
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 dne 
5. října 2018, s termínem dodání stanovisek do 26. října 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
MINISTERSTVO 
ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ 

K výše uvedenému legislativnímu návrhu nemá Ministerstvo zahraničních 
věcí z hlediska své působnosti zásadní připomínky, v novelizačních bodech 
10 a 11 se však doporučuje zohlednit čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel 
vlády. K provedení navrhovaných změn bez zahrnutí slov, která se po 
novelizaci nemění, se proto dává ke zvážení výše uvedené novelizační body 
formulovat takto:  

„ 10. V příloze v Kapitole 7 bodu 2.1 se text „30,57-99,31“ nahrazuje textem  

„31,33-101,79“. 

11. V příloze v Kapitole 7 bodu 2.2 se text „183,33“ nahrazuje textem 
„187,91“.“ 

AKCEPTOVÁNO 
 

MINISTERSTVO PRO 
MÍSTNÍ ROZVOJ 

1. V úvodní větě vyhlášky doporučujeme vypustit čárku za slovem „soudu“ a 
dále vypustit čárku za textem „238/2013 Sb.“.  

2. V úvodní větě článku I doporučujeme vypustit čárku za slovem „soudu“. 

3. V bodu 4 doporučujeme za slovo „vkládá“ vložit slovo „nová“.  

Obdobnou úpravu doporučujeme provést v bodech 5, 13, 14, 17, 19, 20, 23, 
25, 26, 39, 41, 42, 43, 44, 48, 49 a 59.  

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
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Úpravu doporučujeme provést analogicky podle čl. 58 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády. 

MINISTERSTVO 
PRŮMYSLU 
A OBCHODU 

Úvodní větu návrhu vyhlášky doporučujeme uvést v tomto znění: „Příloha k 
vyhlášce č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s 
bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 
Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 
291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky 
č. 331/2007 Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., 
vyhlášky č. 472/2009 Sb., vyhlášky č. 397/2010 Sb., vyhlášky č. 411/2011 
Sb., vyhlášky č. 467/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 
238/2013 Sb., vyhlášky č. 421/2013 Sb., vyhlášky č. 326/2014 Sb., vyhlášky 
č. 350/2015 Sb., vyhlášky č. 421/2016 Sb., vyhlášky č. 354/2017 Sb. a 
vyhlášky č. 143/2018 Sb. se mění takto:“. Mění-li se pouze příloha k 
právnímu předpisu, uvede se úvodní věta v tomto znění, viz čl. 55 odst. 3 
Legislativních pravidel vlády. 

AKCEPTOVÁNO 

ČESKOMORAVSKÁ 
KONFEDERACE 
ODBOROVÝCH 
SVAZŮ 

1. V čl. I. požadujeme navrhovaný bod 2. (příloha Kapitola 2 bod 6.4) zrušit. 

Odůvodnění: 

Nesouhlasíme s rozšířením mzdových indexů nelékařských zdravotnických 
pracovníků o praktické sestry. Domníváme se, stejně jako předkladatel, že 
rozsah péče, který mohou praktické sestry vykonávat a poskytovat 
samostatně, je velice omezený a proto nedoporučujeme zařadit do vyhlášky 
praktickou sestru jako nositele výkonů.   

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 

 ČMKOS 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. Důrazně upozorňujeme a to opakovaně, na podhodnocené 
mzdové indexy nelékařských zdravotnických pracovníků, které mohou v 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o změnu nad rámec předloženého návrhu 
novely vyhlášky. Taková změna by přinesla výrazný 
finanční dopad do systému veřejného zdravotního 
pojištění, což s ohledem na vydání „úhradové“ 
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budoucnosti vést ke snížení dostupnosti některých zdravotních služeb a 
druhotně k omezování dostupnosti a kvality poskytované zdravotní péče. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

vyhlášky pro rok 2019, již není akceptovatelné. 

