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IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 26. září 
2017, s termínem dodání stanovisek do 3. října 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

1. Česká stomatologická komora 

Doporučující 
1 

k § 8 odst. 3 
V první větě slovo „omezí“ vypustit a nahradit slovy „může omezit“. Zákon nezmocňuje ministerstvo k tomu, 
aby v rámci tzv. úhradové vyhlášky ukládalo zdravotním pojišťovnám ani komukoliv jinému nové povinnosti, ale 
toliko k tomu, aby vyhláškou vydalo výsledek dohodovacího řízení. Účelem komentovaného ustanovení je 
zavedení generálního regulačního omezení. Tohoto účelu lze dosáhnout i bez uložení povinnosti zdravotní 
pojišťovně. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Zachováváme kontinuitu 
úhradových vyhlášek. 
Úhradová vyhláška se 
použije pouze v případě 
nedohody, proto také 
podmínky úhrady musí být 
stanoveny konkrétně. 

Doporučující 
2 

k příloze č. 11, kód 00901 
V popisu regulačního omezení v první závorce nahradit slovo „na“ slovem „nad“ – písařská chyba. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
3 

k příloze č. 11, kód 00904 
V popisu regulačního omezení za slova „v kalendářním roce,“ doplnit slovo „tj.“. Je nutno dodržet text, jak byl 
sjednán v dohodovacím řízení. Vypuštění slova „tj.“ z textu dohody mění význam: slova „kódem 00901 
popřípadě 00946 a diagnózou ….“ jsou upřesněním slov „preventivní prohlídka“, nikoliv jeho alternativami. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
4 

k příloze č. 11, kód 00913 
V popisu regulačního omezení ve druhém odstavci doplnit označení diagnóz v souladu s výsledkem 
dohodovacího řízení. Bez označení této diagnózy nelze úhradu reálně uskutečnit.  
Návrh textu druhého odstavce: 
„Omezení neplatí v případech, kdy je vyšetření vyžádáno kardiologem/kardiochirurgem, ortopedem, 
transplantologem či osteologem (např. z důvodu vyloučení fokální infekce nebo předoperačního vyšetření). 

AKCEPTOVÁNO 
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Výkon musí být vykázán s dg Z018 nebo v souvislosti s antiresorpční léčbou (dg M87.1).“ 
 
V poslední větě textu regulačního omezení vypustit čárku před slovem „nebo“. Nejde o vylučovací, ale 
slučovací poměr (obě možnosti jsou možné). 

Doporučující 
5 

k příloze č. 11, kód 00918 
Popis výkonu neodpovídá zákonu ve znění účinném od 1. ledna 2018. Zákon neumožňuje úhradu ošetření 
zubního kazu při použití skloionomerního cementu na stálých zubech u dětí do 15 let věku v rozsahu špičáků 
včetně, ale pouze nad tento rozsah, tedy v postranních úsecích chrupu. Návrh vyhlášky nicméně počítá s tím, 
že ošetření skloionomerním cementem má být hrazeno i u dětí do 15 let na stálých zubech v celém rozsahu 
chrupu. 
Pokud jde o samopolymerující kompozita, jejich použití bez zvláštní zdravotní indikace je podle zákona možné 
jen v případě dětí do 15 let na stálých zubech v rozsahu špičáků včetně (tedy ve frontálním úseku chrupu). U 
dětí do 15 let v postranních úsecích chrupu a u těhotných a kojících žen zákon umožňuje úhradu ošetření 
zubního kazu při použití samopolymerujícího kompozita jen tehdy, není-li z hlediska zdravotního stavu 
pojištěnce možno použít skloionomerní cement. Tomu však navržený text vyhlášky neodpovídá. 
Regulační omezení neobsahují výluky zajišťující, že kód bude možno ve vyjmenovaných případech vykázat 
bez omezení (analogicky kódům 00921 a 00922) 
 
Návrh (navržené změny vyznačeny): 

00918 Ošetření zubního kazu u dětí do 15 let, u 
těhotných a kojících žen – stálý zub 
Bez ohledu na počet plošek výplně či 
případný počet drobných výplní na jednom 
zubu 
- u dětí do dne dosažení 15 let věku 
v rozsahu špičáků včetně při použití 
samopolymerujícího kompozita, 
- u dětí do dne dosažení 15 let věku nad 
rozsah špičáků včetně při použití 
skloionomerního cementu, 
- u těhotných a kojících žen při použití 
skloionomerního cementu. 
Není-li použití skloionomerního cementu 
možné z hlediska zdravotního stavu 
pojištěnce, lze použít dózovaný amalgám 
a u těhotných a kojících žen v rozsahu 
špičáků včetně též samopolymerující 
kompozitum. 

Lze vykázat 1 zub/365 dní 
Omezení frekvencí se netýká 
případů, kdy opakovaná výplň je 
zhotovena z důvodu komplikací 
ošetřeného zubního kazu nebo 
úrazu – v takovém případě je výplň 
vykázána s jinou diagnózou. Dříve 
než za 1 rok lze vykázat výplň v 
případě vysoké kazivosti při 
závažných celkových onemocněních 
nebo profesionálních poškozeních 
chrupu. 
 
Lokalizace – zub 
Odbornost – 014; 015; 605 

495 Kč 

 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující k příloze č. 11, kód 00922 AKCEPTOVÁNO 
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6 Popis výkonu neodpovídá zákonu ve znění účinném od 1. ledna 2018. Zákon umožňuje hradit ošetření 
zubního kazu při použití samopolymerujícího kompozita na dočasných zubech jen tehdy, pokud není možné 
použít skloionomerní cement. Vyhláška však předpokládá, že ošetření při použití samopolymerujícího 
kompozita je přípustné ve frontálním úseku chrupu bez dalšího. 
 
Návrh (navržené změny vyznačeny): 
 

00922 Ošetření zubního kazu – dočasný zub 
Bez ohledu na počet plošek výplně či 
případný počet drobných výplní na jednom 
zubu: Ošetření zubního kazu dočasného 
zubu při použití skloionomerního 
cementu; samopolymerujícího kompozita v 
rozsahu špičáků včetně; ošetření zubního 
kazu skloionomerním cementem; není-li 
použití skloionomerního cementu možné z 
hlediska zdravotního stavu pojištěnce, lze 
použít dózovaný amalgám a v rozsahu 
špičáků včetně též samopolymerující 
kompozitum. 

Lze vykázat 1 zub/365 dní 
Omezení frekvencí se netýká případů, 
kdy opakovaná výplň je zhotovena 
z důvodu komplikací ošetřeného 
zubního kazu nebo úrazu – v takovém 
případě je výplň vykázána s jinou 
diagnózou. Dříve než za 1 rok lze 
vykázat výplň v případě vysoké 
kazivosti při závažných celkových 
onemocněních. 

Lokalizace – zub 
Odbornost – 014; 015; 605 

390 Kč 

 

Doporučující 
7 

k příloze č. 11, kód 00932 
V popisu výkonu ve větě začínající slovy „Odstup mezi vykázáním kódů 00932 …“ vypustit slovo „minimálním“. 
Nejde totiž o minimální interval, nýbrž o interval, který je limitován jen prokazatelností účelnosti léčby. Je-li 
účelnost prokazatelná v určitém okamžiku, musí být z povahy věci prokazatelná i v každém následujícím 
okamžiku. Slovo „minimální“ činí text nesrozumitelným. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
8 

k příloze č. 11, kód 00948 
V popisu výkonu nahradit slovo „suturou“ slovem „sutury“ – písařská chyba (slovo „provedení“ se pojí s druhým 
pádem, nikoliv s pádem sedmým) 
 
V popisu výkonu vypustit text „a antiresorpční léčbě a pacientů imunosuprimovaných“ a nahradit jej slovy 
„léčbě a dále v indikovaných případech týkajících se pacientů na antiresorpční léčbě a pacientů 
imunosuprimovaných“. Komentovaný text spojuje stavění krvácení a jeho prevenci s antiresorpční léčbou a 
imunosupresí, co nedává medicínský smysl.  Antiresorpční léčbou a imunosuprese totiž nemají s krvácením 
nic společného, souvisejí s osteonekrózou, resp. šířením zánětu a představují další případy, kdy je možno 
dotčený vykázat. 

AKCEPTOVÁNO 
 

Doporučující 
9 

k příloze č. 11, kód 00960 
Slova „kolem čelistní“ nahradit slovem „kolemčelistní“. Slovo „kolemčelistní“ je odborný termín, který nelze 
nahradit jinými slovy, zejména nikoliv slovním spojením, které nemá žádný význam. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující k příloze č. 11, kód 00982 AKCEPTOVÁNO 
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10 V popisu regulačního omezení doplnit za slovo „vad“ text „(Q 35 – Q 38)“ v souladu s dohodou z dohodovacího 
řízení. Uvedený text byl dosud v každé úhradové vyhlášce, jde o text významný a v praxi zažitý a používaný. 

Doporučující 
11 

k příloze č. 11, kód 00983 
V popisu regulačního omezení nahradit slovo „rozštěpených“ slovem „rozštěpových“. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
12 

k příloze č. 11, kód 00984 
V popisu regulačního omezení doplnit před slovo „čtvrtletí“ slovo „kalendářní“. Je nutno se přidržet textu 
dohody z dohodovacího řízení. Ve všech kódech je použito sousloví „kalendářní čtvrtletí“, jehož význam je 
odlišný od slova „čtvrtletí“. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
13 

k příloze č. 11, kód 00985 
V popisu regulačního omezení doplnit za slovo „vad“ text „(Q 35 – Q 38)“ v souladu s dohodou z dohodovacího 
řízení. Uvedený text byl dosud v každé úhradové vyhlášce, jde o text významný a v praxi zažitý a používaný. 

AKCEPTOVÁNO 

2. Svaz průmyslu a dopravy (SPČR) 

Zásadní 1 

OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
 
Předložený návrh úhradové vyhlášky dále eskaluje trend z minulých let, kdy růst úhrad pro lůžkové segmenty 
dále rozevírá nůžky úhrad mezi těmito zdravotnickými zařízeními a zbytkem poskytovatelů. Jsou tak zcela 
neadekvátně zvýhodňována ZZ jednoho typu na úkor ostatních poskytovatelů zdravotních služeb. Zároveň je 
nutné důrazně upozornit na to, že rozdělení disponibilních zdrojů primárně za účelem růstu mezd, pro vybrané 
typy ZZ, bude mít za následek ohrožení udržení standardu kvality služeb a jejich časové dostupnosti zejména 
u diagnostické péče. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
V současné době odchází 
zdravotnický personál mimo 
poskytovatele akutní 
lůžkové péče, proto je 
potřeba, aby významná 
část navýšení byla 
alokována do akutní 
lůžkové péče tak aby byla 
zajištěna péče o pacienty. 

Zásadní 2 

Důvodová zpráva – II. zvláštní část k bodu 2.2 přílohy č. 1 
Jako odůvodnění výše indexu navýšení úhrady, který vstupuje do vzorce pro výpočet maximální úhrady, je 
uveden pouze společný obecný popis postupu výpočtu a to, že predikce vývoje potřeby a objemu úhrad 
centrové léčby byly provedeny vícerozměrnými modely, které integrují více zdrojů dat a vývoj od nich 
odvozených ukazatelů v čase. Jako zdroje dat pro modely jsou uvedeny populační registry NZIS, klinické 
registry odborných společností, zohledněna byla incidence i prevalence onemocnění včetně modelů přežití. 
Rovněž je uvedeno, že byla zohledněna predikce vývoje trhu s léčivy, vstupu nových látek i indikací a rovněž 
retrospektivní data o skutečně léčených pacientech a úhradách. 
Takto široce pojaté a odůvodněné modelace jsou s ohledem na rozsah a variabilitu jak vstupních dat, tak i 
možných rozhodovacích mechanismů prakticky nezkontrolovatelné a je téměř nemožné je konkrétně 
rozporovat. Odůvodnění ve zvláštní části tak blíže nevysvětluje rozptyl indexů pro jednotlivé skupiny v rozmezí 
od - 4 % do + 11,6 %. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Připomínka je nekonkrétní 
V případě konkrétních 
pochybností je Ministerstvo 
zdravotnictví schopno 
všechna potřebná data 
doložit a zdůvodnit 
jednotlivé růsty. 

Zásadní 3 § 2, odst. 3 
Požadujeme posunout termíny z 31. 3. 2017 na 30. 6. 2017 a z 31. 5. 2017 na 31. 8. 2017 a dále taktéž z 31. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Posun termínů by 
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3. 2019 na 30. 6. 2019 a z 31. 5. 2019 na 31. 8. 2019. 
 
Odůvodnění: V praxi se dlouhodobě ukazuje, že navržené termíny dělají problémy na straně některých 
zdravotních pojišťoven a tyto problémy jsou pak přenášeny na poskytovatele, kdy vyúčtování nejsou 
poskytována včas. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

znemožnil správné 
zpracování výročních zpráv 
a zdravotně pojistných 
plánů. 
Pokud některé zdravotní 
pojišťovny nesplňují tuto 
povinnost, MZ bude danou 
problematiku řešit v rámci 
svých kontrolních 
pravomocí. 

Zásadní 4 

§ 2, odst. 6 
V tomto odstavci se uvádí, že se přepočítávají celkově vykázané a uznané body v referenčním období podle 
seznamu výkonů platného od 1. 1. 2018. Tento odstavec ale neuvádí, že takto musí být přepočteno i pro 
PURo. 
 
Odůvodnění: Pokud nedojde taktéž k přepočtu PURo, bude docházet ke krácení úhrady bez ohledu na 
provedené změny bodových ohodnocení na základě změny sazebníku. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
PURo je průměrná úhrada 
v referenčním období, která 
byla uhrazena zdravotní 
pojišťovnou, nikoliv 
produkce přepočítaná dle 
aktuálního seznamu 
zdravotních výkonů. 

Doporučující 
1 

§ 16, odst. 1 
Jako referenční rok pro kompenzaci regulačních poplatků (kód výkonu 09543) byl stanoven rok 2014. Dle 
našeho názoru by měl být jako referenční období stanoven rok 2016, protože po zrušení platby regulačních 
poplatků k 31. 12. 2014 došlo k nárůstu počtu pacientů v ordinacích až o 30 % - především pak u praktických 
lékařů pro dospělé. Míra kompenzace pak neodpovídá skutečnosti. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o kompenzaci 
výpadku příjmů ze 
zrušených regulačních 
poplatků. Jejich účelem 
tedy není uhradit regulační 
poplatky zdravotními 
pojišťovnami. 

Zásadní 5 

Příloha č. 1, body 2.2.1 a 2.2.2 
Návrh vyhlášky neobsahuje žádné vysvětlení pro skutečnost, že indikace Hereditární angioedém je uvedena 
jak ve skupině v bodě 2.2.1 návrhu přílohy č. 1 vyhlášky, tak i ve skupině „e. Imunitní systém“ v bodě 2.2.2. 
Léčivé přípravky spadající do každé ze skupin mají být regulovány rozdílným způsobem, přičemž není jasné 
ani zařazení léčivých přípravků ani vztah obou skupin resp. způsobu regulace. 
Totéž platí i pro indikaci HIV, která je uvedena jak ve skupině v bodě 2.2.1 návrhu přílohy č. 1 vyhlášky, tak i ve 
skupině „f. Infekce“ v bodě 2.2.2.  
Žádáme o jednoznačnou specifikaci regulace uvedených indikací. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
Opraveno. 
 

Zásadní 6 Příloha č. 1, bod 2.2.3 
U diagnostické skupiny Imunitní systém je hodnota indexu navýšení úhrady 0,950, což znamená snížení 

AKCEPTOVÁNO 
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maximální výše úhrady pro r. 2018 o 5 % oproti úhradě v r. 2016. 
Žádáme buď o změnu indexu navýšení maximální úhrady tak, aby alespoň nedošlo ke snižování úhrad r. 2016, 
nebo zcela konkrétní vysvětlení, čím je odůvodněn 5% pokles limitu úhrady u těchto onemocnění, když 
nedochází ke změně ceny ani úhrady za balení. 
 
Odůvodnění: 
Do této skupiny patří podle bodu 2.2.2 následující indikace: Autoinflamatorní onemocnění, Digitální ulcerace u 
systémové sklerodermie, Hereditární angioedém, Polyangiitida, Transplantace. Vzhledem k tomu, že podle 
veřejně dostupných údajů nelze dohledat, jaké konkrétní léčivé přípravky „S“ by měly spadat pod indikace 
Polyangiitida a Transplantace, týká se tato připomínka indikací  Autoinflamatorní onemocnění a Digitální 
ulcerace u systémové sklerodermie. Připomínka vychází z předpokladu, že do skupin se stejným indexem jsou 
zařazovány indikace, které každá samostatně vykazují atributy vedoucí k výpočtu totožného indexu. Vzhledem 
k rozdílnému charakteru indikací i pracovišť, by jiný předpoklad byl pro návrh vyhlášky nelogický a těžko 
odůvodnitelný. 
Je skutečností, že u předmětných léčivých přípravků od r. 2016 neproběhla žádná změna ceny ani úhrady, a 
není aktuálně vedeno žádné správní řízení, které by mohlo vést k jejich poklesu. (viz informace na  
http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni a  http://www.sukl.cz/sukl/prehled-
spravnich-rizeni). Dále, že léčivé přípravky s obsahem léčivé látky bosentan jsou kromě indikace Digitální 
ulcerace u systémové sklerodermie používány rovněž k léčbě Plicní arteriální hypertenze, pro kterou vyhláška 
předpokládá 3,9% nárůst. 
Z uvedených faktů, i bez možnosti konkrétně ověřit vstupy do modelací popsaných v důvodové zprávě, tedy 
bez ohledu na incidenci, prevalenci onemocnění a další možné faktory vstupující do modelace indexu nelze 
nalézt odůvodnění 5% poklesu limitu pro úhradu, který by nebyl provázen změnou jednotkové ceny nebo 
úhrady. Pokles počtu pacientů nelze reálně očekávat. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Zásadní 7 

Příloha č. 1, bod 2.2.3 
U diagnostické skupiny Metabolické vady činí výše indexu navýšení úhrady 0,960, což znamená snížení 
maximální výše úhrady pro r. 2018 o 4 % oproti úhradě v r. 2016. 
Žádáme buď o změnu indexu navýšení maximální úhrady, tak aby alespoň nedošlo ke snižování úhrad r. 2016 
a byla umožněna léčba nových pacientů nebo zcela konkrétní vysvětlení, čím je odůvodněn 4% pokles limitu 
úhrady u těchto onemocnění, když nelze očekávat pokles počtu pacientů a dochází k pouze malému snížení 
úhrad za balení, které nemají dostatečný podíl na celkových nákladech skupiny, aby celkový limit snížený o 
4% umožnil léčbu nových pacientů. 
 
Odůvodnění: 
Ve skupině metabolických vad byl ve všech dosavadních vyhláškách vždy zohledňován počet pacientů a nebyl 
limitován příchod nových pacientů. Byla limitována pouze průměrná úhrada v rámci každého onemocnění. V 
návrhu pro r. 2018 poprvé dochází nejen k limitaci celkového objemu úhrady, ale dokonce k jeho snížení. 

AKCEPTOVÁNO 
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Z porovnání úhrad léčivých přípravků stanovených SÚKL pro léčivé přípravky patřící do této skupiny vyplynulo, 
že s výjimkou léčivých přípravků uvedených v tabulce č. 1 nedošlo k žádné změně úhrad při porovnání 
současného stavu s r. 2016.  U vyjmenovaných léčivých přípravků došlo: 
Tab. č. 1 

LP Pokles UHR Nárůst UHR Podíl na nákladech 
skupiny (podle dat VZP) 

ALDURAZYME - 15,9 %  7,2 % 
ORFADIN - 9,1 %  1,9 % 
MYOZYME   5,8 % 20,4 % 

 
Dále lze zjistit, že aktuálně v září 2017 byla vydána rozhodnutí v revizních řízeních, kterými dochází ke snížení 
úhrad:   
 

LP Pokles UHR Podíl na nákladech skupiny (podle 
dat VZP) 

CEREZYME  - 6,2 % 16,7 % 
VPRIV - 6,2 % 4,6 % 
AMMONAPS - 7,5 % 0,12 % 

 
Žádné další řízení, u kterého by bylo možné očekávat dopad v průběhu r. 2018, není na SÚKL vedeno. 
Pokud tedy zohledníme výše uvedená fakta týkající se změn výší úhrad jednotlivých balení a promítneme 
jejich možný dopad na financování celé skupiny, tak jednoznačně vyplývá, že bez ohledu na možnou složitost 
modelací a vstupů, pouze při zohlednění základních logických faktů: 
 
o že se jedná o život zachraňující velice nákladnou léčbu onemocnění s relativně malým počtem pacientů, 
o jedná se o celoživotní onemocnění, kde zejména v případě léčivých přípravků dávkovaných podle váhy 

roste potřeba v čase, 
o nelze odhadnout počet nových pacientů, nicméně potřebu zahájení léčby alespoň v některé ze skupin lze 

předpokládat, 
o změna úhrad léčiv by musela být skutečně významná, aby úspora vytvořila dostačenou rezervu pro léčbu 

nového/nových pacientů, 
 
nelze vysledovat žádný objektivní důvod pro navrhované 4% snížení celkového limitu úhrady v této skupině 
onemocnění. 
Tato připomínka je zásadní. 

Doporučující 
2 

Příloha č. 2 – Praktické lékařství 
 

AKCEPTOVÁNO 
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Upravuje se kapitační platba, když se vkládají nová písmena f), g) a h) do bodu A, odst. 1, kdy písm. f) 
navyšuje kapitační platbu o 1 Kč, pokud PL na svém pracovišti školí lékaře. Písm. h) pak nově upravuje 
podmínky pro výši kapitační platby, když není splněna podmínka uvedená v písm. g). V návrhu úhradové 
vyhlášky je však chybně uvedeno písm. f). Proto bod A), odst. 1 písm. h) by měl znít: „h) za registrované 
pojištěnce, u kterých není splněna podmínka uvedená v písmenu g) náleží základní kapitační platba vypočtená 
podle písmen a) až d) ve výši: ...“. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

Zásadní 8 

Příloha č. 2, písm. A) 
Podmínka uvedená v písm. g) a h) bude mít za následek znatelný propad finančních prostředků, a to 
především u praktických lékařů pro dospělé. V případě, že by tato podmínka zůstala zachována, pak 
navrhujeme navýšení základní kapitační sazby v bodech a) až d) takovým způsobem, aby výše prostředků z 
veřejného zdravotního pojištění zůstala minimálně na úrovni roku 2017. Navýšení hodnoty bodu za výkon 
01201, resp. navýšení kapitace za platnou akreditaci MZČR (toto navýšení již zdravotní pojišťovny dlouhodobě 
hradí) toto naprosto neřeší. 
Dále spatřujeme problém v tom, jak identifikovat poskytnuté zdravotní služby v případech, kdy byl proveden 
pouze kapitační výkon, u kterého se ale nevykazuje výkon 09543 (např. u minimálního kontaktu). V případě 
identifikace pomocí vydaných léčivých přípravků či vyžádané péče pak závisí přiznání kapitace na správnosti 
vykazování jiných poskytovatelů (tedy v případě velké chybovosti těchto poskytovatelů na to doplatí praktický 
lékař). 
V bodě 11 se uvádí pojem „vypořádání předběžné úhrady“, ale v segmentu praktických lékařů se tento způsob 
úhrady standardně nepoužívá. Mělo být zjevně myšleno – „po skončení hodnoceného období“. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
3 

Příloha č. 3, písm. B), odst. 3 
Limit pro uplatnění regulačních omezení za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky byl ve srovnání s 
předchozími roky snížen na 100 %. Navrhujeme navýšení limitu pro překročení minimálně na úroveň roku 
2017. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

NEAKCEPTOVÁNO 
V souvislosti se zavedením 
elektronického receptu by 
měla vzniknout úspora 
nákladů na léky na recept a 
zdravotnické prostředky. 

Zásadní 9 

Příloha č. 3, písm. A, odst. 2 
Do průměrné úhrady v referenčním období (PURO) jsou započteny i uhrazené ZUM a ZULP. Zároveň jsou ale 
uplatňována i regulační omezení na předepsané ZUM a ZULP. Dochází tak ke dvojí regulaci – jak v úhradě, 
tak i v rámci regulačních omezení. Navrhujeme postavit úhradu za ZUM a ZULP nad rámec maximální úhrady. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Regulace je stejná jako 
v jiných segmentech (např. 
gynekologie). 

Zásadní 10 
Příloha č. 3, odst. 2 
Požadujeme změnit ve výpočtu koeficient 1,015 na 1,035. 
 

ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
Koeficient upraven na 
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Odůvodnění: Navržený koeficient je příliš nízký a není tak ve výpočtu zohledněna ani inflace a ani 
předpokládaný nárůst platů. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

1,018. 

Doporučující 
4 

Příloha č. 4, písm. A, odst. 2 
Ve výpočtovém vzorci je uveden index 1,02, kdežto v roce 2017 byl použit index 1,035. Navrhujeme zachovat 
hodnotu indexu z letošního roku. 
 
Tato připomínka je doporučující. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o dohodu 
z dohodovacího řízení. 

Doporučující 
5 

Příloha č. 5, § 9 bod 2, písm. b) 
Navrhujeme upravit třetí větu následovně: „V případě, že v průběhu hodnoceného období dojde k ukončení 
platnosti osvědčení, je nezbytné, aby poskytovatel doložil pojišťovně osvědčení navazující na platnost 
původního osvědčení. Nové osvědčení pro hodnocené období předloží poskytovatel nejpozději do 31. 12. 
2018, přičemž hodnota bodu podle věty první nebo druhé bude poskytovateli stanovena od data platnosti 
osvědčení.“ 
 
Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO 
 

Zásadní 11 

Příloha č. 5, § 9, odst. 4 
 
Požadujeme měnit text - Celková výše úhrady poskytovateli poskytujícímu hrazené služby dle odst. b) a c) se 
spočítá tak, že se sečte zvlášť spočítaná částka pro odbornosti 222,801,807,812 až 815, 817,818,819,822 a 
823, zvlášť spočítaná částka pro odbornost 802 a zvlášť pro odbornost 816. Pro jednotlivé vyjmenované 
odbornosti se vypočte takto: (… původní vzorec zůstává…) 
 
Odůvodnění: Pokud nebude výpočet respektovat vždy jen skupinu s jednou stanovenou hodnotou bodu, pak 
bude podle původního návrhu docházet k neúměrnému krácení úhrady, kdy výsledná úhrada bude de facto 
nižší než v období nastaveném pro rok 2017. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Při stejné struktuře péče 
dané ustanovení 
neznamená krácení úhrady. 
Při změně struktury péče je 
možné využít bod 8 přílohy 
č. 5. 

Zásadní 12 

Příloha č. 5, § 9, odst. 4 
 
Nízká hodnota indexu stanovující hodnotu bodu a výši úhrad podle § 9. Index by měl dosahovat minimálně 
hodnoty 1,04 a vzorec pro výpočet částky by tak měl být upraven na: POPicz x PUROicz x 1,04 
 
Odůvodnění: Při navržené hodnotě indexu navýšení PUROicz o 1,02 by nebylo možné naplnit příslib vlády ČR 
o navýšení platů a mezd zdravotníkům o 10 %, jelikož mzdové náklady tvoří přibližně 30-35% celkových příjmů 
poskytovatelů zdravotních služeb ve vyjmenovaných odbornostech. Při 10% navýšení mezd zdravotníků, tak 
dojde k nárůstu celkových nákladů o 3 až 4 %, a proto je nutné navýšit index úhrady minimálně o 1,04. 
 

NEAKCEPTOVÁNO 
Navýšení tarifních platů a 
mezd zdravotníků o 10 % 
bylo přislíbeno vládou ČR 
pouze u poskytovatelů 
lůžkové péče. Stanovený 
index ve výši 1,02 je 
stanoven s ohledem na 
možnosti systému. 
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Tato připomínka je zásadní. 

Zásadní 13 

Příloha č. 5, § 9, odst. 4 
 
Požadujeme ve vzorci navýšit koeficient ze 102 na 103,5. 
 
Odůvodnění: Původně navržený koeficient nedává šanci zajistit dostatek zdrojů na růst mezd a dostává 
poskytovatele laboratorních služeb do diskriminované pozice vůči obdobným poskytovatelům v nemocničních 
zařízeních. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Navýšení tarifních platů a 
mezd zdravotníků o 10 % 
bylo přislíbeno vládou ČR 
pouze u poskytovatelů 
lůžkové péče. Stanovený 
index ve výši 1,02 je 
stanoven s ohledem na 
možnosti systému. 

Doporučující 
6 

Příloha č. 5, § 9, odst. 4 
 
Požadujeme ve vzorci navýšit koeficient ze 102 na 103,5. 
 
Odůvodnění: Původně navržený koeficient nedává šanci zajistit dostatek zdrojů na růst mezd a dostává 
poskytovatele laboratorních služeb do diskriminované pozice vůči obdobným poskytovatelům v nemocničních 
zařízeních. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Navýšení tarifních platů a 
mezd zdravotníků o 10 % 
bylo přislíbeno vládou ČR 
pouze u poskytovatelů 
lůžkové péče. Stanovený 
index ve výši 1,02 je  
stanoven s ohledem na 
možnosti systému. 

Doporučující 
7 

Příloha č. 5 
 
V odst. 2 písm. b) je nesprávně uvedena i odbornost 822, která již od 1.1.2017 neexistuje, jelikož byla 
sloučena s odb. 802 (stejně jako odb. 804 a 805). 
 
Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO 

3. Ministerstvo vnitra 

Doporučující 
1 

K příloze č. 10: 
U výkonu pod kódem 00910 doporučujeme slovo „archivace“ nahradit pojmem „uložení“, neboť pojem 
archivace je nezbytné používat pouze ve významu, vyplývajícím ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě a o změně některých zákonů. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ministerstvo nepoužívá 
termín „archivace“ ve 
smyslu zákona č. 499/2004 
Sb., ale v obecném smyslu 
tohoto slova. 

4. Ministerstvo obrany 

Zásadní 1 
Nesouhlasíme s ponižováním platby od zdravotní pojišťovny při přeložení pacienta na LDN nebo NIP. 
Požadujeme její zachování. 
 

NEAKCEPTOVÁNO 
Tento princip je zachován 
z úhradové vyhlášky na rok 
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Odůvodnění: 
V návrhu na str. 10 je uveden v bodě 3.5 poměrně složitý vzorec dále rozvedený na str. 12 v sekci (ii) a) nebo 
b), kde je jisté, že navýšení počtu překladů do LDN nebo následné péče je nepřímo úměrné konečné platbě 
(vzorec je totiž umocněn desetinným číslem, tedy nabývá hodnot menších, než je základ). V praxi to znamená, 
že nemocnice bude persekvována za to, že více pacientů umístí z akutních lůžek přímo do následné péče 
(NIP, DIOP LDN), což ale přesně odporuje deklarované předkládací zprávě, konkrétně druhému bodu, kde se 
proklamuje, že úhradová vyhláška má za cíl mj. "podpořit kvalitní a dostupnou péči v zařízeních poskytujících 
následnou a dlouhodobou péči". 
Tato připomínka je zásadní. 

2017, kde byl poměrně proti 
roku 2016 zmírněn, s tím, 
že není použit u malého 
počtu pojištěnců a zároveň 
je sloučena regulace na 
překlady v následné a 
akutní lůžkové péči jiného 
poskytovatele. 

Zásadní 2 

Nesouhlasíme s automatickou změnou režimu platby za pacienty NIP, kdy se po 90 dnech automaticky platba 
změní na následnou ventilační péči jen asi s 60% náhradou.  

 
Požadujeme obnovit roli revizního lékaře pojišťovny, kdy zařazení na následnou ventilační péči je provedeno 
až na základě jeho posouzení a rozhodnutí u každého konkrétního případu. 
 
Požadujeme dále, aby pojišťovna u každého takto nemocného svého pojištěnce svým písemným rozhodnutím 
prostřednictvím svého revizního lékaře převzala odpovědnost za další osud svého pojištěnce. 
 
Odůvodnění: 
Dnes přetrvává praxe (plně hrazených jen 90 dnů) zavedená začátkem roku 2017, a to bohužel se souhlasem 
odborné společnosti pro ARO intenzivní medicínu. Odporuje to jak obecným zásadám humanity, protože 
zdravotnická zařízení musí nést nákladnou péči o pacienty NIP na svůj úkor, navíc "následná ventilační péče" 
nemá dosud žádnou oporu v zákoně. Podobně se pojišťovna chovala letos při poskytování hospicové péče, 
kterou platila jen 30 dnů, ale pokud pacient přežil, nebyla další péče již hrazena, novou vyhláškou a po velké 
kritice stanovila pak platbu od 31. dne na 50 %.  
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nejedná se o připomínku 
k Úhradové vyhlášce. 

