek je nerovnoměrné. 

Tato připomínka je doporučující. 

Tato změna byla schválena na jednání pracovní skupiny 

k seznamu zdravotních výkonů 23. června 2016.  

 K bodu 32 v Příloze v Kapitole 602 – popáleninová medicína - 62860 

K bodu 33 v Příloze v Kapitole 612 62410, 62420, 62421, 62430, 62440, 62510, 

62520, 62820, 62830 

K bodu 34 v Příloze v Kapitole 622 – 62810 

K bodu 35 v Příloze v Kapitole 632 - 62710, 62720 

Došlo ke snížení bodové hodnoty, ke které není žádné zdůvodnění 

Odůvodnění: 

Výše zmiňované kódy jsou používány frekvenčně v léčebné péči o popáleniny 

menších rozsahů postižené plochy. Snížení bodové hodnoty bude mít vliv počet 

vykázaného bodového hodnocení výkonů odbornosti 602. Snížení bodového 

hodnocení výše uvedených kódů nebylo se zástupci odborné společnosti při jednání 

Pracovní skupiny na MZ dne 25. 2. 2016 diskutováno. 

Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Výkony byly kultivovány v roce 2012 až 2013 a dále byly v roce 

2016 řešeny se zástupci odborné společnosti. Do všech výkonů 

byly provedeny změny, které se řádně diskutovaly. Odborná 

společnost se změnami souhlasila. 

 K bodu 71 v Příloze v Kapitole 802 - lékařská mikrobiologie 

U výkonu č. 82119 PRŮKAZY ANTIGENŮ VIRU HEPATITIDY B (EIA) a výkonu č. 82119 

IZOLACE MYKOBAKTERIÍ RYCHLOU KULTIVAČNÍ METODOU je uveden stejný kód 

výkonu. - Navrhujeme upravit na výkon č. 82219 IZOLACE MYKOBAKTERIÍ RYCHLOU 

KULTIVAČNÍ METODOU. 

u výkonu č. 82045 FRAKCIONACE SÉRA NA KOLONĚ SEPHADEX G 200 (EVENTUÁLNĚ 

NA JINÉM NOSIČI) je nepřesně uveden nositel výkonu (S) bez další indexace – 

Doporučujeme upřesnit, zda se jedná o S2 nebo S3. 

Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 

 K bodu 71 v Příloze v Kapitole 802 - lékařská mikrobiologie 

Nesouhlasíme s takto dramatickým snížením hodnoty výkonu 82079, není nijak 

racionálně podloženo. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Výkony odbornosti 802 byly upravovány na návrh zástupců 802, 

s úpravami souhlasí. K ponížení dochází z důvodu úpravy přímo 
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Tato připomínka je zásadní. spotřebovaného materiálu. 

 K bodu 81 v Příloze v Kapitole 816 - laboratoř lékařské genetiky 

V odůvodnění k bodu 81 je uvedeno, že výkon č. 94141 VYŠETŘENÍ CHROMOZOMŮ Z 

KRVE BEZ STIMULACE FYTOHEMAGLUTININEM (PHA) S RUTINNÍM PRUHOVÁNÍM je 

zrušen, naopak v textu návrhu vyhlášky je tento výkon uveden. – Navrhujeme 

upravit. 

Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 

 K bodu 81 v Příloze v Kapitole 816 - laboratoř lékařské genetiky 

Návrh vyhlášky zavádí do praxe celou novou sadu výkonů z odbornosti lékařské 

genetiky. Výkony vznikly na základě rozsáhlé revize genetických výkonů a jsou 

kalkulovány s výrazně vyšší cenou bodu, než uvádí úhradová vyhláška pro rok 2017 

(0,50 Kč). 

Odůvodnění: 

Zavedením nové sady genetických výkonů bez změny hodnoty bodu odbornosti 816 

dojde k výraznému podfinancování laboratoří lékařské genetiky. 

Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO/VYSVĚTLENO 

Výkony odbornosti 816 – lékařské genetiky budou v seznamu 

výkonů vydány z důvodu rozsáhlých změn, které již byly 

zpracovány, ovšem s odloženou účinností od 1. 1. 2018. Tím 

vznikne dostatek časového prostoru, aby se zainteresované 

strany (odborná společnost, zdravotní pojišťovny) v rámci 

dohodovacího řízení dohodnuly na odpovídající hodnotě bodu.  

