
IV. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE PODLE 

OBECNÝCH ZÁSAD  

1. Důvod předložení a cíle 

 

1.1 Název  

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam 

zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů 

   

1.2 Definice problému 

 

Ministerstvo zdravotnictví na základě zmocnění obsaženého v § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 

Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“), zpracovalo návrh vyhlášky, 

kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů 

s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).  

 

Návrh vyhlášky obsahuje v návaznosti na jednání poradního orgánu Ministerstva 

zdravotnictví –Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále 

jen „Pracovní skupina“) novelizaci stávajících zdravotních výkonů, zařazení nových 

zdravotních výkonů a zrušení nepoužívaných zdravotních výkonů. V návrhu vyhlášky je 

zařazeno rovněž několik zdravotních výkonů ve veřejném zájmu, které byly navrženy 

odbornými společnostmi. Celkově návrh obsahuje zařazení či aktualizaci 630 zdravotních 

výkonů a 26 zdravotních výkonů je navrženo ke zrušení.  

 

Navrhovaná novelizace vyhlášky je vyvolána zejména nutností: 

1. zařadit do vyhlášky 121 nových zdravotních výkonů včetně tří nových výkonů 

ošetřovacích dnů pro dlouhodobou intenzivní péči 

2. vyřadit z vyhlášky 26 obsoletních zdravotních výkonů, popř. již vzhledem k novějším 

medicínským metodám, nepoužívaných zdravotních výkonů, 

3. zajistit odstranění technických nedostatků vyhlášky (např. zdravotní výkony č. 09561 - 

Vybavení pacienta pro péči mimo zdravotnické zařízení nebo č. 09215 – Injekce I. M, 

S. C., I. D.), 

4. zařadit do vyhlášky dvě nové odbornosti 005 – nemocniční lékárenství a 006 – 

klinická farmacie, 

5. aktualizovat 509 stávajících zdravotních výkonů (např. zdravotní výkony odbornosti 

105 – gastroenterologie, 602 – popáleninová medicína, 205 – pneumologie a 

ftizeologie, 404 – dermatovenerologie, 107 – kardiologie, 802 – lékařská 

mikrobiologie, 816 – laboratoř lékařské genetiky). 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

 

Podle § 17b zákona č. 48/1997 Sb. zařazení, změnu či vyřazení zdravotního výkonu ze 

seznamu zdravotních výkonů navrhují Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovna nebo 

příslušná odborná společnost sdružená v České lékařské společnosti Jana Evangelisty 

Purkyně, profesní organizace nebo odborná společnost, která sdružuje fyzické osoby s 

odbornou nebo specializovanou způsobilostí vykonávající zdravotnické povolání. Každý 

návrh registračního listu zdravotního výkonu musí obsahovat název, zdůvodnění návrhu, 
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popis zdravotního výkonu a jeho provedení, pravidla pro jeho vykazování a podklady pro 

výpočet jeho bodové hodnoty. Současně se u návrhu posuzuje účinnost zdravotního výkonu a 

porovnání s prokázaným léčebným přínosem existujících postupů ve stejné nebo podobné 

indikace. Ministerstvo zdravotnictví vzory návrhu registračního listu zdravotního výkonu 

včetně pokynů pro jeho vyplnění zveřejňuje na internetových stránkách. Na internetových 

stránkách Ministerstva zdravotnictví jsou návrhy předložených návrhu registračních listů 

zdravotních výkonů vyvěšeny pod dobu 30 dnů 

(http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/navrhy-registracnich-listu_12340_998_3.html). 

 

Návrhy jednotlivých zdravotních výkonů, které jsou uvedeny ve zvláštní části, postup 

stanovený § 17b zákona 48/1997 Sb. naplnily.  

 

V současné době se postupuje podle vyhlášky č. 134/1998, kterou se vydává seznam 

zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 350/2015 Sb., která nabyla 

účinnosti k 1. lednu 2016. Vyhláška je novelizována jednou ročně, a to zpravidla s účinností 

od 1. ledna kalendářního roku.  