 Nad rámec návrhu požadujeme zvýšení bonifikačního výkonu za práci 
všeobecné sestry odbornost 913 v době od 22:00 do 06:00 hodin a to 
minimálně na trojnásobek současného stavu. Dále navrhujeme zavedení 
zvláštního výkonu, který zohlední práci všeobecných sester ve směnném 
provozu a to u odborností 913 a 925. Důrazně upozorňujeme, že akutní 
nedostatek všeobecných sester se promítá i do sociálních služeb a v případě 
neřešení tohoto problému hrozí v roce 2019 kolaps ošetřovatelské péče v 
pobytových zařízeních sociálních služeb. 

AKCEPTOVÁNO 
Ve spolupráci se zástupci odborné společnosti, 
zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví 
byl zařazen nový bonifikační výkon pro všeobecné 
sestry v sociálních službách, který má bonifikovat 
práci sester v nepřetržitém nebo třísměnném 
pracovním režimu. 

 ČMKOS za Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR žádá, aby byl 
svaz zařazen mezi účastníky dohodovacího řízení, protože pak může na 
místě náležitě vyargumentovat naše případné připomínky k jednotlivým 
zdravotním výkonům. Jednání dohodovacího řízení bez naší účasti 
nepovažujeme za přínosné, protože není zapojena pacientská veřejnost. 
Ještě před několika lety jsme byli přizýváni k jednání dohodovacího řízení 
jako zástupci pacientů. Tím, že nejsme přizýváni, nemáme přímou účast na 
jednání, tak dochází k tomu, že práva pacientů nejsou dostatečně hájena. 
Zástupci pacientů se mohli k jednotlivým zdravotním výkonům vyjadřovat a 
vznášet jak kladná tak i záporná stanoviska k jednotlivým zdravotním 
výkonům. Podotýkáme, že bývalý systém jednání byl přínosný pro všechny 
zainteresované strany. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

VYSVÉTLENO 
Připomínka se netýká se návrhu novely vyhlášky. 
Otázku zařazení nové skupiny poskytovatelů do 
Dohodovacího řízení k úhradám, je třeba řešit v 
rámci jiného fóra. V pracovní skupině k Seznamu 
zdravotních výkonů je zástupce pacientské 
organizace, který se může vyjadřovat k 
předkládaným návrhům. 

 ČMKOS navrhuje zahájit jednání o zásadních změnách vyhlášky č. 134/1998 
Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami pro 
odbornost 913. Místo dosavadní naprosto nevyhovující praxe, kdy jsou v 
pobytových zařízeních hrazené výkony formou zvláštní ambulantní péče, 

VYSVĚTLENO 
K této problematice již existuje meziresortní pracovní 
skupina, která bude řešit také systém úhrad 
poskytovatelů pobytových zařízení sociálních 
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navrhujeme koncepční změnu a požadujeme pro pacienty v pobytových 
zařízeních sociálních služeb vytvořit systém obdobný systému úhrad 
následné a dlouhodobé péče. Nedostatečný objem financí v systému 
veřejného zdravotního pojištění není důvodem k tomu, aby byli klienti v 
sociálních službách kráceni na svých právech a nebyla jim poskytována 
dostatečná právní záruka při jejich ošetřování. Deklarujeme, že na 
systémových změnách jsme připraveni se podílet. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

služeb.  

HOSPODÁŘSKÁ 
KOMORA ČESKÉ 
REPUBLIKY 

Hospodářská komora České republiky upozorňuje, že předkladatel zcela 
neposoudil a neodhadl finanční a organizační dopady na poskytovatele 
zdravotních služeb i pacienta v souvislosti při zavedení výkonu 75152. 

U výkonů 09567 a 09569 nejsou zohledněny dopady na zavedení výkonů na 
odbornost 705 – oftalmologie a ohromné zvýšení administrativy při 
vykazování zdravotních výkonů po zavedení předmětných výkonů. 

Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ke každému výkonu jsou v rámci hodnocení dopadů 
do systému veřejného zdravotního pojištění 
vyčísleny dopady. V případě výkonu 75152 se 
předpokládá 30 tis. vyšetření za rok, což přinese 
dopad cca 7,3 mil Kč. 
 