Zásadní 3 

Nesouhlasíme s omezením platby za výdej léku na recept, kdy v době platnosti regulačních poplatků platil 
pacient 30,- Kč, nyní ale platí zdravotní pojišťovna max. 16,40 Kč (13 Kč za recept + 3,40 Kč za 2 položky) (viz 
§17 návrhu). Požadujeme, aby byla platba zdravotní pojišťovnou dorovnána do 30 Kč. 
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Stanovená výše 13 Kč 
zohledňuje skutečnou výši 
výběru regulačního 
poplatku v lékárnách v roce 
2014. Jelikož všemi 
lékárnami nebyly vybírány 
regulační poplatky, tak 
nemohla být stanovena tato 
kompenzace ve výši 30 Kč, 
jako je tomu např. u lékařů, 
ale byla stanovena taková 
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částka, která kompenzuje 
výpadek příjmů 
z regulačních poplatků 
celému segmentu. 

Zásadní 4 

Požadujeme, aby těm poskytovatelům, kteří jsou držiteli akreditace, pojišťovna zvýšila zápočet, a to povinně o 
1%. V současnosti je toto v návrhu uvedeno jako možnost, tedy že jej může zvýšit o 1%, s čímž nesouhlasíme 
(viz str. 10 návrhu).  

 
Odůvodnění: 
Navýšení se vztahuje také na ostatní nezdravotnické kategorie zaměstnanců, přičemž bylo provedeno plošně. 
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Je záměrem nechat 
možnost navýšení o 1 % na 
domluvě mezi ZP a 
poskytovatelem. 

Zásadní 5 

Požadujeme prověřit kalkulacemi, že platba 112,4% roku 2016 pro lůžkovou péči pokryje vládou nařízené 
navýšení platů v posledních třech letech (2016 - navýšení o 5% tarifu, 2017 - navýšení o 10% tarifu, 2018 - 
navýšení o 10% tarifu = tj. celkem 25%) s ohledem na skutečnost, že u lékařů tvoří tarifní plat 50% celkového 
příjmu, u daleko početnější skupiny zdravotnických pracovníků, tj. sestry a další SZP, tvoří tarifní plat 80% 
celkového navýšení o 10 % tarifu - tj. celkem nominálně 25 %, ale vždy z vyššího základu ((1.05 umocněno 
1.1) to celé umocněno 1.1), což je více, než 25 %. S těmito kalkulacemi následně požadujeme seznámit. 
 
Odůvodnění: 
Zde je třeba zohlednit skutečnost, že u cca 80 přítomných lékařů tvoří tarifní plat 50% celkového příjmu, u 
daleko početnější skupiny nelékařských pracovníků - sestry a další SZP a techničtí pracovníci - tvoří tarifní plat 
cca 80 - 90% celkového příjmu, přičemž u vojenských nemocnic náklady na platy tvoří asi 61 % všech nákladů. 
Přitom navýšení tarifů bylo provedeno již nejméně 4x, a to plošně. Stát vojenské nemocnice navíc nutí 
zaměstnávat stále větší procento nezdravotnických pracovníků (auditor, pověřenec pro GDPR) nebo provádět 
akce, které jsou pro vojenské nemocnice jen náklady bez jakéhokoli hmatatelného přínosu (e-recept, GDPR).  
Tato připomínka je zásadní. 

VYSVĚTLENO 
Bylo prověřeno. 
Průměrný růst pro akutní 
lůžkovou péči je 13,4 % 
roku 2017. 
 
Při průměrném růstu úhrad 
2018/2016 o 13,4 % a 90% 
podílu tarifních platů na 
osobních nákladech, je 
tento růst dostačující pro 
všechny poskytovatele, 
kteří mají podíl osobních 
nákladů na celkových 
nákladech menší než 75 % 
- dle dat ÚZIS je průměrný 
podíl osobní nákladů na 
celkových nákladech 
poskytovatele akutní 
lůžkové péče 60 % a 
nejvýše 75 %. Kalkulace 
byly tedy prověřeny a 
Ministerstvo zdravotnictví 
garantuje potřebné 
navýšení finančních 
prostředků v úhradové 
vyhlášce. 
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Zásadní 6 

Nesouhlasíme s nižší úhradou pro skupinu dermatologie (u které rovněž roste počet pacientů) oproti roku 2016 
a endokrinologie (akromegalie). Požadujeme, aby byla tato úhrada navýšena. 
 
Odůvodnění: 
U dermatologie a endokrinologie (akromegalie) je nedostačující celkový limit 99 % roku 2016, protože pokud 
došlo k rozvoji v roce 2017, nebude limit dostatečný ani pro stávající pacienty (již rozléčené). 
Tato připomínka je zásadní. 

ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
Index u dermatologie byl 
navýšen  
U skupiny endokrinologie 
dle analýzy ÚZIS vyplývá, 
že nedochází k nárůstu 
prevalence ani incidence. V 
roce 2018 se 
nepředpokládá ani vstup 
nových léčiv a ceny 
stávajících léčiv klesají. 

Zásadní 7 

Nesouhlasíme s limitací objemu léčiv pro HIV pacienty. Požadujeme postup jako ve vyhlášce pro rok 2017, tj. 
zalimitovat pouze cenu za balení a ne celkový objem léčby.  
 
Odůvodnění: 
Závažnost onemocnění vylučuje limitaci – znamenalo by to, že léčba u diagnostikovaných HIV pozitivních 
pacientů by nemohla být zahájena. 
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
 

Zásadní 8 

V Příloze č. 9 není stanovená suma na navýšení pro sestry v třísměnném provozu NIP a DIOP (00015,00017 a 
00020) a nejsou zde ani zohledněny sálové sestry, které byly původně do navýšení zahrnuty. Požadujeme 
proto obojí do návrhu doplnit. 
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Navýšení úhrad na zvýšení 
příplatku za směnnost je 
řešeno už v hodnotě bodu. 

5.  Českomoravská konfederace odborových svazů 

Zásadní 1 

Českomoravská konfederace odborových svazů projednala návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, 
výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018 na zasedání legislativní rady ĆMKOS dne 3. 
října 2017.  

Českomoravská konfederace odborových svazů spolu s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální 
péče ČR důrazně žádá, aby úprava úhradové vyhlášky a úhradové mechanismy v ní nastavené zajistily 
minimálně naplnění slibu Vlády ČR, že od 1. 1. 2018 dojde k navýšení platových a mzdových tarifů ve 
zdravotnictví o 10% a dalšímu vyplácení stabilizačního příplatku za směnnost pro zdravotnické pracovníky. 
Opakovaně zdůrazňujeme, že objem financí v českém zdravotnictví nepovažujeme za dostačující. Důvodně se 
obáváme, že ani navýšení odměn za práci o 10% nepovede k tolik potřebné personální stabilizaci významně 
poddimenzovaného zdravotnického systému. Nedostatek pracovníků je dnes problém komplexní a v mnoha 
případech není pouze záležitostí platů, ale také počtu zaměstnanců, kteří pečují o pacienty. Opět velmi 
důrazně připomínáme, že jeden ze zásadních problémů je roztříštěné odměňování zaměstnanců nemocnic 

AKCEPTOVÁNO 
Úhradová vyhlášky 
zajišťuje finanční 
prostředky k navýšení 
tarifních platů a mezd o 10 
% a zvýšení příplatků za 
směnnost o 2 000 u všech 
poskytovatelů lůžkové 
péče. 
S kraji bylo podepsáno 
memorandum o navýšení 
platů u poskytovatelů 
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podle jejich právních forem. Rozdíly mezi odměnou pracovníků v příspěvkových organizacích a obchodních 
společnostech dále narůstají, rozdíly jsou nyní v řádech 9 000 Kč měsíčně. V této souvislosti žádáme 
Ministerstvo zdravotnictví, aby se v příštím období zasadilo o srovnání neodůvodněných a neopodstatněných 
odměn za práci zaměstnanců nemocnic a předložilo do vlády ve spolupráci s MPSV návrh na sjednocení 
odměňování zaměstnanců nemocnic pod systém platů. Pro letošní rok žádáme, aby MZ ve spolupráci 
s územně samosprávnými celky zajistilo realizaci zvýšení mezd také u všech poskytovatelů lůžkové zdravotní 
péče, kteří odměňují zaměstnance mzdou. Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní.  

zřizovaných krajem. 

Zásadní 2 

Ze shora uvedených důvodů ČMKOS dále žádá, aby byly v úhradové vyhlášce upraveny vzorce pro 
výpočet navýšení úhrad účelově určených na osobní náklady. Žádáme, aby byla použitá již v minulosti 
osvědčená výpočtová metoda vzorce navýšení úhrad v souvislosti s personální stabilizací všeobecných sester, 
porodních asistentek a lékařů v letech 2010 a 2011. Tento vzorec výpočtu navýšení úhrad je praktický a 
předvídatelný. Stejně doporučujeme upravit vzorce na poskytování příplatku za směnnost. Tuto připomínku 
považuje ČMKOS za zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
V důsledku variabilního 
navýšení úhrady není 
možné alokovat předem 
stanovený nárůst na růst 
platů a mezd. V případě 
stanovení pevného 
procenta na platy a mzdy 
by hrozilo, že někteří 
poskytovatelé nebudou mít 
dostatek prostředků na 
navýšení. 

Zásadní 3 

V souvislosti dále žádáme, aby obdobným způsobem byly upraveny vzorce navýšení úhrad na osobní 
náklady obsažené v úhradové vyhlášce pro všechny typy poskytovatelů lůžkové zdravotní péče (LDN, OLÚ, 
zařízení následné péče, lázně atd.) a zdravotnickou záchrannou službu. Tuto připomínku považuje ČMKOS 
za zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
V důsledku variabilního 
navýšení úhrady není 
možné alokovat předem 
stanovený nárůst na růst 
platů a mezd. V případě 
stanovení pevného 
procenta na platy a mzdy 
by hrozilo, že někteří 
poskytovatelé nebudou mít 
dostatek prostředků na 
navýšení. 

Zásadní 4 
Za zcela zásadní a nutné také považujeme, aby úhradová vyhláška garantovala, že navýšení úhrad na 

osobní náklady bude vypláceno poskytovatelům zdravotních služeb v průběhu roku. Proto žádáme, aby byla 
poměrná část navýšené úhrady na osobní náklady výslovně zahrnuta do měsíčních záloh. Tuto připomínku 
považuje ČMKOS za zásadní.  

AKCEPTOVÁNO 
Navýšení úhrad na zvýšení 
mezd a platů je zahrnuto do 
měsíčních záloh. 

Zásadní 5 
Nad rámec úhradové vyhlášky požadujeme upravit koeficienty úhrad pro odbornost 913 a to tak, aby 

došlo k narovnání objemu financí pro tento segment podle skutečné potřeby poskytované zdravotní péče. Do 
úhrad požadujeme zakomponovat plánované zvýšení platů a mezd všeobecných sester a dalších zdravotníků 
o 10 %.  

NEAKCEPTOVÁNO 
V souvislosti s rozhodnutím 
ústavního soudu nelze výši 
úhrady odbornosti 913 
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stanovit. 

6. Hospodářská komora České republiky 

Zásadní 1 

Obecné zásadní připomínky k předkládanému materiálu 
Hospodářská komora České republiky upozorňuje, že by předkládaný materiál neměl omezovat domácí 
zdravotní péči. Nebude-li dostatečně fungovat odbornost 925, několikanásobně se zvýší náklady na lůžkovou 
péči, jelikož bude docházet k prodloužení hospitalizace a to z důvodu nedostatečného pokrytí terénními 
službami. V této souvislosti dodáváme, že by za lůžkové části měla každá zdravotní pojišťovna zaplatit 
každému poskytovateli (který splňuje podmínky) za stejný výkon stejnou částku.  

NEAKCEPTOVÁNO 
Předkládaný materiál 
neomezuje domácí 
zdravotní péči. Je 
nastaven růst průměrné 
úhrady o 3 %. Navíc se 
úhrada zvýší i při růstu 
počtu unikátních 
pojištěnců. Nově je také 
malý počet pojištěnců pod 
50 hrazen výkonově. Dále 
je z regulací vyjmuta péče 
o pacienty v terminálním 
stavu.  

Zásadní 2 

Konkrétní zásadní připomínky k předkládanému materiálu 
1. Připomínka k ustanovení § 17  
Nesouhlasíme s návrhem signálního výkonu ve výši 13 Kč. Žádáme, aby signální výkon byl navýšen na 20 Kč. 
Zároveň žádáme, aby bylo posunuto i referenční období v odst. 1 a 2 na rok 2016 tak, jak je uvedeno v § 2, 
který platí pro celou vyhlášku (vyjma např. lázní nebo následné péče) o stanovení hodnot bodu, výše úhrad 
hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018. 
Odůvodnění:  
Nerozumíme, z jakého důvodu Ministerstvo zdravotnictví již několik let odmítá posunout referenční období pro 
lékárenskou péči, stejně jako odmítá navýšit hodnotu signálního výkonu. Signální výkon původně sloužil jako 
provizorium za zrušené regulační poplatky. Bohužel od té doby se provizorium stalo pravidlem, u kterého 
nedošlo za posledních několik let k žádné významné změně. Provozovatelům oprávněným vydávat léčivé 
přípravky každý rok stoupají výdaje spjaté s jejich výdejem, snižují se marže, zvyšuje se inflace, tlačí se na růst 
platů personálního obsazení lékáren. Domníváme se, že s ohledem na výše uvedené by měla být navýšena 
platba za signální výkon alespoň na 20 Kč společně s posunutím referenčního období na rok 2016.  

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o kompenzaci 
výpadku příjmů ze 
zrušených regulačních 
poplatků. Jejich účelem 
tedy není uhradit regulační 
poplatky zdravotními 
pojišťovnami. 

Zásadní 3 

Připomínka k Příloze č. 1 k vyhlášce č…/2017 Sb., písm. B) Hrazené služby podle § 4 odst. 2, bod. 1 
Paušální sazba za jeden den hospitalizace včetně zvláštní lůžkové péče podle § 22a zákona, b) Výše 
paušální sazby za jeden den hospitalizace s výjimkou dnu hospitalizace OD 00098 nebo 00099 
v hodnoceném období se stanoví ve výši 
Navrhujeme hodnotu ve vzorci 1,065 nahradit hodnotou 1,1.  
Odůvodnění:  
Pro zařízení následné a dlouhodobé péče s vyšším personálním zajištěním zdravotních služeb znamená 

ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
Hodnota byla navýšena na 
1,07, který zajišťuje 
dostatečné navýšení na 
pokrytí zvýšených platů. 
Příplatky za směnnost jsou 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAS3D29L5)



 16 

navrhované navýšení pouhou saturaci předpokládaného navýšení platů o 10%. Stejně jako v předchozím roce 
tak nezbývá prostor pro pokrytí zvyšování cen u dalších nákladových položek a už vůbec ne na rozvoj 
zdravotnických zařízení.  

řešeny zvlášť.  

Zásadní 4 

Připomínka k Příloze č. 5 k vyhlášce č…./2017 Sb., Hodnota bodu a výše úhrad podle § 9 
Navrhujeme dotčenou přílohu upravit následovně: 

„1. Pro nasmlouvané výkony odbornosti 806 - mamografický screening a pro nasmlouvané výkony 
screeningu děložního hrdla podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,03 Kč. 
2. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou bodu: 

a) Pro hrazené služby poskytované v odbornosti 809 a v odbornosti 810 podle seznamu výkonů se 
stanoví hodnota bodu ve výši 1,12 Kč a fixní složka úhrady ve výši 0,37 Kč, s výjimkou 
nasmlouvaných výkonů č. 89711 až 89725 a 89611 až 89619, pro které se stanoví hodnota bodu 
ve výši 0,60 Kč a fixní složka úhrady ve výši 0,37 Kč. 

b) Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 807, 812 až 815, 817, 
818, 819, 822 a 823 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,71 Kč pro držitele 
Osvědčení o akreditaci dle ČSN ISO 15189 nebo Osvědčení o auditu II NASKL v hodnoceném 
období. V případě, že v průběhu hodnoceného období dojde k ukončení platnosti osvědčení, je 
nezbytné, aby poskytovatel doložil pojišťovně osvědčení navazující na platnost původního 
osvědčení. Nové osvědčení pro hodnocené období předloží poskytovatel nejpozději do 31. 12. 
2017, přičemž hodnota bodu podle věty první bude poskytovateli stanovena od data platnosti 
osvědčení. Pro všechny ostatní neakreditované odbornosti, případně odbornosti, pro které není 
splněna podmínka podle bodu 2 písm. b), se stanoví hodnota bodu ve výši 0,40 Kč. 

c) Pro hrazené služby poskytované v odbornosti 816 podle seznamu zdravotních výkonů, se 
stanoví hodnota bodu ve výši 0,50 Kč, přičemž pro níže uvedené metody se stanovuje úhrada ve 
výši: 

• dvě trombomutace společně 2898 Kč 

• tři trombomutace společně 4030 Kč 

• pět trombomutací společně 5162 Kč 

• Cystická fibróza 36/50 mutací 9690 Kč 

• Bechtěrev HLA B27 1766 Kč 

• BRCA komplet 30 066 Kč 

3. Celková výše úhrady poskytovateli poskytujícímu hrazené služby v odbornostech uvedených v bodě 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o dohodu 
z dohodovacího řízení. 
Ministerstvo neshledává 
tuto změnu za žádoucí. 
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2 písm. a) se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s výslednou hodnotou 
bodu. Výsledná hodnota boduje součtem variabilní složky úhrady a fixní složky úhrady: 

HBred = FS + VS 

kde: 

HBred je výsledná hodnota bodu, která je použita v hodnoceném období pro ocenění poskytnutých 
výkonů. 

FS je fixní složka úhrady podle bodu 2 písm. a). 

VS je variabilní složka úhrady, která se stanoví podle vzorce: 

 

{ 1;  1,02 * ( 

PBref 

) } 

———— 
UOPref 

VS = (HB – FS) * min  ————— 

 

PBho 
———— 
UOPho 

kde: 

HB je hodnota bodu podle bodu 2 písm. a). 

PBref je celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v 
referenčním období  

PBho je celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v 
hodnoceném období. 

UOPref je počet unikátních pojištěnců v referenčním období. 

UOPho je počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období. 

4. Celková výše úhrady poskytovateli poskytujícímu hrazené služby v odbornostech podle bodu 2 písm. 
b) nepřekročí částku, která se vypočte takto: 

POPicz x PUROicz x 1,025, 
kde: 

POPicz je počet unikátních pojištěnců zdravotní pojišťovny ošetřených poskytovatelem ve všech 
odbornostech uvedených v bodu 2 písm. b) resp. c) v hodnoceném období, 
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PUROicz je průměrná úhrada za výkony, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných 
léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného poskytovatelem ve všech 
odbornostech uvedených v bodu 2 písm. b) resp. c) v referenčním období. 

5. Jde-li o odbornosti uvedené v bodě 2 písm. b) a c), stanoví se celková výše úhrady podle bodu 4 
souhrnně pro všechny odbornosti v daném písmenu uvedené. 

6. U poskytovatele, u kterého nelze výši referenčních hodnot stanovit z důvodu, že poskytovatel v 
průběhu referenčního období hrazené služby neposkytoval, nebo poskytoval hrazené služby pouze v 
části referenčního období, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu celkové úhrady podle bodů 3 
a 4 referenční hodnoty srovnatelných poskytovatelů. U poskytovatelů, kteří nebyli v referenčním období 
držiteli Osvědčení o akreditaci dle ČSN ISO 15189 nebo Osvědčení o auditu II NASKL, ale pro 
hodnocené období předloží platné Osvědčení, provede zdravotní pojišťovna přepočet PUROICZ s 
použitím hodnoty bodu 0,70. 

7. Pro hrazené služby poskytované zahraničním pojištěncům a v případě, že poskytovatel v referenčním 
nebo hodnoceném období ošetřil méně než 50 unikátních pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, se 
výpočet celkové výše úhrady podle bodů 3 a 4 nepoužije. 

8. U poskytovatele, s nímž zdravotní pojišťovna nasmlouvala oproti referenčnímu období nové výkony, 
jejichž vlivem dojde v některé odbornosti k nárůstu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce 
či průměrnému počtu bodů na jednoho unikátního pojištěnce, se celková výše úhrady poskytovateli 
podle bodů 3 a 4 navýší o hodnotu poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných nově 
nasmlouvaných výkonů, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků. 
Nově nasmlouvané výkony se pro tyto účely ocení podle seznamu výkonů s použitím hodnoty bodu 
podle bodu 2 písm. a) až c). 

9. Měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli ve výši jedné dvanáctiny 102 % objemu úhrady 
za referenční období. Předběžné úhrady za hodnocené období se finančně vypořádají v rámci 
celkového finančního vypořádání, a to nejpozději do 150 dnů po dni skončení hodnoceného období.“. 
Odůvodnění: 

Odbornosti 809, 810 v posledních letech co se týče financování, stagnují a již nyní se pohybují na hranici 
udržitelnosti a dá se v tomto segmentu hovořit již o podfinancování. Ač v rámci dohodovacího řízení došlo k 
parciální dohodě v tomto segmentu, nemůžeme souhlasit se stagnací a požadujeme navýšení dle přiloženého 
návrhu. Trvalý nárůst mezd v nemocničním sektoru se promítá i do ambulantního sektoru a odbornost 810 
vyžaduje vysoce zkušené specialisty, kterých je všeobecný nedostatek. I když nestoupá cena základního 
přístrojového vybavení, je nutné soustavně doplnění SW vybavení přístrojů o nové moduly, aby byla udržena 
dostatečná odborná úroveň požadovaná zasílajícími lékaři. Oba zmíněné faktory vedou k neustálému 
zvyšování nákladů na poskytování péče. 
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Zásadní 5 

Připomínka k Příloze č. 9 k vyhlášce č…../2017 Sb.  
Navrhujeme navýšit úhrady u následné a dlouhodobé péče o 50% nad rámec navrhované sazby. 

Odůvodnění: 

Následná a dlouhodobá péče je personálně náročná a zajištění příplatků pro všechny pracovníky 
pravděpodobně nebude pro všechna zařízení při navrhované sazbě možné. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Sazby v příloze č. 9 jsou 
vypočteny tak, aby 
kompenzovaly nutné 
navýšení příplatků za 
směnnost o 2 000. 

7. Česká lékařská komora 

Obecná 1 

Návrh úhradové vyhlášky pro rok 2018 opětovně zakotvuje regulační mechanismy a způsob jejich uplatnění, 
které jsou v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Limitace výsledné úhrady dle referenčního období, 
kterým je rok 2016, opět neumožňuje promítnutí navýšení ceny práce nositelů výkonů do úhrad od zdravotních 
pojišťoven. Návrh úhradové vyhlášky je s ohledem na uvedené důvody pro Českou lékařskou komoru 
nepřijatelný.  

NEAKCEPTOVÁNO 
Regulační omezení jsou 
nastaveny tak, aby byly 
motivační pro lékaře a 
negenerovaly zbytečnou 
péči. 

Zásadní 1 

K § 2 odst. 1 
ČLK navrhuje následující znění § 2 odst. 1:  
„(1) Referenčním obdobím se rozumí pro účely této vyhlášky rok 2016 2017.“  
 
Odůvodnění:  
Porovnávání se dvěma lety zpětně je zásadně problematické, ač jde o dlouhodobý mechanismus uplatňovaný 
každoročně v úhradové vyhlášce. ČLK požaduje, aby pro uplatnění regulačních omezení dle návrhu úhradové 
vyhlášky bylo stanoveno pro všechny segmenty jednotné referenční období s tím, že jím bude období 
bezprostředně předcházející hodnocenému období. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Dle názoru Ministerstva 
zdravotnictví by bylo právě 
problematické stanovit 
referenční období na rok 
2017, jelikož se jedná o 
neuzavřené období a 
zdravotní pojišťovny by 
nebyly schopny odhadnout 
náklady ve zdravotně 
pojistném plánu. 

Zásadní 2 

K § 16 
ČLK navrhuje následující znění § 16:  
„(1) Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 09543 podle seznamu výkonů 
se stanoví úhrada ve výši 30 Kč. Maximální úhrada poskytovateli za vykázané výkony č. 09543 podle seznamu 
výkonů v hodnoceném období nepřekročí částku ve výši třicetinásobku počtu výkonů č. 09543 podle seznamu 
výkonů, ve znění účinném v roce 2014, vykázaných zdravotní pojišťovně v roce 2014.  
 
(2) U poskytovatele, který v roce 2014 neexistoval, vznikl v průběhu roku 2014 nebo neměl uzavřenou smlouvu 
se zdravotní pojišťovnou, použije zdravotní pojišťovna počty výkonů č. 09543 srovnatelných poskytovatelů v 
roce 2014. Tato úhrada se nezapočítává do maximální úhrady za hrazené služby. Tato úhrada se 
nezapočítává do objemu úhrady, ze kterého se stanovuje maximální výše regulační srážky, kterou je 
zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit dle části D a E přílohy č. 2 této vyhlášky, dle části B přílohy č. 
3 této vyhlášky a dle části B přílohy č. 4 této vyhlášky.  

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o kompenzaci 
výpadku příjmů ze 
zrušených regulačních 
poplatků. Jejich účelem 
tedy není uhradit regulační 
poplatky zdravotními 
pojišťovnami. 
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(3) Ustanovení podle odstavců 1 a 2 se nevztahují na poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče při 
poskytování příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče.“  
 
Odůvodnění:  
ČLK zásadně nesouhlasí s tím, aby kompenzace za zrušené regulační poplatky byla limitována počtem 
vykázaných výkonů 09543 v roce 2014. V důsledku zrušení regulačních poplatků logicky vzrostl počet návštěv 
pacientů v ambulantní sféře, a proto kompenzace musí odpovídat aktuálně vykazované frekvenci klinických 
vyšetření, nikoli údajům platným tři roky nazpět. Limitace maximální úhradou rovněž nezohledňuje přechod 
pojištěnců mezi zdravotními pojišťovnami, ani změnu kapacitního čísla poskytovatele. Pokud měl poskytovatel 
například v referenčním roce jednoho lékaře na plný úvazek a v roce 2017 má dva lékaře na plný úvazek, 
dostal by zaplacené regulační poplatky pouze za jednoho lékaře. Limitace dle roku 2014 zcela popírá účel 
kompenzace, kterým je úhrada nákladů za skutečně provedená klinická vyšetření. Pokud má být navýšení 
úhrady na základě vykázaného výkonu č. 09543 limitováno, pak jedinou přípustnou cestou je limitace podle 
bezprostředně předcházejícího období, tj. podle roku 2016, který nejlépe ilustruje skutečnou frekvenci 
klinických vyšetření. ČLK nicméně jednoznačně preferuje ničím nelimitovanou úhradu dle vykázaných 
signálních kódů 09543. Porovnání s referenčním obdobím s sebou nese v praxi řadu problémů. Jedním z nich 
je regulace výše úhrady dle tzv. srovnatelných poskytovatelů. Pojem „srovnatelný poskytovatel“ není žádným 
obecně závazným právním předpisem definován. Tato skutečnost ponechává v praxi prostor pro naprostou 
libovůli zdravotních pojišťoven, které jej využívají a srovnatelné poskytovatele určují dle vlastních kritérií, která 
se mnohdy liší i u jednotlivých poboček v rámci jedné zdravotní pojišťovny. Kritéria pro výběr srovnatelného 
poskytovatele přitom zdravotní pojišťovny upravují dle aktuální potřeby tak, aby platby odpovídaly finančním 
plánům zdravotní pojišťovny. Pro poskytovatele je postup zdravotních pojišťoven při výkladu pojmu 
„srovnatelný poskytovatel“ zcela nepředvídatelný a nepřezkoumatelný. Použití tohoto pojmu v úhradové 
vyhlášce bez další konkretizace proto ČLK odmítá. Analogicky toto platí i pro veškerá další ustanovení, kde se 
pojem „srovnatelný poskytovatel“ vyskytuje. 
 
Co se týče návrhu na doplnění ustanovení odst. 2 § 16, ČLK navrhuje výslovně uvést, že do objemu úhrady, ze 
které se vypočítává maximální výše regulační srážky (15% u praktických lékařů a ambulantních specialistů a 
25% u gynekologů) nezahrnuje 30 Kč kompenzaci za výkon 09543. Důvodem je praxe některých zdravotních 
pojišťoven, které do tohoto objemu kompenzaci za zrušené regulační poplatky zahrnují a navyšují tím 
uplatňované regulační srážky. 

Zásadní 3 

K Příloze č. 2, oddílu A, odstavci 1, písm. a) až d) 
ČLK navrhuje následující znění: 
1. Výše kapitační platby se vypočte podle počtu přepočtených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, 

násobeného základní kapitační sazbou stanovenou na jednoho registrovaného pojištěnce příslušné 
zdravotní pojišťovny na kalendářní měsíc. Základní kapitační sazba se stanoví ve výši: 

a) 54 Kč 56 Kč pro poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovatele v oboru praktické 
lékařství pro děti a dorost, kteří poskytují hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin 

NEAKCEPTOVÁNO 
Je navýšena kapitační 
platba o 1 Kč v případě 
akreditace a vzdělávání 
lékařů. Dále je podpořena 
mimokapitační složka 
úhrady u praktických 
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rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň 1 den v týdnu mají ordinační hodiny prodlouženy 
do 18 hodin a umožňují pojištěncům objednat se alespoň 2 dny v týdnu na pevně stanovenou hodinu, 

b) 50 Kč 52 Kč pro poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, kteří poskytují hrazené služby 
v rozsahu alespoň 25 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň 1 den 
v týdnu mají ordinační hodiny prodlouženy nejméně do 18 hodin. Pokud místní podmínky vyžadují odlišné 
prodloužení ordinačních hodin, dohodne se prodloužení ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a 
poskytovatelem, 

c) 48 Kč 50 Kč pro poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, kteří neposkytují hrazené služby v 
rozsahu uvedeném v písmenu a) nebo b), 

d) 50 Kč 52 Kč pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, kteří 
neposkytují hrazené služby v rozsahu uvedeném v písmenu a), 

 
Odůvodnění: 
Návrh stagnace sazeb kapitační platby je porušením příslibu ze strany ministerstva zdravotnictví o plném 
promítnutí navýšené ceny lékařské práce do kapitace, resp. do výkonů v kapitaci. Kapitační platba pro tento 
segment je obecně nastavena velmi nízko a již několik let stagnuje a neroste, čímž není zohledňován mj. také 
nárůst cen všech regulovaných komodit. 

lékařů pro děti a dorost. 

Zásadní 4 

K Příloze č. 2, oddílu A, odstavci 1, písm. g) a h) 
ČLK navrhuje zmíněná ustanovení vypustit. 
„g) kapitační platba podle písmen a) až d) náleží za registrované pojištěnce, kterým byly registrujícím 
poskytovatelem poskytnuty a zdravotní pojišťovnou uznány zdravotní služby či předepsán léčivý přípravek nebo 
zdravotnický prostředek či vyžádána péče v posledních 36 měsících. Do poskytnuté péče se zahrnou i výkony 
č. 09550 a 09551, 
 
h) za registrované pojištěnce u kterých není splněna podmínka uvedená v písmenu f) náleží základní kapitační 

platba vypočtená podle písmen a) až d) ve výši: 
1. 100 %, je-li celkový počet registrovaných pojištěnců, u kterých není splněna podmínka uvedená v 

písmenu f), menší nebo roven 15 % z celkového počtu u poskytovatele registrovaných pojištěnců, 
2. 80 %, je-li celkový počet registrovaných pojištěnců, u kterých není splněna podmínka uvedená v 

písmenu f), větší než 15 % a zároveň menší nebo roven 25 % z celkového počtu u poskytovatele 
registrovaných pojištěnců, 

3. 50 %, je-li celkový počet registrovaných pojištěnců, u kterých není splněna podmínka uvedená v 
písmenu f), větší než 25 % z celkového počtu u poskytovatele registrovaných pojištěnců.“ 

 
Odůvodnění: 
Je naprosto nepřijatelné, aby byl praktický lékař trestán za to, že jeho pacienti jsou zdraví a nepotřebovali 
v uplynulých 36 měsících vyhledat lékařskou péči. Jde o faktor, který praktický lékař neovlivní. Kapitační platba 
pro tento segment je obecně nastavena velmi nízko, stagnuje a neroste (viz předchozí připomínka ČLK), toto 
ustanovení, které má pro daný segment de facto sankční charakter, navíc ještě zmíněný neutěšený stav 

AKCEPTOVÁNO 
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prohlubuje. Navíc musíme připomenout, že problematiku nechodících pacientů a naopak pacientů, kteří 
navštěvují ordinaci vysoce nadprůměrně, již 20 let řeší kapitační věkové indexy, které vyjadřují náročnost péče 
o danou věkovou skupinu a také vyjadřují míru pravděpodobnosti počtu návštěv v ordinaci. ČLK s tímto 
ustanovením návrhu úhradové vyhlášky zásadně nesouhlasí. 

Zásadní 5 

K Příloze č. 2, oddílu D, odstavci 1.1. a 1.2. 
Vyjmutí inkontinenčních pomůcek ze zdravotnických prostředků do samostatné regulace je experiment VZP od 
roku 2015, který se míjí účinkem. Tato extra regulace nevede ke snížení nákladů na inkontinenční pomůcky a 
navíc dostává zejména pacienty v ústavech sociální péče do svízelných situací, neboť vzniká velký problém se 
zajištěním registrujícího poskytovatele pro tyto pacienty (kteří jsou již mimořádně nároční z hlediska časového 
rozsahu poskytované péče a výrazně nákladnější než pacienti stejného věku v domácím prostředí). 
 
