
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 8. září 2017, s termínem 
dodání stanovisek do 14. září 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
ČESKÁ LÉKLAŘSKÁ 

KOMORA 
ČLK dlouhodobě poukazuje na trvale podhodnocenou minutovou režijní sazbu přiřazenou 
k výkonu. Problémem je rovněž velký procentuální rozptyl v hodnotách, které mohou 
zdravotnická zařízení sjednat se zdravotními pojišťovnami individuálně. Mohlo by tak 
docházet k diskriminaci některých zařízení, k nepřiměřenému nabízení nižší minutové sazby, 
u vybraných zdravotnických zařízení naopak k sjednání sazby vyšší, čímž by tato zařízení byla 
neoprávněně zvýhodňována. ČLK navrhuje zvýšit minutovou režijní sazbu přiřazenou k 
výkonu u všech odborností a toto kompenzovat snížením procentuálního rozptylu 
individuálně sjednaných výší minutové režijní sazby. Návrhem novely SZV nebylo vůbec 
provedeno přepočítání osobních a režijních nákladů a hodnoty uvedené v návrhu novely 
vyhlášky neodpovídají reálným nákladům poskytovatelů zdravotních služeb a už vůbec 
nezahrnují každoroční nárůst cen těchto nákladů. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Předmětem návrhu novely vyhlášky není přepočítání minutové režijní 
sazby výkonů, ani nové stanovení mzdových indexů u nositelů výkonů. 
Takto zásadní úprava nebyla odsouhlasena pracovní skupinou, jelikož 
by měla významný finanční dopad do systému veřejného zdravotního 
pojištění. Každý rok je výše minutové režijní sazby navyšována o výši 
inflaci. Výše inflace stanovuje Český statistický úřad. 

ČESKOMORAVSKÁ 
KONFEDERACE 
ODBOROVÝCH 

SVAZŮ 

Požadujeme nad rámec navrhovaných změn upravit mzdové indexy nositelů výkonu – 
nelékařských zdravotnických pracovníků – na průměrný výdělek roku 2016 podle 
statistických údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Předmětem návrhu novely vyhlášky není nové stanovení mzdových 
indexů, takto zásadní úprava nebyla odsouhlasena pracovní skupinou, 
jelikož by měla významný finanční dopad do systému veřejného 
zdravotního pojištění. 

ČMKOS požaduje, aby zástupci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR 
byli zařazeni mezi účastníky dohodovacího řízení, protože pak mohou na místě 

VYSVĚTLENO 
Připomínka se netýká návrhu novely vyhlášky. Otázku zařazení nové 
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náležitě vyargumentovat případné připomínky k jednotlivým zdravotním výkonům. 
Jednání dohodovacího řízení bez účasti zástupců odborů nepovažujeme za 
přínosné, protože není zapojena pacientská veřejnost. Ještě před několika lety byli 
zástupci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR přizýváni k jednání 
dohodovacího řízení jako zástupci pacientů. Dnes tomu tak není a zástupci pacientů 
se nemohou k jednotlivým zdravotním výkonům vyjadřovat a vznášet jak kladná tak 
nebo záporná stanoviska. Podle našeho názoru byl bývalý systém jednání přínosný 
pro všechny zainteresované strany. 
Připomínka je zásadní. 

skupiny poskytovatelů do Dohodovacího řízení k úhradám, je třeba 
řešit v rámci jiného fóra. V pracovní skupině k Seznamu zdravotních 
výkonů je zástupce pacientské organizace, který se může vyjadřovat k 
předkládaným návrhům. 

Se zařazením nových zdravotních výkonů týkajících se medicínských oborů např. 
robotické chirurgie, kardiologie, klinické biochemie, otorinolaryngologie a další 
souhlasíme, protože s technickým pokrokem přicházejí nové možnosti léčení, 
prodloužení a zkvalitnění lidského života. Nicméně proto, aby nové výkony byly 
v praxi používány, tak považujeme za nezbytný jejich finanční náklad promítnout v 
úhradové vyhlášce pro rok 2018. Je bezpodmínečně nutné, aby úhradová vyhláška 
pro příští rok v maximální míře odpovídala vědeckému poznání a požadavku na 
racionální vynakládání prostředků veřejného zdravotního pojištění a tomu, jaké 
zdravotní služby jsou reálně poskytovány. 
Připomínka je zásadní. 

VYSVĚTLENO 
Nejedná se o připomínku k návrhu novely vyhlášky, kterou se mění 
vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů 
s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. „Úhradová“ 
vyhláška pro rok 2018 je v souladu s těmito navrženými výkony. 

UNIE 
ZAMĚSTNAVATELSKÝ

CH SVAZŮ ČR 
 

V důvodové zprávě je odhadován celkový dopad do systému veřejného zdravotního 
pojištění na rok 2018 v maximální výši cca 673 mil. Kč. Jedná se dle předkladatelů o horní 
hranici hodnot modelovaných dopadů bez uplatnění regulací a limitů daných „úhradovou 
vyhláškou“. 
Odůvodnění:  
Podhodnocen je především odhadovaný dopad rozšíření indikací pro robotické výkony s 
poukázáním na skutečnost, že ZP kontrahují jen omezený rozsah služeb – je-li výkon zařazen 
do hrazených služeb, musí zdravotní pojišťovna jeho dostupnost zajistit.  
Oproti původním kalkulacím zdravotních pojišťoven došlo k navýšení sazby za výkon 
„urgentního příjmu“ o ¼ a rozvolnění podmínek – v tomto ohledu je odhad rovněž výrazně 
podhodnocen. 
 80 milionový dopad výkonů ochranné léčby při současném zavádění nových výkonů v 