 

Na základě rozvoje jednotlivých medicínských disciplín a dalších navazujících oborů 

kontinuálně probíhá proces zařazování nových zdravotních výkonů do vyhlášky, změn 

v obsahu zařazených zdravotních výkonů a vyřazování některých zdravotních výkonů, které 

již nevyhovují medicínským poznatkům. Vznikají celé nové medicínské obory, s nimiž 

přicházejí také nové možnosti léčení, prodloužení a zkvalitnění lidského života. Současně 

technický pokrok umožňuje medicínské využití zcela nových technologií, materiálů či 

konstrukci zcela nových přístrojů, nových typů zdravotních pomůcek apod. Vznik, změna a 

případně zánik jednotlivých zdravotních výkonů je tedy výsledkem určitého objektivního 

vývoje, který je podmíněn rozvojem medicíny jako takové a ostatními změnami ve 

zdravotnictví. Trvalým a nutným požadavkem na vyhlášku a smyslem její každoroční 

novelizace pak je, aby vyhláška odpovídala aktuálnímu stavu medicíny, organizaci systému 

veřejného zdravotního pojištění a tomu, jaké zdravotní služby jsou reálně poskytovány. 

 

Výše uvedený trend je objektivně dán a je třeba adekvátním a zákonným způsobem reagovat 

tak, aby platná vyhláška v maximální dosažitelné míře odpovídala stavu vědeckého poznání 

a požadavku na racionální vynakládání prostředků veřejného zdravotního pojištění. Medicína 

se neustále vyvíjí a posouvá, a aby byly pacientům zajištěny kvalitní zdravotní služby, je 

zapotřebí s tímto vývojem zachovávat krok a vyhlášku průběžně novelizovat a udržovat ji 

aktuální. Jednotlivé zdravotní výkony je přitom třeba odborně posuzovat především 

z medicínských hledisek, k čemuž slouží zmíněná Pracovní skupina. 

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

 

Subjekty dotčenými návrhem vyhlášky jsou účastníci systému veřejného zdravotního 

pojištění, tj. poskytovatelé zdravotních služeb, zdravotní pojišťovny, pojištěnci veřejného 

zdravotního pojištění a další osoby, kterým jsou poskytovány zdravotní služby. 

 

1.5 Popis cílového stavu 

 

Cílem tohoto návrhu je provést nezbytné změny ve vyhlášce s ohledem na:  

1) podmínky stanovené v zákoně č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 

odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání 
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lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

č. 95/2004 Sb.“), 

2) změny přílohy č. 1 k zákonu č. 48/1997 Sb., 

3) současné znění zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 

způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností 

souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících 

zákonů (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.“), 

4) současné znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání 

lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 185/2009 Sb.“), 

5) další změny nutné z hlediska platné a účinné právní úpravy, 

6) rozvoj jednotlivých medicínských oborů, 

7) míru inflace, která je vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu 

spotřebitelských cen, 

8) veřejný zájem na zajištění zdravotních služeb. 

 

Podrobněji jsou jednotlivé změny vysvětleny ve zvláštní části důvodové zprávy. 

 

1.6 Zhodnocení rizika 

 

Zachování vyhlášky v současné podobě by znamenalo nereflektování změn právního řádu 

i zastavení pokroku medicíny s tím, že prostředky veřejného zdravotního pojištění by nebyly 

vynakládány racionálně, v souladu s reálným stavem v oblasti zdravotních výkonů. Byl by 

tedy konzervován již překonaný stav. 

 

Dalším rizikem zachování vyhlášky v původní podobě je nesoulad se souvisejícími právními 

předpisy Jako příklad uvádíme vykazování výkonu č. 09561 – Vybavení pacienta pro péči 

mimo zdravotnické zařízení, kdy změnou zákona č. 200/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 

48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní 

pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o 

resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 200/2015 Sb.“), došlo od 1. září 2015 ke zrušení 

povinnosti schvalování výkonu revizním lékařem zdravotní pojišťovny. Tato změna se 

nepromítla do novely vyhlášky pro rok 2016, kdy u výkonu byla ponechána kategorie 

vykazování W, tj. výkon je z veřejného zdravotního pojištění hrazen za určitých podmínek. 

Pokud by nedošlo ke změně na kategorii P, tj. výkon je plně hrazen z veřejného zdravotního 

pojištění, vyhláška by byla v rozporu se zákonem. Je také nutno konstatovat, že uvedenou 

změnou se poskytovatelům zdravotních služeb sníží značná administrativní zátěž z důvodu 

vystavování a odesílání žádanek o schválení revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny.   

