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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

pozdějších předpisů 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví ze dne 

24. dubna 2018, s termínem dodání stanovisek do 17. května 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

ČESKOMORAVSKÁ 

KONFEDERACE 

ODBOROVÝCH 

SVAZŮ 

Českomoravská konfederace odborových svazů nemá k 

technickému návrhu vyhlášky připomínky.  

Českomoravská konfederace odborových svazů po 

dohodě s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální 

péče ČR však požaduje nad rámec navrhovaných změn 

upravit mzdové indexy nositelů výkonu – nelékařských 

zdravotnických pracovníků – na průměrný výdělek roku 

2017 podle statistických údajů Ústavu zdravotnických 

informací a statistiky ČR. Tuto připomínku považuje 

ĆMKOS za zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Již v předkládací zprávě bylo uvedeno, že nebude brán zřetel 

na jiné připomínky než na ty, které se týkají technických 

chyb, a proto připomínka nemohla být přijata. 

Dále Českomoravská konfederace odborových svazů 

žádá, aby Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče 

ČR byl zařazen mezi účastníky dohodovacího řízení, 

protože pak jeho odborníci mohou na místě náležitě 

vyargumentovat případné připomínky k jednotlivým 

zdravotním výkonům. Jednání dohodovacího řízení bez 

účasti zástupců Odborového svazu zdravotnictví a 

sociální péče ČR (tedy zástupců zaměstnanců) 

nepovažujeme za přínosné, protože není zapojena 

VYSVĚTLENO 

Již v předkládací zprávě bylo uvedeno, že nebude brán zřetel 

na jiné připomínky než na ty, které se týkají technických 

chyb, a proto připomínka nemohla být přijata.  

Připomínka se netýká seznamu zdravotních výkonů, 

ale zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 

a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 
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pacientská veřejnost. Ještě před několika lety byli 

zástupci Odborového svazu zdravotnictví a sociální 

péče ČR pravidelně zváni k jednání dohodovacího 

řízení jako zástupci pacientů. Tím, že nyní nejsou zváni, 

nemají přímou účast na jednání, dochází k tomu, že 

práva pacientů nejsou dostatečně hájena. Zástupci 

pacientů se dříve mohli k jednotlivým zdravotním 

výkonům vyjadřovat a vznášet, jak kladná, tak i 

záporná stanoviska k jednotlivým zdravotním 

výkonům. ČMKOS podotýká, že bývalý systém jednání 

byl přínosný pro všechny zainteresované strany. Tuto 

připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

V Praze 29. července 2018 

Vypracoval: Mgr. Petr Peiger Podpis: 
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