NEAKCEPTOVÁNO 
Dopad vychází z uvedené bodové hodnoty a u z odhadu počtu těchto 
výkonů za rok. Odhad frekvence nových výkonů dodali předkladatelé 
jednotlivých návrhů a byl součástí registračního listu, který se 
projednával na Pracovní skupině k Seznamu zdravotních výkonů – 
mohl být tedy připomínkován.  
Odhad dopadu nového výkonu urgentního příjmu byl navýšen 
v souvislosti se zvýšením bodové hodnoty o ¼ a rozvolněním 
podmínek. 
Pokud lze na datech zdravotních pojišťoven doložit, že odhady jsou 
podhodnocené, měla být tato data dodána společně s připomínkou. 
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odbornosti psychiatrie, je rovněž dle našeho názoru podhodnocen. Ochranná léčba je zcela 
vyjmuta z regulací. 
Připomínka je zásadní. 
K novelizačnímu bodu 3 – navrhujeme bod vypustit 
Odůvodnění: 
Podle stávající legislativy je možné provádět domácí hospicovou péči ve stejné kvalitě již 
zavedenou odborností 925 Domácí péče. Aplikace do Sazebníku zdravotních výkonů nové 
odbornosti Domácí péče o pacienta v terminálním stavu nedává smysl, nikdy nemůže být 
pro svoji finanční náročnost dostupná pro pacienty v okrajových oblastech ČR, kam naopak 
zasahuje Domácí péče. 
Možnost pečovat o umírající pacienty v domácím prostředí má již stávající odbornost 925 s 
využitím tzv. Signálního kódu. Proto navrhujeme novou odbornost 926 vůbec do Sazebníku 
zdravotních výkonů nezařazovat a ponechat péči o nevyléčitelně nemocné pacienty v 
terminálním stavu odbornosti 925 a podpořit spíše rozvoj ambulancí paliativní medicíny. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO  
Zatímco poskytovatelé v odbornosti 925 poskytují obecnou paliativní 
péči, tak nové výkony jsou z medicínského hlediska definovány jako 
specializovaná paliativní péče.  
Z hlediska klinických potřeb pacienta rozlišuje paliativní medicína péči 
obecnou a specializovanou, přičemž obecná paliativní péče u relativně 
stabilních pacientů s nízkou symptomatickou zátěží je systémově 
dobře řešitelná spoluprací praktického lékaře (s návštěvní službou), 
ambulantních specialistů včetně samostatné odbornosti paliativní 
medicína a agentur domácí ošetřovatelské péče. Specializovaná 
paliativní péče bude řešena těmito navrženými výkony. U 80 % 
pacientů, kterým bude indikována specializovaná paliativní péče, se 
očekává zajištění péče takovým způsobem, aby se předešlo terminální 
hospitalizaci. 
Nové výkony tedy nemají nahradit zdravotní péči odbornosti 925, ale 
spíše zajistit poskytování zdravotní péče pacientům, o které se nemůže 
již starat praktický lékař ve spolupráci s poskytovatelem domácí péče, 
takže by v případě nezavedení odbornosti 926 museli být 
hospitalizováni, což by výrazně navýšilo finanční náklady. 
Nejedná se o náhradu za domácí péči, ale o komplement k této péči. 
Plošná dostupnost v potřebném rozsahu by měla být zajištěna již 
stávající sítí poskytovatelů, kteří byli zahrnuti do pilotního projektu VZP 
ČR. 
Ministerstvo zdravotnictví v současné době také připravuje k těmto 
novým výkonům metodiku, kterou zašle všem zainteresovaným 
subjektům k připomínkám. Metodika by měla jasněji definovat 
zařazení nových výkonů do již existujícího systému péče o pacienta 
v terminálním stavu. Všem zdravotním pojišťovnám bude umožněno 
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aktivně se podílet na finální verzi metodiky tak, aby bylo možné tuto 
péči od 1. ledna 2018 nasmlouvat. 
 

K novelizačnímu bodu 55 – návrh požadujeme vypustit 
Odůvodnění: 
Výkony jsou podložené praxí pilotního projektu mobilní specializované paliativní péče, která 
vytvářela fakticky „neufinancovatelné“ týmy odborníků, kteří vykonávali návštěvy u pacienta 
pouze na základě telefonického kontaktu, obvykle jedenkrát týdně.  
Výkony vykazují rys spíše pohotovostních výkonů, než pravidelně vykazované zdravotní 
péče. Kalkulaci považujeme za nadhodnocenou a neopodstatněnou. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o zařazení nových výkonů, a to na základě vyhodnocení 
pilotního programu Mobilní specializované paliativní péče (MSPP). 
Tyto kódy jsou navrženy jako průměrná úhrada na pacienta za den. 
Kalkulace je založena na reálných datech poskytovatelů, kteří byli 
zařazeni v pilotním projektu a ověřena na základě vyhodnocení tohoto 
projektu. 

Výkon č. 06717 – Péče na urgentním příjmu 
Požadujeme v souladu s dohodou učiněnou při projednávání výkonu doplnit následující text: 
„Výkon se vykazuje, pokud délka pobytu na observačním lůžku urgentního příjmu dosáhne 
alespoň 4 hodiny a pacient následně není hospitalizován, tj. je propuštěn do domácího 
ošetření nebo zemře. Výkon nelze vykázat společně s výkonem 09563 (Výkon lékařské 
pohotovostní služby).“ 
Odůvodnění: 
Byla zcela změněna obsahová náplň výkonu 06717 - Péče na urgentním příjmu. Jednak byl z 
Kapitoly 709 – urgentní medicína přeřazen pod Kapitolu 999 univerzální mezioborové 
výkony – výkon 09566. Dále byl vypuštěn dodatek „a pacient následně není hospitalizován“. 
Znamenalo by to, že výkon půjde vykázat i při následné hospitalizaci pacienta.  
Dle podmínek lze výkon vykázat společně s výkonem 09563 (Výkon lékařské pohotovostní 
služby). Pacient v žádném případě nemůže čerpat tyto služby paralelně – buď se jedná o 
lékařskou pohotovostní službu, nebo o péči na urgentním příjmu. 
Bodová hodnota byla bez jakéhokoliv doložení položkových nákladů navýšena z 1000 na 
1250. Provedené změny jednoznačně odporují závěrům učiněným na jednání pověřených 
zástupců. 
Provedené změny budou znamenat zásadní navýšení výdajů zdravotních pojišťoven. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Tento výkon má za cíl kompenzovat vysoké náklady spojené s péčí na 
urgentním příjmu. Péče týmů na urgentním příjmu o pacienta se 
závažným ohrožením zdraví nebo života nemají dosud stanovenou 
adekvátní úhradu, lze vykázat pouze jedno cílené vyšetření, zatímco v 
praxi jsou provedeny minimálně dvě vyšetření (jedno komplexní a 
druhé cílené). 
Bodová hodnota byla navržena tak, aby kompenzovala vynaložené 
náklady. Pokud by nebylo možné vykazovat bonifikační výkon 09563, 
došlo by k poklesu úhrady a náklady na tuto péči by nebyly zcela 
pokryty. 
Vykazování výkonu i při hospitalizaci je důležité z důvodu projektu DRG 
restart, dopad do úhrad v roce 2018 by neměl z této změny být žádný, 
protože úhrada za tento výkon je součástí hospitalizace. 
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Výkon 04201 – Výplň stálého zubu – jedna ploška 
Požadujeme doplnit lokalizaci - zub a frekvenční omezení – 1 zub/365dní.  
Odůvodnění: Frekvenční omezení 1 zub/365 dní i lokalizace na zub je obsahem ceníku 
stomatologické péče, na základě kterého je většinově hrazeno ošetření zubního kazu. 
Podmínky seznamu zdravotních výkonů a ceníku stomatologické péče by měly být totožné. 
Připomínka je zásadní. 

