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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

 

I. Obecná část 
Podle schváleného Plánu přípravy vyhlášek na rok 2019 se k tomuto materiálu nezpracovává 
hodnocení dopadů regulace (RIA). 
 

A. VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY, 
ODŮVODNĚNÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ, ZHODNOCENÍ PLATNÉHO PRÁVNÍHO 
STAVU 

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 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 vyhlášky je provést nezbytné změny v seznamu zdravotních výkonů - tj. zařazení nových 
výkonů, aktualizace stávajících výkonů, na základě § 17b zákona č. 48/1997 Sb., které svým obsahem 
(materiály, léky, přístroje) neodpovídaly skutečnosti, vyřazení výkonů, které se již nepoužívaly při 
vykazování zdravotní péče a byly nahrazeny modernějšími metodami či technologiemi. V souvislosti 
se zařazováním nových výkonů dochází i k doplnění, popř. inovaci pravidel pro vykazování. Tato 
pravidla jsou popsána v obecné části vyhlášky. Vyhláškou jsou také odstraněny nepřesnosti ve 
formulacích (např. v popisech výkonů - zkratky, nejasná časová vymezení atd.), které mohly 
způsobovat nejasný výklad.  
 
1. Důvod předložení a cíle 
 

1.1. Název 
 

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

 
1.2. Definice problému 

 
Návrh vyhlášky obsahuje v návaznosti na jednání poradního orgánu ministra zdravotnictví – Pracovní 
skupiny k seznamu zdravotních výkonů (dále jen „Pracovní skupina“) novelizaci stávajících 
zdravotních výkonů, zařazení nových zdravotních výkonů a zrušení nepoužívaných zdravotních 
výkonů. V návrhu vyhlášky je zařazeno rovněž několik zdravotních výkonů, které nebyly doporučeny 
Pracovní skupinou, ale Ministerstvo zdravotnictví je v souladu s veřejným zájmem do návrhu 
vyhlášky zařadilo. Celkově návrh obsahuje zařazení či aktualizaci 103 zdravotních výkonů a 1 
zdravotní výkon je navržen ke zrušení. 
 
Navrhovaná novelizace vyhlášky je vyvolána zejména nutností: 

1. zařadit do vyhlášky 28 nových zdravotních výkonů, 
2. vyřadit z vyhlášky 1 obsoletní zdravotní výkon již vzhledem k novějším medicínským 

metodám, 
3. zařadit 1 nový ošetřovací den, 
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4. zařadit 1 nový výkon přepravy, 
5. zajistit odstranění technických nedostatků vyhlášky (např. úprava definice omezení místem 

v Kapitole 1, technická úprava výkonů urologie), 
6. aktualizovat 74 stávajících zdravotních výkonů (např. zdravotní výkony odbornosti 002 – 

praktické lékařství pro děti a dorost, 014 – klinická stomatologie, 107 – kardiologie, 202 – 
hematologie, 501 – chirurgie, 813 – laboratoř alergologická a imunologická), 

7. zařadit ve veřejném zájmu v souvislosti s rozvojem medicínských oborů výkony všeobecného 
praktického lékařství, praktického lékařství pro děti a dorost, diabetologie, hematologie, 
psychiatrie, chirurgie, otorinolaryngologie a oftalmologie. 

 
 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 
Podle § 17b zákona č. 48/1997 Sb. zařazení, změnu či vyřazení zdravotního výkonu ze seznamu 
zdravotních výkonů navrhují Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovna nebo příslušná odborná 
společnost sdružená v České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, profesní organizace nebo 
odborná společnost, která sdružuje fyzické osoby s odbornou nebo specializovanou způsobilostí 
vykonávající zdravotnické povolání. Každý návrh registračního listu zdravotního výkonu musí 
obsahovat název, zdůvodnění návrhu, popis zdravotního výkonu a jeho provedení, pravidla pro jeho 
vykazování a podklady pro výpočet jeho bodové hodnoty. Současně se u návrhu posuzuje účinnost 
zdravotního výkonu a porovnání s prokázaným léčebným přínosem existujících postupů ve stejné nebo 
podobné indikaci. Ministerstvo zdravotnictví vzory návrhu registračního listu zdravotního výkonu 
včetně pokynů pro jeho vyplnění zveřejňuje na internetových stránkách. Na internetových stránkách 
Ministerstva zdravotnictví jsou návrhy předložených návrhu registračních listů zdravotních výkonů 
vyvěšeny pod dobu 30 dnů (http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/navrhy-registracnich-
listu_12340_998_3.html). 
 
Návrhy jednotlivých zdravotních výkonů, které jsou uvedeny ve zvláštní části, postup stanovený 
v § 17b zákona 48/1997 Sb. naplnily.  
 
V současné době se postupuje podle vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních 
výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 143/2018 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. srpna 
2018. Vyhláška je zpravidla novelizována jednou ročně.   
 
Na základě rozvoje jednotlivých medicínských disciplín a dalších navazujících oborů kontinuálně 
probíhá proces zařazování nových zdravotních výkonů do vyhlášky, změn v obsahu zařazených 
zdravotních výkonů a vyřazování některých zdravotních výkonů, které již nevyhovují medicínským 
poznatkům. Vznikají celé nové medicínské obory, s nimiž přicházejí také nové možnosti léčení, 
prodloužení a zkvalitnění lidského života. Současně technický pokrok umožňuje medicínské využití 
zcela nových technologií, materiálů či konstrukci zcela nových přístrojů, nových typů zdravotních 
pomůcek apod. Vznik, změna a případně zánik jednotlivých zdravotních výkonů je tedy výsledkem 
určitého objektivního vývoje, který je podmíněn rozvojem medicíny jako takové a ostatními změnami 
ve zdravotnictví. Trvalým a nutným požadavkem na vyhlášku a smyslem její každoroční novelizace 
pak je, aby vyhláška odpovídala aktuálnímu stavu medicíny, organizaci systému veřejného 
zdravotního pojištění a tomu, jaké zdravotní služby jsou reálně poskytovány. 
 
Výše uvedený trend je objektivně dán a je třeba adekvátním způsobem reagovat tak, aby vyhláška 
v maximální dosažitelné míře odpovídala stavu vědeckého poznání a požadavku na racionální 
vynakládání prostředků veřejného zdravotního pojištění. Medicína se neustále vyvíjí a posouvá, a aby 
byly pacientům zajištěny kvalitní zdravotní služby, je zapotřebí s tímto vývojem zachovávat krok 
a vyhlášku průběžně novelizovat a udržovat ji aktuální. Jednotlivé zdravotní výkony je přitom třeba 
odborně posuzovat především z medicínských hledisek, k čemuž slouží zmíněná Pracovní skupina. 
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1.4. Identifikace dotčených subjektů 
 
Subjekty dotčenými návrhem vyhlášky jsou účastníci systému veřejného zdravotního pojištění, 
tj. poskytovatelé zdravotních služeb, zdravotní pojišťovny, pojištěnci veřejného zdravotního pojištění 
a další osoby, kterým jsou poskytovány zdravotní služby. 
 
 

1.5. Popis cílového stavu 
 
Cílem tohoto návrhu je provést nezbytné změny ve vyhlášce s ohledem na:  

1) změny nutné z hlediska platné a účinné právní úpravy, 
2) rozvoj jednotlivých medicínských oborů, 
3) míru inflace, která je vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, 
4) veřejný zájem na zajištění zdravotních služeb. 

 
Podrobněji jsou jednotlivé změny vysvětleny ve zvláštní části odůvodnění. 
 
 

1.6. Zhodnocení rizika 
 
Zachování vyhlášky v současné podobě by znamenalo nereflektování změn právního řádu i zastavení 
pokroku medicíny s tím, že prostředky veřejného zdravotního pojištění by nebyly vynakládány 
racionálně, v souladu s reálným stavem v oblasti zdravotních výkonů. Byl by tedy konzervován již 
překonaný stav. 
 
Novela stávající vyhlášky tak, jak je navrhováno, v oblasti legislativní reflektuje podmínky stanovené:  

• zákonem č. 48/1997 Sb., 
• zákonem č. 374/2011, o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů, 
• zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a 

specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a 
farmaceuta, 

• zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním 
zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, 

• vyhláškou č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a 
farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů 
 

Nejdůležitější změny jednotlivých medicínských oborů jsou: 
1. zařazení nových zdravotních výkonů na základě doporučení Pracovní skupiny v těchto 

oblastech: 
 všeobecné praktické lékařství 
 výkon přepravy (Kapitola 8 obecné části) 
 praktického lékařství pro děti a dorost 
 vnitřního lékařství 
 diabetologie 
 nefrologie 
 neonatologie 
 psychiatrie 
 neurologie 
 ortopedie 
 plastické chirurgie 
 otorinolaryngologie 
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 foniatrie 
 klinické biochemie 
 laboratoře lékařské genetiky 
 laboratoře hematologické 
 psychiatrické sestry 
 univerzálních mezioborových výkonů 

 
2. zrušení obsoletních výkonů, popř. již vzhledem k novějším medicínským metodám, 

nepoužívaných zdravotních výkonů 
 jedná se především o výkon odbornosti 616 – ortopedie – skupina 1 

 
3. úpravy stávajících zdravotních výkonů z technického hlediska a v souladu s platnou 

legislativou (např. textová úprava popisů výkonů urgentní medicíny). 
 

