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III. 
ODŮVODNĚNÍ                         

Podle schváleného Plánu přípravy vyhlášek na rok 2017 se k tomuto materiálu nezpracovává 
hodnocení dopadů regulace (RIA). 
 

I. OBECNÁ ČÁST 

1. Důvod předložení a cíle 
 
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 108 zdravotních 
výkonů a 2 zdravotní výkony jsou navrženy ke zrušení.  
 
Navrhovaná novelizace vyhlášky je vyvolána zejména nutností: 

1. zařadit do vyhlášky 46 nových zdravotních výkonů, 
2. vyřadit z vyhlášky 2 obsoletní zdravotní výkony již vzhledem k novějším 

medicínským metodám, 
3. zajistit odstranění technických nedostatků vyhlášky (např. zrušení tří odborností 804 – 

lékařská parazitologie, 805 – lékařská virologie a 822 – laboratoř lékařské mykologie), 
4. aktualizovat 60 stávajících zdravotních výkonů (např. zdravotní výkony odbornosti 

107 – kardiologie, 205 – pneumologie a ftizeologie, 501 – chirurgie, 701 – 
otorinolaryngologie, 801 – klinická biochemie), 

5. zařadit novou odbornost 926 – domácí paliativní péče, 
6. zařadit ve veřejném zájmu v souvislosti s rozvojem medicínských oborů výkony 

robotické chirurgie, vybrané výkony ambulantní chirurgie, výkony kardiologie, 
otorinolaringologie, urologie, klinické biochemie, diabetologie a další. 
 

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, 
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 
indikaci. Ministerstvo zdravotnictví vzory návrhu registračního listu zdravotního výkonu 
včetně pokynů pro jeho vyplnění zveřejňuje na internetových stránkách. Na internetových 
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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 v § 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. 421/2016 Sb., která nabyla 
účinnosti k 1. lednu 2017. 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. 
 
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. 
 
Popis cílového stavu 
 
Cílem tohoto návrhu je provést nezbytné změny ve vyhlášce s ohledem na:  

1) změny nutné z hlediska platné a účinné právní úpravy, 
2) rozvoj jednotlivých medicínských oborů, 
3) míru inflace, která je vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu 

spotřebitelských cen, 
4) veřejný zájem na zajištění zdravotních služeb. 

 
Podrobněji jsou jednotlivé změny vysvětleny ve zvláštní části odůvodnění. 
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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. 
 
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.  
 
I. varianta: 
 
Novela stávající vyhlášky tak, jak je navrhováno. V oblasti legislativní reflektuje I. varianta 
podmínky stanovené:  

• zákonem č. 48/1997 Sb., 
• zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a 

specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře 
a farmaceuta, 

• zákonem 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, 

• vyhláškou č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních 
lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů. 
 

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: 
 všeobecného praktického lékařství 
 kardiologie 
 chirurgie, cévní chirurgie a kardiochirurgie 
 gynekologie a porodnictví 
 otorinolaryngologie 
 urologie 
 klinické biochemie 
 univerzálních mezioborových výkonů 

 
Zákon č. 48/1997 Sb. 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.  
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- zrušení obsoletních výkonů, popř. již vzhledem k novějším medicínským metodám, 
nepoužívaných zdravotních výkonů 
 jedná se především o výkony odbornosti 501 – chirurgie 

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

legislativou (např. úprava omezení frekvencí a omezení místem u kardiologických 
výkonů, které v loňském roce prošly velkou revizí v souvislosti s vydáním nových 
radiologických standardů, ovšem současně došlo technickým nedopatřením 
k nastavení chybné frekvence na 1x denně, což v praxi způsobuje problémy). 

 
Nejdůležitější změny ve výkonech ve veřejném zájmu na zajištění zdravotních služeb, které I. 
varianta reflektuje, jsou: 
Zařazení nových výkonů v oblasti:  

- Praktického lékařství pro děti a dorost 
Zařazení nového výkonu zajistí stanovení racionální antibiotické léčby v případě 
výskytu infekce močových cest. 
 

- Diabetologie 
Nový výkon je zařazen z důvodu zajištění zhotovení speciálních kontaktních fixací a 
dlah v případě onemocnění syndromu diabetické nohy. 
 

- Robotické chirurgie 
Návrh zařazuje do novely vybrané výkony robotické chirurgie, přičemž některé z nich 
jsou již hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. 
 

- Ambulantní chirurgie  
 Do návrhu byly zařazeny vybrané výkony ambulantní chirurgie, které byly 
zrevidovány, tak  aby co nejvíce odpovídaly skutečnosti. U některých výkonů dochází 
k ponížení bodové  hodnoty, a to z důvodu odstranění nadbytečného materiálu, v ostatních 
případech dochází  naopak k navýšení z důvodu chybějícího materiálu, který je ve výkonu 
jednoznačné  spotřebován. 
 Současně dochází k úpravě výkonů dětské chirurgie, které zajišťují poskytování 
lehkých sáder.  Dochází k rozšíření indikací. 

 
- Kardiologie  

Novela zařazuje návrhy na úpravu stávajících kardiologických výkonů, kde dochází 
k technické úpravě omezení frekvence. 
 

- Otorinolaringologie  
Jedná se o nové výkony, které pojištěncům zajistí nové přístupy v léčbě a diagnostice 
otorinolaryngologických onemocnění. 
  

- Urologie 
Jedná se o nové výkony. Z důvodu obdobné indikace a stejného provedení mají 
výkony společné využití jak v urologii, tak i koloproktologii. 
 

- Klinické biochemie  
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Návrhy na úpravu stávajících výkonů, a to navýšení omezení frekvence, z důvodů 
častějšího opakování. Tato vyšetření poskytují pouze dvě pracoviště v České 
republice. 
 

- Mezioborových výkonů 
Jedná se o úpravu stávajícího výkonu, který lékařům zajistí vícekrát za den vykazovat 
výkon dle různé diagnózy podléhající dispenzarizaci. A dále o zařazení nového 
výkonu pro urgentní příjem. 
 

- Rozšíření kategorie 5 o pacienta v ochranném léčení na psychiatrii 
 
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 2018 
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 odborností kardiologie, logopedie, 
mikrobiologie.  
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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 58 mil. Kč. Jedná se především o nové výkony 
robotické prostatektomie a resekce konečníku, 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 - byly zrušeny dva výkony odbornosti 501 – chirurgie. Výkony byly 

zrušeny z důvodu přesunu do vyšší režijní kategorie. 
 
4) Nové výkony, které jsou prováděny ambulantně nebo formou domácí péče. Jedná se 

hlavně o výkony odbornosti otorinolaryngologie, urologie, klinické biochemie, výkon 
urgentního příjmu a domácí paliativní péče. U těchto výkonů se odhaduje nárůst výdajů o 
cca 280 mil. Kč, přičemž dopad nového výkonu urgentního příjmu se odhaduje na 110 
mil. Kč. 

 
5) Novelizované výkony prováděné v rámci hospitalizace. U těchto výkonů dopad závisí na 

konkrétních dohodách mezi pojišťovnou a poskytovatelem o navýšení paušální úhrady, 
případně hrazení výkonů nad rámec paušálu. Výrazný nárůst se očekává u výkonů v 
odbornosti oftalmologie a u některých mezioborových výkonů. Dále je vyčíslen dopad 80 
mil. Kč v souvislosti s pacienty v ochranném léčení na psychiatrii. Maximální dopad do 
systému veřejného zdravotního pojištění lze odhadnout na cca 106 mil. Kč. 

