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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 2019 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 1. srpna 
2018, s termínem dodání stanovisek do 8. srpna 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

1. Českomoravská konfederace odborových svazů 

Zásadní 1 

Nad rámec schválených dohod mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče požadujeme 
alokovat poskytovatelům akutní lůžkové péče a poskytovatelům následné a dlouhodobé lůžkové péče 
dalších 7 mld., tzn. že celková výše objemu financí bude pro tento segment 20 mld. Z hlediska systému 
navrhujeme zvýšit úhrady poskytovatelům lůžkových zdravotnických zařízení o 9 % oproti roku 2018 a zvýšit 
minimální základní sazby pro nemocnice o další 2 000 Kč nad rámec dohod.   
  
Navrhované zvýšené finance je možné získat dvěma způsoby - zvýšit příjmy, nebo snížit finance na 
rezervních fondech zdravotních pojišťoven. K možnému zvýšení příjmů - ČMKOS vznesla zásadní 
připomínku k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2019 a to zvýšit vyměřovací základ pojistného na 
veřejné zdravotní pojištění za osoby, za které je plátcem stát. Pro rok 2019 požadujeme zvýšení o 200 Kč 
oproti stávajícímu stavu, tzn. ze současných 969 Kč na 1 169 Kč, místo 1 018 Kč.   
  
ČMKOS požaduje další finance (7 mld.), jak na zkvalitnění poskytované zdravotní péče, tak na zvýšení 
platových a mzdových tarifů zaměstnancům nemocnic o 10 %, jak bylo dohodnuto na úrovni předsedů tří 
vládnoucích parlamentních stran (za Hnutí ANO předseda Ing. Andrej Babiš) v roce 2016. 
  
Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019 nad 
rámec dohod požadujeme upravit i vzhledem k tomu, že na celostátní úrovni nepůsobí u poskytovatelů 
lůžkové zdravotní péče žádná zaměstnavatelská organizace, která by připomínky uplatnila jako sociální 
partner. Navýšení objemu financí za poskytnutou zdravotní péči je plně v gesci Ministerstva zdravotnictví a 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ministerstvo zdravotnictví 
posuzuje dohody pouze 
z hlediska souladu 
s právními předpisy a 
veřejným zájmem.  
 
Ministerstvo zdravotnictví 
mnohokrát deklarovalo, že 
nebude zvýhodňovat jeden 
segment zdravotní péče na 
úkor jiných. Není to žádoucí 
i z důvodu toho, že 
Evropská komise 
v současné době prošetřuje 
stížnost na nedovolenou 
podporu České republiky 
nemocnicím, jelikož 
v posledních letech měly 
nemocnice výrazně vyšší 
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navýšení úhrad za poskytovanou zdravotní péči, které umožní zvýšení platových a mzdových tarifů pro 
všechny zaměstnance poskytovatelů lůžkové zdravotní péče bude významným stabilizačním prvkem pro 
personál nemocnic. 
  
Znovu důrazně upozorňujeme, že v českých nemocnicích chybí zaměstnanci všech profesí a nemocnice se 
dostaly do spirály personální krize. V nemocnicích je často porušován zákoník práce, dle statistických 
propočtů UZIS chybí na obsazení směn podle zákona 3 000 lékařů. Nedostatek všeobecných sester a 
dalších nelékařských profesí způsobuje, jak porušování zákoníku práce, tak dalších návazných právních 
předpisů a jeho důsledkem jsou uzavřená oddělení a snížený počet lůžek v lůžkových zdravotnických 
zařízeních. 
 
Snížený počet lůžek zhoršuje dostupnost a kvalitu poskytované zdravotní péče. Důrazně varujeme, že 
nedostatek zdravotnického personálu může v mnoha nemocnicích vést k akutnímu ohrožení pacientů a 
kolapsu lůžkové péče. 
  
Navýšení úhrad poskytovatelům akutní lůžkové péče a poskytovatelům následné a dlouhodobé lůžkové 
péče o dalších 7 mld. je pro udržení dostupnosti a kvality poskytované zdravotní péče zásadní.   

navýšení než ambulantní 
specialisté kvůli růstům 
tarifních platů (2x 5 % a 2x 
10 %). 
 
Zásah do dohody a 
navýšení jednomu 
segmentu není tedy jistě 
veřejný zájem.  
 