V těchto zařízeních praktičtí lékaři celostátní průměr na inkontinenční pomůcky vždy překročí. Navíc srážka ve 
výši 50 % z překročení je likvidační, s VZP je již od roku 2015 domluvena maximálně 25 % srážka. Zde by mělo 
být cílem regulace udržet celkové náklady na léky a zdravotnické prostředky tak, aby všem pacientům byly 
dostupné.  
 
ČLK navrhuje ponechat inkontinenční pomůcky spolu s ostatními zdravotnickými prostředky v jednom 
balíku regulací s léčivými přípravky. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Není ve veřejném zájmu 
měnit regulační omezení 
zavedené v roce 2015 a 
dohodnuté na 
dohodovacím řízení. 
Preferujeme tedy 
individuální dohodu s 
pojišťovnami v případech 
hodných zřetele. 

Zásadní 6 

K Příloze č. 2, oddílu D, odstavci 7 
ČLK navrhuje následující znění: 
„7. Regulační omezení podle bodů 1.1 až 1.4 se nepoužijí v případě poskytnutí hrazených služeb zahraničním 
pojištěncům a v případě, že poskytovatel v roce 2018 registroval 50 100 a méně pojištěnců příslušné zdravotní 
pojišťovny.“ 
 
Odůvodnění: 
ČLK požaduje zvýšení minimálního počtu ošetřených pojištěnců na počet 100. Limit 50 pojištěnců popírá 
samotný princip zohlednění situace, kdy poskytovatel registroval tzv. statisticky nevýznamný počet unicitních 
pojištěnců. 
Analogicky taktéž i u oddílu E, odstavce 7. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Úhrada praktických lékařů 
je neregulována. Jedná se 
pouze o regulaci na léčivé 
přípravky a zdravotnické 
prostředky.  

Zásadní 7 

K Příloze č. 3, oddílu A, odstavci 2 
ČLK navrhuje následující znění: 
 

1,015 1,1 x POPzpoZ x PUROo  + 1,015 1,1 x max[PUROo x POPzpoMh; (UHRMh – UHRMr)], 
 
Odůvodnění: 
Index nárůstu ve vzorci výpočtu celkové úhrady poskytovateli o pouhé 1,5 % je zcela odtržen od reality a 
neodpovídá ani současné míře meziroční inflace. Naprosto nezohledňuje ani rostoucí náklady všech 
regulovaných komodit, požadavky na zvýšení mezd zdravotnických pracovníků a další důležité faktory. Je 
nezbytné, aby byl limit tomuto nárůstu přizpůsoben. 

ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
Koeficient zvýšen na 
1,018. 
Koeficient je zvolen 
s ohledem na možnosti 
systému veřejného 
zdravotního pojištění. 
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Zásadní 8 

K Příloze č. 3, oddílu A, odstavci 3 
ČLK navrhuje následující znění: 
„3. U poskytovatele, který v referenčním období nebo jeho části neexistoval, neměl uzavřenou smlouvu se 
zdravotní pojišťovnou, nebo neposkytoval péči v dané odbornosti, nebo v případě převodu všech majetkových 
práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb podle § 17 odst. 8 zákona, použije zdravotní pojišťovna 
pro účely výpočtu výsledné hodnoty bodu průměrné počty bodů na jednoho unikátního pojištěnce 
ošetřeného v dané odbornosti v roce 2017 srovnatelných poskytovatelů průměrné úhrady na jednoho 
unikátního pojištěnce hodnoty za referenční období srovnatelných poskytovatelů v dané odbornosti. 
Srovnatelným poskytovatelem se rozumí poskytovatel, který má parametry smluvního vztahu 
nastaveny shodně s porovnávaným poskytovatelem. Zdravotní pojišťovna je povinna poskytovateli 
sdělit, podle jakých kritérií srovnatelné poskytovatele určila a jejich konkrétní výčet.“ 
 
Odůvodnění:  
Pojem „srovnatelný poskytovatel“ není žádným obecně závazným právním předpisem definován. Tato 
skutečnost ponechává v praxi prostor pro naprostou libovůli zdravotních pojišťoven, které jej využívají a 
srovnatelné poskytovatele určují dle vlastních kritérií, která se mnohdy liší i u jednotlivých poboček v rámci 
jedné zdravotní pojišťovny. Kritéria pro výběr srovnatelného poskytovatele přitom zdravotní pojišťovny upravují 
dle aktuální potřeby tak, aby platby odpovídaly finančním plánům zdravotní pojišťovny. Pro poskytovatele je 
postup zdravotních pojišťoven při výkladu pojmu „srovnatelný poskytovatel“ zcela nepředvídatelný a 
nepřezkoumatelný. Použití tohoto pojmu v úhradové vyhlášce bez další konkretizace proto ČLK odmítá.  
 
Návrh úhradové vyhlášky nově zakotvuje, že se hodnoty srovnatelného poskytovatele použijí i v případě 
převzetí praxe provozované podnikatelem – fyzickou osobou (OSVČ) dle § 17 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. 
To by znamenalo, že zdravotní pojišťovna by byla oprávněna poskytovateli, který praxi převzal od svého kolegy 
(podnikajícího jako OSVČ), určit referenční limity dle srovnatelných poskytovatelů, tj. opět zcela 
netransparentně a nepředvídatelně. Tento přístup je diskriminační ve vztahu k situacím, kdy je lékařská praxe 
prodávána jako s.r.o. V takovémto případě jsou referenční limity původního poskytovatele zachovány i pro 
nového provozovatele. Zejména z důvodu naprosté netransparentnosti určování srovnatelných poskytovatelů 
ze strany zdravotních pojišťoven ČLK uvedený návrh odmítá. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Pojem „srovnatelný 
poskytovatel“ nelze obecně 
definovat, je nutné stanovit 
si výpočet referenčních 
hodnot ve smlouvě dle 
konkrétního případu. 

Zásadní 9 

K Příloze č. 3, oddílu A, odstavci 5 písm. a) 
ČLK navrhuje následující znění: 
„5. Výpočet celkové výše úhrady v dané odbornosti podle bodu 2 se nepoužije: 

a) v případě poskytovatele, který v referenčním nebo hodnoceném období v rámci jedné odbornosti ošetřil 
50 100 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb 
nejméně 30 ordinačních hodin týdně. V případě nasmlouvané kapacity poskytovaných hrazených 
služeb menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 50 100 ošetřených unikátních pojištěnců 
přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná kapacitě nasmlouvaných hrazených služeb pro danou 
odbornost,“  

AKCEPTOVÁNO 
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Odůvodnění:  
ČLK požaduje zvýšení minimálního počtu ošetřených pojištěnců na počet 100. Limit 50 pojištěnců popírá 
samotný princip zohlednění situace, kdy poskytovatel ošetřit tzv. statisticky nevýznamný počet unicitních 
pojištěnců. 

Zásadní 10 

K Příloze č. 3, oddílu B, odstavci 2, 3 a 4 
ČLK navrhuje následující znění: 
„2. Pokud poskytovatel hrazených služeb poskytující specializovanou ambulantní zdravotní péči uvedenou v 
bodě 1 dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky, s 
výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 
376/2011 Sb. a zvlášť účtovaný materiál v hodnoceném období vyšší než 102 % 110 % průměrné úhrady na 
jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky, s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých 
přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. a zvlášť účtovaný materiál 
v referenčním období, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 
2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé 
započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Průměrná úhrada na 
jednoho unikátního pojištěnce v hodnoceném období a počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období 
podle věty první se vypočte z celkového počtu unikátních pojištěnců, do kterého se nezahrnou unikátní 
pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513.“ 
 
Analogicky taktéž i u odstavců 3 a 4. 
 
Odůvodnění: 
Návrh koresponduje s předchozí připomínkou v podobě požadavku navýšení indexu nárůstu z 1,5 % na 10 %, 
které odpovídají realitě nárůstu cen všech zmíněných komodit. 

NEAKCEPTOVÁNO 
V souvislosti se zavedením 
elektronického receptu by 
měla vzniknout úspora 
nákladů na léky na recept 
a zdravotnické prostředky. 

Zásadní 11 

K Příloze č. 3, oddílu B, odstavci 12 
ČLK navrhuje následující znění: 
„12. U poskytovatele, který v referenčním období nebo v jeho části neexistoval, neměl uzavřenu smlouvu se 
zdravotní pojišťovnou, nebo v případě převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování 
zdravotních služeb podle § 17 odst. 8 zákona, použije zdravotní pojišťovna pro účely uplatnění regulačních 
omezení podle bodů 2 až 4 referenční hodnoty srovnatelných poskytovatelů. Srovnatelným poskytovatelem 
se rozumí poskytovatel, který má parametry smluvního vztahu nastaveny shodně s porovnávaným 
poskytovatelem. Zdravotní pojišťovna je povinna poskytovateli sdělit, podle jakých kritérií srovnatelné 
poskytovatele určila a jejich konkrétní výčet.“  
 
Odůvodnění:  
Pojem „srovnatelný poskytovatel“ není žádným obecně závazným právním předpisem definován. Tato 
skutečnost ponechává v praxi prostor pro naprostou libovůli zdravotních pojišťoven, které jej využívají a 
srovnatelné poskytovatele určují dle vlastních kritérií, která se mnohdy liší i u jednotlivých poboček v rámci 

NEAKCEPTOVÁNO 
Pojem „srovnatelný 
poskytovatel“ nelze obecně 
definovat, je nutné stanovit 
si výpočet referenčních 
hodnot ve smlouvě dle 
konkrétního případu. 
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jedné zdravotní pojišťovny. Kritéria pro výběr srovnatelného poskytovatele přitom zdravotní pojišťovny upravují 
dle aktuální potřeby tak, aby platby odpovídaly finančním plánům zdravotní pojišťovny. Pro poskytovatele je 
postup zdravotních pojišťoven při výkladu pojmu „srovnatelný poskytovatel“ zcela nepředvídatelný a 
nepřezkoumatelný. Použití tohoto pojmu v úhradové vyhlášce bez další konkretizace proto ČLK odmítá. 
 
Návrh úhradové vyhlášky nově zakotvuje, že se hodnoty srovnatelného poskytovatele použijí i v případě 
převzetí praxe provozované podnikatelem – fyzickou osobou (OSVČ) dle § 17 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. 
To by znamenalo, že zdravotní pojišťovna by byla oprávněna poskytovateli, který praxi převzal od svého kolegy 
(podnikajícího jako OSVČ), určit referenční limity dle srovnatelných poskytovatelů, tj. opět zcela 
netransparentně a nepředvídatelně. Tento přístup je diskriminační ve vztahu k situacím, kdy je lékařská praxe 
prodávána jako s.r.o. V takovémto případě jsou referenční limity původního poskytovatele zachovány i pro 
nového provozovatele. Zejména z důvodu naprosté netransparentnosti určování srovnatelných poskytovatelů 
ze strany zdravotních pojišťoven ČLK uvedený návrh odmítá. 

Zásadní 12 

K Příloze č. 3, oddílu B, odstavci 13 
ČLK navrhuje následující znění: 
„13. Pokud poskytovatel ošetřil v referenčním nebo hodnoceném období v dané odbornosti 50 100 a méně 
unikátních pojištěnců, při nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb nejméně 30 ordinačních 
hodin týdně, zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu regulace podle bodů 2 až 4. V případě 
nasmlouvané kapacity poskytovaných hrazených služeb menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 50 100 
ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná kapacitě nasmlouvaných 
hrazených služeb pro danou odbornost.“  
 
Odůvodnění: 
ČLK požaduje zvýšení minimálního počtu ošetřených pojištěnců na počet 100. Limit 50 pojištěnců popírá 
samotný princip zohlednění situace, kdy poskytovatel registroval tzv. statisticky nevýznamný počet unicitních 
pojištěnců. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 13 

K Příloze č. 3, oddílu A, bodu 6, k Příloze č. 4, oddílu A bodu 11 a k Příloze č. 5 bodu 9:  
ČLK odmítá, aby lhůta pro celkové finanční vypořádání roku 2018, včetně regulačních omezení, byla 
stanovena na 150 dnů. ČLK požaduje, aby celkové finanční vypořádání roku 2018 bylo provedeno do 
120 dnů.  
 
Odůvodnění:  
ČLK nesouhlasí se stanovením lhůty pro konečné vyúčtování hrazených služeb na 150 dnů. S ohledem na 
termín podání daňového přiznání je nutné lhůtu naopak zkrátit, aby nedocházelo k nutnosti podávat opravná 
daňová přiznání. Do termínu podání daňového přiznání za rok 2018 (30.6.2019) by měli poskytovatelé mít 
vypořádané i případné námitky, aby výsledný přeplatek nebo nedoplatek mohl být zahrnut do příjmů roku 2018. 

NEAKCEPTOVÁNO 
150 dnů je nastaveno 
napříč celou úhradovou 
vyhláškou a v souladu 
s termínem doúčtování 
zdravotní péče. Nicméně 
vždy existuje možnost 
dohodnout se jinak. 

Zásadní 14 
K Příloze č. 5, odstavcům 2 a 3 
ČLK navrhuje následující znění: 
„1. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou bodu:  

NEAKCEPTOVÁNO 
Odbornost 807 není 
v seznamu zdravotních 
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a) Pro hrazené služby poskytované v odbornosti 809 a v odbornosti 810 podle seznamu výkonů se stanoví 

hodnota bodu ve výši 1,12 Kč a fixní složka úhrady ve výši 0,37 Kč, s výjimkou nasmlouvaných výkonů č. 
89711 až 89725, podle seznamu výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 0,53 Kč a fixní složka 
úhrady ve výši 0,37 Kč, dále s výjimkou nasmlouvaných výkonů č. 89611 až 89619, podle seznamu 
výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 0,55 Kč a fixní složka úhrady ve výši 0,37 Kč 
a s výjimkou výkonu č. 89312, podle seznamu výkonů, pro který se stanoví hodnota bodu ve výši 1,03 Kč a 
fixní složka úhrady ve výši 0,48 Kč. 

b) Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 222, 801, 807, 812 až 815, 817, 818, 819, 822 a 823 
podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,71 Kč pro držitele Osvědčení o akreditaci dle 
ČSN ISO 15189 nebo Osvědčení o auditu II NASKL v hodnoceném období. Pro hrazené služby 
poskytované v odbornostech 802 a 807 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,85 1,0 
Kč pro držitele Osvědčení o akreditaci dle ČSN ISO 15189 nebo Osvědčení o auditu II NASKL 
v hodnoceném období. V případě, že v průběhu hodnoceného období dojde k ukončení platnosti 
osvědčení, je nezbytné, aby poskytovatel doložil pojišťovně osvědčení navazující na platnost původního 
osvědčení. Nové osvědčení pro hodnocené období předloží poskytovatel nejpozději do 31. 12. 2018, 
přičemž hodnota bodu podle věty první bude poskytovateli stanovena od data platnosti osvědčení. Pro 
všechny ostatní neakreditované odbornosti, případně odbornosti, pro které není splněna podmínka podle 
bodu 2 písm. b), se stanoví hodnota bodu ve výši 0,40 Kč. 

c) Pro hrazené služby poskytované v odbornosti 816 podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 
0,80 1,0 Kč, přičemž pro níže uvedené metody se stanovuje úhrada ve výši: 

• dvě trombomutace společně                                        2 898 Kč 
• tři trombomutace společně                                          4 030 Kč 
• pět trombomutací společně     5 162 Kč 
• Cystická fibróza 36/50 mutací                                     9 690 Kč 
• Bechtěrev HLA B27                                                    1 766 Kč 
• BRCA komplet                                                              30 066 Kč 

 
Odůvodnění: 
V odbornosti 802 jsou v platnosti již pro rok 2017 výkony, které prošly tzv. kultivací a schválením Pracovní 
skupinou k Seznamu zdravotních výkonů. V roce 2018 k nim nabývají odloženou platnost také kultivované a 
schválené výkony odborností 807 a 816. Kalkulační listy byly u těchto všech výkonů dle zadání ministerstva 
zdravotnictví kalkulovány s hodnotou bodu ve výši 1,0 Kč.  

výkonů kultivována. Pokud 
byla myšlena odbornost 
823, tak u té nedošlo ke 
kultivaci SZV, ale přidání 
nových výkonů, proto se 
zde nepředpokládá pokles 
úhrady a není nutné 
navyšovat hodnotu bodu. 
Stanovená hodnota bodu 
pro nové výkony 
odbornosti 816 byla 
konzultována s odborníky 
v této oblasti. 
Ministerstvo zdravotnictví 
podporuje individuální 
dohodu ohledně úhrad 
genetických výkonů formou 
tzv. balíčků. 

Zásadní 15 
K příloze č. 2, 3, 4 a 5 
 
V tabulce obsažené v této příloze scházejí hodnoty pro okres Bruntál. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 16 K příloze č. 2, 3, 4 a 5 
ČLK navrhuje do všech uvedených příloh doplnit texty následujícího znění: 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o nejednoznačné 
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K regulacím pro objem péče: 
„Pokud v hodnoceném období dojde k v důsledku dodržení povinnosti poskytovat zdravotní služby na náležité 
odborné úrovni k překročení referenčního průměrného počtu bodů na jednoho unikátního pojištěnce a 
poskytovatel odůvodní poskytnutí hrazených služeb pojištěncům, na které vykázal více bodů, než je jeho 
referenční průměr na jednoho unikátního pojištěnce, nezapočítá se pro účely výpočtu výsledné hodnoty bodu 
počet bodů za tyto hrazené služby do celkového počtu bodů v hodnoceném období.“  
 
K regulacím předepsaných léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, ZULP a vyžádané péče: 
 
„Regulační omezení se nepoužijí, pokud k překročení referenčních limitů dojde v důsledku dodržení povinnosti 
poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni a poskytovatel odůvodní poskytnutí hrazených služeb 
pojištěncům, u kterých došlo k překročení průměrných úhrad.“ 
 
Odůvodnění: 
Dlouhodobě dochází ke konfliktu povinnosti poskytovatele poskytovat péči lege artis, neboli slovy zákona č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění, na „náležité odborné úrovni“, která je stanovena 
zákonem, a oprávnění zdravotních pojišťoven uplatnit regulační srážky (i přesto, že zdravotní péče byla 
poskytnuta lege artis bez nadbytečných nákladů), stanovené toliko vyhláškou. Zákon, jakožto předpis vyšší 
právní síly, pochopitelně musí mít přednost před vyhláškou. Dále je alarmující skutečností, že návrh vyhlášky 
opět ignoruje zásady stanovené nálezem pléna Ústavního soudu Pl.ÚS 19/13, tedy že zdůvodní-li poskytovatel 
překročení limitů potřebou poskytnout zdravotní služby na náležité odborné úrovni, zdravotní pojišťovna 
regulační srážku neuplatní a pokud ji již uplatnila, poskytne poskytovateli zdravotní služby adekvátní 
kompenzaci. Z obou uvedených důvodu ČLK navrhuje a důsledně trvá na doplnění těchto ustanovení do textu 
vyhlášky u všech jmenovaných segmentů. 

ustanovení. Působilo by 
v praxi problémy v aplikaci. 

8. Česká lékárnická komora 

Zásadní 1 

ČLnK navrhuje tuto změnu § 17 odst. 1 návrhu vyhlášky (jde o zásadní připomínku):  
„Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 09552 podle seznamu výkonů se 
stanoví úhrada ve výši 1 20 Kč. Maximální úhrada poskytovateli za vykázané výkony č. 09552 podle seznamu 
výkonů v hodnoceném období nepřekročí částku ve výši třináctinásobku počtu receptů v roce 2014, na jejichž 
základě byl vydán léčivý přípravek částečně nebo plně hrazený z veřejného zdravotního pojištění.“  
Odůvodnění: 
ČLnK již od zavedení úhrady tohoto výkonu požadovala, aby byl hrazen vyšší částkou, než původních 12, nyní 
13 Kč. Na tomto požadavku stále trvá zejména z těchto důvodů:  
− lékárny při výdeji léčivých přípravků poskytují kvalifikovanou zdravotní službu, jejíž zajištění si žádá stále 

se zvyšující náklady  
− lékárny oproti jiným segmentům poskytovatelů zdravotních služeb mají díky trvalému poklesu cen léčivých 

přípravků stále nižší odměnu za své odborné činnosti, protože jejich příjem byl až do zavedení SiV tvořen 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o kompenzaci 
výpadku příjmů ze 
zrušených regulačních 
poplatků. Jejich účelem 
tedy není uhradit regulační 
poplatky zdravotními 
pojišťovnami. 
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výlučně z marže a z regulačních poplatků.  
 
V odůvodnění úhradové vyhlášky MZd se uvádí, že  
- „Vyhláška umožňuje potřebný růst ve všech segmentech k zajištění dostupnosti zdravotní péče, což je 

jednoznačným přínosem pro poskytovatele zdravotních služeb i pacienty.  
- Vyhláška stanoví v různých segmentech ty mechanismy úhrad, které poskytují nejlepší motivace 

(motivace ke zvýšení efektivity a vyvarování se účelovému chování).  
- Vyhláška zajistí, že všichni poskytovatelé budou mít potřebný růst úhrad k pokrytí zvýšených 

osobních nákladů.“  
- Pro zajištění zdrojů k pokrytí zvýšených osobních nákladů navrhuje ČLnK navýšení bodové hodnoty  
- Za stávajícího systému financování zařízení lékárenské péče představuje výkon č. 09552 jedinou 

možnost, jak lze dosáhnout naplnění jednoho ze základních deklarovaných cílů úhradové vyhlášky – tj. 
navýšení mezd všech zdravotnických pracovníků. 

Zásadní 2 

ČLnK dále navrhuje zrušení limitace. Ta působí trvalé snižování úhrad za výkon v důsledku pohybů pojištěnců 
mezi zdravotními pojišťovnami, protože pravidla limitace nijak nezohledňují navýšení počtu receptů vykázaných 
nové zdravotní pojišťovně. Kromě toho není od počátku dán důvod k limitaci počtu receptů, když příjemcem 
úhrad za výkon je poskytovatel lékárenské péče, který nemá možnost způsobit nadprodukci receptů. Jde o 
zásadní připomínku. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o kompenzaci 
výpadku příjmů ze 
zrušených regulačních 
poplatků. Jejich účelem 
tedy není uhradit regulační 
poplatky zdravotními 
pojišťovnami. 

Zásadní 3 

ČLnK dále navrhuje, aby v Seznamu výkonů došlo u výkonu č. 09552 ke změně omezení z „1/1 recept“ na 
„1/1 druh léčivého přípravku předepsaného na receptu“.  
Odůvodnění návrhu je ohledně navýšení úhrady a zrušení limitace totožné, jako je uvedeno výše. Nižší částka 
20 Kč, než v roce 2016 navrhovaných 30 Kč (při variantě 1/1 recept), je dána tím, že recept obsahuje v 
průměru 1,38 položky a při úhradě za položku místo úhrady za celý recept obsahující 1,38 položky může být 
úhrada nižší. Úhrada za položku spravedlivěji vyjadřuje hodnotu výkonu a také předchází devalvaci úhrady za 
recept pro případ, že by během roku 2018 došlo ke zrušení omezení počtu položek na receptu ze dvou na větší 
nebo dokonce neomezený počet. V souvislosti s výlučnou elektronickou preskripcí je taková změna 
pravděpodobná. Jde o zásadní připomínku. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nejedná se o připomínku 
k úhradové vyhlášce, ale 
k Seznamu zdravotních 
výkonů. 

9. Ministerstvo financí 

Zásadní 1 

MF dlouhodobě zastává názor, že v době hospodářského růstu by měl systém v.z.p. hospodařit vyrovnaně či 
ideálně vytvářet přebytky, které bude možné využít v době recese. Návrh tzv. úhradové vyhlášky pro rok 2018 
sice počítá s mírným přebytkem ve výši necelé 1 mld. Kč, nicméně zástupci MZ na jednání Výboru pro 
zdravotnictví PSP ČR dne 21. 9. 2017 uváděli, že lze naopak očekávat deficitní hospodaření. Požadujeme tedy 
od MZ jednoznačné ujištění, že vlivem tzv. úhradové vyhlášky a dalších předpisů v gesci MZ nebude systém 
v.z.p. v roce 2018 při dané prognóze růstu objemu mezd a platů v české ekonomice hospodařit se schodkem. 

NEAKCEPTOVÁNO 
I při dané prognóze růstu 
mezd a platů je prognóza 
výběru pojistného na 
zdravotní pojištění nejistá. 
Tudíž nemůžeme Vámi 
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požadované ujištění 
poskytnout. Nicméně při 
současném odhadu výběru 
pojistného se 
nepředpokládá, že se 
systém veřejného 
zdravotního dostane do 
deficitu (jak je také 
uvedeno v důvodové 
zprávě). 

Zásadní 2 

Ministr financí zaslal dne 21. 2. 2017 ministru zdravotnictví dopis Č.j.: MF-4966/201/1404-3, ve kterém žádal o 
zohlednění návrhů MF na zvýšení efektivnosti výdajů ve zdravotnictví v reakci na vstřícnost MF na požadavky 
MZ týkající se zvýšení platby ze státního rozpočtu. Mnohé podněty však v tomto návrhu MZ nevidíme, např. 
zvýšení motivace k odesílání hemodialyzovaných pacientů na vyšetření pro zjištění jejich transplantability. 
Žádáme tedy znovu o zohlednění těchto podnětů. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Mnohé požadavky 
uvedené v dopise byly 
dlouhodobého charakteru, 
nebo budou muset být 
řešeny současně 
s projektem DRG Restart. 
Požadavky, které mohly 
být přijaty pro rok 2018, 
byly do návrhu úhradové 
vyhlášky zakomponovány 
(např. posilování 
mimokapitační složky 
úhrady u praktických 
lékařů, podpora péče o 
diabetiky u praktických 
lékařů). 
Návrh u 
hemodialyzovaných 
pacientů předložený 
Ministerstvem financí byl 
projednán se zdravotními 
pojišťovnami, nicméně byl 
zdravotními pojišťovnami 
rozporován. V souvislosti 
s touto problematikou VZP 
ČR připravuje pilotní 
projekt. Po jeho 
vyhodnocení bude možné 
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jeho zahrnutí do úhradové 
vyhlášky. 

Zásadní 3 

MF oceňuje návrhy MZ na zvýšení motivace praktických lékařů provádět preventivní prohlídky i rozšiřovat péči 
o diabetiky. Obáváme se však, že takto nastavený mechanismus je ve finančním vyjádření v porovnání s 
kapitační platbou téměř zanedbatelný. MF proto i nadále trvá na výraznějším posílení podílu motivačních plateb 
a snížení podílu plateb kapitačních, stejně tak navrhuje rozšíření na další skupiny chronických pacientů. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Pro rok 2018 není 
plánováno navýšení 
kapitační složky úhrady, 
ale mimokapitační složky 
úhrady. Navíc je do přílohy 
č. 2 zakomponována 
podpora péče o diabetiky. 
Pro další roky plánuje 
Ministerstvo zdravotnictví 
v tomto trendu pokračovat 
(navyšovat mimokapitační 
složku a rozšiřovat na další 
skupiny chronických 
pacientů). Nicméně je 
nutné toto také diskutovat 
s plátci zdravotní péče a 
nastavit jednotný 
mechanismus, který v praxi 
nebude způsobovat 
problémy. 

Zásadní 4 

MZ by mělo doplnit do důvodové zprávy analýzu, zda výrazný nárůst úhrad za ambulantní služby v 
segmentu lůžkové péče neznamenají nedovolenou veřejnou podporu a rozpor s právem EU ve srovnání 
s nesrovnatelně nízkým nárůstem úhrad ambulantním službám mimo segment lůžkové péče. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 
nepotvrdil, že podobná 
opatření představují 
nedovolenou veřejnou 
podporu ambulantní složky 
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v segmentu lůžkové péče. 
Ministerstvo zdravotnictví 
se naopak snaží narovnat 
úhrady v nemocničních a 
mimonemocničních 
ambulancích, jelikož 
historicky byly ambulance 
v nemocnicích z důvodu 
absolutního zastropování 
bez možnosti navýšení 
úhrady v souvislosti 
s nárůstem unikátních 
pojištěnců 
znevýhodňovány. 

Zásadní 5 

Negativní dopad na hospodaření jedné ze zaměstnaneckých pojišťoven (OZP) je zdůvodňován dopadem 
změny systému přerozdělení pojistného. Dosavadní propočty však takto vysoký deficit neindikovaly. Žádáme o 
vysvětlení a rozčlenění vlivu úhradové vyhlášky a vlivu změny přerozdělení na tuto pojišťovnu. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Dané rozčlenění je 
nadbytečné, neboť dopady 
přerozdělení jsou uvedeny 
v důvodové zprávě k PCG. 
Deficit není způsoben 
pouze PCG. V důvodové 
zprávě bylo upraveno. 
Dopad na OZP je 
způsoben zejména 
nastavením minimálních 
IZS u akutní lůžkové péče. 
Minimální základní sazba 
se snížila na 25 000 Kč, 
takže se snížil i deficit u 
OZP. 

Zásadní 6 

Žádáme o odpověď na dotazy: Jakým způsobem bude zajištěn slíbený nárůst platů a mezd pracovníků 
poskytovatelů lůžkové péče zabývající se oblastí tzv. komplementu, pokud je v této oblasti výrazně nižší nárůst 
než pro akutní lůžkovou péči? Neobává se MZ nedostatku pracovníků v této oblasti stejně jako v oblasti akutní 
lůžkové péče? Jakým způsobem MZ odůvodňuje rozdíly v oblasti komplementu u poskytovatelů lůžkové péče a 
jiných poskytovatelů? 

VYSVĚTLENO 
Komplement u 
poskytovatelů lůžkové 
péče má srovnatelný 
nárůst jako lůžková péče.  
Ministerstvo se tedy 
nedostatku pracovníků 
neobává. 
Rozdíly jsou dány 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAS3D29L5)



 32 

z důvodu nepřetržitého 
provozu u poskytovatelů 
akutní lůžkové péče. 

Zásadní 7 

Vysvětlení zvýšení hodnoty bodů v odbornostech 802 (lékařská mikrobiologie) a 816 (laboratoř lékařské 
genetiky) oproti jiným odbornostem v daném segmentu je nedostatečné. Žádáme o upřesnění, co je myšleno 
vágní formulací "z důvodu kultivace výkonů v seznamu výkonů." 

AKCEPTOVÁNO 
Bylo doplněno do 
důvodové zprávy. Původní 
vágní formulace byla 
vložena s ohledem na to, 
že bližší vysvětlení bylo 
uvedeno v důvodové 
zprávě k novele Seznamu 
zdravotních výkonů.  

Zásadní 8 

Žádáme o vysvětlení odlišné regulace celkové úhrady dle různých odborností v rámci komplementu dle Přílohy 
č. 5 v odst. 3 a 4. 

VYSVĚTLENO 
Segment komplementu 
není homogenní. Různé 
regulace jsou zvoleny pro 
dva celky – laboratoře a 
zobrazovací metody.  

Doporučující 
1 

V zájmu přehlednosti návrhu naléhavě doporučujeme jeho systematickou úpravu, která je naznačena 
v přiložené revizi. V případě akceptace je třeba rovněž v přílohách návrhu vyhlášky zpřesnit odkazy na její 
paragrafy. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Vzhledem k rozsahu úprav, 
které by se změnou 
odkazů projevily napříč 
všemi přílohami úhradové 
vyhlášky, a nedostatku 
času k takovému 
zpracování (neboť se 
materiál s ohledem na 
další připomínky neustále 
upravuje) bude daný 
podnět zapracován v 
návrhu úhradové vyhlášky 
prorok 2019. 

Doporučující 
2 

Připomínáme pravidlo, že v legislativě se užívá v zásadě jednotného čísla, což se týká § 1 písm. a) až 
k) návrhu. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Navrhovaná připomínka by 
odstranila legislativní 
zkratku „poskytovatele“ 
používanou napříč celým 
návrhem úhradové 
vyhlášky. Úprava bude z 
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výše uvedených důvodů 
zvážena a zapracována do 
návrhu úhradové vyhlášky 
pro rok 2019. 

Doporučující 
3 

Doporučujeme, aby v názvu vyhlášky bylo slovo „hodnot“ nahrazeno slovem „hodnoty“, což koresponduje s § 1 
písm. a). Navrhované znění totiž vyvolává dojem, že bod má více hodnot. 

NEAKCEPTOVÁNO 
 
V úhradové vyhlášce 
stanovujeme „hodnoty 
bodu“. Někdy má bod více 
hodnot, navíc každý 
segment má jinou hodnotu 
bodu. Tedy spojení 
„hodnoty bodu“ se dle 
Ministerstva zdravotnictví 
zdá jako přesnější a slova 
„hodnota bodu“ mohou 
v daném kontextu být 
spíše zavádějící. 