 
6) Novelizované výkony prováděné ambulantně. Jedná se do určité míry o stejné výkony 

jako v předchozím bodu. Rozdíl je v dopadech na systém veřejného pojištění, kde v 
ambulantní sféře lze očekávat nárůst úhrad s vyšší pravděpodobností než v nemocnicích z 
důvodu odlišných úhradových mechanismů. U novelizovaných výkonů prováděných 
ambulantně se celkový dopad odhaduje maximálně na cca 199 mil. Kč. 

 
Celkově tedy odhadujeme dopad do systému veřejného zdravotního pojištění na rok 2018 v 
maximální výši cca 673 mil. Kč. Jedná se o horní hranici hodnot modelovaných dopadů bez 
uplatnění regulací a limitů daných úhradovou vyhláškou. S tímto dopadem je počítáno při 
přípravě úhradové vyhlášky na rok 2018 a finanční dopady návrhu nezpůsobí deficitní 
hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění. 
 
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 
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. 
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4. Návrh 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 
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 
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celkové nároky na systém veřejného zdravotního pojištění a provedeno porovnání 
s prokázaným léčebným přínosem stávajících postupů určených k léčbě ve stejné či obdobné 
indikaci. 
 
8. 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 doplnění, popř. 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.  
 
9. 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. 
 
 
10. 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, tj. v hodnotě 280 mil. Kč. Zároveň je pro rok 2018 zajištěn nárůst 
disponibilních prostředků do systému veřejného zdravotního pojištění zvýšeným výběrem 
pojistného na veřejné zdravotní pojištění daným predikovaným zvyšováním mezd a platů a 
zvýšením platby za státní pojištěnce. Možné navýšení nákladů zdravotních pojišťoven bude 
kryto těmito prostředky. 
 
 
11. 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. 
 
12. DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SOCIÁLNÍ DOPADY NAVRHOVANÉ 
PRÁVNÍ ÚPRAVY 
Navrhovaná novela nebude mít dopad na životní prostředí ani sociální dopady.    
 
13. 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. 
 
14. 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. 
 
15. 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. 
 
16. 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. 
 
17. 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 
 
K čl. I 
 
K bodu 1 (Kapitola 2 bod 6) 
Jedná se o  úpravu/specifikaci dosavadní podmínky vykazování v případě kvalifikace nositele 
použité v kalkulaci zdravotního výkonu. Výkon s nositelem s vyšší kvalifikací může být 
vykázán i nositelem s nižší kvalifikací, pokud je umožněno podle zákona č. 95/2004 Sb., o 
podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti 
k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a dle 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, poskytovat tento výkon nositelem s nižší kvalifikací 
pod odborným dohledem. 
 
K bodu 2 (Příloha Kapitola 4 bod 2) 
Jedná se o úpravu textu v obecné části k výkonu Kvantitativní stanovení CRP, kdy dochází 
k vypuštění podmínky, že lze výkon vykazovat jen při doložené účasti na úvodním odborném 
certifikovaném školení o této metodě pořádaném na akreditovaném pracovišti ve spolupráci 
odborných společností a pracovišť zajišťujících postgraduální vzdělávání dle jednotné 
metodiky. Neexistuje žádný rozdíl v rozhodovacím procesu u lékaře, který stanovuje CRP ve 
své ordinaci proti lékaři, který si nechá vyšetřit  CRP v laboratoři. Oba dělají stejné 
rozhodnutí a mají k tomu stejnou erudici, ale jeden je povinen se zúčastnit školení a druhý 
nikoliv.  
 
K bodu 3 (Příloha Kapitola 4 bod 47a.) 
Jedná se o zařazení podmínek vykazování nových výkonů pro poskytování domácí péče o 
pacienta v terminálním stavu, a to výkon č.. 80090 Agregovaný výkon domácí paliativní péče 
– klinicky nestabilní pacient a 80091 Agregovaný výkon domácí paliativní péče – klinicky 
nestabilní pacient se závažnými symptomy. Výkony a jejich podmínky byly vytvořeny na 
základě pilotního programu „Mobilní specializované paliativní péče“ a mají zajistit paliativní 
péči o pacienty v terminálním stavu ve vlastním sociálním prostředí.  
 
K bodu 4 (Příloha Kapitola 4 bod 49.8.) 
Jedná se o zařazení podmínek vykazování výkonu pro poskytování zdravotní péče na 
urgentním příjmu. Systém urgentního příjmu umožňuje včasnější a tím efektivnější 
diagnostiku a léčbu urgentních stavů. Urgentní příjem zajistí rychlé třídění nemocných podle 
naléhavosti ošetření (triage), neprodlenou péči o akutně nemocné pacienty, jejich stabilizaci a 
nedojde tedy ke zhoršení stavu při čekání na vyšetření. Péče týmů na urgentním příjmu o 
pacienta se závažným ohrožením zdraví nebo života nemá dosud stanovenou adekvátní 
úhradu, lze vykázat pouze jedno cílené vyšetření, zatímco v praxi jsou provedeny minimálně 
dvě vyšetření (jedno komplexní a druhé cílené). Při současném nastavení je tedy pro 
poskytovatele finančně výhodnější pacienta hospitalizovat, aniž by to bylo z medicínského 
hlediska nutné. Tento nový výkon by měl nastavit dostatečnou úhradu za péči o pacienta, 
který je observován na lůžku urgentního příjmu minimálně 2 hodiny a pak je buď 
hospitalizován, nebo propuštěn do ambulantní péče). 
 
K bodu 5 (Příloha Kapitola 5 bod 9.) 
Do Kapitoly 5, která mimo jiné stanoví pravidla vykazování výkonů společně s ošetřovacími 
dny (OD) resuscitační a intenzivní péče, jsou doplněny výkony Transplantace 
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Langerhansových ostrůvků a Implantace ECMO ((Extrakorporální membránová oxygenace). 
Jejich popisy i obsahy odpovídají výkonům, které lze vykazovat spolu s výkony OD 
intenzívní péče.  
 
K bodu 6 (Kapitola 6 bod 1) 
Jedná se o doplnění kategorie „5“ o pacienta ve výkonu ochranného léčení ústavního. 
Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních 
služeb, ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb., požaduje navýšení minimálního personálního 
zabezpečení o 2,0 úvazku sanitáře nebo ošetřovatele a o 0,3 úvazku psychologa ve 
zdravotnictví nebo klinického psychologa na 30 lůžek, pokud je zajišťováno ochranné léčení 
(ochranná léčba), což navyšuje celkové osobní náklady poskytovatele zdravotních služeb 
minimálně o 10 – 12 % oproti stavu, kdy na příslušném lůžkovém oddělení ochranné léčení 
zajišťovat nemusí. 
Většina pacientů ve výkonu ochranného léčení ústavního je aktuálně zařazena do kategorie 3 
nebo 4. Paušální zařazení všech těchto pacientů do kategorie 5 v průměru navýší úhradu za 
péči o tyto pacienty o cca 10 – 12 % oproti stávajícímu stavu, což alespoň zčásti odpovídá 
vyšším osobním nákladům poskytovatele lůžkové zdravotní péče nutným pro zajišťování 
tohoto typu zdravotní péče podle vyhlášky č. 99/2012 Sb. 
 
K bodům 7, 8, 9 (Příloha Kapitola 7 body 1, 2) 
Minutové režijní sazby se valorizují z důvodu inflace. Nové režijní sazby se vypočtou vždy 
k 1. červenci kalendářního roku tak, že se k současné hodnotě přičte průměrná 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 zpravidla v 
období od 1. ledna do 31. prosince následujícího kalendářního roku. 
 
K bodu 10 (Příloha Kapitola 8 bod 2.1.2) 
Jedná se o technickou opravu textu, která byla opomenuta minulý rok, kdy byl do vyhlášky 
přidán nový dopravní výkon „Přeprava pacienta v sídle vyššího územního samosprávného 
celku v pásmu 1-8 km“. Při sjednávání paušální částky se postupuje podle vzorce: počet bodů 
v pásmu 1 – 8 km x hodnota bodu x průměrná vzdálenost na jednotku převozu v km. Nikoliv 
v pásmu 1 – 30 km. 
 