 

 K bodu 81 v Příloze v Kapitole 816 - laboratoř lékařské genetiky 

Výkon 94221 - tento kód je výrazně podhodnocen 

Odůvodnění: 

Celá příprava vzorku pro sekvenování, včetně materiálové nákladovosti a časové 

náročnosti vyhodnocení, interpretace výsledků a sepsání zprávy je značně 

podhodnoceno. Toto vyšetření lze porovnat s vyšetřením 94237 – Fragmentační 

analýza lidského germinálního genomu, které je časově i materiálově méně náročné, 

ale je o 61% více bodově ohodnoceno. Nebo s vyšetřením 94345 – Cílené stanovení 

privátní mutace lidského germinálního genomu, které obsahuje naprosto shodný 

pracovní postup, jen je navíc nutné navrhnout a syntetizovat nové primery. Toto 

vyšetření je ohodnoceno o 83% více body. Domníváme se, že vyšetření 94221 i 

94223, Přímá sekvenace DNA lidského germinálního či somatického genomu s 

bodovým ohodnocením 2270 body nelze provést. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Výkon byl v této podobě předložen autorskou odborností, 

projednán a schválen v pracovní skupině k seznamu zdravotních 

výkonů. 
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Tato připomínka je zásadní. 

 Požadujeme zachování kódů výkonů, které mají v rámci systému IR-DRG vliv na 

klasifikaci hospitalizačního případu. Příkladem jsou kódy výkonů 55211, 55213, 

55219, 89435, 89437 a zároveň nelze v těchto případech zařadit kódy nové 17622, 

17623, 17624, 17703, 17704: 

převodník nově překódovaných výkonů - původní výkony jsou kritické: 

17622 – Implantace kardiostimulátoru projednodutinovou stimulaci (55211) 

17623 – Implantace kardiostimulátoru prodvoudutinovou stimulaci (55213) 

17624 – Reimplantace kardiostimulátoru bez zákroku na žíle (55219) 

17703 – Perkutánní transluminální koronární angioplastika (PTCA) jedné věnčité 

tepny (89435) 

17704 – Perkutánní transluminální koronární angioplastika (PTCA) více věnčitých 

tepen (89437) 

Odůvodnění: 

Nahrazení stávajících kódů výkonů, které hrají v rámci systému IR-DRG roli tzv. 

kritických výkonů, tj. mají vliv na klasifikaci hospitalizačního případu, povede k 

nefunkčnosti klasifikace v případě, že bude u pacienta tento výkon vykázán, neboť 

stávající algoritmus tyto nové kódy nerozezná. Případ by byl následně zařazen do 

skupiny bez kritického výkonu, která však nemá odpovídající nákladové ohodnocení. 

Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 

 

 Nad rámec předloženého návrhu vyhlášky navrhujeme do novely zařadit nové 

ošetřovací dny do kap. 5. Jedná se o OD 00015 (OD následné ventilační péče), OD 

00017 (OD následné intenzivní péče) a OD 00020 (OD dlouhodobé intenzivní 

ošetřovatelské péče). 

Odůvodnění: 

Návrh na zařazení ošetřovacích dnů byl odsouhlasen na jednání pracovní skupiny k 

SZV při Ministerstvu zdravotnictví dne 22. 9. 2016. 

Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 

Do novely budou zařazeny ošetřovací dny podle výsledků 

jednání pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů ze dne 

22. 9. 2016. 

 Nad rámec předloženého návrhu vyhlášky doporučujeme do novely (kap. 505 AKCEPTOVÁNO 
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kardiochirurgie) zařadit i nový výkon pro implantaci ECMO. 

Odůvodnění: 

Pracovní skupinou k SZV při Ministerstvu zdravotnictví bylo dne 28. 7. 2016 

konsensuálně odsouhlaseno zavedení nového výkonu pro implantaci ECMO. Výkon 

byl navržen odbornou společností na základě iniciativy VZP ČR, která jeho zavedení 

shledává velmi potřebným. 

Tato připomínka je doporučující. 

 Nad rámec předloženého návrhu vyhlášky doporučujeme do novely (kap. 002 

praktické lékařství pro děti a dorost) zařadit i nový výkon pro vyšetření dětí s 

poruchou PAS v rámci všeobecné preventivní prohlídky v 18 měsících věku. 

Odůvodnění: 

Pracovní skupinou k SZV při Ministerstvu zdravotnictví bylo dne 28. 7. 2016 

konsensuálně odsouhlaseno zavedení nového výkonu pro vyšetření dětí s poruchou 

PAS v rámci všeobecné preventivní prohlídky v 18 měsících věku. Výkon byl navržen 

odbornou společností z důvodu novelizace vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních 

prohlídkách s účinností od 17. října 2016. 

Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO 

V Praze 28. července 2017 

Vypracovala: Ing. Martina Cetelová Podpis: 
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