Navíc pro požadované 
navýšení nejsou dostatečné 
finanční prostředky. 
Ministerstvo financí žádost 
Ministerstva zdravotnictví o 
navýšení platby za státní 
pojištěnce několikrát 
odmítlo a nepředpokládá se 
v dalším roce další 
navýšení. 
 
V době ekonomického růstu 
je velmi důležité tvořit 
rezervy zdravotních 
pojišťoven, aby byl systém 
veřejného zdravotního 
pojištění stabilní v době 
krize. 
 
Ministerstvo zdravotnictví 
preferuje, aby navýšení 
úhrad mohli poskytovatelé 
zdravotních služeb rozdělit 
dle svých priorit. V 
segmentu lůžkové péče 
došlo k dohodě o 
průměrném nárůstu 
základních úhrad o 5 % 
oproti roku 2018. Tento růst 
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úhrad je možné využít na 
růst platů a mezd dle 
uvážení jednotlivých 
poskytovatelů. Někde tedy 
může dojít pouze 
k navýšení platů 
nelékařských 
zdravotnických pracovníků, 
v jiných nemocnicích může 
dojít k nárůstu platů a mezd 
všech zdravotníků a jinde, 
kde nemají personální 
problém, mohou finanční 
prostředky využít na 
investice a zvyšování 
kvality péče. 

Zásadní 2 

Požadujeme kompenzaci zvláštního příplatku za směnnost pro nelékařské zdravotnické pracovníky také u 
odbornosti 913, 925, 926 a u poskytovatele zdravotnické záchranné služby. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Pro rok 2019 v těchto 
segmentech došlo 
k dohodě, není žádoucí do 
dohody zasahovat a 
zvýhodňovat tak určité 
segmenty (odůvodnění viz 
výše).  
Dle rozhodnutí Ústavního 
soudu nejsou úhrady 
odbornosti 913 ani 
stanoveny úhradovou 
vyhláškou. 
 
Pokud dojde ke 
stanovení/navýšení 
příplatku za směnnost i u 
dalších zdravotníků 
(záchranáři atd.), je nutné 
financovat toto navýšení z 5 
% navýšení úhrad 
v úhradové vyhlášce nebo 
se domluvit se zdravotními 
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pojišťovnami na navýšení 
nad rámec úhradové 
vyhlášky nebo zajistit jiné 
financování (kraje atd.). 

Zásadní 3 

V části Odůvodnění, I. Obecná část, bod 1. 5.  
ČMKOS požaduje upravit a doplnit v odstavci Prioritami pro uzavírání dohod bylo: 
 V bodě 2 nahradit slovo umožnit slovem zajistit a doplnit odstavec o bod 3 ve znění:   
 

 Umožnit navýšení platů a mezd pracovníkům ve zdravotnictví podle novely nařízení vlády č. 
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

 
Na základě dohod mezi zdravotními pojišťovnami, poskytovateli zdravotní péče, ministrem zdravotnictví a 
odbory, zabezpečí úhradová vyhláška finance ke zvýšení zvláštního příplatku za práci ve směnách 
nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Pro uvedené zaměstnance nemocnic, příspěvkových organizací 
bude příplatek přiznán příslušným nařízením vlády, který se připravuje. 
 
Pro zaměstnance nemocnic obchodních společností je právní řešení zákonnou či podzákonnou normou ve 
fázi jednání. Pro případ, že by se právní úprava nestačila schválit do 31. 12. 2018, je nutné alespoň vytvořit 
jistotu pro kolektivní vyjednávání, popř. individuální sjednání. 
 
V současné době se vyjednává o zvýšení platových tarifů a základních mezd zaměstnanců ve zdravotnictví. 
ČMKOS požaduje, aby se tak, jak se budou zvyšovat platové tarify zaměstnancům příspěvkových 
organizací, navyšovaly základní mzdy zaměstnanců v nemocnicích, obchodních společnostech. 
Úhradovou vyhláškou lze zajistit finance ke zvýšení platů a mezd o 5 – 10 %, opět je nutné zajistit informaci 
pro jednání o platech a mzdách.  
 
