
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby vykázané v roce 2017 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví ze dne 
17. ledna 2018, s termínem dodání stanovisek do 24. ledna 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 

financí 
K § 2 písm. b) – doporučujeme doplnit odůvodnění, 
proč byla stanovena pro základní kapitační sazbu 
za přepočtený počet pojištěnců podle přílohy č. 2 
úhradové vyhlášky sazba ve výši 48 Kč 
pro poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství 
a poskytovatele v oboru praktické lékařství pro děti 
a dorost a nikoli jiná sazba uvedená ve stejné příloze 
pro daný segment. 

Akceptováno. 
Zvláštní část odůvodnění byla doplněna takto: „Kvůli 
zachování jednoduchosti oceňování byla pro ocenění zvolena 
jednotná základní kapitační platba ve výši 48 Kč, jelikož 
se jedná o minimální výši kapitační platby, kterou mohou 
poskytovatelé v oboru všeobecné praktické lékařství 
a poskytovatelé v oboru praktické lékařství pro děti a dorost 
dostat.“ 

K úvodní větě vyhlášky – nevidíme důvod pro zavedení 
legislativní zkratky „zákon“ a doporučujeme ji vypustit. 

Akceptováno. 

K § 4 – doporučujeme stanovit účinnost vyhlášky 
konkrétním datem (při zachování uvažované 
legisvakance).   

Vysvětleno. 
U návrhu vyhlášky není vzhledem k jejímu technickému 
charakteru datum účinnosti rozhodující. Zdravotní pojišťovny 
mohou nezávisle na datu účinnosti začít oceňovat hned, 
jakmile vyhláška vyjde ve Sbírce zákonů. Účinnost by tedy 
mohla být nastavena například i ke dni vydání ve Sbírce. 
Naopak nevíme, jak rychle bude návrh vyhlášky projednán 
u příslušných pracovních komisí Legislativní rady vlády 
a jak rychle bude následně vyhláška po podpisech obou členů 
vlády vyhlášena ve Sbírce zákonů, proto preferujeme obecnou 
lhůtu před lhůtou stanovenou pevným datem. 
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V Praze 21. dubna 2018 

Vypracoval: Mgr. Petr Peiger Podpis: 
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