Výkony 09567 a 09569 zajistí transparentnější 
vykazování a kontrolu zdravotní pojišťovnou, výkony 
jsou nutné pro identifikaci laterality zákroku 
provedeného na párovém orgánu. 

 Připomínka k bodu 44, k výkonu 75152 - OPTICKÁ KOHERENČNÍ 
TOMOGRAFIE (OCT) - 1 OKO 

Požadujeme vypustit výkon 75152 - OPTICKÁ KOHERENČNÍ TOMOGRAFIE 
(OCT) - 1 OKO. 

Odůvodnění: 

Zavedení výkonu 75152 vytvoří situaci, kdy zdravotní výkon je podhodnocený 
a jeho kalkulace neodpovídá skutečným nákladům a neumožňuje 
poskytovatelům zdravotních služeb uhradit náklady vzniklé s výkonem. 
Reálné náklady s přiměřeným ziskem se pohybují v rozmezí 300,- Kč -450,- 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl navržen zástupci odborné společnosti a 
řádně projednán, veškeré parametry ke kalkulaci 
výkony byly navrženy ze strany odborníků, kteří 
výkon provádí. 
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Kč za vyšetření jednoho oka, čemuž odpovídají i běžné tržní ceny. Při ceně 
cca 250,- Kč (přepočet z bodové hodnoty) nelze dostatečně pokrýt náklady 
na amortizaci přístroje, pravidelné bezpečnostně-technické kontroly, údržbu, 
spotřební materiál a mzdové náklady. Vytvoření „dumpingové“ ceny povede k 
dalšímu pokřivení cenotvorby ve zdravotnictví. Proti zavedení výkonu v této 
podobě je odborná společnost Česká oftalmologická společnost JEP. 
Pravidla pro vykazování – omezení frekvencí 1/D a 1/M neodpovídají klinické 
praxi a lege artis postupu, kdy je třeba vyšetřovat obě oči současně a i v 
kratším, než měsíčním intervalu. 

 Připomínka k bodu 59, k výkonu 09567 – zákrok na levé straně a k výkonu 
09569 – zákrok na pravé straně 

Požadujeme dotčené výkony upravit o textaci: 

„Signální výkon sloužící pro identifikaci laterality zákroku provedeného na 
párovém orgánu. Signální výkon se vykazuje současně se základním 
výkonem. Jde-li o výkon na párovém orgánu, pak se signální výkon vykazuje 
vždy. U odbornosti 705 se nevykazuje.“ 

„OM: bez omezení, nevztahuje se na odbornost 705“. 

Odůvodnění: 

Převážnou většina výkonů v odbornosti 705 – oftalmologie je možno 
vykazovat současně 2x, neboť se vyšetření či zákrok provádí na obou očích. 
Informace o tom, na kterém oku je výkon prováděn nepřináší podstatné 
informace, neboť výkony jsou ve své většině vykazovány současně 2x. 
Zavedení výkonů pro odbornost 705 - Oftalmologie zvýší neadekvátně 
administrativu, zátěž zdravotnického personálu a nároky na kontrolní činnost 
při vykazování a validaci zdravotních výkonů. Význam tohoto výkonu je 
patrný pro jiné odbornosti než oftalmologie. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkony byly navrženy ze strany zdravotních 
pojišťoven, návrhy byly řádně projednány a 
schváleny na jednání pracovní skupiny k seznamu 
zdravotních výkonů. Výkony č. 09567 a 09569 zajistí 
transparentnější vykazování, výkony jsou nutné pro 
identifikaci laterality zákroku provedeného na 
párovém orgánu. 

MINISTERSTVO 
VNITRA 

K čl. I bodu 26 – ke Kapitole 305 přílohy: VYSVĚTLENO 
Tato podmínka je nutná, jelikož pro stanovení 
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 Dáváme na zvážení, zda je stanovení podmínky pro možnost vykázání tohoto 
výkonu, tj. vykonání neurologického a psychiatrického vyšetření ve stejný 
den, z časových důvodů v praxi reálné, a to obzvláště za situace, kdy se tato 
vyšetření mohou uskutečnit pouze na specializovaných pracovištích. 