K bodu 11 (Příloha Kapitola 8 bod 7) 
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.  
 
Dosavadní výkon č. 20 – Přeprava pacienta soukromým vozidlem je  novelou vyhlášky 
odstraněn. U výpočtu konečné ceny jednoho km není možné aplikovat hodnotu bodu z 
úhradové vyhlášky, jelikož úhradová vyhláška je určena toliko pro stanovení výše úhrad a 
hodnot bodu poskytovatelům zdravotních služeb. Náhrada cestovních nákladů je určena 
pacientovi, proto není vhodné určovat hodnotu bodu analogicky dle úhradové vyhlášky. 
Korektní postup je aplikovat hodnotu bodu ve výši 1 Kč. Tento výkon bude nově regulován 
prostřednictvím cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví, právě vzhledem k povaze 
tohoto výkonu. 
 
K bodu 12  
Jedná se o úpravu popisu stávajícího výkonu, kdy je odstraněna podmínka, že lékař musí být 
proškolený v trombotickém centru. Není žádný rozumný důvod, aby lékař, který provádí 
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vyšetření INR ve své ordinaci, musel toto školení absolvovat, zatímco lékař, který dostane 
výsledek z INR laboratoře, nikoliv. Oba k tomu mají stejnou erudici a žádných speciálních 
kurzů v antitrombotickém centru není třeba.  
 
K bodu 13 
Jedná se o zařazení nového výkonu pro průkaz infekcí močových cest pomocí kultivace na 
třech agarových médiích. Kromě agaru CLED (Cystine Lactose Electrolyte-Deficient) a 
MacConkeyho agaru obsahuje test také selektivní médium pro Escherichia coli určené 
specificky k detekci gramnegativních mikroorganismů produkujících β-glukuronidázu. 
Nejčastějším původcem infekcí močových cest patřícím do této skupiny je druh Escherichia 
coli. Výkon zajistí poskytnutí racionální ATB terapie v případě průkazu infekce močových 
cest, zajistí také zkrácení doby určení diagnózy, zamezí špatné skladování vzorků při 
transportu nativní moče, pozitivní test lze poslat do laboratoře k další identifikaci a zjištění 
případné rezistence.  
 
K bodu 14 
Jedná se o úpravu stávajících výkonů. V rámci Evropské unie je aktuálně připravován návrh 
nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti a o zrušení nařízení č. 1102/2008, který je 
projednáván pod číslem 2016/0023 (COD). Použití amalgámu u dočasných zubů, u dětí do 15 
let věku, u těhotných a u kojících žen bude zakázáno od 1. 7. 2018.   Od 1. 1. 2018 nabyde 
účinnosti novela zákona č. 48/1997 Sb., kde je stanoveno, že pro uvedené skupiny budou 
nadále hrazeny zubní výplně s použitím skloionomerního cementu. S ohledem na to je nutné 
upravit v i popis těchto výkonů. 
 
K bodu 15 
Jedná se o zařazení nového výkonu, který umožňuje zhotovení kontaktních fixací a dlah 
pacientům, kteří se léčí s onemocněním syndromu diabetické nohy. Pomocí speciálních 
kontaktních fixací/dlah je možné léčit pacienty ambulantně a snížit tak frekvenci a délku 
hospitalizací pacientů se syndromem diabetické nohy (SDN) i dobu jejich hojení, což přináší 
značné ekonomické úspory. Předpokládáme léčbu u cca 3 % pacientů léčených aktuálně pro 
syndrom diabetické nohy (SDN) na specializovaných pracovištích, tj. do cca 8000 výkonů 
ročně. Zhotovení individuální odlehčovací pomůcky v podobě speciální kontaktní fixace nebo 
speciální kontaktní dlahy je považováno za nejefektivnější metodu odlehčení syndromu 
diabetické nohy (SDN) – především diabetických ulcerací na nohou, neuropatické Charcotovy 
osteoarthropatie a stavů po operačních výkonech na nohou, případně i osteomyelitid kostí 
nohou u diabetiků. Funkce speciálních kontaktních fixací/dlah spočívá v redukci plantárních 
tlaků i třecích sil, které jsou často u SDN patologicky zvýšeny, a ve snížení šíření infekce i 
rizika vzniku deformit. 
 
K bodu 16 
Jedná se o přeřazení stávajícího výkonu z odbornosti 809 – radiologie a zobrazovací metody 
do odbornosti 110 – klinická osteologie a jeho aktualizaci. Výkon v současně platné vyhlášce 
již neodpovídá realitě - především pořizovací hodnota přístroje je v současné době již 
neaktuální. Podle doložených faktur od poskytovatelů zdravotních služeb k nákupu přístrojů, 
se pořizovací hodnoty pohybují v rozmezí 1 226 000 - 1 700 000 Kč. Dále jsou upraveni časy 
nositelů výkonů. 
 
K bodu 17 
Jedná se o úpravu stávajících výkonů kardiologie. V případě výkonů 17117 KORONÁRNÍ 
STENT/NAVAZUJE NA PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKU - PTCA, 
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89425 LEVOSTRANNÁ VENTRIKULOGRAFIE A SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE 
OBOU VĚNČITÝCH TEPEN, 89429 SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE OBOU 
VĚNČITÝCH TEPEN, 89431 SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFIE JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY, 
BYPASSU, JINÉ SRDEČNÍ STRUKTURY, AORTY NEBO PŘÍSTUPOVÝCH CÉV, 
89435 PERKUTÁNNÍ TRANSLUMINÁLNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA (PTCA) 
JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY a 89437 PERKUTÁNNÍ TRANSLUMINÁLNÍ KORONÁRNÍ 
ANGIOPLASTIKA (PTCA) VÍCE VĚNČITÝCH TEPEN NEBO OPAKOVANÁ 
PERKUTÁNNÍ TRANSLUMINÁLNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA TÉŽE TEPNY se 
jedná o úpravu omezení frekvence. V předchozích seznamech zdravotních výkonů nebyla u 
těchto výkonů zavedena limitace frekvence výkonů v rámci jednoho dne. V rámci komplexní 
úpravy většího počtu intervenčních výkonů pro rok 2017 došlo technickým nedopatřením 
k nastavení frekvence na 1x denně. V některých případech je nutné (změna klinického stavu, 
subakutní komplikace chirurgické nebo PTCA revaskularizace) provést výkon během dne 
opakovaně.  
V případě výkonů 17620 PRIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU - DEFIBRÁTORU 
SE ZAVEDENÍM ELEKTROD ENDOVASÁLNÍM PŘÍSTUPEM, 17621 
REIMPLANTACE KARDIOVERTERU - DEFIBRILÁTORU, 55213 
PRIMOIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO DVOUDUTINOVOU 
STIMULACI a 55219 REIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU BEZ ZÁKROKU NA 
ŽÍLE se jedná o úpravu omezení místem na S – specializované pracoviště.  
V případě výkonu 17210 KATETRIZAČNÍ ALKOHOLOVÁ SEPTÁLNÍ ABLACE se jedná 
o odstranění technické chyby stávajícího výkonu. Při kalkulaci výkonu došlo v elektronické 
aplikaci v databázi k seznamu zdravotních výkonů k chybnému zadání času nositele výkonu 
30 minut, ovšem správně má být 60 minut. Tato chyba se odrazila v kalkulaci přímých 
nákladů výkonu, proto je nutné chybu odstranit a uvést tak údaje o výkonu do souladu 
s vyhláškou 421/2016 Sb. 
 