 AKCEPTOVÁNO 

Výkon 04202 – Výplň stálého zubu – dvě a více plošek 
Požadujeme doplnit lokalizaci - zub a frekvenční omezení – 1 zub/365dní.  
Odůvodnění: Frekvenční omezení 1 zub/365 dní i lokalizace na zub je obsahem ceníku 
stomatologické péče, na základě kterého je většinově hrazeno ošetření zubního kazu. 
Podmínky seznamu zdravotních výkonů a ceníku stomatologické péče by měly být totožné. 
Připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
 

Výkon 21711 – Škola zad – prevence recidiv vertebrogenních onemocnění 
Jedná se o skupinový výkon 10 účastníků v trvání 90 minut na jednu lekci – požadujeme 
upravit čas nositelů výkonu.  
Odůvodnění: 
Jedná se o skupinový výkon 10 účastníků v trvání 90 minut na jednu lekci – čas nositele je 
potřeba rozpočíst na jednoho účastníka – u obou nositelů uveden čas 9 minut – je 
nepravděpodobné, že by lékař byl přítomen celých 90 minut – v původním návrhu měl být 
přítomen 30 minut, tj. čas nositele L3 by měl být zkrácen na 3 minuty. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Návrh na změnu času nositele nebyl projednán na jednání pracovní 
skupiny. Odůvodnění považujeme za nedostatečné. Doporučujeme 
návrh předložit na jednání pracovní skupiny. 

Výkon 51413 – Funkční proktologické vyšetření 
Požadujeme doplnění registračního listu, resp. řádné odůvodnění navýšení bodového 
ohodnocení. 
Odůvodnění: Text odůvodnění nevysvětluje výrazné změny bodového ohodnocení tohoto 
výkonu – není k dispozici upravený registrační list, aby bylo možno ověřit, zda se jedná o 
záměr či chybu. 
Připomínka je zásadní. 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Registrační list je dostupný v sekci změnového řízení v databázi k 
seznamu zdravotních výkonů. Toto navýšení způsobila cena přímo 
spotřebovaného materiálu, kde byl doplněn detekční balónek. 

Výkon 80090  - Agregovaný výkon mobilní specializované paliativní péče – klinicky nestabilní 
pacient 

AKCEPTOVÁNO 
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Výkon 80091 -  Agregovaný výkon mobilní specializované paliativní péče – klinicky nestabilní 
pacient se závažnými symptomy 
Požadujeme jasné indikační vymezení výkonů. 
Odůvodnění: 
Dle našeho přesvědčení doposud i přes návazná jednání všech kompetentních nositelů 
výkonů nebylo uspokojivě vysvětleno a vyřešeno, jak bude mobilní specializovaná péče 
zařazena do procesu péče o terminálně nemocného pacienta – v systému veřejného 
zdravotního pojištění budou po zařazení výkonů vedle sebe koexistovat 2 systémy 
ambulantní péče o pacienty v terminálním stavu – stávající, naplňovaný na základě indikace 
registrujícího praktického lékaře, prostřednictvím agentur domácí péče a praktickým 
lékařem indukovaných návštěv specialisty v domácím prostředí a prostřednictvím nově 
zařazovaných výkonů vázaných na odborníka na paliativní medicínu. V závislosti na 
požadavcích na personální a technické vybavení, nebude předmětná péče prokazatelně 
plošně dostupná všem občanům ČR. 
Připomínka je zásadní. 

Zatímco poskytovatelé v odbornosti 925 poskytují obecnou paliativní 
péči, tak nové výkony jsou z medicínského hlediska definovány jako 
specializovaná paliativní péče.  
Z hlediska klinických potřeb pacienta rozlišuje paliativní medicína péči 
obecnou a specializovanou, přičemž obecná paliativní péče u relativně 
stabilních pacientů s nízkou symptomatickou zátěží je systémově 
dobře řešitelná spoluprací praktického lékaře (s návštěvní službou), 
ambulantních specialistů včetně samostatné odbornosti paliativní 
medicína a agentur domácí ošetřovatelské péče. Specializovaná 
paliativní péče bude řešena těmito navrženými výkony. U 80 % 
pacientů, kterým bude indikována specializovaná paliativní péče, se 
očekává zajištění péče takovým způsobem, aby se předešlo terminální 
hospitalizaci. 
Nové výkony nemají nahradit zdravotní péči odbornosti 925, ale spíše 
zajistit poskytování zdravotní péče pacientům, o které se nemůže již 
starat praktický lékař ve spolupráci s poskytovatelem domácí péče, 
takže by v případě nezavedení odbornosti 926 museli být 
hospitalizováni, což by výrazně navýšilo finanční náklady. 
Nejedná se o náhradu za domácí péči, ale o komplement k této péči. 
Plošná dostupnost v potřebném rozsahu by měla být zajištěna již 
stávající sítí poskytovatelů, kteří byli zahrnuti do pilotního projektu VZP 
ČR. 
Ministerstvo zdravotnictví v současné době také připravuje k těmto 
novým výkonům metodiku, kterou zašle všem zainteresovaným 
subjektům k připomínkám. Metodika by měla jasněji definovat 
zařazení nových výkonů do již existujícího systému péče o pacienta 
v terminálním stavu. Všem zdravotním pojišťovnám bude umožněno 
aktivně se podílet na finální verzi metodiky tak, aby bylo možné tuto 
péči od 1. ledna 2018 nasmlouvat. 
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K novelizačnímu bodu 13 - Kapitola 002 – praktické lékařství pro děti a dorost, výkon č. 
02222 PRŮKAZ INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST KULTIVACÍ NA TŘECH MÉDIÍCH 
Nesouhlasíme se zařazením nového výkonu. 
Odůvodnění: 
V rámci pracovní skupiny pro SZV na něm nebyl dosažen konsensus a připomínky k němu 
uplatněné nebyly vypořádány. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 15 - Kapitola 103 – diabetologie, výkon č. 13073 ZHOTOVENÍ 
SPECIÁLNÍCH KONTAKTNÍCH FIXACÍ A DLAH U SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY-  
Nesouhlasíme se zařazením nového výkonu. 
Odůvodnění: 
V rámci pracovní skupiny pro SZV na něm nebylo dosaženo konsensu. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 17 - Kapitola 117 – kardiologie – výkon č. 17117 KORONÁRNÍ 
STENT/NAVAZUJE NA PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKU – PTCA- 
Nesouhlasíme s návrhem. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s navýšením frekvence výkonu, k výkonu lze vykazovat skutečný počet 
použitých stentů. V případě nutnosti další intervence lze požádat příslušnou zdravotní 
pojišťovnu. 
V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo na výkonu dosaženo konsensu. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 17 – Kapitola 117 – kardiologie – výkon č. 17210 
KATETRIZAČNÍ ALKOHOLOVÁ SEPTÁLNÍ ABLACE 
Nesouhlasíme s návrhem. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme se změnou výkonu. Výkon nebyl projednán v rámci pracovní skupiny 
pro SZV a nelze proto identifikovat důvod změny bodové hodnoty. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 17 – Kapitola 117 – kardiologie – výkon č. 89425 LEVOSTRANNÁ 
VENTRIKULOGRAFIE A SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE OBOU VĚNČITÝCH TEPEN 
Nesouhlasíme s návrhem. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
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Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s navýšením denní frekvence, k výkonu lze užít libovolný počet ZUM a v 
případě nutnosti individuálního opakování lze požádat příslušnou zdravotní pojišťovnu. 
Připomínka je zásadní. 

veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 17 – Kapitola 117 – kardiologie – výkon č. 89429 SELEKTIVNÍ 
KORONAROGRAFIE OBOU VĚNČITÝCH TEPEN- 
Nesouhlasíme s návrhem. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s navýšením frekvence, výkony nejsou konstruovány na možnost 
opakovaného využití, k výkonu lze užít libovolný počet ZUM a v případě nutnosti 
individuálního opakování lze požádat příslušnou zdravotní pojišťovnu. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 17 – Kapitola 117 – kardiologie – výkon č. 89431 SELEKTIVNÍ 
ANGIOGRAFIE JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY, BYPASSU, JINÉ SRDEČNÍ STRUKTURY, AORTY NEBO 
PŘÍSTUPOVÝCH CÉV- 
Nesouhlasíme s návrhem. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s navýšením denní frekvence, k výkonu lze užít libovolný počet ZUM a v 
případě nutnosti individuálního opakování lze požádat příslušnou zdravotní pojišťovnu. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 17 – Kapitola 117 – kardiologie – výkon č. 89435 PERKUTÁNNÍ 
TRANSLUMINÁLNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA (PTCA) JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY- 
Nesouhlasíme s návrhem. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s navýšením denní frekvence, k výkonu lze užít libovolný počet ZUM a v 
případě nutnosti individuálního opakování lze požádat příslušnou zdravotní pojišťovnu. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 17 – Kapitola 117 – kardiologie – výkon č. 89437 PERKUTÁNNÍ 
TRANSLUMINÁLNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA (PTCA) VÍCE VĚNČITÝCH TEPEN NEBO 
OPAKOVANÁ PERKUTÁNNÍ TRANSLUMINÁLNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA TÉŽE TEPNY- 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
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Nesouhlasíme s návrhem. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s navýšením denní frekvence, k výkonu lze užít libovolný počet ZUM a v 
případě nutnosti individuálního opakování lze požádat příslušnou zdravotní pojišťovnu. 
Připomínka je zásadní. 

veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 21 – Kapitola 501 – chirurgie; zrušení výkonu č. 51423 DIVULZE ANU 
EVENT. S VYNĚTÍM CIZÍHO TĚLESA A MANUÁLNÍM VYBAVENÍM STOLICE a výkonu č. 51817 
OŠETŘENÍ NEHTU NA RUCE, NOZE (FENESTRACE, PARCIÁLNÍ NEBO RADIKÁLNÍ ABLACE)- 
Nesouhlasíme se zrušením výkonů a jejich nahrazení novými nákladnějšími výkony.   
Odůvodnění: 
V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 22 – Kapitola 501 – chirurgie výkon č. 51851 FIXAČNÍ SÁDROVÁ 
DLAHA - RUKA, PŘEDLOKTÍ- 
Nesouhlasíme s návrhem. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme se změnou OM (z A- pouze ambulantně na bez omezení) a OF (z 1/1 den na 
2/1 den). 
V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 22 – Kapitola 501 – chirurgie výkon č. 51853 CIRKULÁRNÍ SÁDROVÝ 
OBVAZ - PRSTŮ, RUKY, ZÁPĚSTÍ- 
Nesouhlasíme s návrhem. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s navrženou revizí výkonu, zejména s navýšením Pmat. 
V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 22 – Kapitola 501 – chirurgie výkon č. 51855 FIXAČNÍ SÁDROVÁ 
DLAHA - CELÁ HORNÍ KONČETINA- 
Nesouhlasíme s návrhem. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
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Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s navrženou revizí výkonu, zejména s navýšením Pmat. 
V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu. 
Připomínka je zásadní. 

veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 22 – Kapitola 501 – chirurgie výkon č. 51857 CIRKULÁRNÍ SÁDROVÝ 
OBVAZ - CELÁ HORNÍ KONČETINA- 
Nesouhlasíme s návrhem. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s navrženou revizí výkonu, zejména s navýšením Pmat. 
V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 22 – Kapitola 501 – chirurgie výkon č. 51859 FIXAČNÍ SÁDROVÁ 
DLAHA - NOHA, BÉREC 
Nesouhlasíme s návrhem. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s navrženou revizí výkonu, zejména s navýšením Pmat. 
V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 22 – Kapitola 501 – chirurgie výkon č. 51861 CIRKULÁRNÍ SÁDROVÝ 
OBVAZ - NOHA, BÉREC 
Nesouhlasíme s návrhem. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s navrženou revizí výkonu, zejména s navýšením Pmat a s navýšením 
frekvence (OF). 
V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 22 – Kapitola 501 – chirurgie výkon č. 51863 SÁDROVÁ DLAHA - CELÁ 
DOLNÍ KONČETINA- 
Nesouhlasíme s návrhem. 
Odůvodnění:  

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
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Nesouhlasíme s navrženou revizí výkonu, zejména s navýšením Pmat. 
V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu. 
Připomínka je zásadní. 

tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 22 – Kapitola 501 – chirurgie výkon č. 51865 CIRKULÁRNÍ SÁDROVÝ 
OBVAZ CELÉ DOLNÍ KONČETINY 
Nesouhlasíme s návrhem. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s navrženou revizí výkonu, zejména s navýšením Pmat a s navýšením 
frekvence (OF). 
V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 22 – Kapitola 501 – chirurgie výkon č. 51870 DOTOČENÍ SÁDROVÉHO 
OBVAZU  
Nesouhlasíme s návrhem. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s navrženou revizí výkonu, zejména s navýšením Pmat. 
V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 22 – Kapitola 501 – chirurgie výkon č. 51873 SLOŽITÝ MĚKKÝ FIXAČNÍ 
OBVAZ 
Nesouhlasíme s návrhem. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s navrženou revizí výkonu, zejména s navýšením Pmat. 
V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 22 – Kapitola 501 – chirurgie výkon č. 51875 PŘILOŽENÍ MĚKKÉHO 
OBVAZU (ZINKOKLIH, ŠKROBOVÝ OBVAZ) NA DOLNÍ NEBO HORNÍ KONČETINU 
Nesouhlasíme s návrhem. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s navrženou revizí výkonu, zejména s navýšením Pmat. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 
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V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu. 
Připomínka je zásadní. 
K novelizačnímu bodu 22 – Kapitola 501 – chirurgie výkon č. 51877 PŘILOŽENÍ LÉČEBNÉ 
POMŮCKY – ORTÉZY 
Nesouhlasíme s návrhem. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s navrženou revizí výkonu, zejména s navýšením Pmat. 
V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 23 – Kapitola 511 – chirurgie – skupina 1, výkon č. 51413 FUNKČNÍ 
PROKTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ  
Nesouhlasíme s návrhem. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s navrženou revizí výkonu. 
V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu a uplatněné připomínky nebyly 
vypořádány. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 24 – Kapitola 511 – chirurgie – skupina 1, výkon č. 51423 MINIMÁLNÍ 
ANÁLNÍ VÝKON 
Nesouhlasíme s navrženým výkonem. 
Odůvodnění: 
V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu a uplatněné připomínky nebyly 
vypořádány. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 25 – Kapitola 511 – chirurgie – skupina 1, výkon č. 51431 PODVAZ 
HEMOROIDÁLNÍCH UZLŮ 
Nesouhlasíme s navrženým výkonem. 
Odůvodnění: 
V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu a uplatněné připomínky nebyly 
vypořádány. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAS2JPXZS)



Připomínka je zásadní. 