Doporučující 
4 

V § 12 odst. 2 považujeme obrat „nasmlouvaný přepravní kód“ za poněkud slangový výraz, který nemá místo 
v právním předpisu. Doporučujeme zvážit např. obrat „smluvně stanovených přepravních kódů“, který užíváme 
v revizi i „čistém“ znění. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
5 

V příloze č. 2 část A) Kombinovaná kapitačně výkonová platba doručujeme písmeno h) nečlenit odrážkami, ale 
užít např. členění ha), hb) a hc). 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Ustanovení bylo zrušeno. 

Doporučující 
6 

V příloze č. 3 část B) Regulační omezení nečlenit bod 1 písmeny (i), (ii) a (iv), ale členit jej písmeny malé 
abecedy a), b) a c). 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
7 

V příloze č. 5 bod 2 písmeno c) nečlenit tečkami, ale členit jej písmeny ca) až cf). AKCEPTOVÁNO 

10. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Zásadní 1 

K příloze č. 1 části B) bodu 2 - Hrazené služby podle § 4 odst. 2 - Úhrada ambulantní péče a zvláštní 
ambulantní péče s výjimkou úhrady takové péče poskytnuté poskytovatelem zvláštní lůžkové péče 
K písmenu b) 
Žádáme upravit písmeno b) a navýšit v úhradovém vzorci index regulace z 1,32 na 1,36 - 1,38 z důvodů, že 
navrhovaný index 1,32 neumožní dostatečné zvýšení úhrad v návaznosti na navrhované parametrické změny 
v úhradové vyhlášce a připravované změny v seznamové vyhlášce, potřebné pro zvýšení finančních prostředků 
na platy a příplatky za nepřetržitý a třísměnný provoz, a neumožní tak naplnit deklarované cíle vyhlášky 
v oblasti umožnění navýšení platů a mezd zdravotníků u poskytovatelů lůžkové péče. 
Tato připomínka je zásadní. 

ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
Koeficient byl navýšen na 
1,34. 
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Zásadní 2 

K písmenu d)  
Žádáme upravit písmeno d) a navýšit počet pacientů v hodnoceném nebo referenčním období z 30 na 50. 
Ustanovení tedy požadujeme upravit tak, že v případě, že zdravotnické zařízení poskytlo v hodnoceném období 
zdravotní péči 50 a méně pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, zdravotní pojišťovna neuplatní regulaci 
uvedenou v bodě 2 b). 
U jednotlivých pojištěnců ošetřených v pobytových zařízeních sociálních služeb se výrazně liší objem 
poskytované péče (cca 1/3 až 1/2 klientů dožívá v PZSS a je jim také poskytována paliativní péče). Zejména 
v malém počtu ošetřených pojištěnců se průměrná úhrada výrazně liší i mezi referenčním a hodnoceným 
obdobím. Průměrná výše úhrady za den a osobu poskytnuté péče v PZSS činila v roce 2016 pouze 63,49 Kč. 
Jedná se tedy o velmi nízké náklady, které nemohou výrazně ohrozit plnění zdravotně pojistných plánů 
zdravotních pojišťoven. Z těchto důvodů, i přes zrušení tohoto ustanovení v úhradové vyhlášce, tento 
mechanismus s různým počtem pojištěnců většina zdravotních pojišťoven do úhradových dodatků i v minulých 
letech vkládala. Výpočet pojištěnců bez regulace se pro všechny pojišťovny sjednotí a bude stejný jako 
v odbornosti 925. 
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Již oproti roku 2017 bylo 
toto ustanovení změněno. 
Nyní pod 30 pojištěnců 
hrazeno výkonově bez 
limitace. 

11. Unie zaměstnavatelských svazů České republiky 

Doporučující 
1 

§ 1, písm. c) 
(výčet odborností amb. specializované péče) 
 
Ve výčtu odborností chybí 881- ambulance klinické biochemie. 
 
Ambulance klinické biochemie poskytuje klinická vyšetření, z charakteru poskytované péče by měla být 
přiřazena k segmentu amb. specializované péče. Ve vyhlášce není tato odbornosti specifikována, jak z hlediska 
zařazení do příslušného segmentu, tak z hlediska způsobu úhrady. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nejedná se o odbornost 
uvedenou v seznamu 
zdravotních výkonů, nelze 
ji tedy stanovit hodnotu 
bodu. 

Zásadní 1 

§ 16 (09543-kompenzace amb. regul.  poplatku) 
 
Referenční období pro stanovení maximální úhrady za výkon 09543 (kompenzace amb. regulačního poplatku) 
je rok 2014. 
Navrhujeme referenční období rok 2016. 
 
Referenční období je stanovené z období před čtyřmi lety. Toto není relevantní, neboť objem klinických 
vyšetření se změnil a poskytovatelům není kompenzováno snížení příjmů způsobených legislativní normou, 
která zrušila tyto regulační poplatky. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o kompenzaci 
výpadku příjmů ze 
zrušených regulačních 
poplatků. Jejich účelem 
tedy není uhradit regulační 
poplatky zdravotními 
pojišťovnami. 

Zásadní 2 

§ 17 (09552 - kompenzace regul. poplatků recept) 
 
Referenční období pro stanovení maximální úhrady za výkon 09552 (kompenzace regulačního poplatku za 
recept) je rok 2014. Úhrada stanovena na 13 Kč / recept. 
 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o kompenzaci 
výpadku příjmů ze 
zrušených regulačních 
poplatků. Jejich účelem 
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Navrhujeme referenční období rok 2016, resp. 2017. 
Navrhujeme úhradu 40 Kč / recept. 
 
Fixace celkové částky objemem částky za rok 2014 absolutně nepokrývá vývoj (nárůst počtu receptů vlivem 
zániku okolních lékáren, navýšení počtu odbavených receptů u lékárenských zdravotnických zařízení. 
 
Signální výkon 40Kč - odměna činnosti lékárníka je závislá na ceně LP, soustavným tlakem na cenu LP 
dochází k poklesu příjmů lékáren, podfinancování péče, nerovnoměrnému rozložení lékárenské péče na úrovni 
okresů a nižších celků;  nárůst administrativy (e-recepty, DIS-13, nárůst počtu nedostupných LP a jejich 
výpadků), nově vzniklé náklady související bezprostředně s dispenzární činností (e-recept, implementace 
protipadělkové směrnice, licenční poplatky za programy kontrolující interakce a kompatibility, investice do 
systémů kontinuálního monitorování podmínek uchovávání) i s ostatní lékárenskou činností bezprostředně 
financovanou (či dotovanou) právě z výnosů dispenzární činnosti (LEK-17- přestavba čistých prostor pro 
přípravu sterilních lékových forem; intenzivní monitoring čistoty prostředí; nárůst individuální přípravy na recept; 
pokles cen LP vydávaných na LP vlivem aktivit SUKL (základ pro výpočet obchodní přirážky lékárny). 

tedy není uhradit regulační 
poplatky zdravotními 
pojišťovnami. 

Technická 1 

§18 (78890/“bonifikace transplantace“) 
 
Poslední věta obsahuje výčet segmentů, do kterých se nezapočítává úhrada za výkon 78890. 
„ … nezapočítává do … části A bodů 2.1, 3.5, 4 a 4 přílohy č. 1 ….“ 
 
Navrhujeme: Nezapočítávat obecně do úhrady dle přílohy č. 1 vyhlášky, aby nedocházelo k různým výkladům. 
Nový text: „ … nezapočítává do … přílohy č. 1 ….“ 
 
Nezapočtení úhrady výkonu 78890 do úhrady do celé přílohy č. 1 vyhlášky eliminuje riziko různého výkladu 
úhrady. 

AKCEPTOVÁNO 
 

Zásadní 3 

§ 19 (odb. 005 - nemocniční lékárenství) 
 
Mělo by být doplněno, že úhrada se nezapočítává do úhrady dle přílohy č. 1 vyhlášky. 
Úhrada za výkony odb. 005 by měla být hrazena výkonovým způsobem bez omezení, a to jak pro výkony 
poskytnuté během hospitalizace, tak pro výkony poskytnuté ambulantně. Tímto bude zajištěna kontinuita dosud 
vykazovaného „ředění cytostatik“ formou kódů IVLP. 
 
Navrhujeme doplnit větu: Tato úhrada se nezapočítává do výše úhrady za hrazené služby stanovené podle 
přílohy č. 1 k této vyhlášce. 
 
Nezapočtení úhrady za výkony odb. 005 do celé přílohy č. 1 vyhlášky eliminuje riziko různého výkladu úhrady. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 4 
doplnit nový § (odb. 006 - klinický farmaceut) 
 
Chybí ujednání k úhradě odbornosti 006 - klinický farmaceut. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Náklady na klinického 
farmaceuta jsou 
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Navrhuje nový §: Pro hrazené služby poskytované poskytovateli v odbornosti 006 – klinický farmaceut hrazené 
podle seznamu výkonu se hodnota bodu v této odbornosti stanoví ve výši 1 Kč. Tato úhrada se nezapočítává 
do výše úhrady za hrazené služby stanovené podle přílohy č. 1 k této vyhlášce. 
 
Výkony odb. 006 mají vazbu pouze na péči poskytnutou během hospitalizace. Jedná se nové výkony, které 
nemají specifikovanou úhradu a případový paušál nebo úhrada vyčleněná z případového paušálu neobsahuje 
úhradu za výkony odb. 006. 
Z tohoto důvodu by úhrada měla být výkonově bez maximální úhrady. 

započítány do úhrady za 
hospitalizační případ dle 
DRG. 

Zásadní 5 

doplnit nový § (09563 - ÚPS a 09566 - péče na urgentním příjmu 
 
Výkony 09563 a 09566 jsou uvedeny v příloze č. 1, část A, bod 6. Přesun do „paragrafové“ části vyhlášky 
odpovídá logice, že jiný výkon (78890) je zařazen to „paragrafové“ části vyhlášky. 
 
Navrhujeme nový §: Výkony č. 09563 a 09566 podle seznamu výkonů se hradí podle seznamu výkonů s 
hodnotou bodu ve výši 1,03 Kč. Tato úhrada se nezapočítává do výše úhrady za hrazené služby stanovené 
podle přílohy č. 1 k této vyhlášce. 
 
Nezapočtení úhrady výkonů 09563 a 09566 do úhrady do celé přílohy č. 1 vyhlášky eliminuje riziko různého 
výkladu úhrady. 
Přesun do „paragrafové“ části vyhlášky má logickou souvislost s tím, že i jiný výkon (78890) je uveden v 
„paragrafové“ části. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Tyto výkony se nemohou 
vykazovat jinde než u 
poskytovatelů lůžkové 
péče, proto jsou zařazeny 
do přílohy č. 1. 

Zásadní 6 

doplnit nový § (bonifikace za e-recept) 
 
Navrhujeme nový paragraf: 
„Poskytovatel obdrží za každou vystavenou a zdravotní pojišťovnou uznanou položku na receptu v elektronické 
podobě v hodnoceném období, na základě nichž dojde k výdeji léčivých přípravků plně či částečně hrazených z 
veřejného zdravotního pojištění, úhradu ve výši 1,70 Kč.“ 
 
Pro nemocnice není sjednána bonifikace za e-recept ve výši 1,70 Kč. 
Kompenzace je uvedena pouze v příloze č. 1, část B), odst. 2, bod h), která se týká pouze následné péče. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Přesunuto do bodu 9 
přílohy č. 1. 

Zásadní 7 

Příloha č. 1, část A, bod 2.2. (centrové léky) 
 
V návrhu vyhlášky je referenční období rok 2016. 
Navrhujeme změnu referenčního období na rok 2017. Indexu nárůstu úhrady centrových léčiv odpovídají 
meziročnímu nárůstu, nikoli nárůstu mezi dvěma roky. 
 
Pokud nedojde ke změně referenční období, pak pro rok 2018 bude stanoven nízký limit pro centrová léčiva. 
Limit bude o cca 20-25 mil. Kč nižší, než predikce spotřeby centrových léčiv pro rok 2018 (pro poskytovatele 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Koeficienty byly 
přepočítány. Referenční 
rok zůstává rok 2016. 
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velikosti krajské nemocnice). 

Zásadní 8 

Příloha č. 1, část A), odst. 2.2.1. (skupiny centr. léčby HIV/SYN) 
 
Navrhujeme rozšířit skupinu výkonově hrazených centrových přípravků o chronickou hepatitidu. 
 
Dále navrhujeme zpřesnit způsob úhrady a změnit referenční rok pro max. úhradu za balení – úhrada je 
realizována výkonově s omezením na maximální jednotkovou cenu za rok 2017. 
 
Nové znění: 
2.2.1 Pro onemocnění HIV/AIDS, chronická hepatitida, hereditární angioedém a pro profylaxi rizikových dětí 
vystavených expozici respiračního syncytiálního viru se stanoví výkonová úhrada dle vykázaného a uznaného 
objemu. Maximální úhrada na jeden podaný léčivý přípravek se stanoví ve výši poskytovatelem vykázané a 
zdravotní pojišťovnou uznané úhrady za jeden podaný léčivý přípravek v roce 2017. 
 
Léčba chronické hepatitidy je specifická jednorázová léčba. Index navýšení úhrady 1,115 z referenčního 
objemu roku 2016 není reálný. Tato dg. skupina vznikla nově v průběhu roku 2016 a index 1,115 nepokrývá 
reálný objem léčených pacientů pro rok 2018.  
Dále index 1,115 není reálný z důvodu, že léčba jednoho pacienta se pohybuje v rozmezí 600-800 tis. Kč a 
index 1,115 nepokrývá ani náklady na léčbu jednoho nového pacienta. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Toto opatření by mohlo 
způsobit nárůst nákladů o 
cca 2 mld. Kč, což by 
způsobilo finanční 
problémy zdravotním 
pojišťovnám.  

Zásadní 9 

Příloha č. 1. část A), odst. 2.2.4 (úhrada centr. léčby nad celkový limit) 
 
Navrhujeme doplnit větu: 
Úhrada za léčivé přípravky na léčbu v hodnoceném období nad celkový limit je realizována dle vykázaného a 
uznaného objemu u skupin, které poskytovatel v referenčním období neposkytoval po celé referenční období 
nebo po část referenčního období. 
 
Není zohledněna úhrada za skupiny, které v referenčním období neexistovaly, nebo byly poskytováno pouze po 
část referenčního období. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Tato specifická situace je 
již upravena v bodě 7 
přílohy č. 1 

Zásadní 10 

Příloha č. 1, část A), odst. 3.5 (případový paušál) 
 
Výklad parametru zní: 
„ÚHR2016,j celková úhrada poskytovateli za služby zařazené do bazí 0014, 0204, 0501, 0507, 0511, 0516, 0522, 
0523, 0524, 0526, 0527, 0528, 0802, 0804, 0818 a 1101 v referenčním období, kde j = 1 až n, kde n je počet 
těchto bazí.“ 
 
Navrhujeme: 
„ÚHR2016,j celková úhrada poskytovateli za služby zařazené do bazí 0014, 0204, 0501, 0507, 0511, 0516, 0522, 
0523, 0524, 0526, 0527, 0528, 0802, 0804, 0818 a 1101 a dalších individuálně smluvně sjednaných služeb 
hrazených v referenčním období, kde j = 1 až n, kde n je počet těchto bazí.“ 

AKCEPTOVÁNO 
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Jedná se o eliminaci rizika při výkladu, jaká úhrada je součástí tohoto parametru. 
 
Pokud v referenčním období byly individuálně hrazeny jiné služby než vyjmenované baze, existuje riziko, že 
tato úhrada nebude započtena do parametru ÚHR2016,j. 

Doporučující 
2 

Příloha č. 1, část A), odst. 3.5 (případový paušál) 
 
Vysvětlení k parametru „PocetOD2016,10,i  a PocetOD2018,10,i“ doplnit o větu: 
„Kritériem pro výběr OD je datum vykázání OD.“ 
 
Zpřesnění definice pro výběr OD – může dojít k rozdílnému výkladu (např. budou vybírány OD nikoli podle data 
vykázání, ale podle metodiky DRG). 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
3 

Příloha č. 1, část A), odst. 3.5. (případový paušál) 
 
Vysvětlení parametru zní: 
„EM2018,10 je celková hodnota vyžádané extramurální péče v rámci případů hospitalizací poskytovatelem 
vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, které byly ukončeny v referenčním období a které jsou podle 
Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze podle přílohy č. 10 k této vyhlášce, oceněná hodnotami 
bodu platnými v referenčním období, včetně nákladů na zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé 
přípravky.“ 
 
Navrhujeme: 
„EM2018,10 je celková hodnota vyžádané extramurální péče v rámci případů hospitalizací poskytovatelem 
vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, které byly ukončeny v referenčním období a které jsou podle 
Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze podle přílohy č. 10 k této vyhlášce, oceněná hodnotami 
bodu platnými a uhrazenými v příslušném segmentu v referenčním období, včetně nákladů na zvlášť účtovaný 
materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky.“ 
 
Některé pojišťovny oceňují extramurální péči jinou hodnotou bodu, než za kterou péči hradí. 
Např. laboratorní genetické vyšetření v nemocniční laboratoři jsou oceněny HB pro výkonově hrazené 
nemocnice (tj. 1,03 Kč) a správná hodnota bodu pro tento segment je 0,50 Kč. 
Jedná se o eliminaci rizika ve výkladu vyhlášky. 
 
Obdobné ujednání navrhujeme i pro parametr EM2016. 
 
Stejné ujednání navrhujeme i pro parametr EM2018,13 v odst. 4.4 u případů vyjmutých z úhrady formou 
případového paušálu. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
4 

Příloha č. 1, část A), odst. 4.4 (případy vyjmuté z případového paušálu) 
 

NEAKCEPTOVÁNO 
Navýšení IZS by způsobilo 
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Navrhujeme navýšení ZSmin,13 z částky 27 000 Kč na 28 000 Kč. 
 
Důvodem je sblížení sazeb mezi jednotlivými nemocnicemi a zdr. pojišťovnami. 

velký finanční dopad, 
zejména na 
zaměstnanecké ZP. 

Doporučující 
5 

Příloha č. 1, část A), odst. 4.4 (případy vyjmuté z případového paušálu) 
 
Vysvětlení k parametru „PocetOD2016,13,i  a PocetOD2018,13,i“ doplnit o větu: 
„Kritériem pro výběr OD je datum vykázání OD.“ 
 
Zpřesnění definice pro výběr OD – může dojít k rozdílnému výkladu (např. budou vybírány OD nikoli podle data 
vykázání, ale podle metodiky DRG). 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
6 

Příloha č. 1, část A), odst. 4; doplnit nový odst. 4.7.; (případy vyjmuté z případového paušálu) 
 
Navrhujeme doplnit nový odst. 4.7. 
„Výkony 73028 a 73029, vyjmuté z platby hospitalizačních případů vyčleněných z úhrady formou případového 
paušálu, jsou hrazeny výkonovým způsobem dle vykázání a uznání s hodnotou bodu 1,03 Kč. 
 
Screening a rescreening sluchu u novorozenců (výkony 73028 a 73029 se provádí během hospitalizace). 
Výkonovou úhradu screeningu navrhujeme výkonovým způsobem. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Není možné vyjímat 
z případu hospitalizace 
jednotlivé výkony. Mělo by 
být řešeno v rámci projektu 
DRG restart. 

Doporučující 
7 

Příloha č. 1, část A), odst. 5 (péče pro 50 a méně pojištěnců) 
 
Odstavec zní: 
„V případě, že poskytovatel poskytne v referenčním nebo hodnoceném období hrazené služby 50 a méně 
pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, hradí se tyto hrazené služby podle seznamu výkonů s hodnotou 
bodu ve výši 1,18 Kč.  
V případě, že poskytovatel poskytne v referenčním nebo hodnoceném období hrazené služby 50 a méně 
pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, zdravotní pojišťovna poskytne poskytovateli úhradu ve výši 100 Kč 
za každý den hospitalizace.“ 
 
Navrhujeme: 
„V případě, že poskytovatel poskytne v referenčním nebo hodnoceném období hrazené služby 50 a méně 
pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny a dále v případě hrazených služeb poskytnutých zahraničním 
pojištěncům, hradí se tyto hrazené služby podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,18 Kč. Hodnota 
bodu je platná pro ambulantní i hospitalizační služby. 
V případě, že poskytovatel poskytne v referenčním nebo hodnoceném období hrazené služby 50 a méně 
pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, zdravotní pojišťovna poskytne poskytovateli úhradu ve výši 100 Kč 
za každý den hospitalizace.“ 
 
Jedná se o upřesnění podmínek úhrady u statisticky nevýznamného počtu pojištěnců (týká se ambulantní i 
hospitalizační péče). 

NĚAKCEPTOVÁNO 
Zahraniční pojištěnci jsou 
již řešeni v § 3. 
Hodnota bodu ve výši 1,18 
se vztahuje pouze na 
případy hospitalizace. 
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Dále bylo doplněno, že úhrada se týká také zahraničních pojištěnců. 

Zásadní 11 

Příloha č. 1, část A), odst. 6 
 
Navrhujeme doplnit větu: 
„Ambulantní výkony jsou všechny výkony provedené mimo dobu hospitalizace pojištěnce u daného 
Poskytovatele." 
 
Jedná se o doplnění definice, jaká péče je považována za ambulantní. Tímto bude eliminováno riziko výkladu 
různých pojišťoven, co je ambulantní péče. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jaké výkony jsou zahrnuty 
do případu hospitalizace je 
řešeno velmi podrobně 
v rámci metodiky DRG.  

Zásadní 12 

Příloha č. 1, část A), odst. 6 (ambulantní složka úhrady) 
 
Obecně navrhujeme změnu metodiky rozdělení ambulantních subsegmentů. 
 
Nová metodika rozdělení ambulantní složky úhrady na „výkonově hrazený subsegment“ (tj. např. HDL, lin. 
urychlovač, psychiatrie) a subsegmenty omezené maximem (komplement a ostatní) způsobí pokles úhrady.  
Zdůvodnění – „výkonově hrazený subsegment“ neobsahuje navýšení hodnoty bodu o 0,05 Kč (za 
nepřetržitý provoz laboratoří a zobr. metod) a neobsahuje navýšení indexem 1,124. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 13 

Příloha č. 1, část A), odst. 6.4. (ambulantní složka úhrady) 
 
Není řešeno navýšení středních zdravotnických pracovníků pracujících v nepřetržitém nebo třísměnném 
provozu v ambulantní složce úhrady. 
Navýšení hodnoty bodu o 0,05 Kč (za nepřetržitý provoz laboratoří a zobrazovacích metod) nekompenzuje růst 
osobních nákladů u „příplatku za směnnost“. 
 
Navýšení za nepřetržitý/třísměnný provoz se týká všech středních zdravotnických pracovníků pracujících v 
nepřetržitém nebo třísměnném provozu – tedy i v ambulantních složce úhrady (např. laboratoře, zobrazovací 
metody). 

NEAKCEPTOVÁNO 
Příplatek za směnnost u 
zdravotníků v ambulantní 
části je řešen komplexně 
pro všechny zdravotníky u 
daného poskytovatele 
pomocí navýšení za OD 
v akutní složce úhrady. 

Zásadní 14 

Příloha č. 1, část A), odst. 6.7. (ambulantní složka úhrady) 
 
Z odst. 6.7. vyjmout ujednání o úhradě výkonu 09563. 
 
Navrhujeme podmínky úhrady výkonu 09563 zahrnout do „paragrafového“ znění vyhlášky (viz výše návrh 
nového paragrafu). 
 
Pokud zůstane výkon 09563 zahrnutý do odst. 6.7, pak bude hrazen v rámci maximální úhrady. 
Výkon 09563 by měl být hrazen výkonovým způsobem bez omezení, stejně jako v předchozích letech. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Bylo vyjmuto z maximální 
úhrady a ponecháno pod 
bodem 6 přílohy č. 1. 

Zásadní 15 
Příloha č. 1, část B), odst. 1., písm. b) (sazby OD následné péče) 
 
Navrhujeme index růstu paušální sazby z 1,065 na 1,08. 

ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
Index navýšen na 1,07. 
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Index růstu 1,065 nepokrývá nárůsty na osobní náklady v následné péči. 

Doporučující 
8 

Příloha č. 1, část B), odst. 2, písm. b) („sociální“ lůžka) 
 
Úhrada přes průměrnou úhradu a počet pacientů neumožňuje zohlednit pacienta ležícího na sociálních lůžkách 
dlouhou dobu bez možnosti přeložení. 
Navrhujeme možnost zohlednit ve vyúčtování mimořádně nákladného pacienta nebo počítat i s průměrnou 
dobou hospitalizace. 
 
Umožní zohlednit situace, které nelze předvídat a vyrovnat velké rozdíly v průměrné úhradě. 
 
Dále navrhujeme doplnit ujednání: 
Pokud poskytovatel ošetřil v referenčním nebo hodnoceném období 10 a méně unikátních pojištěnců, bude 
úhrada realizována výkonovým způsobem dle vykázané a uznané péče. 
 
U statisticky nízkého počtu pojištěnců dochází k výchylkám v objemu péče. Výkonový způsob eliminuje 
výchylky v objemu úhrady. 

VYSVĚTLENO 
Již v zaslaném návrhu 
vyhlášky byl malý počet 
pojištěnců navýšen na 30 a 
stanovena výkonová 
úhrada. 

Zásadní 16 

Příloha č. 1, část B), odst. 1, písm. c) (NIP, DIOP, NVP) 
 
Odstavec zní: 
„Výkony následné intenzivní péče, dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče a následné ventilační péče se 
hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,06 Kč.“  
 
Navrhujeme: 
„Výkony následné intenzivní péče, dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče a následné ventilační péče se 
hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,06 Kč. K úhradě se připočte navýšení úhrady za 
zvýšení příplatku zdravotnickým pracovníkům vykonávajícím nelékařská zdravotnická povolání bez odborného 
dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu za ošetřovací den typu „i“, uvedené 
v příloze č. 9 k této vyhlášce.“  
 
Poznámka: V příloze č. 9 navrhujeme doplnění OD typu 00015, 00017, 00018, 00019 a 00020 (viz níže). 
 
Chybí hodnoty pro navýšení úhrady za „směnnost“ u lůžek typu DIOP, NIP a NVP. 
 
Navýšení hodnotu bodu (dle důvodové zprávy) by mělo tyto náklady pokrývat. Navýšení hodnotu bodu reálné 
pokrývá pouze snížení úhrady z titulu, že na těchto lůžkách nelze vykazovat kategorie pacienta. Navýšení 
úhrady za OD tedy bude kompenzovat osobní náklady na „směnnost“. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Navýšení úhrad na zvýšení 
příplatku za směnnost je 
řešeno již v stanovené 
hodnotě bodu. 

Zásadní 17 Příloha č. 1, část C), odst. 2.3 (regulace na vyžádanou péči) 
 

AKCEPTOVÁNO 
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První věta zní: „Pokud poskytovatel dosáhne v hodnoceném období průměrné úhrady za vyžádanou péči ve 
vyjmenovaných odbornostech, s výjimkou vyžádané péče poskytnuté stejným poskytovatelem, na jednoho 
globálního unikátního pojištěnce ošetřeného …“ 
 
Navrhujeme znění: 
„Pokud poskytovatel dosáhne v hodnoceném období průměrné úhrady za vyžádanou péči indikovanou při 
poskytování ambulantních služeb ve vyjmenovaných odbornostech, s výjimkou vyžádané péče poskytnuté 
stejným poskytovatelem, na jednoho globálního unikátního pojištěnce ošetřeného …“ 
 
Znění odst. 2.3 umožňuje různé výklady, co se zahrnuje do vyžádané péče. Z logiky textu (tedy, že objem 
vyžádané péče se dělí globálními pojištěnci ve vyjmenovaných amb. odbornostech) vyplývá, že se jedná pouze 
o vyžádanou péči indikovanou během ambulantní péče. 
Některé pojišťovny si vykládají text tak, že do vyžádané péče patří i péče indikovaná během hospitalizace. 
Dochází tak ke dvojí regulaci (jednou v odečtu extramurální péče a podruhé v RM na vyžádanou péči). 

Zásadní 18 

Příloha č. 1, část C), odst. 2.4. (regulace na ZULP, ZUM) 
 
Navrhujeme z regulace vyjmout léčivé přípravky uvedené v příloze č. 12 vyhlášky. 
 
Navrhujeme doplnit do odstavce text: 
„ …..s výjimkou léčivých přípravků uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce ….“ 
 
Z regulace nejsou vyjmuty léčivé přípravky uvedené v příloze č. 12 vyhlášky. Jedná se o specifická hemofilika, 
která by neměla podléhat regulaci. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 19 

Příloha č. 9 (zvýšení příplatku za nepřetržitý/třísměnný provoz) 
 
V seznamu OD chybí OD typu 00015, 00017, 00018, 00019 (NIP,NVP) a 00020 (DIOP). 
Navrhujeme navýšení úhrady za tento typ OD minimálně ve výši 65 Kč za OD. 
 
Chybí hodnoty pro navýšení úhrady za „směnnost“ u lůžek typu DIOP, a NIP a NVP. 
 
Navýšení hodnotu bodu (dle důvodové zprávy) by mělo tyto náklady pokrývat. Navýšení hodnotu bodu reálné 
pokrývá pouze snížení úhrady z titulu, že na těchto lůžkách nelze vykazovat kategorie pacienta. Navýšení 
úhrady za OD tedy bude kompenzovat osobní náklady na „směnnost“. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Navýšení úhrad na zvýšení 
příplatku za směnnost je 
řešeno již v stanovené 
hodnotě bodu. 

Zásadní 20 

Příloha č. 11 (stomatologické výkony) 
 
U výkonu 00968 (stomatochirurgické vyšetření a ošetření neregistrovaného pojištěnce PZL-stomatochirurgem) 
je uvedeno: „Kód není určen pro ambulance poskytovatelů lůžkových služeb, tzn. že kód není určen ani pro 
ambulance, kdy je provozovatel současně provozovatelem lůžkových služeb jakékoliv odbornosti.“ 
 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkony v ambulancích 
stomatologů jsou 
vykazovány v řádu 
desetitisíců za rok. 
Historicky se jedná právě o 
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Navrhujeme: Odstranit větu: „Kód není určen pro ambulance poskytovatelů lůžkových služeb, tzn. že kód není 
určen ani pro ambulance, kdy je provozovatel současně provozovatelem lůžkových služeb jakékoliv 
odbornosti.“ 
 
V rámci Jihočeského regionu existuje velmi malý počet ambulantních poskytovatelů se specializací 
stomatochirurgie. Poskytovatel lůžkových služeb v rámci ambulantní stomatologie poskytuje stomatochirurgické 
výkony na žádost externích ambulantních stomatologů. Nejedná se o pacienty, kteří jsou hospitalizováni. 
Poskytovatel lůžkové péče disponuje komplexním personálním a technickým vybavením. 
Možnost provádět výkon 00968 pouze u ambulantních stomatologů má diskriminační charakter. 

bonifikační výkon pro 
ambulance, aby 
nedocházelo k přetížení 
lůžkových zařízení. 

Zásadní 21 

Důvodová zpráva – II. zvláštní část k bodu 2.2 přílohy č. 1 
Jako odůvodnění výše indexu navýšení úhrady, který vstupuje do vzorce pro výpočet maximální úhrady, je 
uveden pouze společný obecný popis postupu výpočtu a to, že predikce vývoje potřeby a objemu úhrad 
centrové léčby byly provedeny vícerozměrnými modely, které integrují více zdrojů dat a vývoj od nich 
odvozených ukazatelů v čase. Jako zdroje dat pro modely jsou uvedeny populační registry NZIS, klinické 
registry odborných společností, zohledněna byla incidence i prevalence onemocnění včetně modelů přežití. 
Rovněž je uvedeno, že byla zohledněna predikce vývoje trhu s léčivy, vstupu nových látek i indikací a rovněž 
retrospektivní data o skutečně léčených pacientech a úhradách. 
Takto široce pojaté a odůvodněné modelace jsou s ohledem na rozsah a variabilitu jak vstupních dat, tak i 
možných rozhodovacích mechanismů prakticky nezkontrolovatelné a je téměř nemožné je konkrétně 
rozporovat. Odůvodnění ve zvláštní části tak blíže nevysvětluje rozptyl indexů pro jednotlivé skupiny v rozmezí 
od - 4 % do + 11,6 %. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Připomínka je nekonkrétní 
V případě konkrétních 
pochybností je Ministerstvo 
zdravotnictví schopno 
všechna potřebná data 
doložit a zdůvodnit 
jednotlivé růsty..  