4. zařazení nového Ošetřovacího dne následné komplexní intenzivní rehabilitační léčby u 
pacientů s poškozením mozku 

 
Nejdůležitější změny ve výkonech ve veřejném zájmu na zajištění zdravotních služeb jsou: 
Zařazení nových výkonů v oblasti:  
 

• Všeobecné praktické lékařství 
Zařazení tří nových výkonů, které souvisí s některými zásadními změnami v organizaci 
zdravotní péče a souvisí úzce s připravovanou koncepcí změn primární péče. Konkrétně se 
jedná o zařazení výkonů pro podporu „Standardu při poskytování a vykazování výkonů 
screeningu nádorů kolorekta v České republice“.  

 
• Praktického lékařství pro děti a dorost 

Transkutánní koncentrace bilirubinu, která se vztahuje ke koncentraci sérového bilirubinu, 
může být okamžitě a neinvazivně změřena přiložením detektoru přístroje na pokožku 
novorozence. Jedná se o šetrnou, rychlou a neinvazivní metodu, která novorozence nezatěžuje. 
V případě hyperbilirubinemie slouží k monitoraci a ev. indikaci dalšího vyšetření a terapii. 
 

 Otoskopické vyšetření v ordinaci praktického lékaře je nezbytnou součástí diferenciální 
 diagnostiky horečnatých stavů a bolestí ucha zejm. u dětí – odlišení zánětu zevního zvukovodu 
 a cizího tělesa ve zvukovodu. Zavedení výkonu zajistí zvýšení dostupnosti otoskopického 
 vyšetření pro pacienta.  

 
• Diabetologie 

Zařazení nového výkonu, který zajistí skupinovou edukaci diabetiků, která je součástí 
diabetologické péče podle Doporučených postupů České diabetologické společnosti ČLS JEP 
i podle Národního diabetologického programu. Tento výkon není dosud v seznamu 
zdravotních výkonů zařazen. Navazuje na první individuální fázi edukace po zjištění diabetu a 
umožňuje komplexní edukaci zaměřenou především na selfmonitoring, samostatné zvládání 
diabetu a režimových opatření, na prevenci jeho akutních i pozdních komplikací.  

 
• Hematologie 

Jedná se o úpravu stávajícího výkonu. Ve výkonu dochází k úpravě nositele výkonu, který smí 
výkon provádět a dochází k úpravě ceny přímo spotřebovaného materiálu (jednorázový vak), 
který již neodpovídal současným reálným nákladům. 
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• Psychiatrie, neurologie 
 Návrh výkonu vyplývá z potřeby společné interpretace psychiatrického a neurologického 
 vyšetření pacienta neurologem + psychiatrem ve stejný den, s potřebou stanovit společný 
 (mezioborový) diagnostický nebo léčebný postup. Obory neurologie a psychiatrie jsou úzce 
 provázány, což se projevuje u řady onemocnění, která mají svá specifické neurologické a 
 psychické projevy. Jde především o skupinu neurodegenerativních a autoimunitních chorob. 
 Společným jmenovatelem této skupiny je progresivní průběh, obtížná terapie a nutnost 
 komplexního přístupu k léčbě. 
 

• Otorinolaryngologie 
 Zařazení nového výkonu k zajištění záchytu získané poruchy sluchu (vzácně poruchy sluchu 
 vrozené s pozdním nástupem) u dětí před zahájením školní docházky a k poskytnutí následné 
 péče  tak, aby se zamezilo opoždění vývoje komunikačních schopností a školních 
 dovedností dětí.   
 

• Oftalmologie 
Zařazení nového výkonu, který významně přispěje ke zvýšení míry záchytu a ke zpřesnění 
diagnostiky celého spektra patologií sítnice (věkem podmíněná makulární degenerace, 
diabetický makulární edém, retinální venózní okluze, myopická chorioideální 
neovaskularizace, zánět zadního segmentu oka v rámci neinfekční uveitidy).  Vyšetření 
napomáhá při rozhodování o indikaci léčby a při rozhodování o nutnosti opakování léčby, dále 
umožňuje přesné sledování výsledků léčby. Zpřesnění diagnostiky vede k účelnému 
vynakládání finančních prostředků na léčbu, což vede ve výsledku ke zlevnění celého 
léčebného procesu.  

 
• Univerzální mezioborové výkony 

 Jedná se o aktualizaci stávajícího signálního výkonu pro výdej jednoho druhu léčivého 
 přípravku.  Skupina poskytovatelů lékárenské a klinicko-farmaceutické péče navrhuje úpravu 
 názvu, popisu a omezení frekvence (1/1 recept na 1/1 druh léčivého přípravku). 
 

• Výkon přepravy 
Přeprava sanitním vozidlem pacienta s nadměrnou tělesnou hmotností vyžaduje až 4x větší 
počet pracovníků obsluhy sanitního vozidla nebo účast speciálně vycvičených a vybavených 
složek, aby byla zajištěna bezpečná manipulace s pacientem při překonávání vertikálních i 
horizontálních překážek při jeho nakládání a vykládání. 

 
Vydání vyhlášky, která odpovídá dosaženému stavu medicíny i organizace zdravotnictví, je 
předpokladem pro správné fungování systému poskytování hrazených zdravotních služeb. Proto 
předkladatel považuje ponechání dosavadní úpravy a neprovedení novelizace vyhlášky za nežádoucí. 
Žádoucí naopak je dosažení stavu, kdy poskytnuté zdravotní služby budou hrazeny adekvátně 
prostřednictvím úhrady provedených zdravotních výkonů, přičemž tyto zdravotní výkony budou 
odpovídat skutečně poskytnutým zdravotním službám. 
 
Přínos navrhované vyhlášky je tedy především v kvalitativní rovině. Novelizovaná vyhláška bude 
reflektovat současnou úroveň medicínského poznání, změny jiných právních předpisů a dojde též k 
opravě některých nepřesností, na které bylo upozorněno při praktické aplikaci vyhlášky. 
 
 
2. Implementace opatření a vynucování  
 
Za implementaci regulace budou odpovídat poskytovatelé zdravotních služeb a zdravotní pojišťovny. 
Ve všech případech jde o činnosti, které jsou poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními 
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pojišťovnami již prováděny. Přezkum účinnosti navržených legislativních opatření provádí 
Ministerstvo zdravotnictví v rámci své kontrolní činnosti, v součinnosti s Ministerstvem financí, popř. 
prostřednictvím zástupců státu ve statutárních orgánech zdravotních pojišťoven. 
 
3. Přezkum účinnosti regulace 
 
Přezkum účinnosti regulace bude prováděn průběžně Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci 
s dotčenými subjekty. Jako platforma pro tento přezkum bude sloužit Pracovní skupina. 
 
Konzultace a zdroje dat 
 
Konzultace byly provedeny formou projednání a schválení navržených změn výše uvedené vyhlášky 
v  Pracovní skupině za účasti zástupců České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, 
Otevřeného svazu zdravotních pojišťoven ČR, Svazu zdravotních pojišťoven ČR, Asociace nemocnic 
ČR, České asociace sester, České lékařské komory, Sdružení ambulantních specialistů, Sdružení 
praktických lékařů ČR, České farmaceutické společnosti ČLS JEP a Ministerstva zdravotnictví. 
Projednávání navržených změn se rovněž účastní zástupce zastřešující pacientské organizace. Pracovní 
skupina je odborná platforma, kde se v pravidelných intervalech (obvykle každý měsíc) osobně 
scházejí zástupci výše uvedených subjektů. Účelem schůzek pracovní skupiny je projednání 
navržených změn vyhlášky. Těmi jsou úpravy stávajících výkonů, zavedení nových výkonů a 
vypuštění zdravotních výkonů, které již v praxi nejsou prováděny. Změny jsou projednávány 
s odbornými společnostmi a zdravotními pojišťovnami tak, aby všechny zdravotní výkony byly 
v souladu s moderními medicínskými poznatky.  
 
Pracovní skupina jako odborný poradní orgán napomáhá svou činností k objektivnímu posuzování 
návrhů na změny vyhlášky zařazením nových zdravotních výkonů či změnou a vyřazením stávajících 
zdravotních výkonů s cílem přispět k zajištění kvality a dostupnosti zdravotních služeb a fungování 
systému zdravotnictví a jeho stability v rámci finančních možností systému veřejného zdravotního 
pojištění. Činnost Pracovní skupiny je kontinuální proces, v rámci kterého je posuzována, popř. 
přehodnocována medicínská efektivita, určována relativní nákladovost jednotlivých výkonů, 
odhadnuty celkové nároky na systém veřejného zdravotního pojištění a provedeno porovnání 
s prokázaným léčebným přínosem stávajících postupů určených k léčbě ve stejné či obdobné indikaci. 
 