K novelizačnímu bodu 26 – Kapitola 511 – chirurgie – skupina 1, výkon č. 51626 POUŽITÍ 
KRYOKAUTERU Á 10 MINUT 
Nesouhlasíme s navrženým výkonem. 
Odůvodnění: 
V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu a uplatněné připomínky nebyly 
vypořádány. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 26 – Kapitola 511 – chirurgie – skupina 1, výkon č. 51699 POUŽITÍ 
VIDEOSEKVENCE PŘI MINIINVAZIVNÍM OPERAČNÍM VÝKONU Á 10 MINUT –  
Nesouhlasíme se zařazením nového výkonu. 
Odůvodnění: 
V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu a uplatněné připomínky nebyly 
vypořádány. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 27 – Kapitola 511 – chirurgie – skupina 1, výkon č. 51811 INCIZE A 
DRENÁŽ ABSCESU NEBO HEMATOMU 
Nesouhlasíme, chybí řádné odůvodnění navrhované úpravy. 
Odůvodnění: 
V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu a uplatněné připomínky nebyly 
vypořádány. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 28 – Kapitola 511 – chirurgie – skupina 1, výkon č. 51817 OŠTŘENÍ 
NEHTU 
Nesouhlasíme se zařazením nového výkonu. 
Odůvodnění: 
V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu a uplatněné připomínky nebyly 
vypořádány. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 29 – Kapitola 511 – chirurgie – skupina 1, výkon č. 51818 OŠETŘENÍ A NEAKCEPTOVÁNO 
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PŘEVAZ RÁNY, KOŽNÍCH A PODKOŽNÍCH AFEKCÍ NAD 30 CM2 
Nesouhlasíme, chybí řádné odůvodnění navrhované úpravy. 
Odůvodnění: 
V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu a uplatněné připomínky nebyly 
vypořádány. 
Připomínka je zásadní. 

Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 30 – Kapitola 511 – chirurgie – skupina 1, výkon č. 51821 
CHIRURGICKÉ ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA 
Nesouhlasíme, chybí řádné odůvodnění navrhované úpravy. 
Odůvodnění: 
V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu a uplatněné připomínky nebyly 
vypořádány. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 31 – Kapitola 521 – chirurgie – skupina 2, výkon č. 51226 
ENDOSKOPICKÉ ZAVEDENÍ STENTU JÍCNU ČI KARDIE   
Nesouhlasíme, chybí řádné odůvodnění navrhované úpravy. 
Odůvodnění: 
V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu a uplatněné připomínky nebyly 
vypořádány. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 35 – Kapitola 535 – kardiochirurgie-skupina 3, výkon č. 55414 
ROBOTICKY PROVEDENÁ NEBO ASISTOVANÁ OPERACE NA KORONÁRNÍCH TEPNÁCH – 
AORTOKORONÁRNÍ BYPASS (TECAB OPERACE) 
Nesouhlasíme se zařazením nového výkonu. 
Odůvodnění: 
V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 35 – Kapitola 535 – kardiochirurgie-skupina 3, výkon č. 55416 
ROBOTICKY PROVEDENÁ NEBO ASISTOVANÁ OPERACE NA ATRIOVENTRIKULÁRNÍCH 
CHLOPNÍCH, SRDEČNÍCH SÍNÍCH A MEZISÍŇOVÉ PŘEPÁŽCE (LEAR OPERACE) 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
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Nesouhlasíme se zařazením nového výkonu. 
Odůvodnění: 
V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu. 
Připomínka je zásadní. 

veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 36 – Kapitola 701 – otorinolaryngologie, výkon č. 71124 VYŠETŘENÍ 
VESTIBULÁRNÍCH EVOKOVANÝCH MYOGENNÍCH POTENCIÁLŮ 
Nesouhlasíme se zařazením nového výkonu. 
Odůvodnění: 
Chybí jednoznačná indikace k výkonu, zejména ve vztahu k již hrazeným metodám. 
V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 39 – Kapitola 701 – otorinolaryngologie, výkon č. 71126 
VIDEOOKULOGRAFIE 
Nesouhlasíme se zařazením nového výkonu. 
Odůvodnění: 
Chybí jednoznačná indikace k výkonu, zejména ve vztahu k ENG a nákladové efektivitě. 
V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 40 – Kapitola 701 – otorinolaryngologie, výkon č. 71330 FLEXIBILNÍ 
ENDOSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ POLYKÁNÍ (FEES) 
Nesouhlasíme se zařazením nového výkonu. 
Odůvodnění: 
V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 41 – Kapitola 701 – otorinolaryngologie, výkon č. 71534 ZAVEDENÍ 
DRENÁŽE BUBÍNKOVÉ DUTINY K APLIKACI LÉČIV DO STŘEDOUŠÍ 
Nesouhlasíme se zařazením nového výkonu. 
Odůvodnění: 
V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu a uplatněné připomínky nebyly 
vypořádány. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 
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Připomínka je zásadní. 