K bodu 18  
Jedná se o technickou úpravu stávajícího výkonu rehabilitační a fyzikální medicíny. V popisu 
výkonu je odkazováno na nositele výkonu, a to lékaře a také fyzioterapeuta. Vzhledem 
k tomu, že fyzioterapeut má již vlastní index, je provedena úprava nositele v souladu se 
zněním popisu výkonu, kde byl původně uváděn index pro nelékařského zdravotnického 
pracovníka. 
  
K bodu 19 
Jedná se o technickou úpravu existujícího výkonu, kdy bylo v kalkulaci přímo 
spotřebovaných léčivých přípravků počítáno s nereálným množstvím Atropinu. 
 
K bodu 20 
Jedná se o úpravu popisu stávajícího výkonu trasfúzního lékařství. Zavedení a postupné 
rozšiřování nestejno-skupinových transplantací orgánů (ledvin, jater atd.), kdy dárce a 
příjemce orgánu mají rozdílnou krevní skupinu v systému AB0, vyvolalo potřebu 
opakovaného vyšetření titrace protilátek anti-A/anti-B jako známky rejekce orgánů. Vyšetření 
titrace je indikováno opakovaně v pooperačních dnech /nejčastěji jedenkrát denně), ale i 
vícekrát denně v případě, že rostoucí titr vyvolal nutnost provádění léčebných plazmaferéz 
nebo imunoadsorpcí, kterými se tento titr protilátek snižuje (titr protilátek se vyšetřuje před 
plazmaferézou a po ní jako průkaz efektivity plazmaferézy). 
 
K bodu 21 
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Jedná se o formální zrušení stávajících chirurgických výkonů v nižší režijní skupině, které 
jsou zrušeny z důvodu přesunu do vyšší režijní skupiny, vzhledem k náročnosti poskytnuté 
zdravotní péče. 
 
K bodům 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 31 
Jedná se o aktualizaci stávajících výkonů ambulantní chirurgické péče včetně zařazení nových 
výkonů. Ve výkonech dochází především k aktualizaci materiálů. V některých případech 
dochází k ponížení bodové hodnoty (vzhledem k nadbytečnému množství materiálu), naopak 
v jiných případech dochází k doplnění chybějícího materiálu, který je během výkonu reálně 
spotřebován. Dále jsou v souvislosti se zařazením nových výkonů pro použití plastové fixace 
upraveny stávající výkony pro sádrové fixace, např. je zrevidován použitý materiál a dále je u 
těchto výkonů sjednocená frekvence vykazování na 2krát za den pro případ možné 
rekonstrukce sádrového obvazu. Tyto změny byly opakovaně projednávány a dosud nebyly 
do novely vyhlášky promítnuty, což chirurgický obor značně podhodnocuje. Odhadovaný 
dopad uvedených změn do systému veřejného zdravotního pojištění je vyčíslen na 80 mil. Kč. 
 
V případě výkonů POUŽITÍ VIDEOSKOPICKÉ OPERAČNÍ SESTAVY PŘI OPERAČNÍM 
VÝKONU Á 10 MINUT a POUŽITÍ VIDEOSEKVENCE PŘI MINIINVAZIVNÍM 
OPERAČNÍM VÝKONU Á 10 MINUT se jedná o zařazení nových výkonů, kterými se 
vykazuje amortizace speciální videoskopické techniky.  K výkonům se nepočítá ani čas 
nositele, ani minutová režie. Tyto výkony se vykazují s výkonem č. 63649 ZAVEDENÍ 
PERIURETRÁLNÍCH IMPLANTÁTŮ, který byl vydán vyhláškou č. 421/2016 Sb. Bez 
těchto výkonů nelze tento výkon vykazovat.  
 
K bodu 33 
Jedná se o rozšíření dětských chirurgických výkonů k zajištění použití lehkých polymerových 
dlah a obvazů pro indikované případy u dospělých pacientů. Souhrn indikací je: osoby s 
neurosvalovou dystrofií, osoby po iktu, s trombofilními stavy a onkologická onemocnění v 
pokročilém stadiu. Jedná se o plastové fixace pro ošetření 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.  
 
K bodům 32, 34, 35, 37, 46 
Jedná se o zařazení nových výkonů odbornosti chirurgie, cévní chirurgie, kardiochirurgie, 
gynekologie a urologie, které pacientovi zajistí zdravotní péči prostřednictvím moderních 
robotických systémů. 
ROBOTICKY ASISTOVANÁ RESEKCE KONEČNÍKU 
Roboticky asistovaná léčba rektálního karcinomu je na některých zahraničních i tuzemských 
pracovištích prováděna zcela rutinně. Operační pole je lokalizováno v oblasti pánve, tzn. v 
anatomicky omezeném a operačně obtížně dostupném prostoru, kde použití robotického 
systému je výhodné. V případě nekomplikovaného průběhu je významně zkrácená doba 
hospitalizace i rekonvalescence nemocného. V renomovaných periodicích bylo publikováno 
dostatek kvalitních prací, které primárně potvrdily proveditelnost i bezpečnost robotické 
metody a posléze i pozitivní klinické i onkologické výsledky. Do systému veřejného 
zdravotního pojištění se předpokládá minimální dopad, protože výkon je již ze systému 
veřejného zdravotního pojištění hrazen. 
 
ROBOTICKY ASISTOVANÝ BYPASS V AORTO-ILIAKO-FEMORÁLNÍ OBLASTI 
NEBO MEZI AORTOU (PÁNEVNÍ TEPNOU) A VISCERÁLNÍ TEPNOU 
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ROBOTICKY ASISTOVANÁ REKONSTRUKCE VÝDUTĚ V AORTO-ILIAKO-
FEMORÁLNÍ OBLASTI NEBO VISCERÁLNÍCH TEPEN 
ČR je v oblasti roboticky asistované cévní chirurgie na světové špičce a řada pracovišť z 
USA, Evropy i Asie úzce S ČR v této oblasti spolupracuje. V ČR byla vyvinuta zásadní 
strategie chirurgického přístupu pro robotickou cévní chirurgii, které je možno využít u 
většiny velkých cévních operací. Počáteční vyšší cena robotické operace je vyvážena nižšími 
náklady peroperačními, náklady na hospitalizaci i rekonvalescenci. V konečném výsledku je 
ekonomická náročnost těchto výkonů nižší a to i bez započítání délky pracovní neschopnosti. 
Počet očekávaných výkonů na jedno pracoviště provádějící robotickou cévní chirurgii je 75-
100/rok. Nový výkon nahrazuje klasickou cévní operativu v uvedených typech operací. 
 