Zásadní 22 

Bod 2.2.3 přílohy č. 1  - hodnota indexu navýšení úhrady 0,950 u diagnostické skupiny Imunitní systém, což 
znamená snížení maximální výše úhrady pro r. 2018 o 5 % oproti úhradě v r. 2016 
Odůvodnění: 
Do této skupiny patří podle bodu 2.2.2 následující indikace: Autoinflamatorní onemocnění, Digitální ulcerace u 
systémové sklerodermie, Hereditární angioedém, Polyangiitida, Transplantace. Vzhledem k tomu, že podle 
veřejně dostupných údajů nelze dohledat, jaké konkrétní léčivé přípravky „S“ by měly spadat pod indikace 
Polyangiitida a Transplantace, týká se tato připomínka indikací Autoinflamatorní onemocnění a Digitální 
ulcerace u systémové sklerodermie. Připomínka vychází z předpokladu, že do skupin se stejným indexem jsou 
zařazovány indikace, které každá samostatně vykazují atributy vedoucí k výpočtu totožného indexu. Vzhledem 
k rozdílnému charakteru indikací i pracovišť, by jiný předpoklad byl pro návrh vyhlášky nelogický a těžko 
odůvodnitelný. 
Je skutečností, že u předmětných léčivých přípravků od r. 2016 neproběhla žádná změna ceny ani úhrady, a 
není aktuálně vedeno žádné správní řízení, které by mohlo vést k jejich poklesu. (viz informace na  
http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni a  http://www.sukl.cz/sukl/prehled-
spravnich-rizeni). Dále, že léčivé přípravky s obsahem léčivé látky bosentan jsou kromě indikace Digitální 
ulcerace u systémové sklerodermie používány rovněž k léčbě Plicní arteriální hypertenze, pro kterou vyhláška 

AKCEPTOVÁNO 
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předpokládá 3,9% nárůst. 
Z uvedených faktů, i bez možnosti konkrétně ověřit vstupy do modelací popsaných v důvodové zprávě, tedy 
bez ohledu na incidenci, prevalenci onemocnění a další možné faktory vstupující do modelace indexu nelze 
nalézt odůvodnění 5% poklesu limitu pro úhradu, který by nebyl provázen změnou jednotkové ceny 
nebo úhrady. Pokles počtu pacientů nelze reálně očekávat.  
Žádáme buď o změnu indexu navýšení maximální úhrady tak, aby alespoň nedošlo ke snižování úhrad 
r. 2016, nebo zcela konkrétní vysvětlení, čím je odůvodněn 5% pokles limitu úhrady u těchto 
onemocnění, když nedochází ke změně ceny ani úhrady za balení. 

Zásadní 23 

Bod 2.2.3 přílohy č. 1  - výše indexu navýšení úhrady 0,960 u diagnostické skupiny Metabolické vady, což 
znamená snížení maximální výše úhrady pro r. 2018 o 4 % oproti úhradě v r. 2016 
Odůvodnění: 
Ve skupině metabolických vad byl ve všech dosavadních vyhláškách vždy zohledňován počet pacientů a nebyl 
limitován příchod nových pacientů. Byla limitována pouze průměrná úhrada v rámci každého onemocnění. 
V návrhu pro r. 2018 poprvé dochází nejen k limitaci celkového objemu úhrady, ale dokonce k jeho 
snížení. 
 
Z porovnání úhrad léčivých přípravků stanovených SÚKL pro léčivé přípravky patřící do této skupiny vyplynulo, 
že s výjimkou léčivých přípravků uvedených v tabulce č. 1 nedošlo k žádné změně úhrad při porovnání 
současného stavu s r. 2016.  U vyjmenovaných léčivých přípravků došlo: 

Tab. č. 1 
LP Pokles UHR Nárůst UHR Podíl na nákladech 

skupiny (podle dat 
VZP) 

ALDURAZYME - 15,9 %  7,2 % 
ORFADIN - 9,1 %  1,9 % 
MYOZYME   5,8 % 20,4 % 

 
Dále lze zjistit, že aktuálně v září 2017 byla vydána rozhodnutí v revizních řízeních, kterými dochází ke snížení 
úhrad: 

LP Pokles UHR Podíl na nákladech skupiny 
(podle dat VZP) 

CEREZYME  - 6,2 % 16,7 % 
VPRIV - 6,2 % 4,6 % 
AMMONAPS - 7,5 % 0,12 % 

 
Žádné další řízení, u kterého by bylo možné očekávat dopad v průběhu r. 2018, není na SÚKL vedeno. 

Pokud tedy zohledníme výše uvedená fakta týkající se změn výší úhrad jednotlivých balení a promítneme jejich 

AKCEPTOVÁNO 
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možný dopad na financování celé skupiny, tak jednoznačně vyplývá, že bez ohledu na možnou složitost 
modelací a vstupů, pouze při zohlednění základních logických faktů: 

o že se jedná o život zachraňující velice nákladnou léčbu onemocnění s relativně malým 
počtem pacientů, 

o jedná se o celoživotní onemocnění, kde zejména v případě léčivých přípravků 
dávkovaných podle váhy roste potřeba v čase, 

o nelze odhadnout počet nových pacientů, nicméně potřebu zahájení léčby alespoň 
v některé ze skupin lze předpokládat, 

o změna úhrad léčiv by musela být skutečně významná, aby úspora vytvořila dostačenou 
rezervu pro léčbu nového/nových pacientů, 
 

nelze vysledovat žádný objektivní důvod pro navrhované 4% snížení celkového limitu úhrady v této 
skupině onemocnění. 
Žádáme buď o změnu indexu navýšení maximální úhrady, tak aby alespoň nedošlo ke snižování úhrad 
r. 2016 a byla umožněna léčba nových pacientů nebo zcela konkrétní vysvětlení, čím je odůvodněn 4% 
pokles limitu úhrady u těchto onemocnění, když nelze očekávat pokles počtu pacientů a dochází 
k pouze malému snížení úhrad za balení, které nemají dostatečný podíl na celkových nákladech 
skupiny, aby celkový limit snížený o 4% umožnil léčbu nových pacientů. 

Zásadní 24 

Body 2.2.1 a 2.2.2 přílohy č. 1  - zařazení indikací Hereditární angioedém a HIV ve dvou skupinách 
Odůvodnění: 
Návrh vyhlášky neobsahuje žádné vysvětlení pro skutečnost, že indikace Hereditární angioedém je uvedena 
jak ve skupině v bodě 2.2.1 návrhu přílohy č. 1 vyhlášky, tak i ve skupině„e. Imunitní systém“ v bodě 2.2.2. 
Léčivé přípravky spadající do každé ze skupin mají být regulovány rozdílným způsobem, přičemž není jasné ani 
zařazení léčivých přípravků ani vztah obou skupin resp. způsobu regulace. 
Totéž platí i pro indikaci HIV, která je uvedena jak ve skupině v bodě 2.2.1 návrhu přílohy č. 1 vyhlášky, tak i ve 
skupině„f. Infekce“ v bodě 2.2.2.  
Žádáme o jednoznačnou specifikaci regulace uvedených indikací. 

AKCEPTOVÁNO 
Opraveno. 

Zásadní 25 

Obecné připomínky 
1. Předložený návrh úhradové vyhlášky dále eskaluje trend z minulých let, kdy růst úhrad pro 
lůžkové segmenty dále rozevírá nůžky úhrad mezi těmito zdravotnickými zařízeními a zbytkem 
poskytovatelů. Jsou tak zcela neadekvátně zvýhodňována ZZ jednoho typu na úkor ostatních 
poskytovatelů zdravotních služeb. Zároveň je nutné důrazně upozornit na to, že rozdělení 
disponibilních zdrojů primárně za účelem růstu mezd, pro vybrané typy ZZ, bude mít za následek 
ohrožení udržení standardu kvality služeb a jejich časové dostupnosti zejména u diagnostické 
péče. 

NEAKCEPTOVÁNO 
V současné době odchází 
zdravotnický personál 
mimo poskytovatele akutní 
lůžkové péče, proto je 
potřeba, aby významná 
část navýšení byla 
alokována do akutní 
lůžkové péče tak, aby byla 
zajištěna dostupnost péče. 
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Zásadní 26 

Konkrétní připomínky 
§ 2, odst.3 
Posunout termíny pro z 31. 3 .2017 na 30. 6. 2017 a 31. 5. 2017 na 31. 8. 2017 a dále taktéž 31. 3. 2019 na 30. 
6. 2019 a 31. 5. 2019 na 31. 8. 2019. 

Odůvodnění: V praxi se dlouhodobě ukazuje, že navržené termíny dělají problém na straně 
některých zdravotních pojišťoven a tyto problémy jsou pak přenášeny na poskytovatele, kdy 
vyúčtování nejsou poskytovány včas. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Posun termínů by 
znemožnil správné 
zpracování výročních 
zpráv a zdravotně 
pojistných plánů.  Pokud 
některé zdravotní 
pojišťovny nesplňují tuto 
povinnost, MZ bude danou 
problematiku řešit v rámci 
svých kontrolních 
pravomocí. 

Zásadní 27 

§2, odst. 6,  
V tomto odstavci se hovoří, že se přepočítávají celkově vykázané a uznané body v referenčním období podle 
seznamu výkonů platného od 1. 1. 2018. Tento odstavec, ale neuvádí, že takto musí být přepočteno i pro 
PURo. 

Odůvodnění: Pokud nedojde taktéž k přepočtení PURo, bude docházet ke krácení úhrady bez ohledu 
na provedené změny bodových ohodnocení na základě změny sazebník. 

NEAKCEPTOVÁNO 
PURo je průměrná úhrada 
v referenčním období, 
která byla uhrazena 
zdravotní pojišťovnou, 
nikoliv produkce 
přepočítaná dle aktuálního 
seznamu zdravotních 
výkonů. 

Zásadní 28 

Příloha č.3 , odst. 2 
Změnit ve výpočtu koeficient 1,015 na 1,035 

Odůvodnění: Navržený koeficient je příliš nízký a není tak ve výpočtu zohledněna ani inflace a ani 
předpokládaný nárůst platů 

ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
Koeficient upraven na 
1,018. 

Doporučující 
9 

Příloze č. 5, §9 v bodě 2 písm. b) 
- navrhujeme upravit třetí větu následovně: „V případě, že v průběhu hodnoceného období dojde k ukončení 
platnosti osvědčení, je nezbytné, aby poskytovatel doložil pojišťovně osvědčení navazující na platnost 
původního osvědčení. Nové osvědčení pro hodnocené období předloží poskytovatel nejpozději do 31. 12. 
2018, přičemž hodnota bodu podle věty první nebo druhé bude poskytovateli stanovena od data platnosti 
osvědčení.“ 

NEAKCEPTOVÁNO 
Bližší podmínky mohou být 
dohodnuty ve smlouvě se 
ZP. 

Zásadní 29 

Příloha č.5,§9 ,odst. 4 
Změnit text- Celková výše úhrady poskytovateli poskytujícímu hrazené služby dle odst. b) a c) se spočítá tak, 
že se sečte zvlášť spočítaná částka pro odbornosti 222,801,807,812 až 815, 817,818,819,822 a 823, zvlášť 
spočítaná částka pro odbornost 802 a zvlášť pro odbornost 816. Pro jednotlivé vyjmenované odbornosti se 
vypočte takto: … původní vzorec zůstává 

NEAKCEPTOVÁNO 
Při stejné struktuře péče 
dané ustanovení 
neznamená krácení 
úhrady. Při změně 
struktury péče je možné 
využít bod 8 přílohy č. 5. 
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Odůvodnění: Pokud nebude výpočet respektovat vždy jen skupinu s jednou stanovenou hodnotou 
bodu, pak bude podle původního návrhu docházet k neúměrnému krácení úhrady, kdy výsledná 
úhrada bude de facto nižší než v období nastaveném pro rok 2017 

Zásadní 30 

Příloha č. 5, § 9, odst. 4 
- Nízká hodnota indexu stanovující hodnotu bodu a výši úhrad podle § 9. Index by měl dosahovat minimálně 
hodnoty 1,04 a vzorec pro výpočet částky by tak měl být upraven na: POPicz x PUROicz x 1,04 
Odůvodnění: Při navržené hodnotě indexu navýšení PUROicz o 1,02 by nebylo možné naplnit příslib 
vlády ČR o navýšení platů a mezd zdravotníkům o 10%, jelikož mzdové náklady tvoří přibližně 30-
35% celkových příjmů poskytovatelů zdravotních služeb ve vyjmenovaných odbornostech. Při 10% 
navýšení mezd zdravotníků, tak dojde k nárůstu celkových nákladů o 3-4%, a proto je nutné 
navýšit index úhrady minimálně o 1,04. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Navýšení tarifních platů a 
mezd zdravotníků o 10 % 
bylo přislíbeno vládou ČR 
pouze u poskytovatelů 
lůžkové péče. Stanovený 
index ve výši 1,02 je 
stanoven s ohledem na 
možnosti systému. 

Zásadní 31 

Příloha č.5,§9, odst. 4 
Ve vzorci navýšit koeficient ze 102 na 103,5 

Odůvodnění: Původně navržený koeficient nedává šanci zajistit dostatek zdrojů na růst mezd a 
dostává poskytovatele laboratorních služeb do diskriminované pozice vůči obdobným 
poskytovatelům v nemocničních zařízeních 

NEAKCEPTOVÁNO 
Navýšení tarifních platů a 
mezd zdravotníků o 10 % 
bylo přislíbeno vládou ČR 
pouze u poskytovatelů 
lůžkové péče. Stanovený 
index ve výši 1,02 je  
stanoven s ohledem na 
možnosti systému. 

Doporučující 
10 

Příloha č.5 §9 
Doplnit odstavec, obdobně jako je tomu u ambulantních specialistů, o podmínku, kdy do 30.4 musí ZP zaslat 
poskytovateli referenční hodnoty a dát možnost, že poskytovatel může tyto referenční hodnoty do 31.5 
rozporovat. 

Odůvodnění: Předejde se spoustě dohadování až u konkrétních vyúčtování, která pak způsobují 
komplikace a nedorozumění pro obě strany 

NEAKCEPTOVÁNO 
U ambulantních specialistů 
se toto ustanovení týká 
části B – regulační 
omezení ZUM, ZULP, 
léčivé přípravky na recept, 
zdravotnické prostředky a 
vyžádané péče. V příloze 
č. 5 tato regulační omezení 
uvedena nejsou. 

Doporučující 
11 

Příloha č. 5 
V odst. 2 písm. b) je nesprávně uvedena i odb. 822, která je od 1.1.2017 neexistuje, jelikož byla sloučena 
s odb. 802 (stejně jako odb. 804 a 805). 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
12 

Příloha č. 2 – praktické lékařství 
Upravuje se kapitační platba, když se vkládá nové písm. f), g),h) do bodu A, odst. 1, kdy písm. f) navyšuje 
kapitační platbu o 1 Kč, pokud PL na svém pracovišti školí lékaře. Písm. h) pak nově upravují podmínky pro 
výši kapitační platby, když není splněna podmínka uvedená v písm. g). V návrhu úhradové vyhlášky, je však 

AKCEPTOVÁNO 
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chybně uvedeno písm. f). Bod A), odst. 1 písm. h) by měl znít: h)      za registrované pojištěnce u kterých není 
splněna podmínka uvedená v písmenu g) náleží základní kapitační platba vypočtená podle písmen a) až d) ve 
výši: 

Zásadní 32 

Individuálně smluvně sjednaná složka úhrady, příloha č. 1, bod 2 
Nedostatečné indexy pro navýšení úhrady ve velkém množství skupin. Nižší koeficienty zřejmě předpokládají 
poklesy cen u některých léčivých přípravků, avšak v současné době není možné skutečný termín a výsledný 
pokles cen přesně predikovat. Navrhujeme doplnit o následující text do bodu 2.2.3: 

„V případě, že nenastanou očekávaná snížení jednotkových cen, které byly zohledněny při stanovení 
indexu navýšení úhrady jednotlivých skupin (INi), jsou zdravotní pojišťovny tento fakt povinny 
zohlednit při výpočtu limitu (UHRmax,2018) u daného poskytovatele, a to i v průběhu hodnoceného 
období.“ 
V této souvislosti je vhodné zveřejnit předpokládané pohyby jednotkových cen,  
na základě kterých byla provedena prognóza. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Toto není technicky možné 
do úhradové vyhlášky 
zahrnout, jelikož není 
definováno očekávané 
snížení jednotkových cen. 
Nicméně je možné 
dohodnout se individuálně 
ve smlouvě. 

Zásadní 33 

Navrhujeme navýšení koeficientů zejména u těchto skupin: 

znak segment původní nové koeficienty 
a Dermatologie 99,0% 110,0% 
b Dýchací soustava 108,6% 110,0% 
d Hematoonkologie 111,6% 112,0% 
f Infekce 115,5% 117,0% 
h Neurologie 105,9% 120,0% 
j Oftalmologie 107,5% 125,0% 

k 
Onkologie - solidní 
nádory 110,1% 112,0% 

m Revmatologie 104,8% 106,0% 
n Trávicí soustava 108,3% 112,0% 

 

ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
Navrhované koeficienty 
nejsou nijak odůvodněny. 
Koeficienty, které jsou nyní 
stanoveny u jednotlivých 
skupin centrových léků, 
jsou nastaveny na základě 
očekávaného vývoje cen a 
dalších proměnných. 
Byl navýšen koeficient u 
neurologie z 108 % na 115 
%. 

Zásadní 34 

g metabolické vady - VFN je jediným poskytovatelem této péče v ČR, jde o vysoce nákladnou péči, převážně 
chronického, dlouhodobého rázu. Podíl těchto léků tvoří 26,5 % z nákladů na centrovou léčbu ve VFN. Dávka 
léku je závislá na hmotnosti pacienta, v případě dětí se zvyšuje úměrně tomu, jak dítě roste. V této skupině 
nedochází k poklesu cen léků, který je patrný v jiných skupinách. Navrhujeme navýšení indexu 2018/2016 na 
1.194 

Navrhujeme vyčlenit antiinflamatorní onemocnění do zvláštní skupiny, případně začlenit do společné 

NEAKCEPTOVÁNO 
Mezi roky 2016 – 2018 se 
neočekává u skupiny - 
metabolické vady růst 
incidence, prevalence ani 
vstup nových léčiv, proto 
byl zvolen koeficient 1.  
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s metabolickými vadami a navýšit index 2018/2016 na 1,200 – z důvodů očekávajícího stále větší nárůst 
pacientů daný zlepšující se diagnostikou a dokonce při navrhovaném indexu VFN není schopna zabezpečit 
péči ani o rozléčené pacienty. 

Zásadní 35 

Ve vzorci 2.2.2. chybí zahrnutí úhrady bodu o a dále vzorec nezohledňuje ATC skupiny, které nebyly v roce 
2016 hrazeny ze strany ZP vůbec. Navrhujeme zařadit ATC skupiny, které v roce 2016 poskytovatel nevykázal 
a v roce 2017 vykázal takto: 

Maximální úhrada se stanoví takto: 

𝑈𝑈ℎ𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,2018 =  �𝑈𝑈ℎ𝑟𝑟𝑖𝑖,2016 ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖

𝑜𝑜

𝑖𝑖=𝑚𝑚

+ �𝑈𝑈ℎ𝑟𝑟𝑗𝑗,2017 ∗ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑜𝑜

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

 

ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
Bod o) byl doplněn do 
vzorce.  
Pro ATC skupiny, které 
v roce 2016 nebyly 
hrazeny, může být použito 
ustanovení bodu 7 přílohy 
č. 1 

Zásadní 36 
Navrhujeme odstranit duplicitu v textu mezi bodem 2.2.1 a 2.2.2 písm. f. V bodě 2.2.2 písm. f ponechat pouze 
Chronickou hepatitidu; HIV, Synagis - kardio, nedonošenci a pneumo z bodu 2.2.2 písm f vypustit – 
navrhujeme zachovat stejný model úhrady jako v předchozích letech a tedy úhrada u těchto skupin 
bude tzv. výkonově. 

AKCEPTOVÁNO 
 

Doporučující 
13 

Požadujeme změnu definice extramurální péče v bodě 3.5. Současná definice ocenění EM hodnotami bodu 
platnými v hodnoceném období resp. referenčním období legalizuje neoprávněný výnos zdravotních pojišťoven 
v případech, kdy zdravotní pojišťovna v této ceně nezaplatila ať z důvodu uplatnění regulace u poskytovatele 
této péče nebo z důvodů sjednání jiné úhrady dle šesté věty odt.5 §17 zákona 48/1997 Sb. 

Nové znění definice EM: 
EM je celková hodnota vyžádané extramurální péče v rámci případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných 
a zdravotní pojišťovnou uznaných, které byly ukončeny v hodnoceném (referenčním) období a které jsou podle 
Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných bází, oceněná smluvně sjednanými hodnotami bodu mezi 
poskytovatelem a plátcem platnými v hodnoceném (referenčním) období včetně nákladů na zvlášť účtovaný 
materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky v uhrazené výši. 

NEAKCEPTOVÁNO 
EM je řešena stejně pro 
hodnocené i referenční 
období, tudíž se nemůže 
jednat o neoprávněný 
výnos ZP. 

Zásadní 37 

Koeficient navýšení KN 10 a PU DRG 2016,10 

o Předkládaný návrh neúměrně navyšuje úhrady poskytovatelům standardních zdravotních služeb, na které 
nedopadá tak závažně chybná alokace nákladů ve vahách případů IR-DRG. 

o Poskytovatelé specializované a superspecializované péče v daleko vyšší míře používají inovativní a 
vysoce inovativní léčebné postupy (chirurgické, laboratorní), léčiva a materiály, jejichž ceny nejsou 
zahrnuty ve výpočtu vah. 

Navrhujeme upravit koeficient navýšení KN10 pro výpočet IPU takto: 

NEAKCEPTOVÁNO 
Koeficient nárůstu je určen 
na kompenzaci osobních 
nákladů, ne na 
kompenzování nepřesností 
v systému DRG. 
Toto opatření by způsobilo 
velký finanční dopad. 
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𝐾𝐾𝐼𝐼10 = min

⎝

⎜
⎜
⎜
⎛

 1,13; 1 + 
0,15

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 � 1
40 ∗ �

𝑃𝑃𝑈𝑈𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,2016,10
𝐴𝐴𝐶𝐶2016,015,10

− 21000�
⎠

⎟
⎟
⎟
⎞

 

Doporučující 
14 

Koeficient navýšení KN 10 a PU DRG 2016,10 

Pro vypočet PU drg,2016,10 není definována funkce max, navrhujeme doplnit do výpočtu 
 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 38 

Definice úhrady OD 

o Současná definice nehradí všechny OD zahrnuté do hospitalizačních případů referenčního ani 
hodnoceného období. Při této formulaci by nebyly započteny ani OD případů roku 2016 vykázané v roce 
2015, ale ani OD roku 2018 z případů ukončených až v roce 2019. 

o Navrhujeme změnit definici Počet OD 2016,10, i resp. Počet OD2018,10, i takto: 

je počet vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů ošetřovacího dne typu i, které se vztahují 
k případům hospitalizace referenčního, resp. hodnoceného období, zařazených podle Klasifikace do 
skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce, kde i nabývá hodnot 1 až n a 
označuje typ ošetřovacího dne podle seznamu výkonů bez ohledu na období, ve kterém byly výkony 
ošetřovacích dní vykázány. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Bylo upřesněno, tak aby 
bylo v souladu s úhradou 
u následné péče. 

Doporučující 
15 

Navýšení úhrady + 1% pro držitele certifikátu kvality a bezpečí podle zákona č. 372/2011 Sb. 

o Reálně nikdy nedošlo k domluvě se ZP na tomto navýšení, navrhujeme změnit formulaci, kdy se nejedná 
o možnost, ale povinnost ZP navýšit úhradu. 

o Navrhujeme úpravu textu takto: 
„Pokud je poskytovatel v průběhu celého hodnoceného období držitelem certifikátu kvality a bezpečí 
podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejích poskytování, ve znění 
pozdějších předpisů, zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu IPU zvýší PUdrg,2016,10 o jedno procento. 
PUdrg,2016,10 se vypočte následovně:“ 

NEAKCEPTOVÁNO 
Je záměrem nechat 
možnost navýšení o 1 % 
na domluvě mezi ZP a 
poskytovatelem. 

Doporučující 
16 

S ohledem na situaci, kdy index navýšení úhrady v hosp. paušále (IZP) odvisí na relaci vývoje CM a globální 
unikátních pojištěnců požadujeme zmírnit tuto vazbu z cca 50% na 25%.  Zejména u malých ZP při faktickém 
nárůstu objemu poskytnuté péče nad limit dochází k situaci, kde by alespoň část vyšší než limitní produkce 
mohla být uhrazena, tato však finálně uhrazena není s ohledem na fakt, že nárůst je často ovlivněn jednotlivými 

NEAKCEPTOVÁNO 
Úhrada při malém objemu 
produkce je řešena 
výkonově v odstavci 5 
přílohy č. 1. 
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drahými případy.  

V části 3.5 Příloha 1), část A, bod 3.5 nahradit definici IGUP následující: 

𝐼𝐼𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = max �0; min�1;
�𝐴𝐴𝑈𝑈𝑃𝑃2018𝐴𝐴𝑈𝑈𝑃𝑃2016

− 1�

0,25 ∗ �
𝐴𝐴𝐶𝐶𝑑𝑑𝑟𝑟𝑑𝑑,2018,015,10
𝐴𝐴𝐶𝐶2016,015,10

− 1�
�� 

Zásadní 39 

Úhrada vyčleněná z úhrady formou případového paušálu, příloha č. 1, bod 4 
Adekvátní změna vzorce pro výpočet Koeficientu navýšení KN 13 stejně jako pro KN10. Z důvodu úpravy 
stanovení úhrady v bodě 4.4 oproti ÚV předchozího roku (IZS2016,13 je vztažená pouze k příloze č. 13), 
navrhujeme zaměnit ve vzorci pro KN13 IZS2016 za IZS2016,13. 

𝐾𝐾𝐼𝐼13 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎛

1,13; 1 + 
0,15

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

⎝

⎛
��max�𝑍𝑍𝑍𝑍𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚,13; 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝟐𝟐𝟏𝟏� − 21000�
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ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
Chyba odstraněna. 
Koeficient nárůstu je určen 
na kompenzaci osobních 
nákladů, ne na 
kompenzování nepřesností 
v systému DRG. 
Toto opatření by způsobilo 
velký finanční dopad. 

Zásadní 40 

Adekvátní změna definice 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷2016,13,𝑖𝑖 a 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷2018,13,𝑖𝑖 stejně jako pro 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷2016,10,𝑖𝑖 

o je počet vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů ošetřovacího dne typu i, které se vztahují 
k případům hospitalizace referenčního, resp. hodnoceného období, zařazených podle Klasifikace do 
skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 13 k této vyhlášce, kde i nabývá hodnot 1 až n a 
označuje typ ošetřovacího dne podle seznamu výkonů bez ohledu na období, ve kterém byly výkony 
ošetřovacích dní vykázány. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Bylo upřesněno, tak aby 
bylo v souladu s úhradou 
u následné péče. 

Zásadní 41 

Úhrada ambulantní složky úhrady, příloha č. 1, bod 5 
Nesouhlasíme s vyjmutím úhrady zdravotních služeb z Přílohy č. 3 bod A z úhrady definované v bodě 6.14. a 
nesouhlasíme s regulací ZUP vztahujících se k této péči v bodě 2.4. Regulace je významně striktní zejména 
s porovnáním s výpočtem celkové úhrady v Příloze č. 3 dle bodu 2, který zohledňuje segmentu AS zcela 
konkrétní nárokovatelný výpočet mimořádně materiálově nákladných pacientů. Při srovnání s bodem 7 
v Příloze č. 1, kde je pouze možnost dohody poskytovatelů lůžkové péče se zdravotní pojišťovnou na doplatku 
za nedefinovanou mimořádně nákladnou péči. Vyjmutím z úhrady vypočtené dle 6.14. i poskytovatel 
s nepřetržitým provozem ztrácí nárok na BON 16/7 VE VÝŠI 0,05 Kč. 

Navrhujeme odst. 6.11 a 2.4 zrušit. Hrazené zdravotní služby Přílohy č. 3 bod A zahrnout do odstavce 
6.1 a do všech vzorců v odstavci 6.14. 

AKCEPTOVÁNO 
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Zásadní 42 
Nesouhlasíme s odst. 6.7, který nově úhradu výkonu 09563 ÚPS hradí v rámci ambulantní paušální úhrady. 

Navrhujeme zařadit úhradu výkonu 09563 do současného odstavce 6.12. Hradit výkon dle SZV ve výši 
1,10 Kč. 

ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
Vyjmuto z limitu, hodnota 
bodu ponechána na 1,03. 

Zásadní 43 

Hrazené služby podle § 4 odst. 2 
OLÚ psychiatrické - Navýšení sice pokryje předpokládaný nárůst platových nákladů (zvýšení platových tarifů o 
10% + pokračování navýšení směnných příplatků nelékařů bez odborného dohledu ale jen velmi málo zbude 
na pokrytí předpokládané inflace v roce 2018 (kolem 2-3%) tvořené zejména rychle rostoucími cenami 
potravin, které jsou významnou položkou našeho rozpočtu. 
Pozitivně hodnotíme významné navýšení minimální nominální úhrady PS/OD u psychiatrického OD 00021, 
ačkoli kvůli zastropování výše úhrad PS/OD  jev některých zařízeních výsledek naopak lehké snížení úhrady 
pro rok 2018. Celková ekonomická bilance tohoto manévru v úhradové vyhlášce tedy bude víceméně nulová 
nebo lehce pozitivní. 
 
S ohledem na předpokládanou inflaci v roce 2018 navrhujeme tedy koeficient nárůstu úhrady PS/OD  
v roce 2018 oproti roku 2017 navýšit ze 106,5 % alespoň na 107 %  (ideálně na 108%), aby byl zajištěn 
alespoň minimální rozvoj celého zařízení, ne jen úroveň platů. 

AKCEPTOVÁNO 
 

Zásadní 44 

OLÚ rehabilitační - Hodnota OD 00022 je v kategorii 2 v porovnání s psychiatrickými lůžky již velice nízká. Při 
tom stále platí to, že typ této odbornosti musí pokrýt platy největšího předepsaného počtu pracovníků! 
Kategorie 2 jsou již nemocní vždy s jednoznačným klinickým obrazem. Nejde o obraz pacientů k pouhé 
rehabilitační léčbě. Viz podmínky pro určení kategorií pacienta. Ostatně kategorie 1 je zde již dostatečně 
výrazně nízká! 

OD 

Pro kategorii 
pacienta 1 
podle seznamu 
výkonů 

Pro kategorii 
pacienta 2 podle 
seznamu výkonů 

00021 1 618,46 1 753,97 
00022 1 460,32 1 577,28 

Navrhujeme proto přepočet tohoto typu OD s navýšením minimálně o 100,- Kč. Počet těchto 
vykázaných typů OD není tak vysoký, aby zvýšení úhrady významněji ovlivnilo celkové náklady na 
rozsah úhrad. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výpočet minimálních 
hodnot je proveden pro 
všechny OD stejně. 
Navýšení na platy je 
zajištěno procentuálním 
navýšením úhrady za OD, 
nikoliv stanovenými 
minimálními úhradami. 

Zásadní 45 

Příloha č. 9 – U OD 00022 je navýšení úhrady na směnné příplatky nedostatečné. 
Požadujeme shodnou hodnotu 40,- Kč, tak jak má OD 00021 
4. Snížení částky u oš. lůžek 000 05 je z původně  předpokládaných 65 Kč staženo na 50 Kč/OD.  
Výsledkem bude např. v HL Luže jen na 85 lůžcích výpadek v úhradě cca 0,5 mil. Kč. Nebude tedy 
pokryto navýšení příplatků pro nezdravotnické pracovníky, jak bylo slíbeno u tohoto typu OD. 
 
Požadujeme zachovat původní částku 65 Kč. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Navýšení úhrady 
v souvislosti se zvýšením 
příplatků za směnnost je 
stanoveno dle aktuálních 
údajů o počtu směnných 
sester v jednotlivých 
zařízeních. Nelze tedy 
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souhlasit s tím, že by 
nebylo pokryto navýšení 
příplatků pro 
nezdravotnické pracovníky 
u tohoto typu OD. 

Zásadní 46 
Zůstává stále nízká sazba za doprovody, neodpovídající dnešní realitě nákladů na tuto péči, která 
vychází ze zákona. 
Požadujeme navýšení sazby za doprovody. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Není řádně zdůvodněno a 
podloženo, že by mělo 
dojít k vyššímu navýšení. 

Zásadní 47 

§ 15 Ozdravovny 
Nulové navýšení pro skupinu ozdravoven oproti roku 2017 nepokrývá nárůst platových nákladů a rychle 
rostoucí inflaci především základních potravin. 
Ozdravenský pobyt nemá typ ošetřovacího dne podle seznamu výkonů, vypadl proto úplně z navýšení úhrad 
na zvýšení příplatku zdravotnickým pracovníkům, kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání bez 
odborného dohledu ve třísměnném provozu (Příloha č. 9 k vyhlášce).  
Tyto prostředky musí být ale vydány, nejsou kryty. 
Návrh: navýšení úhrady za jeden den pobytu v ozdravovnách v roce 2018 na 105 % oproti roku 2017, 
tedy na 881,- Kč. 

ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
Bylo navýšeno na 865 Kč. 

Doporučující 
17 

V příloze č.1, části B/ Hrazené služby podle § 4 odst.2 – 2.b – úhrada zvláštní ambulantní péče 
1/ navrhujeme upravit v úhradovém vzorci index regulace na 1,36-1,38 
Zdůvodnění: 
Navrhovaný index 1,32 neumožní dostatečné zvýšení úhrad v návaznosti na navrhované parametrické změny 
v úhradové vyhlášce a připravované změny v seznamové vyhlášce, potřebné pro zvýšení finančních prostředků 
na platy a příplatky za nepřetržitý a třísměnný provoz. 

ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
Index byl navýšen na 1,34, 
což zohledňuje navýšení 
úhrad v souvislosti se 
zvýšeným příplatkem za 
směnnost. 

Doporučující 
18 

navrhujeme upravit text v bodě d) 
Nové znění: V případě, že zdravotnické zařízení poskytlo v hodnoceném období zdravotní péči 50 a méně 
pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, zdravotní pojišťovna neuplatní regulaci uvedenou v bodě 2.b. 
Zdůvodnění: 
a/ U jednotlivých pojištěnců ošetřených v PZSS se výrazně liší objem poskytované péče (cca 1/3 až ½ klientů 
dožívá v PZSS a je jim také poskytována paliativní péče). Zejména v malém počtu ošetřených pojištěnců se 
průměrná úhrada výrazně liší i mezi referenčním a hodnoceným obdobím. 
b/ Průměrná výše úhrady za den a osobu poskytnuté péče v PZSS činila v roce 2016 pouze 63,49 Kč. Jedná 
se o velmi nízké náklady, které nemohou výrazně ohrozit plnění zdravotně pojistných plánů ZP. 
c/ Z těchto důvodů i přes zrušení tohoto ustanovení v úhradové vyhlášce, tento mechanismus s různým počtem 
pojištěnců většina ZP do úhradových dodatků i minulých letech vkládala. 
d/ Výpočet pojištěnců bez regulace se pro všechny pojišťovny sjednotí a bude stejný jako v odbornosti 925. 
e/ Použije se již dříve užité ustanovení úhradové vyhlášky. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Již oproti roku 2017 bylo 
toto ustanovení změněno. 
Nyní u 30 a méně 
pojištěnců hrazeno 
výkonově bez limitace. 

Zásadní 48 Připomínka k § 17  NEAKCEPTOVÁNO 
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Nesouhlasíme s návrhem úhrady ve výši 13 Kč za výkon č. 09552. Navrhujeme, aby úhrada uvedeného výkonu 
byla navýšena na 20 Kč. Zároveň navrhujeme, aby bylo posunuto i referenční období v § 17 odst. 1 a 2 na rok 
2016, tak jak je uvedeno v § 2, který platí pro vyhlášku o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb 
a regulačních omezení pro rok 2018. 
Odůvodnění: 
Nerozumíme, z jakého důvodu Ministerstvo zdravotnictví České republiky již několik let odmítá posunutí 
referenčního období pro lékárenskou péči, stejně jako odmítá výrazněji navýšit úhradu za výkon č. 09552. 
Uvedený výkon původně sloužil jako provizorium za zrušené regulační poplatky. Bohužel od té doby se 
provizorium stalo pravidlem, u kterého nedošlo za posledních několik let k žádné významné změně. 
Provozovatelům oprávněným vydávat léčivé přípravky každý rok stoupají výdaje související s jejich výdejem, 
snižují se marže, zvyšuje se inflace, tlačí se na růst platů personálního obsazení lékáren. Dále provozovatelé 
musí zaplatit výdaje spojené se zaváděním EET a nyní i se zaváděním eReceptů. Do budoucna také musejí 
počítat s výdaji s aplikací směrnice o protipadělkové ochraně. Domníváme se, že s ohledem na výše uvedené 
by měla být navýšena úhrada za výkon č. 09552 alespoň na 20 Kč a mělo by dojít k posunutím referenčního 
období na rok 2016. 

Jedná se o kompenzaci 
výpadku příjmů ze 
zrušených regulačních 
poplatků. Jejich účelem 
tedy není uhradit regulační 
poplatky zdravotními 
pojišťovnami. 

Zásadní 49 

§ 12 (1)Pro hrazené služby poskytované poskytovateli zdravotnické záchranné služby hrazené podle seznamu 
výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,15 Kč, s výjimkou nasmlouvaných přepravních kódů podle seznamu 
výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 1,12 Kč. 
AZZS ČR požaduje zvýšení hodnoty bodu u nasmlouvaných přepravních kódů podle seznamu výkonů 
na 1,13 Kč 
Odůvodnění: 
AZZS ČR vítá navýšení hodnoty bodu pro hrazené služby, toto navýšení však nekompenzuje  ani z 20% 
náklady vzniklé navýšením mzdových nákladů . Z tohoto důvodu požadujeme výši bodu pro přepravní 
výkony alespoň na úrovni 1,13 Kč aby toto navýšení saturovalo nárůst osobních nákladů alespoň z 1/3. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Není žádoucí, aby vznikl 
tak velký rozdíl v hodnotě 
bodu za dopravní výkony 
mezi ZZS a dopravní 
službou. Navýšení za 
lékařské výkony je 
dostatečné pro navýšení 
platů a mezd. 

Zásadní 50 

§ 12 (2) Pro hrazené služby poskytované poskytovateli přepravy pacientů neodkladné péče hrazené podle 
seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,12 Kč, s výjimkou nasmlouvaných přepravních kódů podle 
seznamu výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 1,11 Kč 
AZZS požaduje pro hrazené služby poskytované poskytovateli přepravy pacientů neodkladné péče 
hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,13 Kč, s výjimkou nasmlouvaných 
přepravních kódů podle seznamu výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 1,12 Kč 
Odůvodnění: 
ZZS jsou ve většině krajů ČR jedinými nebo zcela dominantními poskytovateli PPNP. Růst osobních nákladů 
způsobený nárůstem platů tak kopíruje samozřejmě nárůst v odbornosti 799 a navržená výše hodnoty bodu 
tento nárůst vůbec nereflektuje a popírá tak úmysl předkladatele o kompenzaci růstu mzdových nákladů. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Není žádoucí, aby vznikl 
tak velký rozdíl v hodnotě 
bodu za dopravní výkony 
mezi ZZS a dopravní 
službou. Navýšení za 
lékařské výkony je 
dostatečné pro navýšení 
platů a mezd. 

Zásadní 51 

Navrhujeme  znění §17 

§ 17 

(1)  Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 09552 podle seznamu 
výkonů se stanoví úhrada ve výši 20,- Kč. Maximální úhrada poskytovateli za vykázané výkony č. 09552 podle 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o kompenzaci 
výpadku příjmů ze 
zrušených regulačních 
poplatků. Jejich účelem 
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seznamu výkonů v hodnoceném období nepřekročí částku ve výši dvacetinásobku počtu receptů v roce 2016, 
na jejichž základě byl vydán léčivý přípravek částečně nebo plně hrazený z veřejného zdravotního pojištění. 

(2) U poskytovatele, který v roce 2016 neexistoval, vznikl v průběhu roku 2016 nebo neměl uzavřenou 
smlouvu se zdravotní pojišťovnou, použije zdravotní pojišťovna počty receptů srovnatelných poskytovatelů 
v roce 2016. 

Odůvodnění: 
Za segment poskytovatelů lékárenské péče požadujeme navýšení hodnoty výkonu 09552 na částku 20,-Kč za 
každý vydaný recept a to z důvodu: dlouhodobého poklesu cena úhrad léčiv vydávaných lékařský recept 
v lékárnách a tím snižování příjmů lékáren z veřejného zdravotního pojištění a zvyšující se administrativní 
zátěže spojené s výdejem lék na recept (např. nikdo negarantuje příslušnost pojištěnce k dané zdravotní 
pojišťovně), dále přechodu na povinnou plošnou elektronickou preskripci léků, která si vyžádá podle 
dostupných informací a analýz náklady na pořízení technického vybavení (čtečky všesměrové), upgrade 
počítačů a počítačových sítí, nákup záložních zdrojů energie, úpravy lékárenského SW, personální náklady 
v souvislosti s prodloužením času na výdej léků na základě e- receptů. U předepisujících lékař předpokládá 
úhradová vyhláška určitou bonifikaci ve výši 1,70Kč za předepsáni elektronického receptu. Trváme na tom, že 
vydávající lékárna má vyšší náklady na pořízení technického a SW vybavení než předepisující lékař a proto 
žádáme o zvýšení v Signálním kódu 09552. V Seznamu výkonů jiný výkon pro segment lékárenské péče není 
k dispozici.  
Požadujeme změnit referenční období roku 2014 na rok 2016, jako to je navrhováno v ostatních segmentech a 
odpovídá to reálnému stavu. Počet vydaných a účtovaných receptů stagnuje mezi léty 201 a 2016 a činil 64 mil 
ks. Není tedy důvod se obávat dramatického zvýšení počtu receptů v roce 2018, protože zastropování je 
ohraničeno rokem 2016.  

tedy není uhradit regulační 
poplatky zdravotními 
pojišťovnami. 

Zásadní 52 

Alternativně navrhujeme tuto změnu § 17 odst. 1 návrhu vyhlášky (jde o zásadní připomínku): 
„Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 09552 podle seznamu výkonů se 
stanoví úhrada ve výši 120 Kč. Maximální úhrada poskytovateli za vykázané výkony č. 09552 podle seznamu 
výkonů v hodnoceném období nepřekročí částku ve výši třináctinásobku počtu receptů v roce 2014, na jejichž 
základě byl vydán léčivý přípravek částečně nebo plně hrazený z veřejného zdravotního pojištění.“ 
Odůvodnění: 
tuto alternativu navrhuje pro případ, že by v Seznamu výkonů došlo na Ministerstvu zdravotnictví  u výkonu č. 
09552 ke změně omezení z „1/1 recept“ na „1/1 druh léčivého přípravku předepsaného na receptu“. 
Odůvodnění návrhu je ohledně navýšení úhrady a zrušení limitace totožné, jako je uvedeno výše. Částka 20 Kč 
za výdej položky receptu  je dána tím, že recept obsahuje v průměru 1,38 položky a při úhradě za položku 
místo úhrady za celý recept obsahující 1,38 položky může být úhrada nižší. Úhrada za položku spravedlivěji 
vyjadřuje hodnotu výkonu a také předchází devalvaci úhrady za recept pro případ, že by během roku 2018 
došlo ke zrušení omezení počtu položek na receptu ze dvou na větší nebo dokonce neomezený počet. 
V souvislosti s výlučnou elektronickou preskripcí je taková změna pravděpodobná. Požadujeme zrušení 
referenčního období – lékárna neovlivní počet vydaných receptů.  

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o kompenzaci 
výpadku příjmů ze 
zrušených regulačních 
poplatků. Jejich účelem 
tedy není uhradit regulační 
poplatky zdravotními 
pojišťovnami. 

Zásadní 53 Navrhovaná vyhláška nezohledňuje spravedlivé navýšení hodnoty bodu pro všechny segmenty rovnoměrně. NEAKCEPTOVÁNO 
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Zůstává stagnace ceny bodu pro samostatně pracující sestry domácí péče odbornosti 925, Proto reálně hrozí 
snižování kvality poskytované péče a současné omezování přístupu pojištěnců k domácí péči. 

Předkládaný materiál 
neomezuje domácí 
zdravotní péči. Je 
nastaven růst průměrné 
úhrady o 3 %. Navíc se 
úhrada zvýší i při růstu 
počtu unikátních 
pojištěnců. Nově je také 
malý počet pojištěnců 50 a 
méně hrazen výkonově. 
Dále je z regulací vyjmuta 
péče o pacienty 
v terminálním stavu. 

Zásadní 54 

K příloze č. 1 části B) bodu 2 písm. b) 
Ke stanovení celkové výše úhrady 
Dle návrhu vyhlášky se výpočet celkové výše úhrady stanoví na bázi osobo/roku. Takto zvolený výpočet však 
nezohledňuje dobu pobytu pojištěnce v zařízení a v důsledku této skutečnosti dochází ke zkreslení a deformaci 
průměrných hodnot. Příkladem může být situace, kdy je na 1 pojištěnce vykazováno např. 2000 bodů měsíčně. 
V případě, že pojištěnec bude v zařízení 2 měsíce, činí průměr 4000 bodů (2x2000), bude-li však v zařízení 12 
měsíců, činí průměr 24000 bodů (12x2000). 
 
V této souvislosti se navrhuje stanovit výpočet celkové výše úhrady na bázi osobo/měsíce, který je podstatně 
spravedlivější a průkazněji stanoví průměrné hodnoty. Krom toho dochází k eliminaci velkých výkyvů 
průměrných hodnot u jednotlivých zdravotních pojišťoven na malém vzorku pojištěnců v řádu desítek unikátních 
pojištěnců. Celková výše úhrady by pak byla stanovena následovně: 

𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐡𝐡𝐡𝐡𝐡𝐡 =  𝐏𝐏𝐌𝐌𝐏𝐏𝐏𝐏𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫 ∗  � 𝐏𝐏𝐌𝐌𝐏𝐏𝐢𝐢 ∗ 𝐇𝐇𝐏𝐏𝐡𝐡𝐡𝐡𝐡𝐡 ∗ 𝟐𝟐,𝟏𝟏𝟐𝟐
𝐢𝐢=𝟐𝟐…𝐦𝐦

 

kde: 
MAXUhod je maximální úhrada v hodnoceném období 
PMS je počet vykázaných kalendářních měsíců, v nichž byly poskytovány konkrétnímu unikátnímu 

pojištěnci zdravotní služby poskytovatelem v hodnoceném období 
m je počet unikátních pojištěnců ošetřených v hodnoceném období 
HBhod je hodnota bodu v hodnoceném období  
PMPBref je průměrný měsíční počet bodů unikátního pojištěnce v referenčním období vypočtený jako: 

𝐏𝐏𝐌𝐌𝐏𝐏𝐏𝐏𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫 =  
𝐑𝐑𝐏𝐏𝐏𝐏𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫𝐫

∑ 𝐏𝐏𝐌𝐌𝐑𝐑𝐢𝐢𝐢𝐢=𝟐𝟐…𝐧𝐧
 

kde: 
RPBref je celkový počet poskytovatelem vykázaných a ZP uznaných bodů za referenční období. Těmito 

NEAKCEPTOVÁNO 
Limitace průměrnou 
úhradou referenčního 
období je stanovena stejně 
jako v ostatních 
segmentech. Není důvod u 
tohoto segmentu měnit 
limitaci na měsíční bázi, 
v průměru by to každý rok 
mělo být stejné. Nastavení 
limitace na měsíční bázi by 
mohlo dojít k výraznému 
růstu nákladů. 
Nepodkročitelná hodnota 
bodu byla nově v návrhu 
úhradové vyhlášky pro rok 
2018 stanovena. Malý 
počet pojištěnců je hrazen 
výkonově. 
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1nález sp. zn. Pl. ÚS 3/2000 ze dne 21. 6. 2000 (N 93/18 SbNU 287; 231/2000 Sb.) 

body se rozumí body přepočtené podle seznamu výkonů, ve znění účinném k 1.1.2018, do nichž 
nejsou započítány body za hrazené služby poskytnuté zahraničním pojištěncům.  

PMR je počet vykázaných kalendářních měsíců, v nichž byly poskytovány konkrétnímu unikátnímu 
pojištěnci zdravotní služby poskytovatelem v referenčním období 

n je počet unikátních pojištěnců ošetřených v referenčním období 

Zásadní 55 

Ke stanovení minimální hodnoty bodu 
Dle důvodové zprávy je „nově do úhradového mechanismu u poskytovatelů zvláštní ambulantní péče 
zakomponována minimální hodnota bodu ve výši 0,52 Kč, tzn. úhrada za tyto služby nemůže pod tuto hodnotu 
v roce 2018 klesnout. Výše této hodnoty je stanovena podle fixní složky úhrady z úhradové vyhlášky na rok 
2015, která je navýšena o stejné procento jako hodnota bodu za roky 2015 až 2018.“ 
Zavedení minimální hodnoty bodu je bezpochyby vhodným opatřením, nicméně přístup předkladatele k určení 
její výše rozhodně nenaplňuje její význam. Smyslem stanovení minimální hodnoty bodu je určení 
nepodkročitelné hranice, za niž budou poskytovány hrazené služby. Při jejím určení je však předkladatel vázán 
dnes již ustálenou judikaturou Ústavního soudu ČR o nepřípustnosti regulace úhrad pod náklady poskytovatele. 
Např. Ústavní soud ČR v nálezu Pl. ÚS 19/13 uvedl: „Ačkoliv z práva podnikat a provozovat jinou 
hospodářskou činnost podle čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod neplyne právo na zisk, stát je 
povinen vytvářet takové podmínky, které umožní jednotlivcům usilovat o jeho dosažení. Tento závěr se v plné 
míře uplatní i ve specifických poměrech podnikání v oblasti poskytování zdravotní péče, kde jsou v některých 
odbornostech hrazeny zdravotní výkony převážně nebo dokonce výlučně z veřejného zdravotního pojištění. 
Důsledkem jsou tak požadavky ve vztahu k regulaci úhrad za poskytnuté výkony, které by při normálním běhu 
věcí, odhlédnuv od případných rizik přirozeně spojených s podnikáním, měly umožňovat (nikoliv zajišťovat) víc 
než jen pokrytí nákladů poskytovaných služeb. Z hlediska práva na podnikání by naopak byla nepřijatelná 
taková úprava, která by tyto náklady, byť jen částečně, systémově přenášela na poskytovatele. Právní závěr, 
podle něhož „cenová regulace, nemá-li přesáhnout meze ústavnosti, nesmí evidentně snížit cenu tak, aby tato 
vzhledem ke všem prokázaným a nutně vynaloženým nákladům eliminovala možnost alespoň jejich 
návratnosti" [1], se zde uplatní přiměřeně“ (bod 72). Minimální hodnota bodu tedy musí být nastavena v takové 
výši, aby alespoň pokrývala náklady vynaložené poskytovatelem. 
Z téhož nálezu Ústavního soudu ČR pak současně vyplývá nepřípustnost stanovení minimální hodnoty bodu 
(0,52 Kč) ve výši 50% plné hodnoty bodu (1,05). Ústavní soud ČR se totiž v tomto nálezu vypořádával též 
s otázkou oprávněnosti stanovení úhrady nesmluvním poskytovatelům za poskytnutou neodkladnou péči, která 
jim byla stanovena ve výši 75% hodnoty bodu oproti smluvním poskytovatelům. Ústavní soud ČR shledal 
nepřípustnost takto stanovené úhrady právě z důvodu existence rozdílu úhrad ve výši 25%, a to na základě 
zcela jednoduché logiky. Mají-li být úhrady stanoveny tak, aby alespoň pokrývaly náklady vynaložené 
poskytovatelem, pak by výše hodnoty bodu pro smluvní poskytovatele za neodkladnou péči zaručovala zisk až 
ve výši 25%, což je zjevně nepravděpodobné.  
Tytéž závěry je možné aplikovat též na stanovení minimální hodnoty bodu u poskytovatelů zvláštní ambulantní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Minimální hodnota bodu ve 
výši 0,52 je vypočtená na 
základě „nepodkročitelné 
hodnoty body“ v roce 2015, 
navýšené o stejné 
procento jako „základní“ 
hodnota bodu. Navrhovaná 
hodnota bodu ve výši 0,95 
není zdůvodněna. 
Nález ústavního soudu dle 
Ministerstva zdravotnictví 
má být vztažen na 
konkrétního poskytovatele, 
je tedy nutné aby konkrétní 
poskytovatel doložil, že 
stanovená hodnota bodu 
nepokrývá náklady a 
individuální si dohodnul její 
navýšení v dodatku ke 
smlouvě. 
Ustanovení v příloze č. 1 
nemůže být dle rozhodnutí 
Ústavního soudu určeno 
pro poskytovatele 
odbornosti 913, obecně se 
jedná o sociální lůžka, kde 
máme za to, že je 
nepodkročitelná hodnota 
bodu ve výši 0,52 Kč 
dostatečná. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAS3D29L5)



 58 

péče, což by však znamenalo, že hodnota bodu ve výši 1,05 Kč zaručuje zisk pro poskytovatele až ve výši 
50%, což je zjevně absurdní.  
V této souvislosti navrhujeme stanovit minimální hodnotu bodu ve výši 90% stanovené hodnoty bodu, tj. ve výši 
0,95 Kč. 

 
 

Zásadní 56 

K příloze č. 1 části B) bodu 2 písm. c) 
K srovnatelnému poskytovateli 
Dle návrhu vyhlášky použije zdravotní pojišťovna u poskytovatele, u kterého nelze výši referenčních hodnot 
stanovit z důvodu, že poskytovatel v průběhu referenčního období hrazené služby neposkytoval, nebo 
poskytovatel hrazené služby poskytoval pouze v části referenčního období, pro účely výpočtu celkové úhrady 
referenčních hodnoty srovnatelných poskytovatelů. K pojmu srovnatelný poskytovatel důvodová zpráva uvádí, 
že jej nelze definovat, avšak je jím myšlen takový poskytovatel, který poskytuje zdravotní služby v obdobném 
celkovém rozsahu a struktuře jako poskytovatel, pro kterého se ustanovení o srovnatelném poskytovateli 
používá. 
 
Takto stanovený pojem srovnatelného poskytovatele je absolutně neurčitý. Připouští-li navrhovatel současně, 
že jej ani nelze definovat, pak ale vzniká naprostá libovůle zdravotních pojišťoven při určování hodnot těchto 
srovnatelných poskytovatelů. Je proti veškerým pravidlům normotvorby zavádět do právního předpisu pojem, 
který navrhovatel neumí definovat, ale pouze přibližně určit. Tato skutečnost však má přímé dopady do 
hospodaření poskytovatele, vůči němuž se ustanovení o srovnatelném poskytovateli aplikuje.  
Vzhledem k tomu, že zavedení pojmu „srovnatelný poskytovatel“ má řešit situace, kdy poskytovatel 
s poskytováním hrazených služeb teprve začíná, není žádného důvodu nehradit mu za toto období úhradu 
výkonovým způsobem a umožnit mu si referenční hodnoty vytvořit. Tím není dotčeno právo zdravotních 
pojišťoven vykonávat revizní činnost, a vykonávat tak dohled nad korektností poskytovatele při tvorbě 
referenčních hodnot. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkonová úhrada je 
žádoucí pouze u malého 
počtu pojištěnců, jelikož 
limitace průměrnou 
úhradou u malého vzorku 
může vést k velkým 
meziročním změnám. 
Pojem srovnatelný 
poskytovatel není možné 
přesně definovat, proto je 
to na dohodě mezi 
zdravotní pojišťovnou a 
daným poskytovatelem. 
Určitě se nemůže jednat o 
libovůli zdravotních 
pojišťoven, vždy musí být 
dohodnuto ve smlouvě 
předem. 

Zásadní 57 

K příloze č. 1 části B) bodu 2 písm. g) 
K termínu celkového finančního vypořádání 
Dle návrhu vyhlášky se předběžná úhrada finančně vypořádá v rámci celkového finančního vypořádání, včetně 
regulačních omezení, a to nejpozději do 180 dnů po dni skončení hodnoceného období. V téže lhůtě však musí 
mít daňové subjekty schváleny účetní závěrky příslušnými orgány, tyto závěrky přezkoumány auditory a musí 
být podáno daňové přiznání. Bez vyúčtování od zdravotních pojišťoven však není možné sestavit přesné 
daňové přiznání, daňový subjekt musí podávat dodatečná daňová přiznání, což je spojeno s dalšími 
vícenáklady a nutností nadměrné a nadbytečné komunikace s finančními úřady. 
V této souvislosti se navrhuje zkrácení lhůty pro celkové vyúčtování na dobu do 120 dnů po dni skončení 
hodnoceného období.  

NEAKCEPTOVÁNO 
150 dnů je nastaveno 
napříč celou úhradovou 
vyhláškou a v souladu 
s termínem doúčtování 
zdravotní péče. 
Nicméně vždy je možné 
dohodnout se jinak ve 
smlouvě. 

Zásadní 58 

Příloha č. 6, odstavec 1 
Pro výkony přepravy v návštěvní službě hrazené podle seznamu výkonů stanovit hodnotu bodu ve výši 1,00 
Kč (místo uvedených 0,90Kč). 
Odůvodnění: 

NEAKCEPTOVÁNO 
Hodnota bodu 0,90 Kč je 
stanovena napříč všemi 
segmenty. Stanovení jiné 
hodnoty bodu v tomto 
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Navrhovaná hodnota bodu zcela odpovídá nárůstu nákladů na dopravu v daném segmentu zdravotních 
služeb. Nižší úhrady nepokrývají náklady dopravy a dopravu nelze za tuto cenu provozovat. 

segmentu není žádoucí. 
Navýšení na 1 Kč navíc 
není řádně odůvodněni. 

Zásadní 59 

Příloha č. 6, bod 2 
Vzorec pro celkovou výši úhrady změnit na: 
POPicz x PUROicz x 1,19(místo uvedeného 1,02) 
Odůvodnění: 
Prohlubující se personální devastace v oblasti nelékařských zdravotnických pracovníků dopadá na segment 
domácí péče velmi nepříznivě i z toho důvodu, že úhrada domácí péče z veřejného zdravotního pojištění 
neumožňuje navyšovat mzdy tak, jak k tomu dochází v lůžkových zdravotnických zařízeních. 
Práce sestry v domácí péči má svá specifika a zvýšenou náročnost v tom, že kromě samotné práce všeobecné 
sestry musí všeobecná sestra zvládnout i dopravu za pacientem (vykonává práci řidiče) a komunikaci s 
rodinou, včetně edukace pacienta a jeho rodiny, s cílem dosáhnout co nejvyššího možného stupně sebe péče, 
která v konečném důsledku šetří prostředky veřejného zdravotního pojištění. Tato náročná činnost vyžaduje 
vzdělané a zkušené všeobecné sestry, které však velmi často volí práci v nemocnici nebo v jiné profesi, 
která jim umožní vyšší mzdové ohodnocení. Dlouhodobě diskriminační přístup k tomuto segmentu se 
projevuje odchodem sester zejména z těch agentur Domácí péče, kde se zaměřují na těžce nemocné ležící 
pacienty s náročnou péčí 3 x denně 7 x v týdnu. 

AKCEPTOVÁNO 
ČÁSTEČNĚ 
Koeficient navýšení 
stanoven na 1,03. 

Zásadní 60 

Příloha č. 6, bod 2 
definici PUROicz upravit na:  
průměrná úhrada za výkony, na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného poskytovatelem 
v referenčním období; do počtu unikátních pojištěnců se nebudou započítávat pojištěnci, na které byly 
v hodnoceném období vykázány zdravotní služby uvedené v bodě 3. 
Odůvodnění: 
Nad rámec celkové výše úhrady za výkony je nutné poskytovateli uhradit zvlášť účtovaný materiál a zvlášť 
účtované léčivé přípravky, neboť tyto položky neúnosně zvyšují průměrnou úhradu za výkony a zkreslují 
její výpočet.  
Odstranění slova „pouze“ z definice PUROicz zajistí, že do regulace nebudou započteni ošetřovatelsky 
nároční pojištěnci, kteří mají spolu s výkony uvedenými v bodě 3 vykázány i další výkony. 

AKCEPTOVÁNO 
 
 

Zásadní 61 

Příloha č. 6, bod 3 
Tento bod doplnit: 
Do celkové výše úhrady podle bodu 2 se nezahrne úhrada za zdravotní služby vykázané v jednom dni u 
ošetřovatelsky náročných pacientů. Ošetřovatelsky náročným pacientem se rozumí takový pacient, kterému 
je indikována a poskytována péče 3 x denně, 7 x týdně. 
Odůvodnění: 
Vyhláškou stanovený regulační vzorec snižuje cenu bodu ošetřovatelsky náročného pacienta na jeho minimum 
a je v přímém rozporu s náročností této péče i samotného principu domácí zdravotní péče, která by měla 
naopak preferovat zajištění ošetřovatelsky náročných pacientův domácím prostředí, které je z hlediska 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ministerstvo zdravotnictví 
se zavedením tohoto 
opatření nebrání. Nicméně 
to není dostatečně 
vydiskutováno a bylo by 
nezbytné pro tyto 
ošetřovatelsky náročné 
pacienty zavést marker 
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finančních výdajů ZP nesrovnatelně výhodnější. Proto vynětí ošetřovatelsky náročných pacientů z výpočtu 
celkové výše úhrady je nezbytné! 

(signální výkon). Pro rok 
2018 je možné si toto 
vyjednat se zdravotní 
pojišťovnou formou 
pilotního projektu a 
následně to navrhnout na 
dohodovacím řízení pro 
rok 2019 

Zásadní 62 

Příloha č. 6, bod 4 a) 
Hodnotu bodu zvýšit na 1,08 Kč. 
Odůvodnění: 
Navrhovaná hodnota bodu zcela odpovídá nárůstu nákladů v daném segmentu zdravotních služeb a povede k 
alespoň částečnému narovnání kritické situace způsobené po řadu let trvající stagnací úhrad. Prohlubující se 
personální devastace v oblasti nelékařských zdravotnických pracovníků dopadá na segment domácí péče velmi 
nepříznivě i z toho důvodu, že úhrada domácí péče z veřejného zdravotního pojištění neumožňuje 
navyšovat mzdy tak, jak k tomu dochází v lůžkových zdravotnických zařízeních. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Navýšení tarifních platů a 
mezd zdravotníků o 10 % 
bylo přislíbeno vládou ČR 
pouze u poskytovatelů 
lůžkové péče. 

Zásadní 63 

Příloha č. 6, bod 9 
Text definice měsíční předběžné úhrady změnit na: 
Měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli ve výši 100% hodnoty poskytovatelem vykázaných a 
ZP uznaných zdravotních služeb za příslušný kalendářní měsíc, ohodnocených podle seznamu 
zdravotních výkonů s hodnotou bodu ve výši plné hodnoty bodu. Předběžná úhrada za hodnocené období 
se finančně vypořádá v rámci celkového finančního vypořádání, včetně regulačních omezení, a to nejpozději do 
120 dnů po dni skončení hodnoceného období. 
Odůvodnění: 
Tento způsob finančního vypořádání je přehlednější a spravedlivější. Prodlužování celkového finančního 
vypořádání je neúnosné zejména pro menší zařízení. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Zálohy byly nastaveny na 
103 %. 
150 dnů je nastaveno 
napříč celou úhradovou 
vyhláškou a v souladu 
s termínem doúčtování 
zdravotní péče. 

Zásadní 64 

Konkrétní připomínky 
zařazení tzv. „jednodenní péče“, která je vyjmenovaná v § 8 zákona 372 /2011 Sb. Zákona o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování do „Úhradové vyhlášky“ na rok 2018. Tuto péči hradit tak jako péči 
DRG s tím, že „ přiřadit u výkonů prováděných v jednodenní péči koeficient, který by byl menší než 1, 
navrhujeme 0,85. 
Odůvodnění: 
Naší snahou je, aby došlo k vyrovnanému stavu mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli, což se 
v současném úhradovém systému dle našeho názoru neděje.  Zdravotní pojišťovny testují spodní cenovou 
hranici ochoty poskytovatelů tuto péči poskytovat (tedy za nízké finanční ohodnocení jednodenní péče ve 
srovnání se standardně hrazeným výkonem) a situace se pro malé poskytovatele stává neúnosnou a 
nechceme dopustit aby nízkou cenou byl ohrožen zdravotní stav pacienta. Též je i do ceny této péče nutné 
promítnout potřebné navýšení platů zdravotnických pracovníků dle nařízení vlády. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nejedná se o systémové 
řešení. Musí být řešeno 
v rámci projektu DRG 
Restart.  

Zásadní 65 Připomínky obecného charakteru: NEAKCEPTOVÁNO 
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Úhradová vyhláška je nastavena jako silně prorůstová, očekávané výdaje převyšují předpokládané příjmy 
v systému.  
Požadujeme upravit návrh tak, aby v souladu s usnesením ZV PS P ČR umožňoval posílení finančních rezerv 
systému. 
Odůvodnění: Vyhláška nevytváří žádný tlak na zvyšování efektivity systému, protože u lůžkové péče garantuje 
navyšování úhrad i pro dlouhodobě cenově nadhodnocené PZS. Při snížení tempa růstu odvodů v dalších 
letech, výrazně poklesnou disponibilní zdroje pro nutné navyšování úhrad z titulu nových léčebných postupů a 
stárnutí populace. Již samotná úhradová vyhláška kalkuluje výdaje vyšší než predikovaný nárůst zdrojů. Zcela 
pomíjí dopad novely seznamu výkonů.  
Připomínka zásadní 

Z důvodu zajištění 
finančních prostředků na 
platy zdravotníků u 
poskytovatelů lůžkové 
péče není možné vytvářet 
velké finanční rezervy. 
Nicméně systém veřejného 
zdravotního pojištění by 
měl i v roce 2018 
hospodařit vyrovnaně.  
Navýšení pro jednotlivé 
poskytovatele je 
koncipováno tak, aby došlo 
k nejvyššímu 
procentuálnímu navýšení u 
těch poskytovatelů, kteří 
mají nejnižší základní 
sazby. Dopad novely 
seznamu zdravotních 
výkonů je zakalkulován u 
jednotlivých segmentů. 
Úhradová vyhláška 
skutečně počítá s vyšším 
růstem nákladů než příjmů, 
nicméně by toto nemělo 
způsobit deficitní 
hospodaření v roce 2018 
kvůli přebytkům v roce 
2017. 