K novelizačnímu bodu 42 – Kapitola 701 – otorinolaryngologie, výkon č. 71780 
PEROPERAČNÍ MONITOROVÁNÍ FUNKCE HLAVOVÝCH NERVŮ Á 15 MINUT  
Nesouhlasíme se zařazením nového výkonu. 
Odůvodnění: 
V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu a uplatněné připomínky nebyly 
vypořádány. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 43 – Kapitola 701 – otorinolaryngologie, výkon č. 71822 
RADIOFREKVENČNÍ TERMOTERAPIE (RFITT) V ORL A CHIRURGII HLAVY A KRKU  
Nesouhlasíme se zařazením nového výkonu. 
Odůvodnění: 
V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu a uplatněné připomínky nebyly 
vypořádány. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 44 – Kapitola 701 – otorinolaryngologie-skupina 3, výkon č. 71840 
ENDONASÁLNÍ REKONSTRUKČNÍ OPERACE PŘI LIKVOREE 
Nesouhlasíme se zařazením nového výkonu. 
Odůvodnění: 
V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu a uplatněné připomínky nebyly 
vypořádány. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 46. - Kapitola 736 – urologie – výkon č. 76707 ROBOTICKY 
ASISTOVANÁ RESEKCE LEDVINY, výkon č. 76709 ROBOTICKY ASISTOVANÁ PLASTIKA 
LEDVINNÉ PÁNVIČKY, výkon č. 76711 ROBOTICKÁ EXTENZIVNÍ PÁNEVNÍ NEBO 
RETROPERITONEÁLNÍ LYMFADENEKTOMIE  
Nesouhlasíme se zařazením nových výkonů. 
Odůvodnění: 
V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 
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K novelizačnímu bodu 48 – Kapitola 801 – klinická biochemie, výkon č. 81339 
AMINOKYSELINY – STANOVENÍ CELKOVÉHO SPEKTRA V BIOLOGICKÝCH TEKUTINÁCH 
KVANTITATIVNĚ 
Nesouhlasíme s návrhem. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme se změnou OF (individuální případy lze řešit cestou žádosti zdravotní 
pojišťovně). 
V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 48 – Kapitola 801 – klinická biochemie, výkon č. 81487 KARNITIN  
Nesouhlasíme s návrhem. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme se změnou OF (individuální případy lze řešit cestou žádosti zdravotní 
pojišťovně). 
V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 48 – Kapitola 801 – klinická biochemie, výkon č. 81651 VYŠETŘENÍ 
DĚDIČNÝCH PORUCH METABOLISMU (DÁLE DPM) TLC TENKOVRSTVENOU 
CHROMATOGRAFIÍ NEBO ELEKTROFORESOU: GLYKOSAMINOGLYKANY (DÁLE GAG), 
OLIGOSACHARIDY, SACHARIDY, GALAKTOSA, GALAKTOSA-L-FOSFÁT 
Nesouhlasíme s návrhem. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme se změnou OF (individuální případy lze řešit cestou žádosti zdravotní 
pojišťovně). 
V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 48 – Kapitola 801 – klinická biochemie, výkon č. 81663 STANOVENÍ 
PYRIDINOLINU A DEOXYPYRIDINOLINU  
Nesouhlasíme s návrhem. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme se změnou OF (individuální případy lze řešit cestou žádosti zdravotní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 
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pojišťovně). 
V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu. 
Připomínka je zásadní. 
K novelizačnímu bodu 48 – Kapitola 801 – klinická biochemie, výkon č. 81749 VYŠETŘENÍ 
TANDEMOVOU HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIÍ PRO SELEKTIVNÍ SCREENING DĚDIČNÝCH 
METABOLICKÝCH PORUCH 
Nesouhlasíme s návrhem. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme se změnou OF (individuální případy lze řešit cestou žádosti zdravotní  
pojišťovně). 
V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 53 – Kapitola 903 – klinická logopedie, výkon č. 72211 LOGOPEDICKÁ 
TERAPIE POSKYTOVANÁ LOGOPEDEM V AMBULANTNÍM ZAŘÍZENÍ NEBO VE STACIONÁŘI 
Nesouhlasíme s návrhem. 
Odůvodnění: 
Nebylo projednáno pracovní skupinou pro SZV a z návrhu nelze identifikovat změnu. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 53 – Kapitola 903 – klinická logopedie, výkon č. 72213 LOGOPEDICKÁ 
TERAPIE ZVLÁŠTĚ NÁROČNÁ POSKYTOVANÁ PŘI HOSPITALIZACI, V AMBULANCI, VE 
STACIONÁŘI A V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ 
Nesouhlasíme s návrhem. 
Odůvodnění: 
Nebylo projednáno pracovní skupinou pro SZV. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

K novelizačnímu bodu 53 – Kapitola 903 – klinická logopedie, výkon č. 72215 LOGOPEDICKÁ 
TERAPIE STŘEDNĚ NÁROČNÁ POSKYTOVANÁ PŘI HOSPITALIZACI, V AMBULANCI, VE 
STACIONÁŘI A V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ 
Nesouhlasíme s návrhem. 
Odůvodnění: 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen 
ve veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky 
k tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 
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Nebylo projednáno pracovní skupinou pro SZV. 
Připomínka je zásadní. 
K novelizačnímu bodu 54 – Kapitola 913 - všeobecná sestra v sociálních službách výkon č. 
„06645 BONIFIKAČNÍ VÝKON ZA PRÁCI ZDRAVOTNÍ SESTRY V DOBĚ OD 22:00 DO 06:00 
HODIN, výkon č. BONIFIKAČNÍ VÝKON ZA PRÁCI SESTRY V DOBĚ PRACOVNÍHO VOLNA NEBO 
PRACOVNÍHO KLIDU 
Nesouhlasíme s návrhem. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s navýšením bodové hodnoty výkonů, nebylo projednáno pracovní skupinou 
pro SZV. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon je zařazen ve veřejném zájmu z důvodu navýšení příplatků 
za směnnost o 2 000 Kč. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo 
připomínky k tomuto výkonu za zásadní. 

K bodu 6 - Kapitola 6 Kategorie pacienta v ústavní péči, bod 1. Vykazování kategorií pacienta  
V tabulce je do kategorie 5 do legendy doplněn pacient ve výkonu ochranného léčení 
ústavního. S doplněním nesouhlasíme. 
Odůvodnění: 
Doplnění nebylo projednáno v rámci pracovní skupiny pro SZV. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon je zařazen ve veřejném zájmu z důvodu vyšších nákladů 
v případě pacienta v ochranném léčení (vyšší personální požadavky). 
Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k tomuto výkonu 
za zásadní. 

K bodu 11 - Kapitola 8, bod 7. Výkony přepravy - Návrhem vyhlášky je rušen kód přepravy č. 
20 - Přeprava pacienta soukromým vozidlem. 
Se zrušením výkonu nesouhlasíme. 
Odůvodnění: 
Výkon je v SZV uváděn historicky, pokud bude odstraněn, hrozí nebezpečí, že poskytovatelé 
jej nebudou indikovat (budou předpokládat, že je zrušen bez náhrady) a dojde k výraznému 
nárůstu nákladů na přepravy sanitním vozem.  
Zrušení výkonu nebylo projednáno v rámci pracovní skupiny pro SZV. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon bude uveden v cenovém předpisu Ministerstva zdravotnictví. 
Není možné tento výkon uvádět v bodovém ohodnocení, jelikož se 
jedná o vztah „zdravotní pojišťovna a pojištěnec“ (nelze uplatnit 
bodové ohodnocení uvedené v „úhradové vyhlášce“, tedy ani není 
nikde stanovena hodnota bodu). Nárok pojištěnce na náhradu nákladů 
přepravy soukromým vozidlem vyplývá přímo ze zákona č. 48/1997 
Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Lze ponechat jako 
VZP kód. 