4. Kontakty na zpracovatele 

 
Osoba, která odůvodnění zpracovala: 
Ing. Martina Cetelová referentka oddělení úhradových mechanismů a zdravotního pojištění 
(Martina.Cetelova@mzcr.cz) 
 
Osoba, která odůvodnění schválila: 
Ing. Helena Rögnerová, ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním 
 
 
B. ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SE ZÁKONEM, 
S MEZINÁRODNÍMI SMLOUVAMI A S PRÁVEM EVROPSKÉ UNIE 
 
1. 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. 
 
2. SOULAD S MEZINÁRODNÍMI SMLOUVAMI A S PRÁVEM EU 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB59KRFP2)

mailto:Martina.Cetelova@mzcr.cz


43 
 

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. 
 
 
C. PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOPAD NAVRHOVANÉ 
PRÁVNÍ ÚPRAVY 
V rámci systému veřejného zdravotního pojištění dochází k úhradě zdravotních služeb poskytnutých 
v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb. z omezených zdrojů, kterými systém disponuje. Výše úhrady 
konkrétním segmentům či odbornostem je v kalendářním roce stanovena příslušnou vyhláškou 
o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezeních (dále jen „úhradová 
vyhláška“), nedohodnou-li se o úhradách jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb se zdravotními 
pojišťovnami v rámci svých vzájemných smluvních vztahů jinak. Avšak ani úhradová vyhláška, ani 
vyhláška neovlivní celkový objem finančních prostředků systému veřejného zdravotního pojištění, 
který je pro daný rok na úhradu péče k dispozici. 
  
Administrativní náklady implementace návrhu vyhlášky jsou odhadovány jako zanedbatelné. 
Informační systémy poskytovatelů zdravotních služeb i zdravotních pojišťoven jsou na tyto změny 
připraveny i vzhledem k tomu, že ke změnám vyhlášky dochází každý rok. 
 
V případě, že ve vyhlášce vycházejí novelizované zdravotní výkony, které již dříve existovaly, lze na 
základě frekvence vykazování těchto výkonů v minulosti kvantifikovat dopad novelizace. Avšak 
vycházejí-li převážně výkony nové, není z důvodu neexistence historických dat o jejich frekvenci 
možné přesně určit jejich ekonomické dopady. Platí však, že počty bodů za jednotlivé výkony 
neovlivňují celkovou výši finančních prostředků, které má systém veřejného zdravotního pojištění 
k dispozici. Vzhledem k tomu, že tímto návrhem předkládané nové zdravotní výkony byly projednány 
na jednání Pracovní skupiny a jejich projednávání se účastnili jak zástupci poskytovatelů zdravotních 
služeb, tak zástupci zdravotních pojišťoven, je možné tvrdit, že dopady do systému veřejného 
zdravotního pojištění jednotliví účastníci znají a jsou s nimi srozuměni. Konkrétní dopad vydání 
nových výkonů ve vyhlášce rovněž závisí na tom, s kolika poskytovateli a v jakém rozsahu zdravotní 
pojišťovny tyto nové výkony nasmlouvají, což je plně v gesci zdravotních pojišťoven. 
 
Dopady navrhované vyhlášky do systému veřejného zdravotního pojištění na rok 2019: 
V seznamu zdravotních výkonů je novelizováno celkem 98 zdravotních výkonů, především 
v odbornostech chirurgie, laboratoře alergologie a imunologie, psychiatrických sester, ortopedie 
a urgentní medicína. Celkem 21 z těchto výkonů je prováděno při hospitalizaci v nemocnici a jejich 
novelizace tak nebude mít finanční dopady z důvodu úhradových mechanismů přes DRG v lůžkové 
péči. Současně nepředpokládáme dopady novelizace výkonů v segmentu nemocničních ambulancí 
z důvodu paušálních úhrad a sestupných sazeb. Ze zbývajících výkonů pouze 31 bude mít finanční 
dopady – ostatní výkony obsahují pouze textové změny, případně nejsou vykazovány ambulantně. 
Největší dopady mají novelizované výkony urgentní medicíny a to vzhledem k velké frekvenci jejich 
vykazování. Celkový dopad za všechny novelizované výkony je odhadován na 70 mil. Kč. 
 
Dále v seznamu zdravotních výkonů přibylo celkem 25 nových výkonů, napříč různými odbornostmi. 
Řada výkonů je pouze signálních, případně se u nich neočekává finanční dopad nebo se jedná 
o výkony při hospitalizaci. Pouze 14 výkonů má očekávané finanční dopady a to v celkové výši 182 
mil. Kč. Největší dopady mají nové výkony zavedení katetru a otoskopie. Kalkulované dopady jsou 
spíše maximální z důvodu krácení úhrad kvůli stávajícím úhradovým mechanismům a částečnému 
nahrazování již používaných výkonů. 
 
V poslední řadě se zrušuje jeden nepoužívaný výkon odbornosti ortopedie. 
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Lze tedy předpokládat, že případné náklady související s novými technologiemi, přístroji či materiály, 
popř. posunem lékařské vědy, budou z části kompenzovány úsporami vyplývajícími z vyřazení 
neefektivních a zastaralých postupů. V případě nově zařazených výkonů dojde k určitému nárůstu 
úhrad z veřejného zdravotního pojištění na úrovni cca 0,1 % celkového objemu úhrad, tj. v hodnotě 
252 mil. Kč. Zároveň je pro rok 2019 zajištěn nárůst disponibilních prostředků do systému veřejného 
zdravotního pojištění zvýšeným výběrem pojistného na veřejné zdravotní pojištění daným 
predikovaným zvyšováním mezd a platů a zvýšením platby za státní pojištěnce. Možné navýšení 
nákladů zdravotních pojišťoven bude kryto těmito prostředky. 
 
 
D. ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 
VE VZTAHU K ZÁKAZU DISKRIMINACE  
V souvislosti s předloženým návrhem se nepředpokládají dopady v oblasti zákazu diskriminace. 
 
E. DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SOCIÁLNÍ DOPADY NAVRHOVANÉ 
PRÁVNÍ ÚPRAVY 
Navrhovaná novela nebude mít dopad na životní prostředí ani sociální dopady.    
 
F. 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. 
 
G. 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. 
 
H. 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. 
 
CH. 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. 
 
I. 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 (Kapitola 1 bod 8) 
Jedná se o úpravu a upřesnění definice místa provedení výkonu. Omezení místem je v seznamu 
zdravotních výkonů definováno na dvou částech. Problémy s vykazováním nastává nejčastěji v oblasti 
invazivní kardiologie a gastroenterologie (výkony na zákrokových sálcích). Problematika spočívá 
v tom, zda se jedná o omezení místem provedení nebo o omezení, které je vztaženo ke statutu 
pacienta. Správně jsou obě varianty; v případě omezení místem ambulantně a při hospitalizaci se toto 
omezení vztahuje ke statutu pacienta, v případě omezení místem na specializovaném pracovišti se toto 
omezení vztahuje k pracovišti. Úpravou dochází k upřesnění výkladu, které v praxi působilo 
problémy.  
 
K bodu 2 (Kapitola 2 bod 6.4.) 
Jedná se o textovou úpravu mzdových indexů nelékařských zdravotnických pracovníků. Pro tyto 
nositele výkonů jsou stanoveny čtyři stupně mzdového indexu, který odpovídá náročnosti výkonu a 
kvalifikaci zdravotnického pracovníka. V souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. jsou indexy 1 a 2 
doplněny o kvalifikaci „praktické sestry“. Praktická sestra není všeobecnou sestrou, a to jak z pohledu 
zákona č. 96/2004 Sb., tak i z hlediska vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech nelékařských 
zdravotnických pracovníků. Ačkoliv tedy praktické sestry mohou na základě zákona č. 201/2017 Sb. 
vykonávat své povolání bez odborného dohledu, je rozsah péče, který mohou poskytovat samostatně, 
velice omezený. Praktická sestra bude vykonávat jednoduché výkony při poskytování zdravotní péče. 
Složitější výkony z hlediska náročnosti na znalosti a dovednosti a rizika pro pacienta, bude vykonávat 
všeobecná sestra. 
 
K bodu 3 (Kapitola 3 bod 4.1.) 
Jedná se o textovou úpravu obsahu cíleného vyšetření, kdy se pro upřesnění doplňuje odkaz na zákon 
o zdravotních službách a na vyhlášku o dispenzární péči. 
 
K bodům 4, 5, 6 a 8 (Kapitola 5 bod 1, bod 5.2, bod 7.1.9., Kapitola 6, bod 1) 
Jedná se o zařazení nového ošetřovacího dne včetně podmínek pro jeho vykazování, který pacientům 
s poškozením mozku zajistí všechny potřebné diagnostické a léčebně rehabilitační postupy, nutné 
k dosažení maximálních rehabilitačních cílů. Zařazení je v souladu s Věstníkem MZČR (částka 
2/2010) – Péče o pacienty s cerebrovaskulárním onemocním v ČR, čl. 3, bod C. Ostatní 
cerebrovaskulární péče – Následná komplexní léčebná rehabilitace a doléčování pacientů akutně 
ošetřených na pracovištích vyššího typu. 
 