 

2. Návrh variant řešení 

 

0. varianta: 

 

Nulová varianta – vyhláška nebude novelizována.  

Nulová varianta by znamenala, že by bylo ponecháno v platnosti současné znění vyhlášky 

bez potřebných změn uvedených v návrhu.  
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I. varianta: 

 

Novela stávající vyhlášky tak, jak je navrhováno. V oblasti legislativní reflektuje I. varianta 

podmínky stanovené:  

- zákonem č. 200/2015 Sb.,  

- zákonem č. 95/2004 Sb., 

- zákonem č. 96/2004 Sb., 

- vyhláškou č. 185/2009 Sb. 

 

Nejdůležitější změny jednotlivých medicínských oborů, které I. varianta reflektuje, jsou: 

- zařazení nových zdravotních výkonů na základě schválení Pracovní skupiny, 

poradního orgánu Ministerstva zdravotnictví, v těchto oblastech: 

o všeobecného praktického lékařství 

o nemocničního lékárenství 

o klinické farmacie 

o angiologie 

o diabetologie 

o endokrinologie 

o gastroenterologie 

o pneumologie a ftizeologie 

o psychiatrie 

o alergologie a klinická imunologie 

o klinická onkologie 

o nukleární medicíny 

o dermatovenerologie 

o kardiologie 

o chirurgie a kardiochirurgie 

o pediatrické chirurgie 

o popáleninová medicína 

o gynekologie a porodnictví 

o otorinolaryngologie 

o urologie 

o foniatrie 

o algeziologie 

o klinická biochemie 

o laboratoř alergologická a imunologická 

o laboratoř toxikologická 

o laboratoř lékařské genetiky 

o lékařská mikrobiologie 

o laboratoř patologie 

o univerzální mezioborové výkony 

 

Zákon č. 48/1997 Sb. nově Ministerstvu zdravotnictví stanovuje podmínky pro zabezpečení 

průběžné revize zdravotních výkonů obsažených v seznamu zdravotních výkonů, aby 

zdravotní výkony odpovídaly vývoji v poskytování zdravotních služeb a vývoji nákladovosti. 

S ohledem na solidární systém veřejného zdravotního pojištění, který disponuje omezenými 

finančními zdroji, které by měly být čerpány vždy hospodárně, je nutné při novelizaci 

seznamu zdravotních výkonů postupovat s ohledem na finanční možnosti systému veřejného 

zdravotního pojištění, a proto se Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo pro vydání výkonů čtyř 

vybraných odborností jako celku. Tyto odbornosti byly v roce 2011 úspěšně kultivovány, 
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přičemž změny se dosud do vyhlášky nepromítly. Mezi tyto odbornosti patří pneumologie a 

ftizeologie, popáleninová medicína, laboratoř lékařské genetiky a lékařská mikrobiologie. 

Tyto odbornosti byly vybrány z důvodu, že revize byla shledána za bezproblémovou, 

konstrukce výkonů včetně obsažených materiálů a léčivých přípravků odpovídá skutečnosti, 

čímž jsou splněny hlavní cíle kultivace. V případě genetických výkonů je třeba doplnit, že 

výkony byly postaveny na základě provedeného pilotního pokusu a jejich vydání odstraní 

dlouhodobé, nepřehledné vykazování molekulárně genetických vyšetření opakovaným 

vykazováním výkonů založených na PCR technologii (polymerázová řetězová reakce, z 

anglického Polymerase Chain Reaction, je metoda rychlého a snadného zmnožení úseku DNA 

založena na principu replikace nukleových kyselin). Je nutné uvést, že v případě výkonů 

odborností 804 – lékařská parazitologie, 805 – lékařská virologie a 822 – laboratoř lékařské 

mykologie dochází ke sloučení pod jednu odbornost, a to pod odbornost 802 - lékařská 

mikrobiologie. 

 

Do novely vyhlášky jsou také zařazeny výkony odbornosti 117 – kardiologie – skupina 1, 

které byly upraveny v souvislosti se zavedením nových radiologických standardů. 

 

- zařazení nových výkonů ošetřovacích dnů dlouhodobé intenzivní péče 

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). 