K bodu 56 – Kapitola 999 – univerzální mezioborové výkony, výkon č. 09566 PÉČE 
NA URGENTNÍM PŘÍJMU  
 Navrhujeme upravit popis výkonu a bodovou hodnotu výkonu. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s tím, aby bylo možné výkon vykazovat společně s výkonem 09563 

NEAKCEPTOVÁNO 
Tento výkon má za cíl kompenzovat vysoké náklady spojené s péčí na 
urgentním příjmu. Péče týmů na urgentním příjmu o pacienta se 
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(Výkon lékařské pohotovostní služby). Požadujeme snížení bodové hodnoty na 
hodnotu uváděnou ve vnitroresortním připomínkovém řízení, tj. 1000 bodů. Dále 
požadujeme výslovné doplnění, že výkon nelze vykazovat v případě, kdy je pacient z 
urgentního příjmu předán k hospitalizaci.  
Připomínka je zásadní. 

závažným ohrožením zdraví nebo života nemají dosud stanovenou 
adekvátní úhradu, lze vykázat pouze jedno cílené vyšetření, zatímco v 
praxi jsou provedeny minimálně dvě vyšetření (jedno komplexní a 
druhé cílené). 
Bodová hodnota byla navržena tak, aby kompenzovala vynaložené 
náklady. Pokud by nebylo možné vykazovat bonifikační výkon 09563, 
došlo by k poklesu úhrady a náklady na tuto péči by nebyly zcela 
pokryty. 
Vykazování výkonu i při hospitalizaci je důležité z důvodu projektu DRG 
restart, dopad do úhrad v roce 2018 by neměl z této změny být žádný, 
protože úhrada za tento výkon je součástí hospitalizace. 

K bodu 57 – Kapitola 999 – univerzální mezioborové výkony, výkon č. 09532 SIGNÁLNÍ 
VÝKON PROHLÍDKY DISPENZARIZOVANÉ OSOBY  
Nesouhlasíme s návrhem. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s vykazováním zvlášť u každé diagnózy (nedohodnuty podmínky, 
neprojednáno se specialisty). V rámci pracovní skupiny pro SZV nebylo dosaženo konsensu. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně projednán na jednání pracovní skupiny. Pracovní 
skupina je pouze poradním orgánem ministra, výkon je zařazen ve 
veřejném zájmu. Ministerstvo zdravotnictví neshledalo připomínky k 
tomuto výkonu vznesené na pracovní skupině za zásadní. 

MINISTERSTVO 
PRÁCE A SOCIÁLNÍCH 

VĚCÍ 
 

K bodu 54 V příloze v Kapitole 913 všeobecná sestra v sociálních službách  
Výkony 06645 a 06649: 
  
06645 – BONIFIKAČNÍ VÝKON ZA PRÁCI ZDRAVOTNÍ SESTRY V DOBĚ OD 22:00 DO 06:00 
HODIN zvednutí bodového ohodnocení výkonu z 16 na 21 bodů 
06649 – BONIFIKAČNÍ VÝKON ZA PRÁCI SESTRY V DOBĚ PRACOVNÍHO VOLNA NEBO 
PRACOVNÍHO KLIDU zvednutí bodového ohodnocení výkonu z 16 na 21 bodů 
  
Zvýšení bodového ohodnocení z 16 na 21 bodů je nedostatečné a neumožní realizaci 
nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Toto nařízení nově přiznává 
některým zaměstnancům příplatek za „Soustavné poskytování zdravotních služeb 
zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného 

NEAKCEPTOVÁNO 
Dle dat, která má Ministerstvo zdravotnictví k dispozici od zdravotních 
pojišťoven (úvazky sester dle přílohy č. 2 ke smlouvě) vychází, že toto 
navýšení je dostatečné na navýšení příplatků za směnnost sester o 
2 000 Kč. 
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dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů 
zdravotních služeb lůžkové péče nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb“  
Požadujeme zvednutí bodového ohodnocení výkonu na 26 bodů. 
Připomínka je zásadní. 

 Dále navrhujeme zařadit, resp. rozšířit odbornost 913 o nový výkon, signální kód. 
  
Zařazení nového zdravotního výkonu 06651 – signální kód – ošetřovatelská péče o pacienta 
v terminálním stavu je obdobou zdravotního výkonu 06349 v odbornosti 925. V PZSS je 
rovněž poskytována ošetřovatelská péče pacientům v terminálním stavu, a to v častější míře 
než v odbornosti 925 (každoročně 15 – 20% klientely umírá a část z nich vyžaduje náročnější 
ošetřovatelskou péči). Význam zařazení tohoto výkonu je jednak administrativní a jednak 
provozní. Jednak by došlo k přesné evidenci počtu případů, kdy je poskytována 
ošetřovatelská péče o pacienty v terminálním stavu, jednak by bylo umožněno, aby byla 
poskytována tato péče v odpovídajícím rozsahu a objemu, v případě potřeby, odpovídající 
aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta. Nepředpokládáme časté překročení omezení 
frekvence u časového výkonu, častěji tomu bude u výkonů materiálových. Výsledný 
ekonomický dopad bude zanedbatelný, předpokládáme v řádu stovek tisíc Kč. 
Zařazení tohoto kódu by pak umožnili častější setrvání v pobytovém zařízení sociálních 
služeb v závěru života, resp. terminálním stádiu oproti dosavadní časté praxi převozu do 
lůžkového zdravotnického zařízení.  
  
Zařazení signálního kódu bylo projednáno: 
Dne 10.4. 2017  s panem náměstkem Philippem 
Dne 9. 5. 2017 s panem minstrem Ludvíkem (společné jednání s odbory) 
Dne 13.7. 2017  s panem náměstkem Philippem (společné jednání s odbory) 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Návrh nebyl předložen na jednání pracovní skupiny, doporučujeme 
předložit k projednání (nebo lépe předložit návrh o sdílení výkonu 
06349). 

MINISTERSTVO 
FINANCÍ 

Ministerstvo financí nadále trvá na tom, aby systém veřejného zdravotního pojištění v roce 
2018 nehospodařil deficitně s ohledem na aktuální predikci hospodářského růstu. 
Požadujeme explicitně doplnit do důvodové zprávy, že finanční dopady do systému v. z. p. z 
titulu návrhu novely této vyhlášky (673 mil. Kč) jsou zohledněny v připravovaném návrhu 
novely tzv. úhradové vyhlášky a nezpůsobí deficitní hospodaření systému v. z. p. 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Bude doplněno do odůvodnění, že s dopadem těchto změn úhradová 
vyhláška počítá. Finanční dopady novely této vyhlášky nezpůsobí 
deficitní hospodaření systému. 
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Připomínka je zásadní. 

Žádáme o uvedení nákladové efektivnosti nově zařazovaných výkonů robotické chirurgie, 
včetně porovnání nákladů a přínosů robotické a laparoskopické operace, případně s jinými 
možnými metodami. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nejedná se o nové výkony v systému veřejného zdravotního pojištění. 
Tyto výkony byly zařazeny do seznamu zdravotních výkonů z důvodu 
toho, že je několik let zdravotní pojišťovny nasmlouvávají a 
poskytovatelé provádí. Jejich nákladová efektivita byla tedy prověřena 
v předchozích letech zdravotními pojišťovnami. 

