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III. 

ODŮVODNĚNÍ         

                 

Na základě výjimky udělené ministrem a předsedou Legislativní rady vlády dopisem ze dne 10. dubna 

2018, č. j. 12179/2018-OHR, se k tomuto materiálu nezpracovává hodnocení dopadů regulace (RIA). 

 

 

 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

1. Důvod předložení a cíle 

 

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

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

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

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

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

 

Cílem návrhu je pouze zpřehlednit dosavadní právní úpravu. Návrh obsahuje kompletní seznam všech 

již nyní ve vyhlášce obsažených zdravotních výkonů včetně doplnění v její obecné části, 

přičemž pouze zpřehledňuje bodové ohodnocení jednotlivých zdravotních výkonů, které se již nebude 

muset dopočítávat podle pravidel stanovených v obecné části přílohy vyhlášky, ale toto ohodnocení 

bude uvedeno přímo u jednotlivých výkonů. 

 

Vyhláška obsahuje zejména technickou úpravu, a to zrušení Kapitoly 9 – Navýšení osobních nákladů 

nositelů výkonů a přepočet tohoto navýšení do přímé bodové hodnoty každého zdravotního výkonu.  

Kapitola 9 byla do obecné části vyhlášky č. 134/1998 Sb. zařazena v roce 2016, a to z důvodu 

přislíbeného navýšení osobních nákladů nositelů zdravotních výkonů ve výši 10 %, které bylo v roce 

2016 zvoleno jako kompromisní řešení mezi požadavkem České lékařské komory a původním 

záměrem Ministerstva zdravotnictví nechat výši osobních nákladů beze změny. 

 

Vzhledem k tomu, že v té době (r. 2015) nebylo z časových důvodů technicky možné (nebyla ještě 

funkční elektronická databáze k seznamu zdravotních výkonů) vydat všechny zdravotní výkony 

s tímto navýšením, byla pro zjednodušení vytvořena Kapitola 9, která zaručila přičtení 10 % navýšení 

mzdových indexů k bodové hodnotě každého zdravotního výkonu. Současně ovšem bylo přislíbeno, 

že toto řešení bude považováno pouze za dočasné, a v momentě, kdy to bude technicky možné, bude 

tato Kapitola 9 zrušena a přepočet bude promítnut do všech zdravotních výkonů tím, že je navýšena 

minutová sazba nositelů výkonů o 10 %.  

 

Pro vysvětlení uvádíme, že navýšení osobních nákladů nositelů výkonů se správně musí přepočítat 

v kalkulačním vzorci (na základě času nositele výkonu a mzdového indexu nositelů výkonu), který 

definuje výši bodové hodnoty nositele každého zdravotního výkonu. Tato výše bodové hodnoty 

nositele pak vstupuje do kalkulace přímé a celkové bodové hodnoty zdravotního výkonu.  

 

 

 

Header Page Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAZNG3BX5)



660 
 

2. ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SE ZÁKONEM, 

S MEZINÁRODNÍMI SMLOUVAMI A S PRÁVEM EVROPSKÉ UNIE 

 

A. SOULAD SE ZÁKONEM, K JEHOŽ PROVEDENÍ JE NAVRŽENA, VČETNĚ SOULADU 

SE ZÁKONNÝM ZMOCNĚNÍM K JEJÍMU VYDÁNÍ 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., k jehož provedení je 

navržena, i se zákonem jako takovým. Předkládaný návrh novely vyhlášky je plně v souladu 

s ústavním pořádkem České republiky. 

 

B. SOULAD S MEZINÁRODNÍMI SMLOUVAMI A S PRÁVEM EU 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 

vázána. Obsah předkládaného návrhu není předmětem žádné mezinárodní smlouvy, kterou je Česká 

republika vázána. Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo 

Evropské unie a návrh není s právem Evropské unie v rozporu. Upravovaná problematika je plně 

v kompetenci členských států Evropské unie. 

 

3. PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOPAD NAVRHOVANÉ 

PRÁVNÍ ÚPRAVY 

Vzhledem k tomu, že návrh vyhlášky je ryze technického charakteru, nelze očekávat žádné finanční 

dopady do systému veřejného zdravotního pojištění.  

 

4. ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DOPADŮ NAVRHOVANÉHO 

ŘEŠENÍ VE VZTAHU K ZÁKAZU DISKRIMINACE  

V souvislosti s předloženým návrhem se nepředpokládají dopady v oblasti zákazu diskriminace. 

 

5. DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SOCIÁLNÍ DOPADY NAVRHOVANÉ 

PRÁVNÍ ÚPRAVY 

Navrhovaná novela nebude mít dopad na životní prostředí ani sociální dopady.    

 

6. ZHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU 

K OCHRANĚ SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Návrh neupravuje oblast ochrany soukromí a nakládání s osobními údaji. Navrhované změny se nijak 

nedotknou ochrany osobních údajů dotčených subjektů. Nijak dotčeny nejsou ani děti do 18 let, 

které jsou při poskytování zdravotních služeb povinny se prokazovat (samy nebo prostřednictvím 

zákonného zástupce) platným průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem vydaným příslušnou 

zdravotní pojišťovnou, jak vyplývá z obecné úpravy v ustanovení § 12 písm. h) zákona o veřejném 

zdravotním pojištění. 