 

- zrušení obsoletních výkonů, popř. již vzhledem k novějším medicínským metodám, 

nepoužívaných zdravotních výkonů 

o jedná se především o výkony odbornosti 813 – laboratoř alergologická 

a imunologická, laboratoř lékařské genetiky 

 

- úpravy stávajících zdravotních výkonů z technického hlediska a v souladu s platnou 

legislativou  

Jako příklad je uvedena úprava výkonu č. 09561 - Vybavení pacienta pro péči mimo 

zdravotnické zařízení po schválení revizním lékařem. Zákon č. 200/2015 Sb. zrušil s 

účinností od 1. září 2015 povinnost schválení výše uvedeného výkonu revizním 

lékařem jako podmínku pro jeho úhradu. Tuto skutečnost ovšem znění vyhlášky č. 

134/1998 Sb. doposud nereflektuje. Do doby, než uvedená zákonná změna bude 

zohledněna ve vyhlášce, Ministerstvo zdravotnictví rozeslalo zdravotním pojišťovnám 

písemné upozornění na změnu zákona, a aby zohlednily uvedenou změnu zákona ve 

svých informačních systémech a podmínku schválení tohoto výkonu revizním lékařem 

nevyžadovaly, neboť tento požadavek nemá oporu v zákoně. 
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- změny navržené v souladu s vyhláškou č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního 

vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve 

znění pozdějších předpisů, které I. varianta reflektuje, jsou: 

 zařazení nové odbornosti 005 – nemocniční lékárenství s příslušnými výkony 

 zařazení nové odbornosti 006 – klinická farmacie s příslušnými výkony  

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

Náklady: 

 

V rámci systému veřejného zdravotního pojištění dochází k úhradě zdravotních služeb 

poskytnutých v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb. z omezených zdrojů, kterými systém 

disponuje. Výše úhrady konkrétním segmentům či odbornostem je v kalendářním roce 

stanovena příslušnou vyhláškou o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb 

a regulačních omezeních (dále jen „úhradová vyhláška“), nedohodnou-li se o úhradách 

jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb se zdravotními pojišťovnami v rámci svých 

vzájemných smluvních vztahů jinak. Avšak ani úhradová vyhláška, ani vyhláška neovlivní 

celkový objem finančních prostředků systému veřejného zdravotního pojištění, který je pro 

daný rok na úhradu péče k dispozici. 

 

Administrativní náklady implementace návrhu vyhlášky jsou odhadovány jako zanedbatelné. 

Informační systémy poskytovatelů zdravotních služeb i zdravotních pojišťoven jsou na tyto 

změny připraveny i vzhledem k tomu, že ke změnám vyhlášky dochází každý rok. 

 

V případě, že ve vyhlášce vycházejí novelizované zdravotní výkony, které již dříve 

existovaly, lze na základě frekvence vykazování těchto výkonů v minulosti kvantifikovat 

dopad novelizace. Avšak vycházejí-li převážně výkony nové, není z důvodu neexistence 

historických dat o jejich frekvenci možné přesně určit jejich ekonomické dopady. Platí však, 

že počty bodů za jednotlivé výkony neovlivňují celkovou výši finančních prostředků, které 

má systém veřejného zdravotního pojištění k dispozici. Vzhledem k tomu, že tímto návrhem 

předkládané nové zdravotní výkony byly projednány na jednání Pracovní skupiny a jejich 

projednávání se účastnili jak zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, tak zástupci 

zdravotních pojišťoven, je možné tvrdit, že dopady do systému veřejného zdravotního 

pojištění jednotliví účastníci znají a jsou s nimi srozuměni. Konkrétní dopad vydání nových 

výkonů ve vyhlášce rovněž závisí na tom, s kolika poskytovateli a v jakém rozsahu zdravotní 

pojišťovny tyto nové výkony nasmlouvají, což je plně v gesci zdravotních pojišťoven. 

 

Dopady navrhované vyhlášky do systému veřejného zdravotního pojištění na rok 2017 

rozdělené podle skupin: 

 

1) Zdravotní výkony bez dopadu do systému - zdravotní výkony byly již poskytovány a 

hrazeny, nyní dochází pouze k upřesnění jejich vykazování beze změny bodového 

ohodnocení. Jedná se např. o některé výkony odbornosti klinické logopedie, 

univerzálních mezioborových výkonů, některé výkony ftizeologie a pneumologie, 

kardiologie a lékařské mikrobiologie. 