Zásadní 66 

Úhradová vyhláška nedůvodně zvýhodňuje segment ústavní péče a stanovuje rozdílné jednotkové ceny pro 
srovnatelné výkony. 
Požadujeme více proporcionální navyšování úhrad ve všech segmentech s jednotnou h.b. pro srovnatelné 
výkony bez ohledu na skutečnost, zda jsou poskytovány lůžkovými nebo nelůžkovými poskytovateli. 
Odůvodnění: Úhradová vyhlášky disproporčně navyšuje úhradu proti referenčnímu období a nedůvodně 
zvýhodňuje segment ústavní péče. Stanovuje pro srovnatelné typy péče různou hodnotu bodu. Plnění v plné 
výši u lůžkové péče podmiňuje pouze 95% produkcí, což umožňuje další 5% navýšení jednotkových cen. 
Připomínka zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Úhradová vyhláška pouze 
zajišťuje růst úhrad na 
navýšení osobních nákladů 
z důvodu 10% růstu platů a 
mezd a zvýšení příplatku 
za směnnost sester. 

Zásadní 67 V několika segmentech je navrhovaná h.b. vyšší než umožňuje platný cenový předpis.  
Požadujeme respektování maximálních hodnot bodu stanovených cenovým předpisem. 

VYSVĚTLENO 
Maximální hodnota bodu 
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Odůvodněn: V segmentu akutní lůžkové péče, segmentu zdravotnické záchranné služby a segmentu 
praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost převyšuje stanovená h.b. maximální cenu stanovenou 
platným cenovým výměrem. 
Připomínka zásadní 

v cenovém předpise bude 
stanovena na 1,20 Kč. 

Zásadní 68 

Důvodová zpráva na str. 3 počítá s meziročním nárůstem příjmu systému v.z.p. o 15 mld. Kč, což odpovídá cca 
5,5 % disponibilních příjmů roku 2017. Podle prezentace zástupců MZ ČR na 53. schůzi Výboru pro 
zdravotnictví se očekává nárůst výdajů ve výši 16 mld. Kč s tím, že rozdíl bude kryt z přebytku roku 2017.  V 
některých segmentech resp. jejich částech je však povolen nárůst průměrné hodnoty za URČ, navyšuje se 
hodnota bodu a v neposlední řadě je zcela nebo alespoň částečně hrazena i produkce nad úroveň referenčního 
období. Jako vždy proto očekáváme nárůst úhrad u lůžkové péče, ambulantních specialistů či komplementu, a 
to výrazně nad rámec disponibilních příjmů. Jako příklad nesouladu mezi optimistickým odhadem a 
pesimistickou realitou uveďme segment ambulantní specializované péče, u které MZ ČR podle zmíněné 
prezentace očekává nárůst proti roku 2016 o pouhých 1,5%. Tato hranice však byla výrazně překročena již 
v roce 2017. 
Připomínka zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Úhradová vyhláška je 
koncipována tak, aby 
nezpůsobila deficitní 
hospodaření systému 
v roce 2018. Nárůsty u 
jednotlivých segmentů jsou 
stanoveny v souladu 
s předchozími úhradovými 
vyhláškami. Pokud byl 
s nějakým segmentem 
ujednán v předchozích 
letech vyšší nárůst nad 
rámec úhradové vyhlášky, 
je možné si individuálně 
dohodnout vyšší nárůst i 
pro rok 2018. 

Zásadní 69 

Kód výkonu 89312, podle seznamu výkonů, pro který se stanoví hodnota bodu v příloze č. 5 vyhlášky ve výši 
1,03 Kč a fixní složka úhrady ve výši 0,48 Kč. 
Požadujeme ve všech segmentech stanovit pro stejné výkony identickou hodnotu bodu 
Odůvodnění: pokud je v různém segmentu u stejných výkonů jiná Hodnota bodu – vzniká nerovnost podmínek 
poskytování zdravotních služeb. 
Připomínka zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
Sjednoceno na 1 Kč. 

Zásadní 70 

DZ 
Navýšení úhrad v segmentu lůžkové péče proti roku 2016 o 11,2 až 14,2 % neodpovídá skutečnosti, pokud 
vzniká nárok na plnou úhradu při naplnění 95% produkce referenčního období. Faktický nárůst proti 
referenčnímu období bude pak v tomto segmentu minimálně 16,2 až 19,2%. 
Požadujeme podmínit plnou úhradu vyšší produkcí než 95%.  
Odůvodnění: S ohledem na vysoký nárůst úhrad potencovaný oproti referenčnímu období, řadu výluk 
hrazených s významně vyšší sazbou bez omezení, navýšenou hodnotu bodu, bonifikace a jiné pobídkové 
stimuly není požadavek na naplnění pouhých 95% produkce referenčního období adekvátní.  
Připomínka zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Produkční podmínka je 
analogická s podmínkou 
pro nadprodukci. Nižší 
produkční limit je zvolen 
z důvodu zrušených 
koeficientů přechodu 
pojištěnců a segmentaci 
péče (7 zdravotních 
pojišťoven). 

Zásadní 71 DZ 
Nesystémový odlišný způsob i výše jednotkových cen za ambulantní zdravotní služby. 

NEAKCEPTOVÁNO 
U poskytovatelů lůžkové 
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Požadujeme jednotný způsob úhrady ambulantních zdravotních služeb.   
Odůvodnění: Dlouhodobě proklamovaný jednotný způsob úhrady ambulantních zdravotních služeb bez ohledu 
na to, zda je služba poskytována na ambulancích lůžkových zařízení nebo v terénu je navrhovaným způsobem 
zcela popírán. 
Připomínka zásadní 

péče i v ambulantní péči 
musí být zajištěno 
dostatečné navýšení 
prostředků na zvýšení 
osobních nákladů. 

Zásadní 72 

DZ 
Bonifikační kód urgentního příjmu v podobě, ve které byl tzv. ve veřejném zájmu vložen do připravované novely 
Seznamu výkonů, nebyl projednán v PS k seznamu výkonů a jeho obsahová náplň není v souladu se závěry 
mimořádného jednání na MZ. 
Požadujeme, aby bonifikování urgentního příjmu bylo upraveno dle podmínek dohodnutých na mimořádném 
jednání na MZ. 
Odůvodnění: Současná obsahová náplň kódu odporuje závěrům a i původně zamýšlenému účelu – připomínky 
byly uplatněny v připomínkovém řízení k novele vyhlášky č. 134/1998 Sb. Povolený souběh bonifikačního 
výkonu urgentního příjmu a bonifikačního příplatku za pohotovostní službu je odborný i logický nonsens. 
Přiznávání nároku i u hospitalizovaného pacienta jsou úkony hrazený duplicitně, neboť, je-li pacient přijat 
k hospitalizaci, je hrazen OD. Původním záměrem bonifikačního kódu bylo zohlednit náklady u pacientů, kteří 
po stabilizaci odcházejí domů, nebo na urgentním příjmu zemřou. 
Připomínka zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nejedná se o připomínku 
k úhradové vyhlášce. 

Zásadní 73 

DZ 
Nesoulad popisu cílového stavu v kapitole 1.5 důvodové zprávy se skutečností a obecně závaznými předpisy. 
Požadujeme uvést důvodovou zprávu do souladu se skutečností a obecně závaznými předpisy.  
Odůvodnění: V druhé odrážce se uvádí, že jedním z cílových stavů je umožnit navýšení mezd pracovníků u 
poskytovatelů lůžkové péče – Úhradová vyhláška není určena k řešení mzdové politiky státu – navýšení je 
možné pouze plošně cestou úpravy mzdových indexů a nikoliv selektivně s cílem zvýhodnit zaměstnance 
lůžkové sféry – navrhujeme odrážku vypustit. Tvrzení třetí odrážky se nezakládá na pravdě, pokud se na jiném 
místě důvodové zprávy prokazatelně uvádí, že nejméně u 2 ZP dojde k předpokládanému deficitu – 
navrhujeme odrážku vypustit. Rovněž tvrzení uvedené ve čtvrté odrážce není v souladu se skutečností 
navrhované úhrady objektivně převyšují příjmy systému. Neplatí ani tvrzení uvedené v páté odrážce – nelze 
hovořit o sbližování sazeb, pokud se navyšují i historicky dosažené, pravděpodobně již nedůvodné nejvyšší 
sazby. 
Připomínka zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Úhradová vyhláška musí 
garantovat potřebné 
prostředky na navýšení 
platů a mezd, na základě 
rozhodnutí vlády.  
Úhrady jsou stanoveny tak, 
aby odpovídaly 
možnostem systému v.z.p. 
nikoliv možnostem 
jednotlivých zdravotních 
pojišťoven. 

Zásadní 74 

DZ 
Úhradová vyhláška řeší v rozporu s obecně závaznými předpisy zvýšení pořizovacích nákladů PZS 
v souvislosti se zaváděním elektronické preskripce paušálním příplatkem. Není zjevné, jak byla stanovena 
částka 1,70 Kč za jednu položku elektronicky předepsanou. 
Pokud jde o hrazení předpisu léčivých přípravků, podle vyhl. č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam 
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, kapitola 3 bod 2.1., součástí výkonu komplexní vyšetření 
(bodového ohodnocení tohoto výkonu) je i předpis léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků. Návrh 
vyhlášky pak stanoví další ohodnocení receptu v elektronické podobě ve výši 1,70 Kč za položku. Viz přílohy:  

NEAKCEPTOVÁNO 
V důvodové zprávě je 
uvedeno, že vypočtená 
výše odpovídá nákladům 
na zavedení 
elektronického receptu 
(internet, elektronický 
podpis). Tyto náklady 
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- č. 1 písm. B) bod 2. písm. h)  
- č. 2 písm. A) bod 11.  
- č. 3 písm. A) bod 7.,a  
- č. 4 písm. A) bod 12,  
Fakticky to znamená, že předpis receptu, kromě výjimek, bude hrazen dvakrát. 
Požadujeme zohlednění zvýšených nákladů na technické vybavení řešit jiným předpisem než úhradovou 
vyhláškou.   
Odůvodnění: Pokud má stát zájem na elektronické preskripci, neměl by dotovat zvýšení nákladů na výpočetní 
techniku z prostředků na úhradu zdravotních služeb. V první etapě realizace neočekáváme žádné významné 
úspory. 
Připomínka zásadní 
 

nejsou kalkulovány ve 
výkonech uvedených 
v seznamu zdravotních 
výkonů.  

Zásadní 75 

DZ 
Definování nepřetržité dostupnosti služeb 16 hodinami dostupné laboratorní a radiodiagnostické služby. 
Požadujeme respektovat v definici obligatorní definici nepřetržité služby 24 hodin/ 7 dní v týdnu/ 365 dní v roce 
Odůvodnění: S pojmem nepřetržitá dostupnost služeb se pracuje na několika místech úhradové vyhlášky – ve 
všech ostatních případech je jako nepřetržitá vnímána 24 hodinová dostupnost služeb 7 dní v týdnu. 
Bonifikovat za nepřetržitou dostupnost vyšší hodnotou bodu jen v lůžkové péči a to, za podstatně kratší dobu 
dostupnosti je logický i odborný nonsens. 
Připomínka zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nejedná se o provoz 
pouze 16 hodin, ale 
alespoň 16. 

Zásadní 76 

DZ 
Navýšení minimální sazby OD o 10% se zdůvodněním sbližování sazeb.  
Požadujeme převzít minimální sazby z úhradové vyhlášky pro rok 2017. 
Odůvodnění: V následné péči byly sazby sjednoceny v roce 2017. Další navyšování minimální sazby plošně již 
není důvodné. 
Připomínka zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
V roce 2017 sazby 
v následné péči nebyly 
sjednoceny. Je nutné 
v postupném sjednocování 
pokračovat i v roce 2018. 

Zásadní 77 

DZ 
Stanovení vyšší hodnoty bodu než umožňuje cenový předpis. 
Požadujeme respektovat při stanovování hodnot bodu cenový předpis. 
Odůvodnění: Ve 3 segmentech je stanovena vyšší hodnota bodu, než umožňuje platný cenový předpis, který 
stanovuje jako maximální hodnotu bodu 1,14 Kč (u akutní lůžkové péče navrhována h.b. 1,18, u ZZS 1,15 a u 
vybraných výkonů PL a PLDD 1,15) 
Připomínka zásadní 

VYSVĚTLENO 
Maximální hodnota bodu 
v cenovém předpise bude 
stanovena na 1,20 Kč. 

Zásadní 78 

§ 12 odst. 1 – Zdravotnická záchranná služba 
U zdravotních služeb poskytovaných ZZS stanovení h.b. vyšší, než v minulých obdobích, a to i znovu nad 
hranici, kterou jako max. h.b. umožňuje platný cenový předpis. Nelze souhlasit s navrhovaným navýšením 
hodnoty bodu na úroveň 1,15 Kč. 
Požadujeme zachovat stávající h.b stanovenou pro rok 2017. 
Odůvodnění: Tento segment dlouhodobě vykazuje znatelné meziroční nárůsty výkonů i úhrad, které jsou mimo 

VYSVĚTLENO Maximální 
hodnota bodu v cenovém 
předpise bude stanovena 
na 1,20 Kč. 
U segmentu ZZS dochází 
k navýšení o 2 haléře, 
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jiné zapříčiněny i zvýšenými požadavky na čerpání této služby s ohledem na poplatky u LSPP. S ohledem na 
stále se zvyšující nákladovou efektivitu ve prospěch provozovatele v důsledku růstu výkonů není nutné ani 
účelné zvyšovat v tomto segmentu h.b. Ponechání h.b. na úrovni roku 2017, tedy ve výši 1,13 Kč je dostatečné. 
Připomínka zásadní 

z důvodu navýšení 
prostředků na platy a 
mzdy. 

Doporučující 
19 

Připomínky k Příloze č. 1 
V příloze č.1. dochází ke zrušení povinné individuální složky úhrady.  
Požadujeme, aby povinná kontraktace těchto byla zachována i v roce 2018. 
Odůvodnění: Při stejných relativních vahách proti referenčnímu období nebudou mít proto PZS žádnou motivaci 
ke sjednávání odlišného způsobu úhrady, což povede k výraznému navýšení jednotkových cen. Index navýšení 
úhrady u LP vázaných na specializovaná centra je výrazně zvyšován u nákladově významných skupin 
onkologie/hematoonkologie (10,1% resp. 11,6%), naopak u chronických onemocnění je nastaven nerealisticky 
nízko (např. u RS je odhad dokonce pod úrovní reality roku 2017 a po našich předchozích připomínkách byl 
ještě dále snížen!). Při poklesu počtu OD vykázaných v hodnoceném období o 20% je hrazena bonifikace 
sester v plné výši, v případě ambulantních provozů nemocnic jsou bonifikována i pracoviště, na kterých není 
nepřetržitý provoz (stačí zde mít v provozu pouze jedno laboratorní a RTG pracoviště fungující 16 hodin 
denně). Více základních sazeb u DRG skupin vyčleněných z případového paušálu je jen návratem ke 
koeficientům specializace, které tu už jednou byly. Nákladovost případu má reprezentovat jeho relativní váha, 
kvůli tomu byla přece zavedena. 

NEAKCEPTOVÁNO 
K tomuto kroku dochází z 
důvodu snížení 
segmentace a také z 
důvodu toho, že meziročně 
nedochází k významnému 
snížení ceny materiálů u 
balíčků.  

Doporučující 
20 

Příloha č. 1, Část A), bod 2.1, resp. 2.1.1. – 2.1.9 
Vzhledem k tomu, že lze smluvně sjednat jakoukoli péči v režimu ISSU, je zbytečné detailně vyjmenovávat 
další možnosti. 
Navrhujeme body 2.1.1-2.1.9 vypustit. 
Odůvodnění: vzhledem k tomu, že lze smluvně sjednat jakoukoli péči v režimu ISSU, je zbytečné detailně 
vyjmenovávat další možnosti. 
Připomínka doporučující 

NEAKCEPTOVÁNO 
Tato ustanovení byla 
vložena na základě 
požadavků poskytovatelů a 
zdravotních pojišťoven. 
V případě nedohody 
nebudou tato ustanovení 
použita. Je to tedy pouze 
obecná možnost, kterou 
umožňuje i zákon. 

Zásadní 79 

Příloha č. 1, Část A) 
Použití 5 ZSmin není systémové.  
Požadujeme stanovit jednotnou ZS min. 
Odůvodnění: Použití 5 ZSmin není systémové. pokud má být arbitrárně stanovena minimální základní sazba, 
měla by  ZSmin být jednotná. Složitost případu má vyjadřovat váha případu. Stanovení 5 ZSmin je logický 
nonsens, zvláště pokud váhy jsou v rozpětí 242%. Dochází k navyšování sazeb i tam, kde to není objektivně 
nutné. Sazby VZP nelze považovat za komparátor relevance minimální sazby – u VZP jsou sazby historicky 
vyšší pro absenci prerevize, relevance sazeb VZP nebyla externě auditována – DRG restart objektivní sazbu 
nestanovil. Ke sbližování sazeb by mělo docházet z obou stran – úhradová vyhláška nastavuje pouze 
zvyšování sazeb, sazby nesbližuje, ale přibližuje sazbám VZP. 
Připomínka zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Různé výše individuálních 
základních sazeb odrážejí 
různou komplexnost péče. 
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Zásadní 80 

Příloha č. 1,Část A), bod 3.5 
ZSmin,10 odlišné vydefinování superspecializovaných center oproti roku 2017.   
Požadujeme ponechat definici na úrovni roku 2017. 
Odůvodnění: Jedná se o další skryté navyšování úhrad (až o 50% v některých případech) 
Připomínka zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Na základě analýzy 
dospělo ministerstvo 
k závěru, že definice 
vysoce komplexní péče 
byla příliš úzká. Nová 
definice lépe vystihuje 
komplexnost péče. 

Zásadní 81 

Příloha č. 1, Část A), bod 4.4  
Vyčlenění DRG 0001 a 0002 z případového paušálu.   
Požadujeme ponechat DRG 0001 a 0002 v případovém paušálu. 
Odůvodnění: vyčleňování dalších položek z DRG není systémové.   
Připomínka zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
V případě vyčlenění těchto 
bazí dochází k narovnání 
nízkých relativních vah u 
těchto případů, což lépe 
odráží vysokou 
nákladovost této péče. 

Zásadní 82 

Příloha č. 1, Část A), bod 4.4 
Navýšení úhrad na směnnost sester je řešena zbytečně komplikovaně tím, že je členěna do jednotlivých 
hospitalizačních složek, tedy dle přílohy č. 10 a 13. Nad to dochází k porušení logické struktury v rámci úhrady 
bodu 4.4, kdy tato nezahrnuje úhradu za DRG 0001 a 0002 (řešena v bodu 4.5), ale obsahuje navýšení na 
směnnost sester i za tyto DRG. 
Požadujeme navýšení za směnnost sester řešit samostatným bodem souhrnně.  
Odůvodnění: Dalšího členění je nesystémové a pouze navyšuje náročnost zpracování vyúčtování.   
Připomínka zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ministerstvo zdravotnictví 
nepokládá tuto skutečnost 
za komplikovanou. 
Příplatek na směnnost 
sester není řešen v jednom 
bodu, ale ve dvou. 

Doporučující 
21 

Příloha č. 1, Část A), bod 4.4 
V definici IZS2016,13 jsou prakticky zbytečně vylučovány DRG 0001 a 0002. 
Navrhujeme nevyčleňovat z výpočtu.  
Odůvodnění: Úhrada DRG 0001 a 0002 v roce 2016 bude muset být stejně zpětně dopočtena za pomoci IZS. 
Připomínka doporučující 

NEAKCEPTOVÁNO 
DRG 0001 a 0002 nebude 
muset být dopočítáno, 
neboť v referenčním roce 
byly součástí individuálně 
smluvně sjednané úhrady. 

Doporučující 
22 

Příloha č. 1, Část A), bod 6.14 
Je požadován pro proměnné Hodnota_péče2016 a Hodnota_péče2016,kompl přepočet jiným způsobem a s jinými 
hodnotami bodu než byl prováděn v roce 2016. 
Navrhujeme ponechat stejný způsob výpočtu jako v roce 2016.  
Odůvodnění: Nedůvodné přepočty technicky komplikují a prodlužují zpracování vyúčtování. 
Připomínka doporučující 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nelze ponechat stejný 
způsob výpočtu jako v roce 
2016. Tato hodnota je 
nová v roce 2018. 

Doporučující 
23 

Příloha č. 1, Část A), bod 6.14 
Definice HBi,2016 a HBi,2018 
Navrhujeme doplnit do definice text „… k danému výkonu, odbornosti a při splnění vyjmenovaných 
podmínek…“.  

NEAKCEPTOVÁNO 
Ustanovení vyplývá již 
z uvedeného textu 
v návrhu úhradové 
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Odůvodnění: podmínky jsou různé u různých komodit – např. doložení certifikátů, nepřetržitý provoz v dopravě 
apod. 
Připomínka doporučující 

vyhlášky. 

Zásadní 83 

Příloha č. 1, Část A), bod 6.14 
Zbytečně složité vzorce pro stanovení výsledné úhrady Úhr_amb2018,kompl a Úhr_amb2018,ost 
Požadujeme aplikovat vzorce uvedené v úhradové vyhlášce pro rok 2017 
Odůvodnění: Zbytečně složité vzorce pro stanovení výsledné úhrady Úhr_amb2018,kompl a Úhr_amb2018,ost – 
zařazením funkce maxima do výpočtu ambulantní úhrady může nastat situace, že úhrada bude vyšší, nežli 
odpovídá výkonovému ocenění péče (= hodnotě Hodnota_péče2018) – podobně pak v definicích Úhr_amb2018,ost 
a Úhr_amb2018,kompl –  
Připomínka zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jsou použity analogické 
mechanismy jako u 
lůžkové péče. 

Zásadní 84 

Příloha č. 1, Část A), bod 6.14 
Vyčlenění dalších subsegmentů oproti roku 2017 z omezení maximální úhradou 
Požadujeme upravit na stejné podmínky jako v roce 2017  
Odůvodnění: Další nedůvodné navyšování úhrad. 
Připomínka zásadní 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
24 

Příloha č. 1 Část A), bod 6.14 
Nejednoznačná definice KP2018,kompl 
Navrhujeme opravit text stávající text„… včetně hodnoty péče …“ na „… včetně úhrady …“   
Připomínka doporučující 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 85 
Příloha č. 1, Část A), bod 6.14 
Chybí definice parametru EM2018 
Požadujeme doplnit definici. 
Připomínka zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 86 

Příloha č. 1, Část A) - výkonový způsob úhrady 
Hranice pro otevřený výkonový způsob úhrady je navržena odlišně od ostatních segmentů – doporučujeme 
unifikovat limitní počet na 50 URČ (= matematicky obvyklá hranice statistické významnosti) 
Požadujeme sjednotit ve všech segmentech 
Připomínka zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Malý počet pojištěnců je 
zvolen na základě 
specifika daného 
segmentu. 

Zásadní 87 

Příloha č. 1, Část B - § 4 odst. 2 – paušální sazba za jeden den hospitalizace včetně zvláštní lůžkové 
péče podle § 22a zákona 
Paušální sazba za den hospitalizace se zvyšuje o 6,5 % proti roku 2017 (použitím minimálních cen zvýšených 
proti roku 2017 v průměru o více než 10 % výrazně výše). S připočtením navýšení OD, které je pro následnou 
lůžkovou péči průměrně cca 3,5 % je nutné počítat s celkovým nárůstem nákladů nejméně na 110 % proti roku 
2017.  
Požadujeme snížit nárůst v segmentu pouze dle disponibilních zdrojů podle odhadu příjmů v systému. 
Odůvodnění: zachování finanční rovnováhy systému. 
Připomínka zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Při snížení paušální sazby 
by nebylo zajištěno 
dostatečné navýšení 
úhrady na navýšení platů a 
mezd. 

Zásadní 88 Příloha č. 2, Část A, bod 1, písm. h) AKCEPTOVÁNO JINAK 
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V písm. h) je chybný odkaz na odstavec f) - má být odkazováno na písm. g) 
Požadujeme provést úpravu textu 
Odůvodnění: věcná správnost- odkaz v Příloze č. 2 části A bodu 1., písm. h) týkající se výše kapitační platby u 
praktických lékařů má směřovat pravděpodobně do bodu g) a motivovat tak poskytovatele k péči o své klienty 
(což je uvedeno jako argument i v důvodové zprávě). 
Připomínka zásadní 

Celé ustanovení bylo 
zrušeno. 

Zásadní 89 

Příloha č. 2, Část A, bod 1, písm. h) 
Písmeno h) neřeší situaci při přechodu pojištěnců k jiné pojišťovně. 
Požadujeme upřesnit znění, jak hodnotit tyto pojištěnce.  
Odůvodnění: při změně zdravotní pojišťovny chybí historie čerpání zdravotních služeb pojištěnce. 
Připomínka zásadní 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Celé ustanovení bylo 
zrušeno. 

Zásadní 90 

Příloha č. 2, Část A, bod 1, písm. h) 
Realizace písm. h) je technicky obtížná, bude vyžadovat individualizaci kapitační platby na RČ 
Požadujeme regulaci bez nutnosti individualizace kapitační platby 
Odůvodnění: nutná modifikace informačních systémů v krátké době 
Připomínka zásadní 

AKCEPTOVÁNO 
Celé ustanovení bylo 
zrušeno. 

Zásadní 91 

Připomínky k Příloze č. 3 
K textu přílohy č.3 Vyhlášky je nutné podotknout, že ve vztahu k zaměstnaneckým zdravotním pojišťovnám je 
výrazná část ambulantních specialistů neregulována z důvodu nedosažení 50 URČ/rok, případně u nich 
dochází k meziročnímu navyšování počtu ošetřených URČ. To při současné absenci absolutního finančního 
limitu a regulačních omezení typu KORKO vede k nekontrolovatelnému nárůstu úhrad.  
Požadujeme proto zavést absolutní finanční limit nebo alespoň úhradu nadprodukce s degresí podobnou jako 
u akutní lůžkové péče (tj. při nárůstu průměrných nákladů na URČ nebo při nárůstu absolutních nákladů tyto 
hradit se sníženou hodnotou). 
Připomínka zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Při malém počtu pojištěnců 
není vhodné uplatňovat 
absolutní finanční limit, 
jelikož se náklady mohou 
výrazně měnit i při malém 
nárůstu unikátních 
pojištěnců. 

Zásadní 92 

Příloha č. 3, Část A, bod 1, písm. a) 
Vyčlenění odborností 305 – 309 mimo celkovou úhradu tj. volná výkonová úhrada vytváří obavy ze zvýšených 
výdajů plátců 
Požadujeme ponechat omezení úhrady v rámci celkové výši úhrady 
Odůvodnění: neexistence analýzy, která by vyvrátila důvodné obavy eskalace úhrad z titulu nárůstu produkce, 
která bude navíc doprovázena navýšením HB 
Připomínka zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Již v roce 2017 měla jedna 
velká zdravotní pojišťovna 
úhrady tohoto segmentu 
stanoveny bez limitace a 
úhrady za tento typ péče 
výrazně neeskalovaly. 

Zásadní 93 

Příloha č. 3, Části A, bod 7 
Problematika nastavené úhrady za vystavenou položku na receptu. 
Požadujeme vypustit uvedené ustanovení 
Odůvodnění: subjekt, kterému má být hrazeno, pojišťovně v této souvislosti nic nevykazuje 
Připomínka zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Je vypořádáno v celkovém 
finančním vypořádání, 
stejně jako regulační 
omezení.  Není nutné nic 
vykazovat, dojde pouze 
k zohlednění při 
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vyúčtování. 

Zásadní 94 

Připomínky k Příloze č. 4 
Příloha č. 4, Části A, bod12  
Problematika nastavené úhrady za vystavenou položku na receptu 
Požadujeme vypustit uvedené ustanovení 
Odůvodnění: subjekt, kterému má být hrazeno, pojišťovně v této souvislosti nic nevykazuje. 
Připomínka zásadní 
 

NEAKCEPTOVÁNO 
Je vypořádáno v celkovém 
finančním vypořádání, 
stejně jako regulační 
omezení. Není nutné nic 
vykazovat, dojde pouze 
k zohlednění při 
vyúčtování. 

Zásadní 95 

Připomínky k Příloze č. 5 
Nesouhlasíme s úpravou hodnoty bodu v příloze č.5 Vyhlášky u odbornosti 802 a 816, což se odůvodňuje 
zavedením nových výkonů.  
Požadujeme proto zavést absolutní finanční limit nebo alespoň úhradu nadprodukce s degresí podobnou jako 
u akutní lůžkové péče (tj. při nárůstu průměrných nákladů na URČ nebo při nárůstu absolutních nákladů tyto 
hradit se sníženou hodnotou). 
Odůvodnění: Aktuálně nasmlouvané balíčkové výkony u některých metod totiž zdaleka nedosahují úrovně 
úhrady, kterou Vyhláška stanovuje na rok 2018. Navíc i zde dochází k meziročnímu navyšování počtu 
ošetřených URČ, což při současné absenci absolutního finančního limitu a regulačních omezení typu KORKO 
vede k nekontrolovatelnému nárůstu úhrad.  
Připomínka zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Úhrada je již limitována 
průměrnou úhradou 
v referenčním období. 
Absolutní limitace i na 
unikátní pojištěnce není u 
ambulantních segmentů 
žádoucí. 

Zásadní 96 

III.G. Připomínky k Příloze č. 7 
Díky úhradě mimořádně nákladných pacientů podle přílohy č. 7 Vyhlášky bude docházet ke specializaci 
některých poskytovatelů na tyto nemocné a výraznému nárůstu úhrady bez limitace absolutním objemem nebo 
hodnotou jednoho URČ. Současně bude sílit tlak na nasmlouvání nových roboticky asistovaných výkonů, které 
jsou vhodné spíše pro specializovaná centra.  
Požadujeme proto zavést absolutní finanční limit nebo alespoň úhradu nadprodukce s degresí podobnou jako 
u akutní lůžkové péče (tj. při nárůstu průměrných nákladů na URČ nebo při nárůstu absolutních nákladů tyto 
hradit se sníženou hodnotou).  
Připomínka zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Vyčlenění mimořádně 
nákladných pacientů se 
týká pouze minoritního 
množství péče. Nemůže 
tedy docházet ke 
specializaci některých 
poskytovatelů pouze na 
tyto nemocné. Ministerstvo 
zdravotnictví 
nepředpokládá, že by mohl 
nastat výrazný nárůst 
úhrad z důvodu zavedení 
tohoto opatření. 

Zásadní 97 

Příloha č. 7, bod 5 
Po změně vzorce na stanovení maximální výše úhrady jde 
• při malém počtu pojištěnců (méně než 50 za rok, což je častý případ u zaměstnaneckých zdravotních 

pojišťoven) nebo 
• při nárůstu počtu ošetřených unikátních pojištěnců (k čemuž rovněž často dochází) a současné absenci 

NEAKCEPTOVÁNO 
V rámci malých finančních 
objemů a nemožnosti 
extrémně velkých nákladů 
na jednoho pojištěnce, 
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regulačních omezení typu KORKO o zcela otevřený výkonový způsob úhrady bez jakékoliv limitace. 
Požadujeme tedy zavést regulaci nadprodukce proti referenčnímu období, kterým je rok 2016, a to buď: 

i. ve formě absolutního finančního stropu ve výši 102% celkové úhrady roku 2016, nebo 
ii. pomocí plynulé degrese další úhrady při nárůstu průměrných nákladů na jednoho pojištěnce, nebo 
iii. pomocí plynulé degrese další úhrady při nárůstu celkových nákladů poskytovatele nad referenční období. 
Ideálním řešením by byla samozřejmě kombinace všech typů regulací obdobným způsobem, jako je tomu u 
případového paušálu akutní lůžkové péče (arkustangens v kombinaci s Cobb-douglasovou funkcí). Tím by 
nebyli PZS motivováni k nadprodukci ani ke zvyšování průměrné nákladovosti pojištěnců. Současně by pro 
“běžné” pojištěnce zůstala zachován a místní a časová dostupnost zdravotních služeb. 
Odůvodnění: Průměrné náklady na pojištěnce se v tomto segmentu pohybují ve výši cca 2.500 – 3.000 Kč, 
pětinásobek je pak roven cca 12.500 – 15.000 Kč za rok. Tato hranice není příliš vysoká na to, aby se PZS 
nemohli specializovat pouze na nákladné pojištěnce, které pak dostanou uhrazeny bez jakékoliv regulace. Tím 
současně dojde ke snížení místní i časové dostupnosti zdravotních služeb pro běžné pojištěnce. Hrozí nárůst 
nákladů plátců nad rámec disponibilních příjmů systému v.z.p. v roce 2018. 
Připomínka zásadní 

nehrozí významný nárůst 
úhrady.  