ROBOTICKY PROVEDENÁ NEBO ASISTOVANÁ OPERACE NA KORONÁRNÍCH 
TEPNÁCH – AORTOKORONÁRNÍ BYPASS (TECAB OPERACE) 
ROBOTICKY PROVEDENÁ NEBO ASISTOVANÁ OPERACE NA 
ATRIOVENTRIKULÁRNÍCH CHLOPNÍCH, SRDEČNÍCH SÍNÍCH A MEZISÍŇOVÉ 
PŘEPÁŽCE (LEAR OPERACE) 
Kardiochirurgie je velmi specifický obor, u kterého se ani přes opakované snahy v minulosti, 
nepodařilo zavést do rutinní praxe žádný z minimálně invazivních či endoskopických výkonů. 
Hlavním a zásadním důvodem bylo především to, že kardiochirurgie je na rozdíl od ostatních 
chirurgických oborů, které jsou více či méně obory ablativní, spíše oborem rekonstrukčním a 
implantačním. Tento rozdíl byl hlavní příčinou toho, proč klasická torakoskopie s rigidními 
instrumenty nenašla v kardiochirurgii širší uplatnění a proč jen některá kardiochirurgické 
pracoviště nabízejí systematický program minimálně invazivní kardiochirurgie. Překonat 
překážku rigidních instrumentů trvalo delší dobu, a zásadní a revoluční průlom přinesla až 
představení telemanipulačních (robotických) systémů, které umožňují pohyb na konci 
rigidních torakoskopických nástrojů. Tyto výhody jsou pro rozvoj minimálně invazivní 
kardiochirurgie zcela zásadní a bez tohoto technologického pokroku by některé miniinvazivní 
kardiochirurgické výkony nebyly vůbec možné. Předpokládaný počet výkonů se bude odvíjet 
od počtu robotických kardiochirurgických center, lze očekávat, že v prvních letech se bude 
počet výkonů pohybovat v počtu zhruba 50-100 výkonů v jednom či dvou centrech, jak 
navrhuje Česká společnost kardiovaskulární chirurgie ve svém dokumentu „Koncepce rozvoje 
robotické chirurgie v kardiovaskulární chirurgii v České republice“ ze dne 18. 9. 2012. Tyto 
výkony nahrazují výkony: 55220 Jednoduchý výkon na srdci, případně 55221 Jednoduchý 
výkon na srdci - reoperace. 
 
ROBOTICKY ASISTOVANÁ RADIKÁLNÍ LAPAROSKOPICKÁ HYSTEREKTOMIE 
Incidence karcinomu dělohy dosáhla v ČR v roce 2011 19,1 na 100.000, to je 1.023 žen. Se 
stabilním trendem vývoje patříme v EU k 5-ti zemím s nejvyšší incidencí. Radikální operační 
léčba je pro 60% pacientek ve FIGO stádiu I až II, tj. 600 žen hlavní modalitou komplexní 
terapie. Rozsah chirurgické intervence vychází z terapeutické rozvahy. Primární management 
karcinomu hrdla děložního spočívá v radikální hysterektomii, s mobilizací ureterů a 
vytvořením dostatečně velké poševní manžety se současnou adekvátní resekcí parametrií v 
závislosti na stádiu onemocnění, oboustranné adnexetomii nebo transpozici ovárií a pánevní 
lymfadenektomii. Po řadu desetiletí byla u žen s karcinomem hrdla děložního prováděna 
abdominální radikální hysterektomie s vynikajícími výsledky. Se zavedením a zdokonalením 
laparoskopie však řada operatérů začala dávat přednost tomuto přístupu v léčbě časných stádií 
karcinomu hrdla děložního. Publikované studie ukázaly menší krevní ztráty, kratší délku 
hospitalizace a rekonvalescence a současně lepší kosmetický efekt a kvalitu života při 
provádění laparoskopických radikálních hysterektomií ve srovnání s otevřeným přístupem. 
Laparoskopická radikální hysterektomie však může být pro nezkušené chirurgy velmi obtížná, 
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a to i s ohledem na to, že samotná otevřená radikální hysterektomie s sebou nese řadu rizik 
peroperačních komplikací, zejména v důsledku nezbytné extenzivní ureterolýzy a rozsáhlé 
disekce v oblasti močového měchýře a rekta pro adekvátní resekci parametrií a 
sakrouterinních vazů. Robotem asistovaná laparoskopická radikální hysterektomie nabízí lepší 
kontrolu a vizualizaci operačního pole než laparoskopie. Do systému veřejného zdravotního 
pojištění se předpokládá minimální dopad, protože výkon je již ze systému veřejného 
zdravotního pojištění hrazen. 
 
ROBOTICKY ASISTOVANÁ RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMIE 
Tento výkon zajišťuje miniinvazivní operační léčbu pacientům s karcinomem prostaty a 
přináší výhody kratšího pooperačního obnovení močové kontinence a erektilní funkce. Do 
systému veřejného zdravotního pojištění se předpokládá minimální dopad, protože výkon je 
již ze systému veřejného zdravotního pojištění hrazen. 
 
ROBOTICKÁ EXTENZIVNÍ PÁNEVNÍ NEBO RETROPERITONEÁLNÍ 
LYMFADENEKTOMIE 
Jedná se o doplňující výkon k výkonu radikální prostatektomie. 
 
ROBOTICKY ASISTOVANÁ RESEKCE LEDVINY 
Incidence karcinomu ledviny dosáhla v ČR v roce 2005 27,2 na 100 000 osob. 40 % z toho 
jsou nádory cT1 a je odhadováno, že pro resekční - ledvinu šetřící operaci je vhodných asi 1/3 
nemocných. Kvalifikovaným odhadem je pro resekční operaci ledviny vhodných cca 300 
pacientů ročně. Záchovný výkon je v posledních 10 letech doporučován proti odstranění celé 
ledviny zejména proto: 1. má v této kategorii (cT1) stejnou onkologickou úspěšnost 2. u 
nemocných v 6 a 7 deceniu (maximum karcinomu ledviny) šetřením funkce resekované 
ledviny oddaluje vznik renální insuficience. Resekční výkon lze provést otevřeně, 
laparoskopicky a roboticky. Klasická otevřená operace je ověřená, ale má dlouhou dobu 
hospitalizace a rekonvalescence, větší krevní ztráty a větší procento komplikací. 
Laparoskopická operace je technicky obtížná a vyžaduje k dosažení dobrých výsledků dlouhý 
výcvik. Zejména v začátcích je dosahováno relativně dlouhé doby ischemie ledviny (při 
zaklipování ledvinné tepny), která může vést ke snížení funkce. Robotická operace je 
jednodušší, má relativně krátkou dobu učení a má všechny výhody minimálně invazivní 
operace. Díky robotické technice jsou ischemické časy velmi krátké a šetří funkci ledviny. 
(Jiné srovnatelné metody léčby nejsou k dispozici, používané kryoterapie, radiofrekvenční 
léčba apod. jsou buď dosud experimentální techniky, nebo vhodné jako paliativní léčba). 
Očekávaný počet výkonů je 700 za rok. 
 
ROBOTICKY ASISTOVANÁ PLASTIKA LEDVINNÉ PÁNVIČKY 
Plastiku ledvinné pánvičky je možné provést otevřenou operací, laparoskopickou, robotickou 
a endoskopickou a tzv.endopyelotomií. Úspěšnost operací: otevřená 90-95%, laparoskopická 
90-95%, robotická 95%, endopyelotomie 75%. Z minimálně invazivních technik, které jsou 
zejména u dospělých pacientů metodou první volby pro krátkou dobu hospitalizace a zejména 
rekonvalescence (2-3 týdny proti 2-6 měsícům podle fyzické práce) jsou úspěšnější 
laparoskopická a robotická operace. Laparoskopická operace je problematická velmi dlouhou 
dobou učení, potřebnou k dosažení dobrých výsledků, obtížnou preparací a šitím. Robotická 
operace drží princip resekční plastiky ověřené při otevřených operacích (nejvyšší úspěšnost) a 
zachovává si přednosti minimálně invazivní operace. Endopyelotomie je dnes vhodná jen pro 
malé pánvičky a pro některé sekundární hydronefrózy. Očekávaný počet výkonů 100 za rok. 
 
ZAVEDENÍ PORTŮ PRO ROBOTICKOU OPERACI 
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MATERIÁL K ROBOTICKÉMU VÝKONU Á 30 MINUT 
Současně jsou s robotickými výkony zařazeny i výkon přístupový a materiálový, bez nichž by 
je nešlo vykazovat. Do systému veřejného zdravotního pojištění se předpokládá minimální 
dopad, protože výkon je již ze systému veřejného zdravotního pojištění hrazen. 
 