Vycházíme-li z předpokladu, že zdravotním pojišťovnám zůstane na kontech ke konci roku 2018 v součtu 
zhruba 11,7 miliard Kč, tyto mají beze zbytku naplněny rezervní fondy, požadujeme zvýšit hodnotu bodu. 
Tím se zvýší úhrada zdravotním zařízením, která mohou tyto finanční prostředky použít na zvýšení mezd o 
10 % požadovaných ČMKOS namísto 6,5 % předpokládaných v návrhu Vyhlášky. 
Tento požadavek podporuje i očekávané saldo zdravotních pojišťoven v součtu +3,3 miliard korun. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Věta bude upravena 
následovně:  „Zajistit 
dostatečné finanční 
prostředky na plánované 
navýšení zvláštních 
příplatků nelékařským 
zdravotníkům, kteří pracují 
střídavě v různých 
směnách v rámci 
třísměnného nebo 
nepřetržitého provozního 
režimu u poskytovatelů 
zdravotních služeb lůžkové 
péče.“ 
 
Jelikož prioritou pro 
uzavírání dohod nebylo 
navýšení tarifů, právě 
naopak - dohody jsou 
podmíněny tím, že se tarify 
měnit nebudou, nelze bod 3 
do výčtu zahrnout. Bude ale 

doplněna do bodu 3.5 (i) 

věta „Navýšení paušální 
úhrad umožňuje růst 
tarifních platů a analogický 
růst mezd o 5-10 % v 
závislosti na osobních 
nákladech daného 
poskytovatele.“ 
 
V době ekonomického růstu 
je velmi důležité tvořit 
rezervy zdravotních 
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pojišťoven, aby byl systém 
veřejného zdravotního 
pojištění stabilní v době 
krize. 

Zásadní 4 

V bodu § 5 a příloze č. 1, části B:  
ČMKOS požaduje zvýšit paušální sazbu v roce 2019 z původních 105 % na 109 % v roce 2018 pro 
následnou lůžkovou zdravotní péči (odborné léčebné ústavy, léčebny dlouhodobě nemocných, 
ošetřovatelská lůžka, hospice). 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ministerstvo zdravotnictví 
mnohokrát deklarovalo, že 
nebude zvýhodňovat jeden 
segment zdravotní péče na 
úkor jiných. 
 
Navíc pro požadované 
navýšení nejsou dostatečné 
finanční prostředky. Dále 
v době ekonomického růstu 
je velmi důležité tvořit 
rezervy zdravotních 
pojišťoven, aby byl systém 
veřejného zdravotního 
pojištění stabilní v době 
krize. 
 
Ministerstvo zdravotnictví 
preferuje, aby navýšení 
úhrad mohli poskytovatelé 
zdravotních služeb rozdělit 
dle svých priorit. V 
segmentu lůžkové péče 
došlo k dohodě o 
průměrném nárůstu 
základních úhrad o 5 % 
oproti roku 2018. Tento růst 
úhrad je možné využít na 
růst platů a mezd dle 
uvážení jednotlivých 
poskytovatelů. Někde tedy 
může dojít pouze 
k navýšení platů 
nelékařských 
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zdravotnických ů, u jiných 
poskytovatelů může dojít 
k nárůstu platů a mezd 
všech zdravotníků a jinde, 
kde nemají personální 
problém, mohou finanční 
prostředky využít na 
investice a zvyšování 
kvality péče. 

Zásadní 5 

Bod 3.5 (iv): 
Dále opět dochází k navýšení úhrady z důvodu kompenzace zvýšených osobních nákladů poskytovatelů 
zdravotních služeb v důsledku navýšení příplatku za směnnost sester o 5 000 Kč a zároveň zvýšení 
příplatku za směnnost ostatního ošetřovatelského personálu. Navýšení úhrady je technicky zajištěno pomocí 
úhrady za vykázané ošetřovací dny, přičemž různé typy ošetřovacích dnů jsou různě oceněny (v závislosti 
na jejich personální náročnosti). Tato úhrada je podmíněna vykázáním ošetřovacích dnů v hodnoceném 
období alespoň v hodnotě 80 % počtu dnů vykázaných v referenčním období. V tomto bodě bylo na žádost 
zástupců segmentu a po schválení zdravotních pojišťoven zasaženo do znění uzavřené dohody, jelikož se 
jednalo o tiskovou chybu, kdy navýšení bylo alokováno i na nelékařské zdravotníky s odborným dohledem, 
ale v názvu proměnné to nebylo uvedeno. Terminologie tak byla změněna napříč přílohou č. 1 i v části B, 
která se týká úhrad následné a dlouhodobé lůžkové péče. 
 
ČMKOS souhlasí s výše uvedeným textem, protože je účelem lépe garantovat navýšení prostředků na 
směnnost i při možném snížení produkce. 

AKCEPTOVÁNO 
Text v odůvodnění zůstane. 