K bodu 7 (Kapitola 5 bod 9, položka 26) 
Do Kapitoly 5, která mimo jiné stanoví pravidla vykazování výkonů společně s ošetřovacími dny 
(OD) resuscitační a intenzivní péče, je doplněn výkon Celotělová hypotermie novorozence.  
 
K bodům 9, 10 a 11 (Příloha Kapitola 7 body 1, 2) 
Minutové režijní sazby se valorizují z důvodu inflace. Nové režijní sazby se vypočtou vždy 
k 1. červenci kalendářního roku tak, že se k současné hodnotě přičte průměrná míra inflace za 
uplynulý rok. Tato data jsou publikována Českým statistickým úřadem. Nově stanovené minutové 
režijní sazby se zaokrouhlují na dvě desetinná místa a používají se zpravidla v období od 1. ledna do 
31. prosince následujícího kalendářního roku. 
 
K bodu 12 
Jedná se o zařazení nového výkonu přepravy ve veřejném zájmu.  
Přeprava sanitním vozidlem pacienta s nadměrnou tělesnou hmotností vyžaduje až 4x větší počet 
pracovníků obsluhy sanitního vozidla nebo účast speciálně vycvičených a vybavených složek, aby 
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byla zajištěna bezpečná manipulace s pacientem při překonávání vertikálních i horizontálních 
překážek při jeho nakládání a vykládání. Vozidlo musí být vybaveno transportními nosítky s vyšší než 
standardní nosností a sanitní vůz musí být k účelu zvláště uzpůsobený. Úhrada výkonu umožňuje 
poskytovateli přepravu realizovat za snížení ekonomických a provozních dopadů, vzniklých 
nepoměrem nákladovosti služby a dosavadním způsobem úhrady zdravotními pojišťovnami. Výkon je 
zařazen na základě výsledků jednání Dohodovacího řízení pro rok 2019. 
 
K bodu 13, 14, 15 
Jedná se o zařazení nových výkonů v odbornosti všeobecného praktického lékařství, a to ve veřejném 
zájmu. 
Zařazení těchto výkonů souvisí s některými zásadními změnami v organizaci zdravotní péče a souvisí 
úzce s připravovanou koncepcí změn primární péče. Konkrétně se jedná o zařazení výkonů pro 
podporu „Standardu při poskytování a vykazování výkonů screeningu nádorů kolorekta v České 
republice“. 
Výkony vznikly na žádost Pracovní skupiny pro kolorektální screening, která se shodla na nutnosti 
změnit design a organizaci kolorektálního screeningu v ČR. Základním požadavkem byl přechod 
z kvalitativního testování hemoglobinu ve stolici na kvantitativní testování a změnu jednotek. Druhým 
požadavkem pak bylo rozdělení screeningového výkonu na dvě  části: klinickou (pre a post 
analytickou fázi), která v  sobě zahrne management screeningového testování a část analytickou, která 
zahrnuje pouze samotný kvantitativní test na odpovídajícím POCT či laboratorním přístroji. Tento 
výkon by byl nově sdílen kromě praktických lékařů a gynekologů také klinickými biochemiky. 
Z dosavadních používaných výkonů 15120 a 15121 se stanou pouze výkony signální, které označí 
skutečnost, zda výsledek testu na okultní krvácení byl pozitivní či negativní. 
 
K bodu 16 
Jedná se o úpravu názvu stávajícího výkonu v odbornosti praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD).  
S realitou nedostatku dětských sester, jejichž vzdělávání bylo ukončeno a teprve nyní se obnovuje, 
pracují v ordinacích PLDD i všeobecné zdravotní sestry. Dále je v popisu výkonu napraven stav, kdy 
je dítě propuštěno po narození z hospitalizace po 28. dni života a potřebuje péči stejnou možná i 
intenzivnější než fyziologický novorozenec.  
 
K bodu 17 
Jedná se o zařazení nových výkonů ve veřejném zájmu v odbornosti praktického lékaře pro děti a 
dorost. 
SLEDOVÁNÍ NOVOROZENECKÉ ŽLOUTENKY V ORDINACI PLDD METODOU TRANSKUTÁNNÍ 
BILIRUBINOMETRIE 
Stále častěji se v ordinaci PLDD setkáváme s novorozenci po ambulantních porodech, předčasně 
propuštěnými do domácí péče nebo s novorozenci po domácích porodech. Další skupinou jsou děti 
předčasně narozené, jejichž počet se stále zvyšuje. Fyziologickou hyperbilirubinemii, která se objevuje 
kolem 3. dne života a odeznívá do konce prvního týdne, je třeba vždy odlišit od patologické. Stejně tak 
není neobvyklé propuštění novorozence těsně po fototerapii, u něhož na základě některých jevů může 
dojít k opětovnému vzestupu hladiny bilirubinu vyžadující opakování léčby. Dítě je třeba vždy pečlivě 
vyšetřit a monitorovat, případně včas odeslat k dalšímu vyšetření, resp. terapii. Transkutánní 
bilirubinometrie je nástrojem k monitorování a včasné diagnostice novorozenecké žloutenky. Jedná se 
o šetrnou neinvazivní metodu, která je vhodná pro sledování dynamiky ikteru u konkrétního 
novorozence či včasný záchyt patologických hodnot. Výhodou metody je navíc možnost využití i v 
rámci návštěvy novorozence. Odhadovaný počet vyšetření za rok: průměrná ordinace s 50ti 
novorozenci/rok: monitorace cca u 10 ti % tj. cca 5 dětí * cca 5 měření = 25 měření/rok. 
 
OTOSKOPIE V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE 
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Otoskopické vyšetření v ordinaci praktického lékaře je nezbytnou součástí diferenciální diagnostiky 
horečnatých stavů a bolestí ucha zejm. u dětí – odlišení zánětu zevního zvukovodu a cizího tělesa ve 
zvukovodu. Zavedení výkonu zajistí zvýšení dostupnosti otoskopického vyšetření pro pacienta. 
Výhodou vyšetření je okamžitá racionalizace terapie antibiotiky, možnost cílené léčby s ohledem na 
nejčastější původce otitid, nástroj účelné farmakoterapie, omezení neúčelné ATB terapie, omezení 
nárůstu rezistence na ATB, zkrácení doby určení diagnózy, racionalizace nákladů (při stanovení dg. 
otitidy v primární péči v řadě případů již není nutné další vyšetření specialistou). Předpokládaná 
průměrná frekvence 1 vyšetření/den a ordinaci PLDD. 
 
K bodu 18 
Jedná se o úpravu stávajících výkonu v odbornosti zubního lékařství. 
V rámci Evropské unie je platí nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti a o zrušení nařízení č. 
1102/2008. Na základě článku 10 tohoto nařízení bude v členských státech EU od 1. 1. 2019 možné 
používat dentální amalgámy pouze v dozované formě a použití v nedózované formě bude zakázáno. 
Použití dózované formy u dětí do 15 let věku, u těhotných a u kojících žen je zakázáno nařízením EU 
již od 1. 7. 2018. S ohledem na to není možné, aby z veřejného zdravotního pojištění byly nadále 
hrazeny zubní výplně z nedózovaného amalgámu, jak je stanoveno v současné době. S tím souvisí také 
připravovaná novela zákona č. 48/1997 Sb., která je v současné době projednávána Parlamentem ČR 
jako sněmovní tisk č. 172 a jejímž obsahem je zejména adaptace zmíněného nařízení EU. 
 
K bodu 19 
Jedná se o zařazení nového výkonu v odbornosti vnitřního lékařství. 
V současné době jsou jako žilní vstupy zaváděny periferní kanyly, midline katetry, netunelizované 
centrální žilní katetr, periferně zaváděné centrální žilní katétry - PICC, tunelizované centrální žilní 
katétry s nebo bez manžety a portové systémy. Každý z uvedených přístupů má své přednosti 
a nevýhody. Je proto důležité vybrat pro každého individuálního pacienta žilní vstup, který je pro něj 
optimální, tzn., zabezpečí všechny potřebné funkce při minimalizaci rizika a je zároveň ekonomicky 
v dané situaci nevýhodnější.  
Periferně zavedený centrální žilní katétr je dle současných expertů považován za indikovaný 
v následujících případech:  

1. U onkologických nemocných, kdy je podávaná chemoterapie jako alternativa zavedení 
intravenózního portu. PICC je preferován v určitých specifických indikacích, kdy není 
bezpečné nebo technicky možné port zavést, dále kde předpokládaná doba léčby představuje 
období několika měsíců.  