K bodu 36 
Jedná se o úpravu stávajícího urogynekologického výkonu, kdy na základě návrhu odborné 
společnosti je do kalkulace výkonu doplněn levnější přístroj. Touto změnou dojde k ponížení 
bodové hodnoty výkonu. 
 
K bodům 38, 39, 40, 41, 42, 43 a 44 
Jedná se o zařazení nových výkonů otorinolaryngologie.  
VYŠETŘENÍ VESTIBULÁRNÍCH EVOKOVANÝCH MYOGENNÍCH POTENCIÁLŮ 
Závratě bývají velmi častým důvodem návštěvy pacienta u lékaře. Uvádí se, že je to druhá 
nejčastější příčina návštěvy pacienta u lékaře po bolesti. Vyšetření funkce vestibulárního do 
současné doby bylo velice přístrojově omezené. V podstatě bylo po dlouhou dobu realizováno 
pouze pomocí elektronystagmografického vyšetření (ENG), které má pouze velmi omezenou 
výpovědní hodnotu o funkci jednotlivých částí periferního vestibulárního syndromu. 
Vestibulární evokované myogenní potenciály (VEMP) patří mezi objektivní vyšetření 
otolitového systému, jehož pomocí lze hodnotit integritu reflexního spojení mezi sakulem, 
dolním vestibulárním nervem, vestibulárními jádry, mediálním vestibulospinálním traktem a 
musculus sternocleidomastoideus v případě cervikálního cVEMPu nebo extraokulárních 
okohybných svalů v případě okulárního VEMPu – oVEMP. Je založen na principu stimulace 
sakulu silným zvukovým nebo vibračním stimulem v rozsahu 95-100 dB. Následně dochází 
po krátké latenci 12-25 ms k poklesu izometrické svalové kontrakce, jehož výsledkem je 
VEMP tvořený pozitivní vlnou p13 (P1) a negativní vlnou n23 (N1). Odpověď je snímaná 
pomocí elektrod umístěných na povrchu svalu. V případě cVEMPu je velice důležitá 
izometrická kontrakce musculus sternocleidomastoideus, kterou pacient volně vykonává v 
supinační poloze většinou stočením hlavy na kontralaterální nestimulovanou stranu nebo 
pouhým zvednutím hlavy. Součástí vyšetření bývá i elektromyografická kontrola kontrakce 
svalů, která má za úkol kontrolovat symetrii svalové kontrakce. 
Výkon jednoznačně vede k upřesnění diagnózy, respektive k určení přesné topiky léze, což 
umožňuje nastavení patřičné/přesné terapie. Jednoznačným přínosem je vyhnutí se zbytečným 
a pro pacienta zatěžujícím diagnostickým vyšetřením jako je MRI, CT, angiografie aj., což 
snižuje i ekonomické náklady. V rámci ČR se přepokládá cca 1000-1500 pacientů/rok.  
 
VIDEOOKULOGRAFIE 
Závratě bývají velmi častým důvodem návštěvy pacienta u lékaře. Uvádí se, že je to druhá 
nejčastější příčina návštěvy pacienta u lékaře po bolesti. Vyšetření funkce vestibulárního 
aparátu do současné doby bylo velice přístrojově omezené. V podstatě bylo po dlouhou dobu 
realizováno pouze pomocí elektronystagmografického vyšetření (ENG), které má pouze velmi 
omezenou výpovědní hodnotu o funkci jednotlivých částí periferního vestibulárního 
syndromu. Videokulografie přestavuje plnohodnotnou náhradu současného velmi zastaralého 
ENG přístroje (Toennies nystagliner). Videookulografie vyšetřuje funkci vestibulárního 
systému. Využívá se ke sledování očních pohybů jako projevů spontánní aktivity systému 
nebo jeho reakce na vyvolávající podnět. Videookulografie, (VNG, VOG, 2D-VOG, 3D-
VOG) je systém využívající zpracování optického obrazu pohybujícího se očního bulbu. Tyto 
systémy začaly být vyvíjeny v 90. letech a jejich vývoj je přímo spojen s rozvojem možností 
digitálního zaznamenávání a zpracovávání obrazu. Principem je snímání očních pohybů 
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pomocí CCD video kamery, která je namontována do speciální masky nebo je součástí brýlí. 
Kamera je vybavena infra snímačem, který je schopen zaznamenávat obraz i ve tmě, což 
umožňuje vyšetření pohybů bulbu při vyloučení zrakové fixace. VOG využívá tzv. principu 
registrace „black pupil“. 
V případě ambulantního vyšetření videookulografií, lze jednoznačně tvrdit, že dojde k úspoře 
prostředků veřejného zdravotního pojištění oproti současnému stavu v důsledku určení 
přesnější topiky léze respektive diagnózy jako takové. V rámci ČR se předpokládá cca 2000-
2500 pacientů/rok. 
 
FLEXIBILNÍ ENDOSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ POLYKÁNÍ (FEES) 
Flexibilní endoskopické vyšetření polykání (FEES) je metoda určená k vyšetření orální 
transportní a faryngeální fáze polykacího aktu. Spolu s rentgenologickou metodou 
videofluoroskopie se zařazuje ke standardním metodám při diagnostice a terapii poruch 
polykání. Spočívá v transnazálním zavedení flexibilního endoskopu do hltanu a hodnocení 
průchodu stravy různé konzistence především na úrovni hltanu. Metoda je pro pacienta 
přínosná především z důvodu eliminace radiační zátěže, snadné opakovatelnosti a vizuální 
kontroly. V rámci ČR se předpokládá cca 200 pacientů/rok. 
 
ZAVEDENÍ DRENÁŽE BUBÍNKOVÉ DUTINY K APLIKACI LÉČIV DO STŘEDOUŠÍ 
Přesná, cílená, lokální aplikace léčiv (kortikoidy, gentamycin) do oblasti středouší a následně 
přes okrouhlé okénko do vnitřního ucha při akutně vzniklé percepční nedoslýchavosti, u 
závrativých stavů a u Menierovy choroby. Metoda lokální aplikace léčiv vede k vyloučení 
jejich nežádoucích účinků při systémovém podání. Rovněž nabízí možnost vyšší koncentrace 
v místě účinku tj. ve vnitřním uchu. Efektivní, ekonomická metoda s menší zátěží pro 
pacienta v porovnání se systémovým podáváním léčiv. Metoda umožňující přenos těžiště z 
nemocniční a ambulantní péče do péče domácí, kdy pacient je schopen samostatné, přesné, 
cílené a opakované aplikace léčiv ve střednědobém až dlouhodobém časovém horizontu bez 
nutnosti opakovaných aplikací léčiv do středouší injekční cestou přes ušní bubínek či 
myringotomií. Odhad počtu pacientů v ČR je 100 za rok. 
 
PEROPERAČNÍ MONITOROVÁNÍ FUNKCE HLAVOVÝCH NERVŮ Á 15 MINUT 
Peroperační monitorování funkce hlavových nervů zajišťuje vyšetření vodivosti hlavových 
nervů v průběhu operačního zákroku, a to jehlovou technikou. V rámci ČR se předpokládá 
cca 150 pacientů/rok. 
 