 

2) Nové výkony, které jsou prováděny v rámci hospitalizace v lůžkových zařízeních. U 

těchto výkonů dopad závisí na konkrétních dohodách mezi pojišťovnou a 

poskytovatelem o navýšení paušální úhrady, případně hrazení výkonů nad rámec 

paušálu. Maximální dopad těchto nových výkonů je cca 30 mil. Kč. Jedná se především 
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o nový výkon vaporizace prostaty, kde je pravděpodobné, že dojde k dohodě mezi 

zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb na sjednání individuálně 

smluvně sjednané složce úhrady (tzv. balíčkové úhrady). 

 

3) Zrušené výkony - byla zrušena řada výkonů odbornosti 813, alergologická a 

imunologická laboratoř, a odbornosti 816, laboratoř lékařské genetiky. Výkony byly 

zrušeny z důvodu, že nebyly v praxi jakkoliv využívány a vykazovány. 

 

4) Nové výkony, které jsou prováděny ambulantně. Jedná se hlavně o výkony odbornosti 

diabetologie, gastroenterologie, alergologie a klinické imunologie, klinické onkologie, 

gynekologie a porodnictví, algeziologie, otorinolaryngologie, urologie, laboratoře 

alergologické a imunologické. U těchto výkonů se odhaduje nárůst výdajů o cca 110 mil. 

Kč, přičemž přes polovinu z toho tvoří nové výkony nemocničního lékárenství. 

 

5) Novelizované výkony prováděné poskytovateli lůžkové péče. U těchto výkonů dopad 

závisí na konkrétních dohodách mezi pojišťovnou a poskytovatelem o navýšení paušální 

úhrady, případně hrazení výkonů nad rámec paušálu. Nejvyšší nárůst se očekává u 

výkonů v odbornostech onkologie, pneumologie a ftizeologie, dermatovenerologie a 

popáleninová medicína. Maximální dopad do systému veřejného zdravotního pojištění 

lze odhadnout na cca 221 mil. Kč. 

 

6) Novelizované výkony prováděné poskytovateli mimo-nemocniční ambulantní péče. 

Jedná se do značné míry o stejné výkony jako v předchozím bodu. Rozdíl je v dopadech 

na systém veřejného pojištění, kde v mimo-nemocniční ambulantní sféře lze očekávat 

nárůst úhrad s vyšší pravděpodobností než v nemocnicích z důvodu odlišných 

úhradových mechanismů. U novelizovaných výkonů prováděných mimo nemocnice se 

celkový dopad odhaduje na cca 222 mil. Kč. 

 

7) Nové výkony, u kterých není znám očekávaný dopad ani frekvence vykazování. Jedná se 

především o některé výkony odbornosti gynekologie, laboratoře alergologické a 

imunologické, a laboratoře lékařské genetiky. Na základě podobných změn v seznamu 

výkonů v minulých letech lze pouze hrubě aproximovat budoucí dopady do systému 

veřejného zdravotního pojištění ve výši 35 mil. Kč.  

 

8) U výkonů všeobecné sestry v sociálních službách včetně přeřazení do vyšší režijní 

skupiny se celkový dopad odhaduje na 250 mil. Kč. 

 

Celkově tedy odhadujeme dopad do systému veřejného zdravotního pojištění na rok 2017 v 

maximální výši cca 880 mil. Kč. Tento dopad je již zahrnut v limitech nastavených v 

úhradové vyhlášce pro rok 2017, a tudíž by vyhláška neměla výrazným způsobem změnit 

dopady na zdravotní pojišťovny uvedené v důvodové zprávě k vyhlášce č. 348/2016, o 

stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017. 

 
Přínosy:  

 

Vydání vyhlášky, která odpovídá dosaženému stavu medicíny i organizace zdravotnictví, je 

předpokladem pro správné fungování systému poskytování hrazených zdravotních služeb. 

Proto předkladatel považuje ponechání dosavadní úpravy a neprovedení novelizace vyhlášky 

za nežádoucí. Žádoucí naopak je dosažení stavu, kdy poskytnuté zdravotní služby budou 
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hrazeny adekvátně prostřednictvím úhrady provedených zdravotních výkonů, přičemž tyto 

zdravotní výkony budou odpovídat skutečně poskytnutým zdravotním službám. 