2. U domácí nebo dlouhodobé parenterální výživy trvající řádově několik měsíců.  
 

PICC patří v současné době ve světě k rutinně používaným cévním vstupům a představuje pro mnoho 
nemocných optimální cévní přístup. Je spojen s významně menším rizikem komplikací při zavádění ve 
srovnání s centrálním žilním katétrem nebo žilním portem. Je indikován jak u řady hospitalizovaných, 
tak u ambulantních nemocných. Je možné ho používat po dobu 12. měsíců. Při správné medikaci je 
nejenom vhodněji než alternativní žilní vstupy v daných indikacích, ale je i ekonomicky výhodnější. 
Zavedení PICC při dodržení správné indikace bude nepochybně spojeno s ekonomickou úsporou. V 
současné době se zavádí cca 1500 - 2000 PICC. Odhadované množství PICC zaváděných pro 
onkologické nemocné a v rámci domácí parenterální výživy je cca 5000. V rámci dlouhodobé 
hospitalizace lze v řadu několika málo let odhadnout na cca 5000. 
 
K bodu 20 
Jedná se o zařazení nového výkonu ve veřejném zájmu v odbornosti diabetologie. 
Skupinová edukace diabetiků je součástí diabetologické péče podle Doporučených postupů České 
diabetologické společnosti ČLS JEP i podle Národního diabetologického programu. Navazuje na první 
individuální fázi edukace po zjištění diabetu a umožňuje komplexní edukaci zaměřenou především na 
selfmonitoring, samostatné zvládání diabetu a režimových opatření, na prevenci jeho akutních i 
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pozdních komplikací. Ve srovnání s individuální edukací poskytuje pacientům možnost sdílení, 
interakce a aktivního přístupu k nemoci samotné. Strukturovaná edukace v menších skupinách 
pacientů realizovaná týmem pod vedením diabetologa a ve spojení se zpětnou vazbou na edukace ve 
formě lékařem kontrolovaného selfmonitoringu představuje prokazatelně efektivní formu edukace. 
Následně lepší metabolická kompenzace a psychický stav pacientů vede ke snížení rizika komplikací 
diabetu, a tím ke snížení nákladů na léčbu. Celkové náklady pro ČR, v případě, že by všech 33 v 
současné době registrovaných edukačních pracovišť provedlo 1 kurz skládající se ze 4 skupinových 
edukací pro 6 osob, by byly 570 000 Kč. Pro srovnání – celkové náklady na léčbu diabetiků v ČR 
představují 22 miliard Kč ročně, z toho až 60 % připadá na léčbu pozdních komplikací. 
 
K bodu 21 
Jedná se o zařazení nového výkonu v odbornosti diabetologie, který využívá speciální senzor a přístroj 
pro kontinuální monitoraci s funkcí alarmů a vyhodnocuje monitorace k optimalizaci režimu 
a inzulínové terapie. Výkon se provádí při prvotní indikaci trvalé kontinuální monitorace a dále při 
každé kontrole pacienta s kontinuální monitorací. Výkon byl schválen v roce 2014. Ministerstvo tento 
výkon zařazuje až nyní, protože bylo nutné objasnit, jakým způsobem bude hrazen senzor s ohledem 
na podmínky, které jsou stanoveny zákonem č. 48/1997 Sb. Senzor není kalkulován v přímé úhradě 
zdravotního výkonu, a tudíž bude hrazen na poukaz. 
Výsledky klinických studií jednoznačně prokázaly efektivitu kontinuálního monitorování glykémie 
pro dosažení optimální kompenzace diabetu (Battelino, Diabetologia 2012). Podle klinické praxe 
i následných studií je přitom zřejmé, že jednorázové či občasné použití má pouze tranzientní účinek 
a nevede u uvedené skupiny pacientů k dlouhodobé stabilizaci glykemických profilů. Největšího 
efektu je dosaženo při opakované monitoraci, kterou současný stav úhrady senzorů (4x ročně dle 
výkonu 13075) neumožňuje. Lze se proto důvodně domnívat, že zařazení nového výkonu zlepší 
kontrolu diabetiků a zlepší jejich celoživotní prognózu. 
 
K bodu 22 
Jedná se o textovou úpravu stávajícího výkonu v odbornosti kardiologie. Návrh spočívá v doplnění 
popisu výkonu, že se může provádět i samostatně, a to z důvodu chybné interpretace při vykazování.  
 
K bodu 23 
Jedná se o zařazení nového výkonu v odbornosti nefrologie.  
Výkon zajišťuje vysoký standard léčby, tj. vzdálenou kontrolu zdravotního stavu, probíhající léčby a 
předcházení komplikací u chronicky léčeného pacienta s renálním selháním, i když je pacient léčen ve 
vlastním sociálním prostředí. V současné době neexistuje srovnatelný způsob monitorace pacienta. V 
případě komplikací musí navštívit zdravotnické zařízení či být hospitalizován. Využívání výkonu 
zabraňuje výskytu nežádoucích účinků, zvyšuje compliance pacienta k léčbě a snižuje morbiditu 
nemocných. Odhadovaný počet je 290 pacientů za týden. 
 
K bodu 24 
Jedná se o úpravu stávajícího výkonu ve veřejném zájmu v odbornosti hematologie. 
Ve výkonu dochází k úpravě nositele výkonu, který smí výkon provádět a dochází k úpravě ceny 
přímo spotřebovaného materiálu (jednorázový vak), který již neodpovídal současným reálným 
nákladům. 
 
K bodu 25 
Jedná se o zařazení nových výkonů v odbornosti neonatologie. 
CELOTĚLOVÁ HYPOTERMIE NOVOROZENCE 
Vytvoření nového výkonu celotělová hypotermie u novorozenců jako léčebné metody po prodělané 
perinatální asfyxii. Celosvětové studie prokázaly významný vliv hypotermie na snížení 
neurologických následků u donošených novorozenců po prodělané asfyxii. Jako léčebný postup je 
hypotermie uvedena i v doporučených postupech kardiopulmonální resuscitace novorozence 2015. 
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Novorozenci jsou jedinou věkovou skupinou, u které byl uvedený efekt prokázán. Incidence 
perinatální asfyxie je 0,2 - 0,4 %. Z toho vyplývá celkový počet 200 - 400 novorozenců za rok. Reálný 
odhad počtu novorozenců vyžadujících řízenou hypotermii je přibližně 70 – 80 za rok. 
 
SCREENING VROZENÉ KATARAKTY 
Screeningem vrozené katarakty se rozumí prosvícení zornic (vybavení červeného reflexu sítnice) do 4 
týdnů života novorozence za účelem včasného odhalení vrozeného zákalu oční čočky, případně i jiné 
vývojové anomálie oka. Provádí se již od r. 2005. Dosud však pro něj nebyl vytvořen samostatný 
výkon, který se jeví jako nutný i z důvodů kontroly kvality poskytované péče a ze statistických 
důvodů. Tento typ zákalu je diagnostikován hned nebo časně po porodu. Postihuje cca jedno dítě na 
5.000 živě narozených. Celkový počet dětí, kterým vyšetření zachrání či podstatně zlepší zrakové 
funkce je při 100 000 porodů v ČR přibližně 20 za rok. 
 
K bodu 26 
Jedná se o zařazení nového výkonu v odbornosti psychiatrie ve veřejném zájmu. 
Návrh výkonu vyplývá z potřeby společné interpretace psychiatrického a neurologického vyšetření 
pacienta neurologem + psychiatrem ve stejný den, s potřebou stanovit společný (mezioborový) 
diagnostický nebo léčebný postup. Obory neurologie a psychiatrie jsou úzce provázány, což se 
projevuje u řady onemocnění, která mají svá specifické neurologické a psychické projevy. Jde 
především o skupinu neurodegenerativních a autoimunitních chorob. Společným jmenovatelem této 
skupiny je progresivní průběh, obtížná terapie a nutnost komplexního přístupu k léčbě. Mezi tyto 
pacienty patří např. uvedené skupiny: 

• Pacienti trpící primárně neurologickými poruchami s příznaky nebo rizikem psychických 
poruch: Parkinsonova nemoc a parkinsonské syndromy (multisystémová atrofie, progresivní 
supranukleární obrna ap.), dystonické syndromy, esenciální třes, spastické syndromy 
(chronické stádium cévních mozkových příhod, pacienti s poškozením centrálního 
motoneuronu jiné etiologie - traumata mozku a míchy, amyotrofická laterální skleróza a 
familiární spastické paraplegie), tikové poruchy, Huntingtonova nemoc, Wilsonova nemoc, 
spinocerebellární degenerace, funkční poruchy, roztroušená skleróza, autoimunitní 
encefalitidy, záchvatová onemocnění, bolesti hlavy, poruchy spánku a další.  

• Pacienti primárně trpící psychickými poruchami s výskytem neurologických symptomů: 
demence (Alzheimerova nemoc, frontotemporální lobární degenerace, demence s Lewyho 
tělísky, geneticky podmíněná onemocnění jako Huntingtonova nemoc nebo prionová 
onemocnění); sekundární demence v důsledku metabolických poruch (Wilsonova nemoc), 
hypovitaminóz (pellagra), endokrinopatií, traumat a dalších somatických chorob; syndromy 
léčené antipsychotiky, funkční poruchy a další.  