Ministerstvo financí považuje systém zařazování nových výkonů do této vyhlášky za 
netransparentní, neprobíhá podle principů HTA a není posuzován poměr nákladů a přínosů. 
Zveřejňování žádostí o zařazení a zápisy z jednání pracovní komise oceňujeme, ale stále 
spousta informací chybí. Např. v registračních listech mnohdy nelze nalézt kalkulaci 
finančních dopadů do systému v.z.p. Formát a struktura zveřejňovaných informací jsou 
značně uživatelsky nepřívětivé a ztěžují vyhledávání konkrétních údajů. 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Připomínku považujeme za bezpředmětnou, netýká se vůbec návrhu 
novely vyhlášky.  
Ministerstvo zdravotnictví postupuje zcela v dikci zákona. Tato 
připomínka by měla směřovat spíše ke znění zákona a Ministerstvo 
financí by mělo iniciovat změnu zákona, pokud se domnívá, že je nutná 
změna. 
Zveřejněné registrační listy jsou návrhy jednotlivých odborných 
společností, které mnohdy nedokáží dopady přesně vyčíslit. Nicméně 
Ministerstvo zdravotnictví následně tyto dopady v součinnosti 
s odbornou společností kalkuluje a jsou uvedeny v odůvodnění této 
novely. 
Poměr nákladů a přínosů odborná společnost uvádí v registračních 
listech a dále je tento poměr diskutován i v rámci jednání pracovní 
skupiny. 
Pokud Ministerstvo financí pokládá zveřejňování informací za značně 
uživatelsky nepřívětivé, může navrhnout změny a Ministerstvo 
zdravotnictví se bude snažit tyto změny akceptovat. 
Finanční dopady novely této vyhlášky nezpůsobí deficitní hospodaření 
systému. 

MINISTERSTVO 
VNITRA 

K čl. I bodu 3 – ke Kapitole 4 přílohy, bodu 47a.: 
Prostřednictvím tohoto bodu dochází ke stanovení podmínek vykazování výkonů pro 
poskytování domácí péče o pacienta v terminálním stavu. Úhrada má být regulována 

AKCEPTOVÁNO 
Limitace bude vyškrtnuta. 
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časovým limitem 30 dnů u pacientů dospělých a 90 dnů u pacientů dětských, aniž by však 
zvláštní část odůvodnění obsahovala jakékoliv vysvětlení, na základě jakých argumentů byly 
zvoleny právě tyto časové hranice. Jinými slovy tedy má platit, že pokud dospělý pacient  
 
V domácí paliativní péči nezemře do 30 dnů (dítě do 90 dnů), pojišťovna přestane hradit 
vynaloženou péči. Navrhovaný systém financování pokládáme za problematický, neboť 
třicetidenní lhůtu mohou pacienti přežít, a to i kvůli tomu, že se jejich zdravotní stav po 
návratu do domácího prostředí zlepší. 
Článek 31 Listiny základních práv a svobod ukládá státu zajistit svým občanům bezplatnou 
zdravotní péči na základě veřejného zdravotního pojištění a každému zaručit právo na 
ochranu zdraví. Obdobně je právo na zdraví konstruováno v čl. 12 Mezinárodního paktu o 
hospodářských, sociálních a kulturních právech (srov. č. 120/1976 Sb.), jenž  
 
V odstavci 1 uvádí, že státy „uznávají právo každého na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně 
fyzického a duševního zdraví“. Na evropské úrovni je pak právo na zdraví garantováno čl. 11 
Evropské sociální charty (srov. č. 14/2000 Sb. m. s.). Také Úmluva o lidských právech a 
biomedicíně (vizte č. 96/2001 Sb. m. s.) klade důraz na rovný přístup ke zdravotní péči, když 
v čl. 3 zakotvuje povinnost smluvních stran „majíce na zřeteli zdravotní potřeby a dostupné 
zdroje, učinit odpovídající opatření, aby v rámci své jurisdikce zajistily rovnou dostupnost 
zdravotní péče patřičné kvality“. Přístup ke zdravotní péči musí být podle této úpravy 
založen na principu rovnosti, aniž by docházelo k neoprávněné diskriminaci.  
 
Pokládáme tedy navrhované stanovení časového omezení za rozporné s ústavním pořádkem 
České republiky, jakož i s jejími mezinárodními závazky a požadujeme je z návrhu odstranit. 
V této souvislosti lze rovněž poukázat na bod 3.3 Programového prohlášení vlády, podle nějž 
„Vláda bude trvat na dodržení principu solidarity zdravých lidí s nemocnými, neziskovosti a 
všeobecné dostupnosti kvalitní zdravotní péče hrazené z veřejných prostředků. Zavede 
předvídatelný, stabilní a průměrným nákladům odpovídající systém úhrad pro všechny typy 
zdravotní péče. Podle principu „za stejný rozsah a srovnatelnou kvalitu péče“ bude hrazena 
stejná úhrada.“. 
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Připomínka je zásadní. 

K čl. I bodu 14 – ke Kapitole 014 přílohy, výkonu 04201: 
Navrhujeme pro nadbytečnost odstranit horní uvozovky za slovem „ne“ na konci textu 
vázajícího se k výkonu 04201. 
Připomínka je formálního charakteru. 

AKCEPTOVÁNO 

ČESKÁ 
STOMATOLOGICKÁ 

KOMORA 

Novelizační bod 12. (výkony č. 04201 a 04202) 
Počet bodů byl kalkulován a doba trvání stanovena v rámci formulace původního návrhu, 
který počítal s tím, že výkony budou hrazeny při použití dózovaného amalgámu. Vzhledem 
ke schválenému znění změny zákona č. 48/1997 Sb. je v návrhu správně uveden jako 
přípustný materiál u vyjmenovaných skupin pojištěnců skloionomerní cement. Pro tento 
materiál však nelze použít kalkulace počtu bodů ani určení doby trvání výkonu, které byly 
provedeny pro skloionomerní cement. Práce s tímto materiálem je náročnější, trvá déle, 
použitý materiál je nákladnější. Počet bodů ani čas výkonu tak, jak jsou nyní navrženy, 
nejsou proto žádným způsobem podloženy (kalkulace, pokud nějaké vůbec existují, byly 
provedeny pro odlišný materiál a technologii zhotovení výplně) a neodpovídají realitě. Za 
navržených podmínek není možno ani jeden z předmětných výkonů poskytnout.  
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Pokud by kalkulace měla být zcela odlišná od původního výkonu, kde 
byl změněn pouze materiál – dopad je tedy zanedbatelný, návrh na 
změnu výkonu i s kalkulací by měl být předložen na jednání pracovní 
skupiny. Dle našich informací by změna výkonu neměla mít vliv na čas 
výkonu. 

 

V Praze 5. listopadu 2017 

Vypracoval: Mgr. Petr Peiger Podpis: 
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