Připomínka je doporučující. 

správného medicínského postupu je důležité provést 
obě vyšetření ve stejný den. Tato podmínka byla 
navržena odbornými společnostmi. 

 K čl. I bodu 41 – ke Kapitole 701 přílohy: 

Povinný audiometrický screening sluchu má nově probíhat u dětí ve věku 5 
let, přičemž je argumentováno tím, že cílem je zachytit případné poruchy 
sluchu dětí před zahájením povinné školní docházky, aby se zamezilo 
zpoždění vývoje komunikačních schopností a školních dovedností dětí. 
Připomínáme, že v České republice je povinná již předškolní docházka, a 
proto doporučujeme zvážit případné snížení věkové hranice, neboť zpoždění 
vývoje komunikačních schopností by se mohlo na dítěti negativně projevovat 
již v mateřské škole. 

Připomínka je doporučující. 

VYSVĚTLENO 
Toto vyšetření navazuje na novorozenecké 
screeningové vyšetření a doplňuje ho. Děti, u 
kterých novorozenecké screeningové vyšetření 
odhalí poruchu sluchu, jsou již dispenzarizované. 
Vyšetření je důležité udělat v předškolním věku a ze 
studií vyplývá, že 5 let je optimální věk. 

 K čl. I bodu 57 – ke Kapitole 914 přílohy: 

Doporučujeme přehodnotit, zda by předmětný výkon neměl být indikován a 
hrazen i u pacientů s organickými poruchami (F0.0 – F0.9) jako je tomu u 
výkonů č. 35811 a 35815. 

Připomínka je doporučující. 

VYSVĚTLENO 
Indikace k výkonu byla součástí návrhu, který 
předložila odborná společnost, který výkon provádí. 
Tyto indikace byly projednány a schváleny. Jiné 
indikace nebyly odbornou společností doporučeny.  

 Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 

K čl. I – k úvodní větě: 

 Před slovy „se mění takto:“ navrhujeme doplnit čárku. 

K čl. I bodu 1 – k příloze: 

 V textu novelizačního bodu doporučujeme odstranit nadbytečnou čárku 

AKCEPTOVÁNO 
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před slovy „bod 8 zní:“. 

K čl. I bodu 3 – k příloze: 

 V nově doplňovaném textu upozorňujeme na chybějící čárku před slovy  

„a vyhlášky….“. 

K čl. I bodu 57 – ke Kapitole 914 přílohy: 

 Ve větě třetí navrhujeme slovo „prováděna“ nahradit slovem 
prováděná“. 

 

PLZEŇSKÝ KRAJ Ke znění Kapitoly 2 bodu 6.4 – Návrh na změnu předmětného bodu 
navrhujeme zamítnout. 

Odůvodnění: Praktická sestra je dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských 
zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů, zdravotnickým 
pracovníkem způsobilým k výkonu zdravotnického povolání bez odborného 
dohledu po získání odborné způsobilosti. Vyhláška by se daným ustanovením 
dostala do přímého rozporu se zákonem - právním předpisem vyšší síly.  

Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 

 Ke znění Kapitoly 4 bodu 44 – Nadpis a větu první navrhujeme opravit ve 
smyslu: 913 – Sestra v sociálních službách. Sestrou v sociálních službách se 
rozumí všeobecná sestra, dětská sestra nebo praktická sestra poskytující 
zdravotní péči pojištěncům v pobytových zařízeních sociálních služeb a pro 
poskytovatele lůžkové péče pojištěncům, kteří jsou v nich umístěni ze 
zdravotních důvodů.  
Odůvodnění: Praktická sestra je dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských 
zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů, zdravotnickým 
pracovníkem způsobilým k výkonu zdravotnického povolání bez odborného 

NEAKCEPTOVÁNO 
Připomínka jde nad rámec předloženého návrhu 
novely vyhlášky. Návrh nebyl projednán na jednání 
Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů. 
Zároveň samotný pojem „sestra“ není nijak 
legislativně vymezen. Doporučujeme návrh předložit 
na jednání zmíněné pracovní skupiny. 
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dohledu po získání odborné způsobilosti. 
Tato připomínka je zásadní. 