Demence jsou ukázkovým příkladem potřeby mezioborové spolupráce: většina demencí je provázena 
neurologickými projevy (parkinsonismus, chorea, afázie, ataxie atd.) vyžadující specifickou 
neurologickou péči a souběžně jsou přítomny tzv. behaviorální a psychologické symptomy demence 
(deprese, bludy, agresivita, poruchy chování, halucinace atd.) s potřebou psychiatrické péče. Je účelné 
zavést společnou konzultaci pacienta oběma specialisty, kteří společně naplánují strategii dalšího 
diagnostického postupu nebo léčby, která bude efektivní pro veškerou patologii centrální nervové 
soustavy, což ve svém důsledku sníží náklady léčby a povede k vyšší kvalitě života pacienta. 
Maximální kvalifikovaný odhad 10 000 výkonů za rok. 
 
K bodu 27 
Jedná se o úpravu stávajícího výkonu v odbornosti psychiatrie. 
Důvodem ke změně je upřesnění obsahu výkonu, které objasňuje rozdíl oproti zjištění anamnestických 
údajů od rodinných příslušníků v rámci klinického vyšetření.  
 
K bodům 28 až 36 
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Jedná se o úpravu stávajících výkonů v odbornosti chirurgie, dětské chirurgie, traumatologie a cévní 
chirurgie. 
Úprava spočívá ve změně nositele výkonů z L2 na L3. 1. Absolventi chirurgického kmene, který není 
specifický pouze pro pozdější atestanty ve všeobecné chirurgii, ale je společný pro více specializací, 
nejsou dostatečně vycvičeni tak, aby bez dozoru kvalifikovaného (L3) lékaře mohli tyto výkony 
provádět.  
 
K bodu 37 
Jedná se o zrušení stávajícího výkonu v odbornosti ortopedie.  
Výkon je již obsoletní – jsou zavedeny jiné neinvazivní diagnostické metody, které jej nahrazují (např. 
magnetická rezonance). V současné době je artroskopický výkon považován za kurativní zákrok. 
 
K bodu 38 
Jedná se o úpravu stávajících výkonů v odbornosti ortopedie, konkrétně o výkony pro poskytování 
artroskopie. 
Návrh spočívá v doplnění scházejících materiálních položek a formální úpravě popisu a obsahu 
výkonu. Také dochází k systémové úpravě názvů výkonů. 
 
K bodu 39 
Jedná se o zařazení nového výkonu v odbornosti artroskopie. 
Jedná se o nové léčebné technologie a postupy uplatňované v praxi v rámci oboru v posledních 10 
letech, které nebyly v době tvorby původních kalkulačních listů dostupné z důvodu rostoucí potřeby 
revizní operativy u pacientů dříve ošetřených. Náplň výkonu je plně založena na principech evidence-
based medicine. Zákroky obsažené ve výkonu jsou v současnosti již rutinně prováděny u nás i v 
zemích EU. Výkon odpovídá reálné úhradě za přímo spotřebovaný materiál, zvlášť účtovaný materiál 
a přístrojové vybavení v rámci nově používaných technologií. Výkon částečné nahradí výkon č. 66041 
(Rekonstrukční artroskopie) v případech, které jsou nad rámec stávající indikace pro tento výkon – 
revize, artroskopie kyčle, složitá rekonstrukce ramenního kloubu atp. (cca do 30 % ročního objemu 
výkonů 66041). 
 
K bodu 40 
Jedná se o zařazení nových výkonů v odbornosti plastické chirurgie. 
Přenos tukové tkáně se díky zdokonalení techniky odběru a aplikace stal v některých indikacích 
nejvhodnějším rekonstrukčním prostředkem v oboru plastické rekonstrukční chirurgie. Ve vyspělých 
zemích Evropské unie a USA se tento zákrok již několik let rutinně provádí v různých léčebných 
indikacích. Ve stávajícím seznamu zdravotních výkonů v ČR není tento zákrok zahrnut, přestože má 
pro pacienta významný léčebný efekt. Transplantace tukové tkáně může být oproti jiným 
rekonstrukčním technikám z finančního a celospolečenského hlediska výhodnější než jiné stávající 
operační postupy, vzhledem ke krátké rekonvalescenci a minimálním počtu chirurgických komplikací 
při použití tělu vlastních tkání. Transplantace tuku bývá alternativou k použití např. silikonových 
prsních implantátů, jejichž nevýhodou je potřeba pozdější výměny (z důvodů jejich posunu, 
opouzdřování či ruptury) ve vyšším věku pacienta. Celkové náklady z dlouhodobého pohledu, včetně 
řešení komplikací, budou u rekonstrukcí přenosem vlastního tuku nepochybně menší. 
 
K bodu 41 
Jedná se o zařazení nového výkonu ve veřejném zájmu v odbornosti otorinolaryngologie. 
Cílem screeningu sluchu u dětí ve věku 5 let (dále jen „dětský screening sluchu - DS sluchu“) je 
záchyt získané poruchy sluchu (vzácně poruchy sluchu vrozené s pozdním nástupem) u dětí před 
zahájením školní docházky a zajištění následné péče tak, aby se zamezilo opoždění vývoje 
komunikačních schopností a školních dovedností dětí. Zhruba 10 – 20 % trvalých poruch sluchu u dětí 
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se objeví až v době po provedení novorozeneckého screeningu (NS). K provádění DS sluchu se 
použije vyšetření tónovou audiometrií na ORL nebo foniatrickém pracovišti. Principem metody je 
určení sluchového prahu pro vzdušné a kostní vedení. Výsledkem vyšetření DS sluchu je: normální 
sluch nebo nedoslýchavost. Audiometrické screeningové vyšetření na frekvencích 0,5, 1, 2 a 4 kHz je 
jednoduchou a výtěžnou metodou k odhalení sluchové vady percepčního i převodního typu. Navazuje 
na novorozenecké screeningové vyšetření a doplňuje ho. 
 
K bodu 42 
Jedná se o zařazení nových výkonů v odbornosti otorinolaryngologie. 
VIDEOKYMOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ KMITAVÉHO POHYBU HLASIVEK 
V posledních desetiletích byly vyvinuty nové endoskopické nástroje, které umožňují lepší zobrazení a 
diagnostiku epiteliálních patologií, zejména nádorové etiologie ve vnitřních orgánech. 
Videokymografické vyšetření je diagnostická metoda k vyšetření kmitavého pohybu hlasivek. Tento 
kmitavý pohyb zaznamenává vysokofrekvenční kamera (až 7200 snímků za sekundu). Porucha 
kmitání hlasivek je způsobena zánětlivou či nádorovou infiltrací epitelu hlasivek. Vyšetření je schopno 
jednoduchým způsobem diagnostikovat poruchu kmitání hlasivek. Porucha kmitání je vždy v místě 
postiženém tkáňovou patologií. Lékaři tedy usnadňuje diagnostiku a zejména umožnuje včasnou 
diagnostiku nádorových lézí hlasivek. Vyšetření může být prováděno jen na pracovišti vybaveném 
speciální VKG technikou a lékařem k vyšetření vyškoleným. Odhadovaný počet výkonů je 2000 za 
rok. 
 
ENDOSKOPIE S ÚZKOPÁSMOVÝM ZOBRAZENÍM V OTORINOLARYNGOLOGII 
Endoskopie s úzkopásmovým zobrazením je nová videoendoskopická technika k diagnostice 
novotvořeného cévního zásobení nádorů. Technika využívá osvětlení tkání filtrovaným světlem nebo 
osvětlením tkání světlem bílým s následným počítačovým zpracováním obrazu (dle technologie 
výrobce). V případě využití primárně filtrovaného světla je složeno pouze ze dvou úzkých pásem 
kolem vlnových délek 415 a 540 nm. Jde o vlnové délky, které jsou vysoce absorbovány červeným 
krevním barvivem. Kratší vlnová délka penetruje velmi povrchově a zvýrazní velmi dobře kapilární 
kličky v slizničním epitelu (IPCL - Intraepithelial Papillary Capillary Loops). Světlo s delší vlnovou 
délkou proniká hlouběji a zvýrazní spíše venózní, hlouběji uložené pleteně. Protože je patologická 
neovaskularizace spojena s každým výskytem slizniční malignity, metoda výrazně zlepšuje citlivost 
vyšetření horních dýchacích a polykacích cest oproti konvenční endoskopii v bílém světle. Výkon je 
prováděn na pracovištích vybavených výše uvedenou specializovanou technikou, lékařem vyškoleným 
v diagnostice endoskopie s úzkopásmovým zobrazením. Není součástí běžných ORL ambulancí ani 
běžných ORL lůžkových oddělení. Výkon se používá u osob s podezřením na nádorové onemocnění 
na sliznicích aerodigestivního traktu. Podle statistických údajů je v ČR v roce 2014 - 1104 nových 
případů nádorových onemocnění hlavy a krku. Z toho připadá každoročně asi 360 nových onemocnění 
rakovinou hrtanu, které se tato vyšetřovací technika týká. Výkon tedy může být prováděn v ČR v řádu 
jednotek tisíců 1-3 000 výkonů za rok. 
 