 

7. ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

Nepředpokládá se zvýšení korupčních rizik, neboť navrhovaná právní úprava žádným způsobem 

nemění vztahy mezi jednotlivými osobami, které se na regulaci podílí nebo na něž regulace dopadá. 
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8. DOPADY VE VZTAHU K ZÁKAZU DISKRIMINACE A VE VZTAHU 

K ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ 

Návrh neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu se zákazem diskriminace. Dopad 

na rovnost žen a mužů je neutrální. 

 

9. DOPADY NA VÝKON STÁTNÍ STATISTICKÉ SLUŽBY 

Nepředpokládá se dopad návrhu na výkon státní statistické služby. Nedojde k narušení objektivity 

statistických informací či k omezení a zkreslení zveřejňovaných údajů. 

 

10. DOPADY NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 

Dopad na bezpečnost nebo obranu státu není pro navrhovanou novelu vyhlášky relevantní. 
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 II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K čl. I 

 

K bodu 1, 3 (Příloha Kapitola 2 bod 4, Příloha Kapitola 5 bod 9) 

Do obecných pravidel pro vykazování výkonů jsou doplněny v souvislosti se sjednocením 

s elektronickou databází k seznamu zdravotních výkonů zkratky, které vyjadřují další možnosti 

omezení místem, které jsou podmínkou úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Je doplněné 

omezení místem AOD (výkon je proveden ambulantně a současně byl agregován do ošetřovacího dne) 

a SAOD (výkon je proveden ambulantně na specializovaném pracovišti a současně je agregován 

do ošetřovacího dne). Takto označené výkony agregované do výkonu ošetřovací dne zdravotní 

pojišťovna neuhradí v den, kdy je pacient hospitalizován, a to ani poskytovateli lůžkové péče, kde je 

pacient hospitalizován, ani jiným poskytovatelům. Tato omezení se již používají jak ve vyhlášce 

(t. č. pouze pod jinou zkratkou tj. A – pouze ambulantně – agregován do OD; SA pouze 

na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD), tak v elektronické databázi k seznamu 

zdravotních výkonů. 

 

K bodu 2 (Příloha Kapitola 2 bod 6) 

Jedná se o doplnění aktuální výše minutové režijní sazby pro jednotlivé nositele zdravotního výkonu, 

se kterou je kalkulováno v kalkulačním vzorci zdravotního výkonu. Tato sazba zahrnuje 10 % 

navýšení, které bylo zvoleno jako kompromisní řešení mezi požadavkem České lékařské komory a 

původním záměrem Ministerstva zdravotnictví nechat výši osobních nákladů beze změny. 

 

K bodu 4 (Příloha Kapitola 9) 

Vzhledem k tomu, že návrh vyhlášky obsah Kapitoly 9 zapracovává přímo do jednotlivých 

zdravotních výkonů, navrhuje se její zrušení.  Kapitola 9 byla do obecné části vyhlášky č. 134/1998 

Sb. zařazena v roce 2016, a to z důvodu přislíbeného navýšení osobních nákladů nositelů zdravotních 

výkonů ve výši 10 %, které bylo v roce 2016 zvoleno jako kompromisní řešení mezi požadavkem 

České lékařské komory a původním záměrem Ministerstva zdravotnictví nechat výši osobních nákladů 

beze změny. Vzhledem k tomu, že v té době (r. 2015) nebylo z časových důvodů technicky možné 

(nebyla ještě funkční elektronická databáze k seznamu zdravotních výkonů) vydat všechny zdravotní 

výkony s tímto navýšením, byla pro zjednodušení vytvořena Kapitola 9, která zaručila přičtení 10 % 

navýšení mzdových indexů k bodové hodnotě každého zdravotního výkonu. Současně ovšem bylo 

přislíbeno, že toto řešení bude považováno pouze za dočasné, a v momentě, kdy to bude technicky 

možné, bude tato Kapitola 9 zrušena a přepočet bude promítnut do všech zdravotních výkonů. 

 

K bodu 5   

Jedná se o kompletní seznam zdravotních výkonů, který se řadí podle autorských odborností. 

Kompletní seznam je vydán v důsledku zrušení Kapitoly 9 (tj. vzhledem k tomu, že je nutno přepočítat 

body u všech zdravotních výkonů, nelze tuto změnu realizovat jinak, než vydat kompletní seznam 

zdravotních výkonů). 

Současně výkony č. 75347 a 75348 jsou přeřazeny ze skupiny 1 (715) do vyšší skupiny 3 (735). 

 

K čl. II 
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Vzhledem k technickému charakteru vyhlášky se navrhuje, aby vyhláška nabyla účinnosti patnáctým 

dnem po jejím vydání ve Sbírce zákonů.  
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