2. Česká lékárnická komora 

Zásadní 1 

Navržené znění neodpovídá výsledku dohodovacího řízení, v němž bylo sjednáno, že bude úhrada za 
signální výkon č. 09552 činit 18,50 Kč. V návrhu se objevuje částka 14 Kč s tím, že maximální úhrada za 
vykázané výkony bude vypočítána nikoliv jako dosavadní násobek počtu receptů, ale jako násobek počtu 
položek na receptu v roce 2014. Z důvodové zprávy plyne, že předkladatel navrhuje, aby úhrada signálního 
výkonu ve výši 14 Kč byla poskytována za vydávanou položku, nikoliv za vydávaný recept. Pokud by tomu 
tak skutečně bylo, ČLnK by k principu této změny neměla připomínky. Jinak řečeno, ČLnK souhlasí s tím, že 
by úhrada namísto sjednané částky za recept byla hrazena jako částka za položku na receptu. Namítá ale, 
že tato změna nebyla se zástupci lékárenského segmentu nijak projednána a ti se o ní dozvěděli až z 
předloženého návrhu vyhlášky. 

VYSVĚTLENO 
Znění je v souladu 
s dohodou. Nejedná se o 
14 Kč na recept, ale na 
položku na recept. Bude 
upraveno i znění výkonu 
v Seznamu zdravotních 
výkonů. 

Zásadní 2 

Znění návrhu vyhlášky je právně vadné, pokud používá pojem „položka na receptu“. Tento pojem není v 
jiných předpisech užíván. Je třeba vycházet ze znění vyhlášky č. 54/2008 Sb., která pro to, co je všeobecně, 
nikoliv právně, vnímáno jako položka, používá pojem „druh léčivého přípravku“. ČLnK proto navrhuje, aby 
místo „položka receptu“ byl použit „druh předepsaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní 
lékařské účely“. 

AKCEPTOVÁNO 
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Zásadní 3 

Navržené znění samo o sobě neumožňuje úhradu 14 Kč za položku (druh léčivého přípravku nebo potraviny 
pro zvláštní lékařské účely). Položka má podle návrhu vliv jen na výpočet maximální úhrady. K tomu, aby 
bylo skutečně možné hradit 14 Kč za položku, je nezbytné, aby došlo ke změně obsahu popisu signálního 
výkonu č. 09552 v seznamu výkonů. Nepostačí pouhá změna názvu výkonu. Musí dojít ke změně omezení 
frekvencí z „1/1 recept“ na „1/1 druh předepsaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské 
účely“. Je možné, že předkladatel tuto změnu připravil. ČLnK s tím ale nebyla seznámena. Proto žádá o 
předložení zamýšlené změny v seznamu výkonů. 

AKCEPTOVÁNO 
Změna signálního výkonu 
včetně požadovaných změn 
je připravena v novele 
Seznamu zdravotních 
výkonů, která bude zaslána 
do připomínkového řízení 
během srpna. 

Zásadní 4 

ČLnK dále navrhuje, aby byl zaveden nový výkon do seznamu výkonů v této podobě: 
 
„Název – OVĚŘENÍ PRAVOSTI BALENÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU PŘI JEHO VÝDEJI   
Kategorie P    
OF 1/1 balení vydávaného léčivého přípravku    
OM BOM - bez omezení        
Čas výkonu 0  ZUM ne 
Body 0  ZULP ne 
 
Popis - Vykazuje se současně s výdejem každého balení léčivého přípravku, plně či částečně hrazeného z 
veřejného zdravotního pojištění, pojištěnci za práci farmaceuta při výdeji léčiva na recept spojenou s 
ověřením pravosti a zneplatněním identifikátoru léčivého přípravku” 
a tomuto výkonu byla stanovena v úhradové vyhlášce úhrada ve výši 5 Kč. 
Lékárny se v roce 2019 budou muset vypořádat s další novou povinností – ověřováním pravosti léčivých 
přípravků. Aby ji mohly lékárny řádně plnit, budou muset vynaložit značné náklady na úpravu svých 
informačních systémů, proškolení zaměstnanců, zavedení procesu ověřování a jeho kontrolu, i na samotný 
výkon ověřování. I bez ověřování pravosti léčivých přípravků je ekonomická situace značně napjatá. Lékárny 
v posledních letech musí absorbovat elektronickou preskripci, stále se zpřísňující podmínky provozu lékáren, 
individualizaci objednávek léčivých přípravků atd. To vše bez patřičného navýšení odměny za poskytované 
zdravotní služby lékárenské péče. Mají-li se nyní vypořádat i novým systémem ověřování pravosti léčivých 
přípravků, musí jim být odměna za jejich hlavní činnost, tedy výdej léčivých přípravků, navýšena. 