K bodu 43 
Jedná se o zařazení nového výkonu v odbornosti foniatrie. 
Způsoby pro vyšetření, výběru, nastavení a kontroly sluchově postižených pacientů, kterým je 
aplikován kompenzační prostředek – sluchadlo, byly stanoveny v roce 1992 a do systému přijaty v 
roce 1997. V té době se jednalo o analogová sluchadla, která měla pouze parametry frekvenčního 
průběhu ve dvou verzích a velikosti zesílení. Od roku 2000 se objevují digitální a později plně 
digitální sluchadla, která zcela stoprocentně vytlačila sluchadla analogová. V seznamu zdravotních 
výkonů nepochybně chybí výkon pro výdej digitálního sluchadla po individuálním nastavení. Digitální 
sluchadla, která jsou používána v současnosti, jsou „malé počítače“, které je třeba vždy zcela speciálně 
a individuálně nastavit pomocí opět speciálních počítačových zařízení a programů. Změnil se zcela 
přístup k individuální korekci. Dříve bylo možno přizpůsobit sluchadlo manuálně, nyní je třeba mít ve 
výbavě minimálně speciální PC s adaptéry, speciální nastavovací programy a speciální dovednosti. 
Nastavení sluchadla má v současnosti časový rámec cca 60 minut. Práce vyžaduje vysokou vzdělanost 
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lékaře v uvedené oblasti. V České republice je péče o sluchově postižené svěřena do rukou odborných 
lékařů – foniatrů a otorinolaryngologů. Digitální sluchadlo bez řádného individuálního nastavení nelze 
vůbec použít. Digitální sluchadla jsou řízena čipy, které nemají vůbec žádné zadání. Takové zadání je 
třeba do nich nejprve vložit pomocí přístroje. Pak doladit podle individuálních potřeb nedoslýchavého 
a nakonec spárovat s dalšími digitálními přístroji. Toto nastavení musí být provedeno u každého 
výdeje sluchadla. V ČR se v současnosti vydává cca 30 000 sluchadel ročně. 
 
K bodu 44 
Jedná se o zařazení nového výkonu ve veřejném zájmu v odbornosti oftalmologie. 
Optická koherenční tomografie v oftalmologii je nekontaktní diagnostické vyšetření, které umožňuje 
přesně rozlišovat jednotlivé vrstvy sítnice, detekovat patologické poruchy a měřit tloušťku a objem 
centrálních částí sítnice. Centrová terapie pomocí anti-VEGF preparátů (Lucentis, Eylea) je v ČR 
určena pro přesně definované a schválené diagnózy: neovaskulární (vlhká) forma věkem podmíněné 
makulární degenerace, poruchy zraku způsobené makulárním edémem v důsledku okluze retinální 
žíly, větve retinální žíly nebo centrální retinální žíly, poruchy zraku v důsledku diabetického 
makulárního edému, poruchy zraku v důsledku myopické chorioideální neovaskularizace, zánět 
zadního segmentu oka, který se projevuje jako neinfekční uveitida.  
V současné době je aplikováno ročně asi 30 000 intravitreálních aplikací anti-VEGF preparátů 
a nitroočních steroidů. OCT vyšetření by mělo být hrazeno v souvislosti s každou aplikací, která je 
hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Předpokládá se tedy 30 000 vyšetření ročně. 
 
K bodu 45 
Jedná se o úpravu stávajících výkonů v odbornosti urologie. 
IMPLANTACE NEUROMODULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO STIMULACI SAKRÁLNÍHO NERVU PRO 
LÉČBU DYSFUNKCÍ PÁNEVNÍHO DNA – IMPLANTACE ELEKTRODY 
IMPLANTACE NEUROSTIMULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SYSTÉMU) PRO NEUROMODULACI 
SAKRÁLNÍHO NERVU PRO LÉČBU DYSFUNKCÍ PÁNEVNÍHO DNA – DEFINITIVNÍ 
IMPLANTACE STIMULAČNÍHO SYSTÉMU DO PODKOŽÍ 
V kalkulaci výkonů byli  navíc započítáni nositelé, kteří jsou dle standardních pravidel součástí 
režijních nákladů výkonu. Z důvodu této technické chyby byla provedena oprava a nová kalkulace 
výkonů. 
 
VÝPLACH MOČOVÉHO MĚCHÝŘE, ODSTRANĚNÍ KOAGUL, EV. INSTALACE TERAPEUTIKA 
DO MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (KATETRIZACE NENÍ ZAPOČTENA) 
V tomto výkonu dochází k doplnění nových léčivých přípravků. V posledním období se značně 
rozšířilo spektrum léčivých přípravků používaných k instilaci do močového měchýře, především 
preparátů určených léčbě chronických či recidivujících zánětů močového měchýře a chronické pánevní 
bolesti/intersticiální cystitidy. Intravezikální instilace je rovněž využívána k aplikaci intravezikální 
chemoterapie a imunoterapie v rámci léčby nádorů močového měchýře. 
 
K bodu 46 
Jedná se o úpravu stávajících výkonů v odbornosti urgentní medicíny. 
Ve výkonech dochází k textové úpravě popisu.  
 
K bodu 47 
Jedná se o úpravu názvu stávajícího výkonu. V názvu je opravena terminologie podle právních 
předpisů o vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Dále je došlo k úpravám v použitých 
přístrojích a byl upraven seznam zvlášť účtovaného materiálu.   
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K bodu 48 
Jedná se o zařazení nového výkonu v odbornosti klinické biochemie. 
Skóre ELF (enhanced liver fibrosis) je odvozené z algoritmu, který spojuje jednotlivé výsledky testů 
HA (kyselina hyaluronová), PIIINP (N terminální propeptid prokolagenu III) a TIMP-1 (tkáňový 
inhibitor matrixové metaloproteinázy 1). ELF skóre slouží ke stanovení závažnosti fibrózy jater, pro 
monitorování změn fibrózy v průběhu času, před, během a po léčbě nebo změně životního stylu a jako 
pomůcka při stanovení prognózy pacienta. Kombinací přímých markerů fibrózy umožňuje dynamické 
hodnocení aktivity extracelulární matrix. V hepatologii se používá jako přímý marker jaterní fibrózy. 
Tento test odráží kvalitativní a kvantitativní změny v extracelulární matrix. Analýza TIMP-1 je 
součástí testu ELF, který je indikován, ve spojení s dalšími laboratorními nálezy a klinickým 
hodnocením, jako pomůcka při diagnostice a posouzení závažnosti jaterní fibrózy u pacientů 
s příznaky a symptomy chronického onemocnění jater. Neinvazivní krevní test jaterní fibrózy 
poskytuje kontinuální hodnoty skóre. Potenciálně mohou poskytovat více informací o vážnosti fibrózy 
a prognostické hodnoty v širokém rozsahu stádií fibrózy bez omezení na kategorizaci definované na 
základě histologie. Odhadovaný počet výkonů je 1000 za rok. 
 
K bodu 49 
Jedná se o zařazení nového výkonu v odbornosti klinické biochemie. 
Mezi hlavní indikace vyšetření koncentrace žlučových kyselin v séru patří těhotenská cholestáza 
v druhém a třetím trimestru gravidity. Jedná se o onemocnění nejasné etiologie, které může ohrozit 
plod aspirací mekonia, předčasným porodem, syndromem dechové tísně či arytmií. Mezi klinické 
projevy ze strany matky patří zejména pruritus. Mezi závažnou formu těhotenské cholestázy patří 
stavy, kdy koncentrace žlučových kyselin v séru dosahuje hodnot > 40 µmol/l. K elevaci žlučových 
kyselin v séru dochází též při řadě jaterních onemocnění (cirhóza, virové hepatitidy, atrézie žlučových 
cest, Reyeův syndrom aj.). Stanovení koncentrace žlučových kyselin v séru má vyšší senzitivitu při 
poškození jaterních funkcí v situacích, kdy hodnoty AST, ALT, GGT nejsou dostatečně zvýšené. 
Vhodné je též testování koncentrace žlučových kyselin v séru u pacientů s chronickou hepatitidou C 
léčených interferony, kde hodnoty žlučových kyselin v séru se ukázaly jako senzitivnější marker 
monitorace terapie než konvenční panel jaterních testů. V současnosti se hladina žlučových kyselin 
stanovuje jen v některých laboratořích, a to na základě požadavku porodníků. Počet lze odhadnout na 
cca 10 000 vyšetření ročně. 
 