RADIOFREKVENČNÍ TERMOTERAPIE (RFITT) V ORL A CHIRURGII HLAVY A 
KRKU 
Radiofrekvenčně indukovaná termoterapie (RFITT) je minimálně invazivní elektrochirurgická 
technika s kontrolovatelným termickým působením používaná k redukci objemu tkáně. Je 
metodou již leta úspěšně využívanou v obecně chirurgii, zejména v ablaci jaterních metastáz. 
S pokračujícím širším uplatněním se významně uplatnila i v oblasti chirurgie hlavy a krku a to 
u dospělých i dětských pacientů. V terapii chrápaní a lehkých forem OSAS (obstrukčního 
syndromu spánkové apnoe) byla technika poprvé použita v roce 1998. Princip v současnosti 
nejvíce používané metody spočívá v inzerci bipolární sondy do tkáně a aplikaci 
vysokofrekvenčního elektrického proudu, který probíhá pouze v omezeném úseku mezi 
dvěma elektrodami. Dochází k termickému působeni na okolní tkán, a tím k postupnému 
zvýšeni odporu tkáně, který je trvale přístrojem monitorován. Při dosažení požadované úrovně 
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odporu je další aplikace automaticky zastavena. Aktuálně je na trhu několik 
radiofrekvenčních systémů, které se mohou lišit v některých technických detailech. Podstatou 
radiofrekvenční intersticiální chirurgie je submukózní aplikace vysokofrekvenčního proudu, 
který indukuje vznik termického poškození a tkáňové nekrózy. Nekrotická tkán je následně v 
tkáni vstřebána, bez vzniku fibrózy, se zachováním původní histologické stavby V 
otorinolaryngologii je metoda využívána zejména k submukózní aplikaci do oblasti tonzil, 
měkkého patra, kořene jazyka a dolních skořep při terapii obstrukce horních dýchacích cest, 
syndromu spánkové apnoe a ronchopatie. Využívá se efektu zmenšení objemu a zpevněni 
termicky ošetřené tkáně. Bezpečnost a účinnost metody na základě EBM byla opakovaně 
prokázána. 
Vzhledem k současnému systému úhrady zdravotní péče je dopad na náklady pro systém 
minimální. Jedná se o výkon přístrojový a lze předpokládat užití techniky u cca třetiny 
výkonů u výše uvedených diagnóz. Jde zejména o výkony: septoplastika, mukotomie nebo 
konchektomie, tonzilektomie. Ve srovnání s ostatními technikami užívanými ve stejných 
indikacích, například laser, je nákladově v podobné výši. Přesná nákladově-efektivní studie 
zatím nebyla celosvětově provedena, cena přístroje a techniky je však považována za nízkou a 
tedy nákladově nepříliš významnou. 
 
ENDONASÁLNÍ REKONSTRUKČNÍ OPERACE PŘI LIKVOREE 
Technika endoskopické endonazální duraplastiky představuje moderní a vysoce efektivní 
metodu ošetření nosní likvorey. Je indikována především v případě solitárních píštělí 
lokalizovaných do oblasti stropu dutiny nosní, čichového labyrintu, klínové dutiny a také 
vybraných případů píštělí ve frontální oblasti různé (traumatické i netraumatické) etiologie. 
Na rozdíl od transkraniálního přístupu představuje endonazální endoskopické ošetření 
likvorey méně invazivní techniku prováděnou cestou přirozeného ústí s minimálními následky 
a riziky. Postup nevyžaduje nákladnou péči s umístěním pacientů na specializovaná lůžka 
anesteziologicko-resuscitačních pracovišť, dlouhodobou umělou plicní ventilaci a 
antiedematózní terapii. Celkově vede k velmi rychlé rekonvalescenci a zkrácení doby 
hospitalizace pacientů. Náklady spojené užitým přístrojovým vybavením a spotřebovaným 
zdravotnickým materiálem a hospitalizací, jsou v případě endoskopického ošetření nižší než v 
případě transkraniálního postupu. Je nutné vyzvednout vyšší efektivitu a snížení 
dlouhodobých následků tohoto postupu, které ve svém důsledku povedou k snížení celkových 
zdravotních nákladů na zdravotní péči u pacientů s nazální likvoreou. Na základě analýzy 
počtu prováděných výkonů za obory otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a také 
neurochirurgie v ČR je potenciál užití této techniky ošetření u cca. 100-200 pacientů/rok. 
 
K bodu 45  
Jedná se o zařazení nových výkonů. Z důvodu obdobné indikace a stejného provedení mají 
výkony společné využití jak v urologii, tak i koloproktologii. Fekální inkontinence: Absence 
výkonu k zahájení testovací fáze u sakrální neuromodulace. Zavedení sakrální neuromodulace 
pro léčbu inkontinence stolice 3. stupně je nejefektivnější terapie léčby tohoto onemocnění. 
Metoda běžně používaná v Evropě je standardní léčbou od roku 1994. V České Republice 
zatím výkon zatím není registrován. Úspěšnost metody se pohybuje mezi 85% - 94%. Výkon 
je indikován u pacientů po selhání konzervativní – farmakologické a rehabilitační léčby a po 
využití všech možností chirurgické léčby. Inkontinence moči: Sakrální neuromodulace 
přestavuje jednu z efektivních možností konzervativní léčby neurogenních a non-
neurogenních dysfunkcí dolních močových cest refrakterních k terapii první linie. Jde o 
jedinou metodu schopnou ovlivnit jak hyperaktivitu detruzoru a s tím spojenou inkontinence 
moči, tak hypoaktivitu detruzoru spojenou s retencí moči vyžadující dlouhodobou či 
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intermitentní katetrizaci močového měchýře. Významnou měrou přispívá ke zlepšení kvality 
života pacientů s těmito potížemi. Představuje 2. volbu terapie po selhání léčby behaviorální a 
farmakologické. Očekává se provedení 30 – 40 v koloproktologii a 30 – 40 v urologii výkonů 
ročně v České Republice v několika jednotlivých specializovaných centrech. 
 
K bodu 47 
STANOVENÍ INTAKTNÍHO FIBROBLAST GROWTH FAKTORU 23 – FGF23 
Stanovení sérové koncentrace FGF-23 u nefrologických pacientů je považováno za zcela 
klíčové pro časný záchyt CKD-MBD. Dosud prováděné stanovení fosforu, PTH v séru je 
nedostatečné. Znalost hodnot a dynamiky změn FGF23 umožní k nastavení preventivních a 
léčebných opatření (dietní úprava; případně včasná aplikace vazačů fosfátů v zažívacím 
traktu), která mohou snížit progresi onemocnění ledvin, snížit kardiovaskulární riziko a 
zmírnit resp. bránit rozvoji kostní a minerálové dysbalance při pokročilých onemocněních 
ledvin. Hlavními indikacemi stanovení FGF 23 tak jsou: pacienti s chronickým renálním 
selháním CKD 3b, 4-5, chronická dialýza a pacienti po transplantaci ledvin. Dále jsou pak k 
vyšetření indikováni pacienti s hypofosfatémií. V jejichž případě je stanovení intaktního 
FGF23 nenahraditelné. Je pravděpodobné, že ročně bude indikováno několik tisíc stanovení 
především u pacientů CKD-MBD a několik stovek až tisíc pacientů s hypofosfatémií. 
Celkový dopad by měl být vyvážen snížením nákladů na léčbu komplikací CKD-MBD. U 
diferenciální diagnostiky hypofosfatémií, stanovení umožní ušetření necílených genetických a 
zobrazovacích vyšetření a povede k časnějšímu určení diagnózy 
 
STANOVENÍ LIDSKÉHO EPIDIDYMÁLNÍHO PROTEINU 4 (HE4) V LIDSKÉM SÉRU 
Stanovení HE4 je používáno v kombinaci s dalšími laboratorními údaji - stanovení CA125 a 
klinickými údaji k odhalení žen s časnými stádii karcinomu vaječníků. HE4 je biomarker, 
který je vysoce zvýšen u epiteliálního karcinomu vaječníků a je prokázáno, že se podílí na 
proliferaci nádorových buněk vaječníků. Při současném stanovení markeru CA125 se ještě 
významně zvyšuje senzitivita a specificita tohoto stanovení. Je možné stanovit tzv. ROMA 
index a tím odhalit nádor v prvním či druhém stadiu. HE4 doplňuje CA 125 v identifikaci 
pacientek s recidivou nebo progresi onemocnění. Odhadovaný počet vyšetření HE4/rok je cca 
150 000. 
 