VYSVĚTLENO  
Nejedná se o připomínku 
k úhradové vyhlášce.  
 
Česká lékárnická komora 
měla výkon předložit 
standardní cestou. 
Doporučujeme tedy výkon 
předložit na pracovní 
skupinu k Seznamu 
zdravotních výkonů, jak 
ukládá zákon.  
 
Až když je výkon projednán 
na pracovní skupině, může 
být zařazen do novely 
Seznamu zdravotních 
výkonů. 

Zásadní 5 

ČLnK zaznamenává opakované stížnosti z lékáren na trvalé snižování úhrad za signální výkony v důsledku 
přechodů pojištěnců mezi zdravotními pojišťovnami. Pokud platí, že maximální úhradu podle vyhlášky si 
počítá každá zdravotní pojišťovna svou, a referenčním zůstává už několik let rok 2014, pak do lékáren chodí 
stále větší počet pojištěnců, za něž si lékárny nemohou uplatnit úhradu za signální výkon. Jde o pojištěnce, 
kteří změnili zdravotní pojišťovnu. Lékárny pak u pojišťoven, od nichž pojištěnci odešli, limit nedočerpají, a u 
pojišťoven, k nimž pojištěnci přešli, nemohou limit o nedočerpané úhrady navýšit. Tento efekt se zvýrazňuje, 
pokud referenční rok zůstává stále v roce 2014. 
 
Limitace nespravedlivě omezují počet uplatnitelných signálních výkonů i lékárnám, které vykazují větší počet 
výdejů léčivých přípravků než v referenčním roce. K tomu přitom nedochází proto, že by lékárny samy měli 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o dohodu 
z dohodovacího řízení.  
Zástupci segmentu si tuto 
limitaci odsouhlasili 
v dohodě v rámci 
dohodovacího řízení. 
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možnost rozhodovat o množství předepsaných léků, to přísluší lékařům. Ke zvýšení nejčastěji dochází proto, 
že pacienti mění lékárny, kolem lékárny vznikají ordinace lékařů, nebo lékárny dokážou svým přístupem k 
pacientovi zvýšit jejich zájem o ně. 
 
ČLnK z výše uvedených důvodů navrhuje, aby bylo omezení maximální úhrady zcela zrušeno. 

3. Unie zaměstnavatelských svazů České republiky 

Zásadní 1 

V příloze č. 1, část A, bod 2 - Individuálně smluvně sjednaná složka úhrady, podbod 2.2.2, písmeno f) se 
slova „Hereditární angioedém“ zrušují. 
Odůvodnění: 
Z důvodů duplicitního uvedení Hereditárního angioedému v bodech 2.2.1 a 2.2.2 navrhujeme úpravu textu. 

AKCEPTOVÁNO 

4. Česká stomatologická komora 

Doporučující 1 

k příloze č. 11 kódu 00948 
V popisu výkonu chybí za slovem „imunosuprimovaných“ čárka. Navazující text „vykazuje se s dg. …“ se 
nevztahuje pouze k imunosuprimovaným pacientům, ale ke každému vykázání předmětného kódu. Text bez 
čárky je nejasný a navozuje dojem, že pravidlo o vykazování s konkrétní diagnózou se vztahuje jen na 
některé skupiny pacientů. 

AKCEPTOVÁNO 

5. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Doporučující 1 

K odůvodnění 
Vyhlášku o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení vydává 
Ministerstvo zdravotnictví na základě zmocnění obsaženého v § 17 odst. 5 zákona o veřejném zdravotním 
pojištění vždy pro následující kalendářní rok. S ohledem na tuto skutečnost upozorňujeme, že v odůvodnění 
návrhu vyhlášky (str. 121, druhý odstavec shora) je podle našeho názoru chybně uvedeno, že dohodovací 
řízení k úhradám na rok 2019 probíhalo v období od 30. ledna 2017 do 19. června 2017“. Náš názor opíráme 
o tiskovou zprávu Ministerstva zdravotnictví z 19. června 2018 - „Dohodovací řízení skončilo historickým 
úspěchem, všechny segmenty se dohodly“. 

AKCEPTOVÁNO 
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