K bodu 50 
Jedná se o úpravy stávajících výkonu v odbornosti laboratoře alergologické a imunologické. 
PRŮKAZ PROTILÁTEK PROTI BAZÁLNÍ MEMBRÁNĚ GLOMERULŮ IF 91327 
AUTOPROTILÁTKY PROTI GAD 91495 
PRŮKAZ ANTI SPERMATOZOIDÁLNÍCH Ab TRAY A 91339 
STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI ZONA PELLUCIDA OOCYTU 91349 
MAR-TEST ANTISPERMATOZOIDÁLNÍ Ab 91351 
PENETRACE SPERMIÍ OVULAČNÍM HLENEM (KREMERŮV TEST) 91469 
Ve výkonech dochází k úpravě, respektive k odstranění přístrojové techniky. V prvním výkonu 
(91327) je požadován přístroj mikrotom zmrazovací. Tento přístroj se používal v dobách, kdy 
laboratoře samy připravovaly řezy z tkání pro imunofluorescenční mikroskopické techniky. V dnešní 
době z důvodu standardnosti a vyššího stupně kvality práce se tyto řezy kupují hotové komerční. 
V druhém uvedeném výkonu (91495) je požadován mnohokanálový gama-spektrometr. Tyto výkony 
se historicky prováděly radioimunoanalytickou technikou (RIA), kdy bylo zapotřebí měřit 
radioaktivitu. Moderní verze těchto metodik používají enzymovou imunoanalýzu, ke které je zapotřebí 
Reader ELISA. V posledních čtyřech výkonech (91339, 91349, 91351, 91469) je používán mikroskop 
inverzní. Tyto metodiky jsou v současné době upraveny pro hodnocení v běžném optickém 
mikroskopu.  
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STANOVENÍ CYTOKINU ELISA 91197 
CHARAKTERISTIKA ANTIGENŮ A PROTILÁTEK ELEKTROFORÉZOU NA AGAROZOVÉM GELU 
S NÁSLEDNÝM IMUNOBLOTINGEM (IB) 91399 
CHARAKTERISTIKA ORGÁNOVĚ NESPECIFICKÝCH PROTILÁTEK ELEKTROFORÉZOU NA 
POLYAKRYLAMIDOVEM GELU S NÁSLEDNÝM ELEKTROIMUNOBLOTINGEM - 
WESTERNBLOTT (EIB) 91411 
V těchto výkonech dochází na základě praxe k úpravě omezení frekvence vykazování výkonů. 
 
STANOVENÍ IGA PROTI GLIADINU/DEAMIDOVANÝM GLIADINOVÝM PEPTIDŮM 91199 
STANOVENÍ IGG PROTI GLIADINU/DEAMIDOVANÝM GLIADINOVÝM PEPTIDŮM 91211 
Ve výkonech dochází k úpravě názvu. Na základě stanoviska Výboru ČSAKI vycházejícího 
z mezinárodních doporučení je cílem návrhu omezení použití uvedených výkonu pouze pro stanovení 
protilátek proti gliadinu nebo deamidovaným gliadinovým peptidům. 
 
STANOVENÍ IGG1 91111, STANOVENÍ IGG2 91113, STANOVENÍ IGG3 91115, STANOVENÍ IGG4 
91116, STANOVENÍ IGA1 91117, STANOVENÍ IGA2 91119, STANOVENÍ SEKREČNÍHO IGA 
91121, STANOVENÍ C1Q 91123, STANOVENÍ INHIBITORU C1 ESTERÁZY 91125, STANOVENÍ 
AKTIVITY INHIBITORU C1 ESTERÁZY 91363 
Ve výkonech je z přístrojové techniky odstraněna položka immunoviewer pro imunodifuzi s tiskárnou, 
který pro tyto výkony v dnešní době není nutný vzhledem k jinému metodickému postupu stanovení. 
Vzhledem k jinému metodickému postupu stanovení je také z názvů výkonů vypuštěna zkratka „RID“.  
 
K bodu 51 
Jedná se o zařazení nového výkonu v odbornosti laboratoře lékařské genetiky. 
V rámci kultivace seznamu zdravotních výkonů byl v roce 2012 pracovní skupinou schválen soubor 
nových výkonů molekulární genetiky. Pro zpřehlednění vykazování a umožnění lepší kontroly péče 
poskytované v různých odbornostech jsou tyto výkony koncipovány vždy ve dvojici pro vyšetření 
lidského germinálního a somatického genomu. Výjimku tvoří pouze později předkládaný a Pracovní 
skupinou později schvalovaný výkon č. 94363 Analýza sekvence lidského germinálního genomu 
technologií sekvenace nové generace (NGS), který nemá v seznamu zdravotních výkonů svůj 
somatický ekvivalent. Vzhledem k rychlému rozvoji molekulárně genetických metod zejména v 
patologii a hematologii je nezbytný vznik ekvivalentního výkonu pro testování lidského somatického 
genomu. Návrh nového výkonu pro sekvenaci lidského somatického genomu má kalkulaci identickou 
s výkonem č. 94363. Výkon umožňuje komplexní vyšetření patogenních variant v lidském 
somatickém genomu pomocí technologie NGS. Navržený výkon umožňuje aplikovat výstupy lékařské 
genomiky v diagnostické praxi zejména u onkologických onemocnění. Nález patogenních variant 
umožňuje stanovit patogenezi a prognózu onemocnění a je klíčový pro určení účinné terapie. 
 
K bodu 52 
Jedná se o zařazení nových výkonů v odbornosti laboratoře hematologické. 
STANOVENÍ PŘÍMÝCH INHIBITORŮ FAKTORU XA 
Jedná se o nový chromogenní test pro kvantitativní stanovení přímých inhibitorů faktoru Xa (DiXaI) 
v lidské citrátové plazmě (nebo v čištěném roztoku). Test umožňuje monitorování nových účinných 
antitrombotických léků, jako je Rivaroxaban nebo Apixaban, které se široce uplatňují v kardiologii, 
chirurgii, ortopedii a dalších oborech. Monitorování zabraňuje krvácivým komplikacím nebo 
nedostatečné účinnosti léčby. Metoda byla doporučena mezinárodní společností pro trombózu 
a hemostázu. Předložený nový výkon není nahraditelný žádným jiným výkonem. Nepředpokládá se 
závažný dopad na nárůst financí v systému veřejného zdravotnictví, protože toto vyšetření 
pravděpodobně nahradí vyšetření, která sledují starší antitrombotika a antikoagulancií. 
 
STANOVENÍ PŘÍMÝCH INHIBITORŮ TROMBINU 
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Výkon umožňuje kvantitativní stanovení přímých inhibitorů thrombinu (DTI- Direct Thrombin 
Inhibitors), jako je hirudin, Argatroban a dabigatran, v lidské citrátové plazmě. Metoda je založena na 
inhibici konstantní definované koncentrace thrombinu. Měření DTI koncentrace v plazmě pacientů 
může být použito jako pomocná metoda pro nastavení léčby u nemocných léčených DTI, kteří mají 
příznaky nebo u kterých je podezření na nadměrně vysokou antikoagulační aktivitu léku. 
Nepředpokládá se závažný dopad na systém veřejného zdravotnictví, protože toto vyšetření 
pravděpodobně nahradí sledování starších antitrombotik a antikoagulancií. 
 
K bodu 53 
Jedná se o úpravu stávajících názvů a popisů výkonů v odbornosti fyzioterapeut na základě žádosti 
odborné společnosti.  
 
K bodu 54, 56 a 57 
Jedná se o textovou úpravu popisu výkonů v odbornosti psychoterapie a psychiatrické sestry 
z odborných důvodů, které by měly pomoci zajistit změnu v systému poskytování psychiatrické péče. 
 
K bodu 55 
Jedná se o úpravu názvu Kapitoly 914 – psychiatrická sestra. V názvu je opravena terminologie podle 
právních předpisů o vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.  
 
K bodu 58 
Jedná se o aktualizaci stávajícího signálního výkonu pro výdej jednoho druhu léčivého přípravku, a to 
ve veřejném zájmu. Skupina poskytovatelů lékárenské a klinicko-farmaceutické péče navrhuje úpravu 
názvu, popisu a OF (1/1 recept na 1/1 druh léčivého přípravku).  
A to z důvodu:  

1. Počet položek je dlouhodobě stabilní a předvídatelný parametr ve vykazování zdravotním 
pojišťovnám.  

2. Parametr omezeného počtu 1-2 položek na receptu se spolu se zavedením elektronické 
preskripce ukazuje jako historicky překonaný. Komplikuje práci s e-receptem na straně výdeje 
a následného vyúčtování zdravotním pojišťovnám. Dále znesnadňuje farmaceutovi úvahu v 
souvislostech při dispenzaci více současně předepsaných léčivých přípravků pacientovi. 

Pojem „druh léčivého přípravku“ je myšlen v kontextu vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu 
předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání 
lékařských předpis. Text odpovídá úhradové vyhlášce, v úhradové vyhlášce bylo změněno na „druh 
léčivého přípravku“. 
 
K bodu 59 
Jedná se o zařazení nových výkonů v odbornosti univerzálních mezioborových výkonů. 
Nové výkony jsou signálními výkony, které jsou důležité pro identifikaci laterality zákroku 
provedeného na párovém orgánu (levá, pravá strana) a pro identifikaci oprávněnosti vícečetného 
vykázání téhož výkonu v rámci jednoho ošetření z důvodu mnohočetného poranění (např. vícečetné 
zlomeniny prstů, končetin, polytrauma). 
 
K čl. II 
Vzhledem k vzájemné provázanosti tohoto návrhu s úhradovou vyhláškou pro rok 2019 se navrhuje, 
aby vyhláška nabyla účinnosti ve stejný den jako úhradová vyhláška pro rok 2019, tj. dne 1. ledna 
2019. 
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