 

Přínos navrhované vyhlášky je tedy především v kvalitativní rovině. Novelizovaná vyhláška 

bude reflektovat současnou úroveň medicínského poznání, změny jiných právních předpisů a 

dojde též k opravě některých nepřesností, na které bylo upozorněno při praktické aplikaci 

vyhlášky. 

 

4. Návrh řešení 

 

Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

 

S ohledem na cíl právní úpravy byla jako varianta k realizaci zvolena I. varianta. Tato varianta 

s sebou nepřináší významné zvýšení administrativních nákladů a celkový dopad opatření 

přinese zvýšené nároky na objem finančních prostředků ze systému veřejného zdravotního 

pojištění na úrovni cca 0,2 % celkového objemu úhrad z veřejného zdravotního pojištění. 

 

Oproti nulové variantě vede zvolená varianta ke splnění stanovených cílů. To znamená, že 

reflektuje změny nutné z hlediska platné a účinné právní úpravy, stejně jako rozvoj 

jednotlivých medicínských oborů, rozvoj nových léčebných metod a veřejný zájem na 

zajištění zdravotních služeb.  

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování  

 

Za implementaci regulace budou odpovídat poskytovatelé zdravotních služeb a zdravotní 

pojišťovny, jako subjekty provádějící v České republice veřejné zdravotní pojištění. Ve všech 

případech jde o činnosti, které jsou poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními 

pojišťovnami již prováděny. Přezkum účinnosti navržených legislativních opatření provádí 

Ministerstvo zdravotnictví v rámci své kontrolní činnosti, v součinnosti s Ministerstvem 

financí, popř. prostřednictvím zástupců státu ve statutárních orgánech zdravotních pojišťoven.  

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

 

Přezkum účinnosti regulace bude prováděn průběžně Ministerstvem zdravotnictví 

ve spolupráci s dotčenými subjekty. Jako platforma pro tento přezkum bude sloužit Pracovní 

skupina. 

 

7. Konzultace a zdroje dat 

 

Konzultace byly provedeny formou projednání a schválení navržených změn výše uvedené 

vyhlášky v  Pracovní skupině za účasti zástupců České lékařské společnosti Jana Evangelisty 

Purkyně, Otevřeného svazu zdravotních pojišťoven ČR, Svazu zdravotních pojišťoven ČR, 

Asociace nemocnic ČR, České asociace sester, České lékařské komory, Sdružení 

ambulantních specialistů, Sdružení praktických lékařů ČR, České farmaceutické společnosti 

ČLS JEP a Ministerstva zdravotnictví. Projednávání navržených změn se rovněž účastní 

zástupce zastřešující pacientské organizace. Pracovní skupina je odborná platforma, kde se 

v pravidelných intervalech (obvykle každý měsíc) osobně scházejí zástupci výše uvedených 

subjektů. Účelem schůzek pracovní skupiny je projednání navržených změn vyhlášky. Těmi 

jsou úpravy stávajících výkonů, zavedení nových výkonů a vypuštění zdravotních výkonů, 

které již v praxi nejsou prováděny. Změny jsou projednávány s odbornými společnostmi a 
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zdravotními pojišťovnami tak, aby všechny zdravotní výkony byly v souladu s moderními 

medicínskými poznatky.  

 

Pracovní skupina je odborným poradním sborem Ministerstva zdravotnictví a napomáhá svou 

činností k objektivnímu posuzování návrhů na změny vyhlášky zařazením nových 

zdravotních výkonů či změnou a vyřazením stávajících zdravotních výkonů s cílem přispět k 

zajištění kvality a dostupnosti zdravotních služeb a fungování systému zdravotnictví a jeho 

stability v rámci finančních možností systému veřejného zdravotního pojištění.  Činnost 

Pracovní skupiny je kontinuální proces, v rámci kterého je posuzována, popř. přehodnocována 

medicínská efektivita, určována relativní nákladovost jednotlivých výkonů, odhadnuty 

celkové nároky na systém veřejného zdravotního pojištění a provedeno porovnání 

s prokázaným léčebným přínosem stávajících postupů určených k léčbě ve stejné či obdobné 

indikaci. 
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