K bodu 48 
AMINOKYSELINY STANOVENÍ CELKOVÉHO SPEKTRA V BIOLOGICKÝCH 
TEKUTINÁCH KVANTITATIVNĚ 
KARNITIN 
VYŠETŘENÍ DĚDIČNÝCH PORUCH METABOLISMU (DÁLE DPM) TLC 
TENKOVRSTVENOU CHROMATOGRAFIÍ NEBO ELEKTROFORESOU: 
GLYKOSAMINOGLYKANY (DÁLE GAG), OLIGOSACHARIDY, SACHARIDY, 
GALAKTOSA, GALAKTOSA-L-FOSFÁT 
STANOVENÍ PYRIDINOLINU A DEOXYPYRIDINOLINU 
VYŠETŘENÍ TANDEMOVOU HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIÍ PRO SELEKTIVNÍ 
SCREENING DĚDIČNÝCH METABOLICKÝCH PORUCH 
Jedná se o zařazení stávajících 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. 
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VYŠETŘENÍ AKTIVITY BIOTINIDÁZY V RÁMCI NOVOROZENECKÉHO 
SCREENINGU S FLUORESCENČNÍ DETEKCÍ 
Jedná se o úpravu popisu stávajícího výkonu klinické biochemie. Popis výkonu je doplněn 
o podmínku, že výkon lze vykázat v případě absence čísla pojištěnce (novorozence) na číslo 
pojištěnky – matky, a to i v případě vícečetného těhotenství a opakovaného těhotenství. 
Materiál na vyšetření je odebírán novorozenci 48 - 72 hodin po porodu a odesílán do 
laboratoře, která novorozenecký screening provádí. V této době nemá ještě novorozenec 
přiděleno rodné číslo, eviduje se, vyšetřuje a vykazuje se tedy na rodné číslo matky. Obdobné 
vykazování je i u jiných výkonů screeningu dědičných metabolických poruch. 
 
K bodu 49 
Jedná se o úpravu stávajícího výkonu, a to o navýšení omezení frekvence výkonu. Jedná se o 
opravu chybně zadané výše frekvence. 
 
K bodům 50 a 52 
Jedná se o technické zrušení výkonů tři odborností 804 – lékařská parazitologie, 805 – 
lékařská virologie a 822 – laboratoř lékařské mykologie. Vyhláškou č. 421/2016 Sb. došlo ke 
sloučení zdravotních výkonů mikrobiologických odborností parazitologie, virologie a 
mykologie pod jedinou odbornost 802 – 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. Technickým nedopatřením ovšem nedošlo k legislativnímu 
zrušení odborností 804, 805 a 822, a tudíž se v roce 2017 ve vyhlášce č. 134/1998 Sb. 
vyskytují výkony odbornosti 802 duplicitně. 
 
K bodu 51 
Jedná se o formální zrušení výkonu v odbornosti 809 – radiologie a zobrazovací metody 
z důvodu jeho přesunutí do odbornosti 110 – klinická osteologie.  
 
K bodu 53 
LOGOPEDICKÁ TERAPIE POSKYTOVANÁ LOGOPEDEM V AMBULANTNÍM 
ZAŘÍZENÍ NEBO VE STACIONÁŘI 
Ve výkonu dochází k odstranění technické chyby. Do výkonu se vyhláškou č. 421/2016 Sb. 
chybně přepsala hodnota indexu nositele K2, kterému správně přísluší hodnota indexu 2, 
nikoliv 1.  
 
LOGOPEDICKÁ TERAPIE ZVLÁŠTĚ NÁROČNÁ POSKYTOVANÁ PŘI 
HOSPITALIZACI, V AMBULANCI, VE STACIONÁŘI A V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ 
LOGOPEDICKÁ TERAPIE STŘEDNĚ NÁROČNÁ POSKYTOVANÁ PŘI 
HOSPITALIZACI, V AMBULANCI, VE STACIONÁŘI A V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ 
Ve výkonech dochází k doplnění podmínek vykazování výkonu v ústavní péči stejně, jako 
tomu bylo v roce 2016, neboť vynechání podmínky způsobilo v praxi roce 2017 aplikační 
problémy a problémy při vykazování.  
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K bodu 54 
Jedná se o aktualizaci výkonů všeobecné sestry v sociálních službách, kde dochází k navýšení 
bodové hodnoty z důvodu kompenzace navýšení příplatků o 2000 Kč za směnný provoz dle 
nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 
 
K bodu 55 
Jedná se o zařazení nové odbornosti 926 – DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE včetně nových 
výkonů, a to na základě vyhodnocení pilotního programu Mobilní specializované paliativní 
péče (MSPP). 
Výkony jsou poskytovány nemocným s odhadovanou délkou dožití v týdnech, nejvýše 
měsících. Výkony jsou primárně založeny na dvou metodách, Palliative Performance Scale 
(dále PPS) a Edmonton Symptom Assessment System (dále ESAS). Propojení těchto dvou 
metod, z nichž jedna je posuzována zdravotníkem (PPS) a druhá založena na výpovědi 
pacienta (ESAS), umožňuje triangulaci dat a vhodně reflektuje obtížnost hodnocení 
symptomů u pacientů v paliativní péči. 
 
K bodu 56 
Jedná se o aktualizaci stávajícího výkonu ve smyslu rozšíření popisu výkonu o "Možno 
vykázat vícekrát denně pro různé diagnózy podléhající dispenzarizaci." včetně aktualizace 
názvu výkonu. Výkon se vykazuje společně s klinickým vyšetřením. 
 
K bodu 57 
Jedná se o zařazení nového výkonu v oblasti urgentního příjmu. Práce zdravotníků a lékařů 
oboru urgentní medicíny je bodově hodnocena podle současného výkonu 79111 pro 
záchrannou službu. Výkony těchto týmů na oddělení urgentních příjmů nemají dosud 
obdobný výkon přiřazen a náklady na provoz urgentních příjmů kryjí z větší části nemocnice. 
Nedostatek prostředků brání žádoucímu rozvoji systému urgentních příjmů nemocnic. Systém 
urgentního příjmu umožní včasnější a tím efektivnější diagnostiku a léčbu urgentních stavů a 
tím šetří celkové náklady na léčbu a další náklady spojené s nemocností. Urgentní příjem není 
vhodnou náhradou lékařské služby první pomoci anebo primární péče zejména s ohledem na 
vyšší náklady. Dobré fungování výkonu zajistí neprodlenou péči o akutně nemocné pacienty, 
jejich kvalitní a rychlou triáž (třídění nemocných podle naléhavosti ošetření), stabilizaci a 
neprodlené poskytnutí další kvalifikované péče (iktus, trauma, infarkt, sepse aj.) tak, že dojde 
k zlepšení prognózy přežití a nemocnosti, zároveň dojde ke zkrácení hospitalizační doby, 
snížení nákladů na léčbu komplikací z prodlení. Populace akutně nemocných bude mít z 
dobrého provozu urgentních příjmů přímý benefit a nemocnice budou moci efektivněji 
vynakládat prostředky na péči o akutní nemocné. Tento systém plně funguje ve většině 
evropských zemí (Velká Britanie, Fr, It, Skandinávie), v USA, Kanadě, Austrálii a dalších 
ekonomicky a medicínsky rozvinutých zemích. 
 
K čl. II 
Vzhledem k vzájemné provázanosti tohoto návrhu s úhradovou vyhláškou pro rok 2018 
se navrhuje, aby vyhláška nabyla účinnosti ve stejný den jako úhradová vyhláška pro rok 
2018, tj. dne 1. ledna 2018. 
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