Zásadní 98 

Připomínky k Příloze č. 8 
Příloha č. 8, bod1 písm. b) 
Nesouhlas s navrhovaným navýšením hodnoty bodu poskytovatelům zdravotních služeb (PZS), kteří 
neposkytují zdravotnickou dopravní službu v nepřetržitém provozu.  
Požadujeme snížit stávající hodnoty bodu (v roce 2017 to je 0,81 Kč, resp. 0,40 Kč)poskytovatelům, kteří 
neposkytujících zdravotnickou dopravní službu v nepřetržitém provozu, a to o stejnou procentuální hodnotu, 
jakou byla navýšena hodnota bodu PZS, kteří tyto služby poskytují, tj. na 0,78 Kč, resp. 0,37 Kč.  
Odůvodnění: Snaha podpořit PZS, kteří poskytují zdravotnickou dopravní službu v nepřetržitém provozu 
Připomínka zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
U přetržitého provozu 
dochází k nižšímu 
procentuálnímu nárůstu 
hodnoty bodu, právě 
z důvodu podpoření těch 
poskytovatelů, kteří 
poskytují ZDS 
v nepřetržitém provozu. 

Doporučující 
25 

Připomínky k Příloze č. 11 
Návrh úhradové vyhlášky v oboru zubní lékařství zavádí v příloze č. 11 nový kód 00918 -  Ošetření zubního 
kazu dětí do 15 let, u těhotných a kojících žen.  
Navrhujeme zvážit zavedení pravidla pro kontrolu vykazování. 
Odůvodnění: Vymezení období hrazení tohoto výkonů u kojících žen velice neurčité, neboť některá žena nekojí 
vůbec, jiná např. i tři roky (některé ženy i déle). Problém je s nastavením kontroly vykazování a hrazení tohoto 
výkonu. 
Připomínka doporučující 

NEAKCEPTOVÁNO 
Dle evropské legislativy 
nesmí být hrazen amalgám 
kojícím ženám. Není zde 
limitace 6 měsíci, proto 
nemůže být uvedena ani 
v úhradové vyhlášce. 
Navíc 6 měsíců je pouze 
arbitrárně stanovena doba, 
nejedná se ani o 
doporučenou dobu kojení. 

Zásadní 99 
Obecné připomínky 
Z pohledu Všeobecné zdravotní pojišťovny považujeme za závažný nedostatek návrhu absenci úpravy 
mechanismu pro zohlednění bonusů v úhradách poskytovatelům zdravotních služeb, jehož potřebu jsme dříve 

NEAKCEPTOVÁNO 
Mělo by být upřesněno 
v metodice a v dodatku ke 
smlouvě, nikoliv 
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avizovali. Stávající úprava ceny v Metodice pro pořizování a předávání dokladů se s ohledem na možné 
obchodní modely spolupráce mezi dodavateli a poskytovateli a nejasnosti o tom, co je cenou, za kterou byl 
ZUM, ZULP pořízen, jeví jako nedostatečná. Je tedy zřejmé, že do budoucna nelze tuto problematiku ponechat 
na smluvní úpravě mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami, ale je ji třeba upravit 
právním předpisem. 
 
V současné době se právě navrhovaná úhradová vyhláška pro rok 2018 nabízí jako nástroj, v rámci kterého by 
mohla být problematika úhrady ZUM, ZULP upravena pro rok 2018. Bez úpravy v právním předpise (úhradové 
vyhlášce) není za stávajícího stavu pro zdravotní pojišťovny možné existenci bonusů souvisejících s odběrem 
ZUM, ZULP ani jejich výši zjistit.  
 
Navrhujeme proto v rámci úhradové vyhlášky pro rok 2018 upravit u segmentů péče, kde je to relevantní, 
zohlednění konečné ceny ZUM, ZULP v úhradách poskytovatelům zdravotních služeb. Poskytovatel by 
zdravotní pojišťovně ve stanoveném termínu po skončení hodnoceného období sdělil výši konečné ceny 
ZUM, ZULP, které byly v hodnoceném období (tj. v roce 2018) vykázány, po promítnutí bonusů 
poskytnutých v souvislosti s jejich odběrem a tato částka by byla následně zdravotní pojišťovnou 
zohledněna v celkovém finančním vypořádání úhrad poskytovateli. V souvislosti s tímto postupem je 
rovněž nezbytné prodloužit v úhradové vyhlášce délku lhůty stanovené pro provedení finančního vypořádání. 

v úhradové vyhlášce, která 
nestanovuje pravidla pro 
úhradu ZUM a ZULP. 

Zásadní 100 

Nad rámec připomínkového řízení si dovolujeme též upozornit na fakt, že v rámci Důvodové zprávy 
předkladatel předpokládá celkový nárůst nákladů za všechny segmenty cca 15,5 mld. Kč, což je ukazatel, který 
ve světle navrhovaných změn není, dle našich modelací, odpovídající. 
VZP ČR předpokládá a pro své účely vychází z modelací, které na základě předloženého materiálu vypočítávají 
celkový nárůst nákladů za všechny segmenty o cca 17 mld. Kč. Doporučujeme tedy předkladateli, aby zvážil 
zapracování této aktualizované hodnoty i do důvodové zprávy. 

AKCEPTOVÁNO 
ČÁSTEČNĚ 
Nový odhad Ministerstva 
zdravotnictví vychází na 
16,4 mld. Kč. 

Doporučující 
26 

Konkrétní připomínky 
§ 1 písm. f) 
Ve výčtu odborností je uvedena odbornost 808 - soudní lékařství, ale nikde ve vyhlášce není uvedena úhrada 
za tuto odbornost. 
Odůvodnění: 
Doporučujeme upravit vztah s Přílohou č. 5, kde odbornost 808 není uvedena. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 101 V § 1 se se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písm. l), které zní: „l) poskytovateli 
domácí péče o pacienta v terminálním stavu v odbornosti 926.“ 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 102 
V § 15 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „pro dospělé“. 
Odůvodnění: 
Stávající text není jednoznačný, proto navrhujeme jeho zpřesnění. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 103 V § 15 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „pro dospělé“. AKCEPTOVÁNO 
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Odůvodnění: 
Stávající text není jednoznačný, proto navrhujeme jeho zpřesnění. 

Zásadní 104 

V § 15 se na konci textu odstavce 6 se věta poslední zrušuje. 
Odůvodnění: 
Pobyt průvodce pojištěnce v lůžkové péči je hrazenou službou, je-li při hospitalizaci pojištěnce ve 
zdravotnickém zařízení lůžkové péče nutná celodenní přítomnost průvodce vzhledem ke zdravotnímu stavu 
pojištěnce, nebo k nutnosti zaškolení průvodce pojištěnce v ošetřování a léčebné rehabilitaci doprovázeného 
pojištěnce.  Péče v dětských ozdravovnách svým charakterem nenaplňuje podstatu citovaného §25. Pokud by 
byla vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištěnce nutná celodenní přítomnost průvodce, pak není ozdravovna 
adekvátním zařízením pro ošetření takového pojištěnce (vhodnější je dětská léčebna), zaškolení v léčebné 
rehabilitaci se v ozdravovně nepředpokládá (vhodné je zařízení rehabilitační). Nelze pominout ani skutečnost, 
že ozdravovny nejsou uvedeny v zákoně o zdravotních službách ani v §5 ani v §9. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Dle Ministerstva 
zdravotnictví může být 
v některých případech 
aplikován § 25 zákona 
48/1997 Sb. Bude nejspíše 
nutné toto posuzovat 
případ od případu. 
Pokud je stanovena 
úhrada v úhradové 
vyhlášce, tak to 
neznamená, že musí být 
uhrazena ve všech 
případech, vždy musí být 
posuzován zákonný nárok 
na péči. 

Zásadní 105 

Na konci § 20 se doplňuje věta: „Při péči o pacienta v terminálním stavu nelze kombinovat péči odbornosti 926 
s péčí odb. 925.“ 
Odůvodnění: 
Oproti navrhovanému stavu doplňujeme text o ustanovení, kterým jasně specifikujeme, že péči o pacienta v 
terminálním stavu bude provádět pouze odb. 926 nebo odb. 925, aby nedocházelo ke kombinacím, které by 
obcházeli regulační omezení při chybně určeném terminálním stavu. 

VYSVĚTLENO 
Je řešeno již v Seznamu 
zdravotních výkonů.  

Zásadní 106 

V Příloze č. 1 písm. A, bod 2, podbod 2.2.2 u definice indexu „i“ by mělo být uvedeno, že nabývá hodnot a až o, 
kde a až o jsou diagnostické skupiny uvedené v bodě 2.2.2. 

Odůvodnění: 
Zahrnuta není skupina o (Ostatní). 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 107 

V Příloze č. 1 písm. A, bod 3, podbod 3.5 navrhujeme změnu vzorce výpočtu indexu změny produkce na 
99%𝐴𝐴𝐶𝐶2016,015,10. 
Odůvodnění: 
Úhradová vyhláška již 5 let snižuje produkční podmínku pro úhradu paušálu – vzniká tak riziko nedostupnosti 
péče. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Produkční podmínka je 
analogická s podmínkou 
pro nadprodukci. Nižší 
produkční limit je zvolen 
z důvodu zrušených 
koeficientů přechodu 
pojištěnců a segmentaci 
péče (7 zdravotních 
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pojišťoven). 

Zásadní 108 

V Příloze č. 1 písm. A, bod 3, podbod 3.5 navrhujeme změnu vzorce minimální základní sazby. 
Var. 1) 

𝑍𝑍𝑍𝑍𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚,10 je minimální základní sazba, která se stanoví ve výši 32 500 Kč pro poskytovatele, který má 
současně statut centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče, centra vysoce 
specializované komplexní kardiovaskulární péče a centra vysoce specializované onkologické 
péče podle § 112 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování. Pokud poskytovatel nesplňuje podmínky uvedené ve větě první, ale má statut 
centra vysoce specializované onkologické péče a zároveň statut centra vysoce specializované 
traumatologické péče pro děti a zároveň statut centra vysoce specializované cerebrovaskulární 
péče nebo vysoce specializované péče o pacienty s iktem podle § 112 odst. 5 zákona č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, potom se minimální 
základní sazba stanoví ve výši 32 500 Kč. Pro ostatní poskytovatele se minimální základní 
sazba stanoví ve výši 26 000 Kč. 

Var. 2)  
𝑍𝑍𝑍𝑍𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚,10 je minimální základní sazba, která se stanoví ve výši 35 500 Kč pro poskytovatele, který má 

současně statut centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče, centra vysoce 
specializované kardiovaskulární péče, centra vysoce specializované traumatologické péče, 
centra vysoce specializované onkogynekologické péče, centra vysoce specializované 
hematoonkologické péče s transplantační jednotkou a centra vysoce specializované 
onkologické péče podle § 112 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování. Pokud poskytovatel nesplňuje podmínky uvedené ve větě první, 
ale má statut centra vysoce specializované onkologické péče a zároveň statut centra vysoce 
specializované traumatologické péče pro děti a zároveň statut centra vysoce specializované 
cerebrovaskulární péče nebo vysoce specializované péče o pacienty s iktem podle § 112 odst. 
5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, potom se 
minimální základní sazba stanoví ve výši 32 500 Kč. Pro ostatní poskytovatele se minimální 
základní sazba stanoví ve výši 26 000 Kč. 

Odůvodnění: 
Vysoká sazba ZSmin,10 ve výši 35 500 Kč za předpokladu, že poskytovatel má současně pouze statut centra 
vysoce cerebrovaskulární péče, kardiovaskulární péče a onkologické péče by přinesla zvýšené náklady 
vyčíslené za VZP ČR na cca 200 mil. Kč – proto navrhujeme doplnění ustanovení ve výše zmíněných 
alternativách. 

AKCEPTOVÁNO 
ČÁSTEČNĚ 
Ponechána sazba 35 500 
Kč, a doplněno, že se 
jedná o komplexní 
kardiovaskulární centrum 
pro dospělé, nikoliv pouze 
kardiovaskulární centrum. 

Zásadní 109 V Příloze č. 1 písm. A, bod 4, podbod 4.5 navrhujeme změnu vzorce základní sazby pro transplantace. NEAKCEPTOVÁNO 
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𝑍𝑍𝑍𝑍2018,𝑡𝑡𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡 je základní sazba pro transplantace, která se stanoví ve výši 60 000 Kč. 

Odůvodnění: 
Úprava základní sazby na částku 60 000 Kč, která vychází z roku 2017 – dopady byly vyčísleny pro VZP ČR na 
60 mil. Kč. 

Základní sazba odpovídá 
průměrným balíčkovým 
úhradám. 

Zásadní 110 

V Příloze č. 1 písm. A, bod 4, podbod 4.5 navrhujeme u bazí 0001 a 0002 doplnit vazbu na výkon, resp. 
marker. 
U baze 0001 na vykázání výkonu 55240, nebo 55241, nebo marker 90891. 
U baze 0002 na vykázání výkonu 51341. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Tato změna není řádně 
odůvodněna. Ministerstvo 
zdravotnictví nevidí pro 
změnu žádný důvod. 

Zásadní 111 

V Příloze č. 1 písm. A, bod 6, podbod 6.3 nesouhlasíme s navýšením HB u certifikované odbornosti 802 na 
0,85 Kč za bod.  
Proto navrhujeme: V příloze č. 5 odst. 2 písm. b) zní:  
Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 222, 801, 802, 807, 812 až 815, 817, 818, 819, 822 a 823 
podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,71 Kč pro držitele Osvědčení o akreditaci dle ČSN 
ISO 15189 nebo Osvědčení o auditu II NASKL v hodnoceném období. Pro hrazené služby poskytované 
v odbornosti 802 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,85 Kč pro držitele Osvědčení o 
akreditaci dle ČSN ISO 15189 nebo Osvědčení o auditu II NASKL v hodnoceném období. V případě, že 
v průběhu hodnoceného období dojde k ukončení platnosti osvědčení, je nezbytné, aby poskytovatel doložil 
pojišťovně osvědčení navazující na platnost původního osvědčení. Nové osvědčení pro hodnocené období 
předloží poskytovatel nejpozději do 31. 12. 2018, přičemž hodnota bodu podle věty první bude poskytovateli 
stanovena od data platnosti osvědčení. Pro všechny ostatní neakreditované odbornosti, případně odbornosti, 
pro které není splněna podmínka podle bodu 2 písm. b), se stanoví hodnota bodu ve výši 0,40 Kč. 
Odůvodnění: 
Dle vyhlášky č. 134/1998 (SZV) se výkony odb. 804, 805 a 822 zařazují pod odb. 802. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Navýšení hodnoty bodu 
z důvodu kultivace 
seznamu zdravotních 
výkonů má být rozpočtově 
neutrální oproti úhradě 
referenčního období. 
Hodnota bodu byla 
navýšena z důvodu toho, 
aby úhrada významně 
nepoklesla. 

Zásadní 112 

V Příloze č. 1 písm. A, bod 6, podbod 6.11 nesouhlasíme s navýšením HB u screeningu karcinomu kolorekta. 
Proto navrhujeme: V Příloze č. 3, část A, odst. 1 písm. h) zní:  

h) Pro výkony č. 15101, 15103, 15105, 15107, 15440, 15445 a 15950 podle seznamu výkonů, vykázané 
v souvislosti se screeningem karcinomu kolorekta podle seznamu výkonů poskytovaných poskytovateli 
hrazených služeb v odbornosti gastroenterologie podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve 
výši 1,03 Kč a pro výkony novorozeneckého screeningu č. 73028 a 73029 podle seznamu výkonů, 
poskytované poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 701 nebo 702 podle seznamu výkonů se 
stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč. 

Odůvodnění: 
Jedná se o nesystémovou změnu, kdy ostatní screeningy mají zachovánu původní hodnotu bodu. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jde o podporu poskytování 
preventivní péče. 
Včasný záchyt tohoto 
onemocnění může výrazně 
ušetřit náklady za 
následnou léčbu. 

Doporučující 
27 

V Příloze č. 1 písm. A, bod 6, podbod 6.14 navrhujeme změnu vzorce hodnota bodu příslušící k danému 
výkonu i 

AKCEPTOVÁNO 
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𝐻𝐻𝐻𝐻𝑖𝑖,2018 je hodnota bodu příslušící k danému výkonu i ve výši hodnoty bodu podle § 8, 14 a 19 a podle přílohy 
č. 2 až 8 k této vyhlášce, kde i=1 až m, kde m je počet výkonů podle bodů 6.1 až 6.7. 
Odůvodnění: 
Do počtu bodů i korunových položek se uvedené § nezahrnují. 

Zásadní 113 

V Příloze č. 1 písm. A, bod 6, podbod 6.14 navrhujeme změnu vzorce 𝐻𝐻𝑃𝑃𝐻𝐻𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝐻𝐻_𝑝𝑝éč𝑃𝑃2016,𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡 
𝐻𝐻𝑃𝑃𝐻𝐻𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝐻𝐻_𝑝𝑝éč𝑃𝑃2016,𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡 je hodnota poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané ambulantní péče 

podle bodů 6.1., 6.2. a 6.4až 6.7., v referenčním období, která je vypočtena 
následovně: 

Odůvodnění: 
V dalších položkách skupiny ost. uvedeno – je nutné uvést do vzájemného souladu. Stejný krok je pak nutné 
provést i u vzorce 𝑃𝑃𝐻𝐻𝑖𝑖,2016,𝑜𝑜𝑡𝑡𝑡𝑡 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 114 

V Příloze č. 1 písm. A, bod 6, podbod 6.14 nesouhlasíme se zahrnutím hodnoty nedosažené produkce 
(Hnp2018) do položky Úhr_amb2018,ost. 
Odůvodnění: 
Jedná se o další navýšení nezastropované úhrady. Zároveň lze předpokládat další navýšení přes IZP a GAUP. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nejedná se o 
nezastropovanou úhradu. 
Vždy je možné převézt 
pouze část úhrady z akutní 
péče, která není pro daný 
rok dočerpána. 
Nadprodukce je hrazena 
pouze ze 75 %. 

Zásadní 115 

V Příloze č. 1 písm. A, bod 8 poslední věta zní: „Předběžná úhrada za hodnocené období se finančně vypořádá 
v rámci celkového finančního vypořádání, včetně regulačních omezení, a to nejpozději do 270 dnů po dni 
skončení hodnoceného období.“ 

Odůvodnění: 
Navrhujeme prodloužit lhůtu k vypořádání předběžných úhrad za hodnocené období 

NEAKCEPTOVÁNO 
Prodloužení lhůty není 
žádoucí, neboť by 
znemožnil správné 
zpracování výročních 
zpráv a zdravotně 
pojistných plánů. 

Doporučující 
28 

V Příloze č. 1 část B, bod 1 písm. b) doporučujeme upravit max. paušální sazbu u OD00027 v kat. pacienta 5. 
Odůvodnění: 
Hodnota max. paušální sazby za jeden den hospitalizace pro kategorii pacienta 5, u OD00027 je nižší než min. 
paušální sazba za jeden den hospitalizace. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 116 

V Příloze č. 1 část B, bod 1 písm. c) se částka „0,80 Kč“ nahrazuje částkou „0,50Kč“. 
Odůvodnění: 
Odhadovaný nárůst je 150 milionů Kč. Pro rok 2017 byl do SZV zařazen nový OD NVP, který má o 1047 bodů 
vyšší hodnotu než do té doby používaný OD VZP 00018 a o 2127 bodů u OD VZP 00019. Tento krok 
představoval značné navýšení nákladů na NIP a DIOP. V průběhu roku 2017 bylo se zástupci poskytovatelů 
dohodnuto, že ze strany VZP dojde pro všechny poskytovatele od 1.1.2018 ke sjednocení hodnoty režie na výši 

NEAKCEPTOVÁNO 
Hodnota bodu je 
stanovena s ohledem na 
úhrady v předchozích 
letech a kompenzaci na 
10% navýšení tarifních 
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odpovídající následné péči. Již tento krok bude pro Pojišťovnu představovat v roce 2018 navýšení nákladů na 
NIP a DIOP. Nesouhlasíme s dalším navýšením veškerých stávajících nákladů NIP a DIOP. 

platů a příplatků za 
směnnost. 

Zásadní 117 

V Příloze č. 1 část B, bod 2 písm. d) zní:  
„d) V případě, že poskytovatel poskytl v hodnoceném nebo referenčním období hrazené služby 30 a méně 
pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, se výpočet celkové výše úhrady podle bodu 2, písem. b) 
nepoužije."   
Odůvodnění: 
Souvislost s textem odst. e), kde se rovněž hovoří o zahraničních pojištěncích 

AKCEPTOVÁNO 
 

Zásadní 118 

V Příloze č. 1 část B, bod 2 písm. e) zní: „Hrazené služby poskytnuté zahraničním pojištěncům se hradí podle 
seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,05 Kč." 
Odůvodnění: 
Souvislost s textem odst. d), kde se rovněž hovoří o zahraničních pojištěncích 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Zahraniční pojištěnci jsou 
řešeni v úvodních 
paragrafech, proto není 
nutné je zde uvádět znova. 

Zásadní 119 

V Příloze č. 1 část C, bod 2.1 žádáme doplnit o úpravu sdělení hodnot referenčního období pro nově 
zaváděnou regulaci u PLS na ZULP/ZUM a tedy pojišťovna nemůže u PLS tuto regulaci reálně uplatnit. 
Odůvodnění: 
U PLS chybí analogický text, který je např. uvedený u AMB v příloze č. 3 (na str. 43): "průměrná úhrada na 
jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky, s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých 
přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., a zvlášť účtovaný materiál v 
referenčním období". 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Ustanovení bylo zrušeno. 

Zásadní 120 

V Příloze č. 2 část A, bod 1, písm. f), věta poslední zní: „Navýšení kapitační platby se provede od prvního dne 
měsíce následujícího po doložení všech skutečností potřebných pro přiznání tohoto navýšení základní 
kapitační sazby.“ 
Odůvodnění: 
Chybí podmínka na včasné doložení školení lékaře a naopak ustanovení "nejdéle však do konce roku 2018" je 
redundantní vzhledem k tomu, že tato vyhláška je určena pouze pro rok 2018. 
Nad rámec připomínky doporučujeme do důvodové zprávy vysvětlit i pojem „pracoviště“ se kterým toto 
ustanovení pracuje. Navýší se kapitační sazba, bude-li upřesněno za jakých podmínek, pro celého 
poskytovatele, nebo jen na pracoviště, kde reálně vzdělávání probíhá? 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Ustanovení bylo 
zpřesněno. 

Doporučující 
29 

K Příloze č. 2 část A, bod 1, písm. g) a h) upozorňujeme, že i když bychom chtěli hradit kapitaci podle 
přítomnosti pojištěnce u PL technicky to není možné vzhledem k tomu, že jednou vyplacená kapitace nelze v 
současném systému pojišťoven opravit zpětně. U ostatních položek probíhají zpětné opravy a docházelo by k 
neřešitelným sporům a při opravách. 
Proto navrhujeme kapitaci v základu nenavyšovat, odstranit podmínku přítomnosti u PL po dobu 36 měsíců a 
na konci zúčtovacího období vyčíslit bonus/malus dle nově navrženého mechanismu. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Odstraněno. 

Doporučující 
30 

V Příloze č. 2 část B, bod 3 zní: „Pro úhradu výkonů podle seznamu výkonů se body 5 až 9 a 11 části A použijí 
obdobně.". 
Odůvodnění: 
Chybí odkaz na bod 11 části A. Není však věcný důvod nebonifikovat eRecepty u KKVP s dorovnáním kapitace 

AKCEPTOVÁNO 
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obdobně jako u ostatních KKVP. 

Zásadní 121 

V Příloze č. 2 část D, bod 1.3 větě první se za slova „podle seznamu výkonů“ vkládají  slova  „popřípadě i jiné 
výkony rychlé diagnostiky“. 
Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že přibyly nové metody rychlé diagnostiky, měly by být tyto doplněny do regulačních 
mechanismů (podobně jako u části E) týkající se regulačních mechanismů u PLDD). 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
31 

V Příloze č. 3 část A, bod 2 doporučujeme z výpočtu POPzpoMh a PUROo vyloučit vedle výkonu 09513 také 
výkon 09511. 
Odůvodnění: 
- dojde ke sjednocení s Přílohou č.4 (dojde k odstranění nerovnosti AMB vs GYN) 
- dojde k vyloučení účelově vykázaných minimálních kontaktů 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o zachování 
kontinuity úhradových 
vyhlášek. 

Doporučující 
32 

V Příloze č. 3 část A, bod 2 upozorňujeme, že v definici ukazatele UHRMr chybí slovo "úhrada": 
"do úhrady za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce se zahrne úhrada za výkony podle seznamu výkonů..." 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 122 

V Příloze č. 3 část A, bod 7 se částka „1,70 Kč“ nahrazuje částkou „1,00 Kč“ 
Odůvodnění: 
Na základě analýzy počtu vystavených a uznaných položek receptů za rok 2016 by při aktuálně nastavené výši 
úhrady 1,70 Kč za položku, došlo k navýšení nákladů pojišťovny za všechny segmenty s preskripcí v 
odhadované výši cca 37 mil. Kč. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výše úhrady byla 
vypočítána na základě 
nákladů spojených se 
zavedením elektronického 
receptu. Není žádoucí tuto 
úhradu snižovat. 

Doporučující 
33 

V Příloze č. 3 část B, bod 2 doporučujeme regulaci za ZUM,ZULP úplně vypustit, neboť regulace ZUM,ZULP je 
již zahrnuta v samotném úhradovém mechanizmu (výpočet přes PUROo). 
Odůvodnění: 
- dojde ke sjednocení s Přílohou č.4 (dojde k odstranění nerovnosti AMB vs GYN) 
 - dojde k odstranění existence dvojí regulace ZUM,ZULP (poprvé v úhradě, podruhé v regulacích) 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Regulace v části B se 
vztahuje pouze na 
zdravotní péči uvedenou 
v bodě 1 – bylo upřesněno. 

Doporučující 
34 

V Příloze č. 3 část B, bod 3 a bod 4 doporučujeme do výpočtu regulace na léčivé přípravky a zdravotnické 
prostředky a do výpočtu regulace vyžádané péče zahrnout i pojištěnce pouze s vykázaným výkonem 09513. 
Odůvodnění: 
dojde ke sjednocení s Přílohou č.4 (dojde k odstranění nerovnosti AMB vs GYN) 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o zachování 
kontinuity úhradových 
vyhlášek. 

Zásadní 123 

V Příloze č. 5, bod2 písm.c) se částka „0,80 Kč“ nahrazuje částkou „0,50Kč“. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíme s navýšením HB u odb. 816 na 0,80 Kč za bod, protože od 1. 1. 2018 se připravuje změna 
koncepce této odbornosti. Metody uvedené v Příloze č. 5 odst. 2. písm. c) hradí Pojišťovna pouze pokud je 
naplněn celý obsah balíčku. Při výkonovém vykazování se navýší úhrada. Tato změna by dle naší modelace 
přinesla nárůst nákladů jen pro VZP ČR ve výši 250 mil. Kč. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Navýšení hodnoty bodu 
z důvodu kultivace 
seznamu zdravotních 
výkonů má být rozpočtově 
neutrální oproti úhradě 
referenčního období. 
Hodnota bodu byla 
navýšena z důvodu toho, 
aby úhrada významně 
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nepoklesla. 

Doporučující 
35 

V Příloze č. 5, bod 6 doporučujeme upravit i případ převodu všech majetkových práv vztahujících se 
k poskytování zdravotních služeb podle § 17 odst. 8 zákona 
Odůvodnění: 
Sjednocení textu s ostatními segmenty. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 124 

V Příloze č. 6, bod 2 navrhujeme upravit definice PUROicz a POPicz následujícím způsobem: 
„POPicz počet unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v hodnoceném období; do počtu 

unikátních pojištěnců se nebudou započítávat pojištěnci, na které byly v hodnoceném 
období vykázány pouze zdravotní služby uvedené v bodě 3, 

PUROicz průměrná úhrada za výkony, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných 
léčivých přípravků, na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného poskytovatelem 
v referenčním období.“ 

Odůvodnění: 
Položka POPičz určuje právě počet pojištěnců v hodnoceném období, ke kterému uvedený text patří. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Bylo doplněno do bodu 3. 

Zásadní 125 

V Příloze č. 6, bod 6 zní: 
„U poskytovatele, který v referenčním období neexistoval, neměl smlouvu se zdravotní pojišťovnou, popřípadě 
který neposkytoval hrazené služby v dané odbornosti, u kterého nelze výši průměrných hodnot stanovit z 
důvodu, že poskytovatel vznikl v průběhu referenčního období, v případě převodu všech majetkových práv 
vztahujících se k poskytování zdravotních služeb podle § 17 odst. 8 zákona, nebo který ošetřil v referenčním 
období 50 a méně pojištěnců, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu celkové úhrady referenčních 
hodnoty srovnatelných poskytovatelů.“ 
Odůvodnění: 
Námi navržená úprava textu je ve vyhlášce již od roku 2015 a pro rok 2018 je stejně upravený text i v příloze č. 
7. 
U segmentů, které upravuje Příloha č. 6 a 7 nastává situace, kdy poskytovatel ošetřuje méně než 50 pacientů 
zpravidla ve dvou případech: 1. poskytovatel vznikl v průběhu referenčního období - což již bod č. 6 řeší 
použitím srovnatelného poskytovatele nebo 2. poskytovatel stále v průběhu času ošetřuje 50 a méně pojištěnců 
- a v tomto případě je nespravedlivé, abychom ho bonifikovali výkonovou úhradou oproti ostatním 
poskytovatelům. 
Zároveň upozorňujeme, že by v návaznosti na přijetí této připomínky bylo vhodné zrušit bod 7. 

NEAKCEPTOVÁNO 
V případě malého počtu 
pojištěnců není vhodná 
regulace pomocí průměrné 
úhrady referenčního 
období. Nejedná se o 
bonifikaci. 

Doporučující 
36 

V Příloze č. 7, bod 2 doporučujeme do textu popisu veličiny POPzpoMh doplnit i číslo diagnózy: 
mozková obrna - (G80) a následky cévních nemocí mozku - I69).      
Odůvodnění: 
Toto doplnění bude představovat zpřesnění textu ustanovení. 

AKCEPTOVÁNO 
 

Doporučující 
37 

V Příloze č. 7, bod 6 zní: 
„Hrazené služby poskytnuté zahraničním pojištěncům se hradí podle seznamu výkonů s použitím hodnoty bodu 
podle bodu 2.“ 
Odůvodnění: 

NEAKCEPTOVÁNO 
Současné ustanovení je 
dle našeho názoru 
jasnější.  V bodu 2 je 
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Tento text lépe vystihuje měsíční výkonovou úhradu pro zahraniční pojištěnce. uveden i regulační 
mechanismus, proto při 
odkazu na bod 2 by nebylo 
jasné, zda se mají nebo 
nemají použít i daná 
regulační omezení. 

Zásadní 126 

V Příloze č.11, výkon 00918 zní: 
00918 Ošetření zubního kazu u dětí do 15 let, 

u těhotných a kojících žen – stálý zub 
Bez ohledu na počet plošek výplně či 
případný počet drobných výplní na 
jednom zubu:  
- u dětí do dne dosažení 15 let věku v 
rozsahu špičáku včetně při použití 
samopolymerujícího kompozita, 
- u dětí do dne dosažení 15 let věku 
nad rozsah špičáků včetně při použití 
skloionomerního cementu, 
- u těhotných a kojících žen při použití 
skloionomerního cementu. 
Není-li použití skloionomerního 
cementu možné z hlediska zdravotního 
stavu pojištěnce, lze použít dózovaný 
amalgám a u těhotných a kojících žen 
v rozsahu špičáků včetně též 
samopolymerující kompozitum.  

Lze vykázat 1 zub/365 dní 
Lokalizace – zub 
Omezení frekvencí se netýká 
případů, kdy opakovaná výplň je 
zhotovena z důvodu komplikací 
ošetřeného zubního kazu nebo 
úrazu – v takovém případě je výplň 
vykázána s jinou diagnózou. Dříve 
než za 1 rok lze vykázat výplň v 
případě vysoké kazivosti při 
závažných celkových 
onemocněních. 
Odbornost – 014; 015; 605 
 

495 Kč 

Odůvodnění: 
Text vychází z citace zákona a navazuje přímo na stylizaci původního znění. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 127 

V Příloze č.11, výkon 00920 zní: 
00920 Ošetření zubního kazu – stálý zub – 

fotokompozitní výplň 
Bez ohledu na počet plošek výplně či 
případný počet drobných výplní na 
jednom zubu. Ošetření zubního kazu 
dočasného zubu při použití 
skloionomerního cementu; není-li 
použití skloionomerního cementu 
možné z hlediska zdravotního stavu 
pojištěnce, lze použít dózovaný 

Lze vykázat 1 zub/365 dní 
Lokalizace – zub 
Odbornost – 014; 015; 605 

350 Kč 

AKCEPTOVÁNO 
Předpokládáme, že byl 
myšlen výkon č. 00922. 
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V Praze 5. listopadu 2017 

Vypracoval: Mgr. Pavlína Žílová Podpis: 

amalgám a v rozsahu špičáků včetně 
též samopolymerující kompozitum. 

Odůvodnění: 
Text vychází z citace zákona a navazuje přímo na stylizaci původního znění. 
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