UNIE 
ZAMĚSTNAVATEL-
SKÝCH SVAZŮ 
ČESKÉ REPUBLIKY 

Z obecného pohledu navrhujeme nastavit časový harmonogram budoucích 
revizí SZV. Stanovení účinnosti jeho novelizací je třeba provázat s 
dohodovacím řízením k úhradám tak, aby bylo eliminováno nebezpečí, že 
změny SZV nebude možné reflektovat v dohodách k úhradám. Možným 
řešením by také bylo stanovení účinnosti novely SZV s odstupem 1 roku od 
nabytí platnosti. 
Tato připomínka je zásadní.  

AKCEPTOVÁNO 
Souhlasíme s nastavením harmonogramu. Poslední 
návrhy registračních listů zdravotních výkonů, které 
budou zařazeny do následující novely vyhlášky, 
budou projednávány na červnové pracovní skupině 
k seznamu zdravotních výkonů.  

 Námitka proti zařazování výkonů, které nebyly projednány ve standardním 
režimu v Pracovní skupině k seznamu výkonů.  
Do novely byly zařazeny tzv. ve veřejném zájmu nové výkony v odbornosti 
001 – všeobecné lékařství. Jakkoliv podporujeme současný trend posilování 
kompetencí praktických lékařů, jsme přesvědčeni, že by veškeré výkony měly 
být před jejich zařazením do Seznamu výkonů projednány v Pracovní 
skupině. Předešlo by se tak hektickým úpravám registračních listů výkonů až 
v průběhu připomínkového řízení. V důsledku toho, že výkony nebyly v PS 
řádně projednány, připomínky mohli navíc uplatnit pouze vybraní účastníci 
Pracovní skupiny, a to na separátním nereprezentativním jednání k výkonům 
svolaným na MZ. 
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Zařazení tří nových výkonů souvisí s některými 
zásadními změnami v organizaci zdravotní péče 
a souvisí úzce s připravovanou koncepcí změn 
primární péče. Do návrhu tedy byly zařazeny 
na základě veřejného zájmu. Konkrétně se jedná 
o zařazení výkonů pro podporu „Standardu 
při poskytování a vykazování výkonů screeningu 
nádorů kolorekta v České republice“. 

 K novelizačnímu bodu č. 1 - u vysvětlení omezení místem S, resp. SA či SH 
dlouhodobě chybí upřesnění pojmu "specializované pracoviště", navrhujeme 
jej definovat. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Připomínka je nad rámec předloženého návrhu 
novely vyhlášky. Návrh nebyl projednán na jednání 
pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů. 
Nelze definovat specializované pracoviště obecně 
pro všechny výkony, ale vždy je v registračním listě 
uvedeny požadavky na dané pracoviště. 

 Navrhujeme vypustit novelizační bod č. 2 AKCEPTOVÁNO 
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Odůvodnění: 
Novelou zákona č. 96/2004 (sněmovní tisk 880) došlo k úpravě činnosti 
zejména u povolání praktická sestra (předtím zdravotnický asistent), 
všeobecná sestra, porodní asistentka, dětská sestra a u některých dalších 
povolání. 
Do společných činností zdravotnických pracovníků, kteří mohou po získání 
odborné, případně specializované způsobilosti pracovat bez odborného 
dohledu, je přitom nově zařazena činnost v rámci péče o zdraví, prevence 
nemocí a podpory zdraví obyvatelstva, dále pravomoc podílení se na 
zapracování nově nastupujících zdravotníků či provádění opatření při řešení 
následků mimořádné události nebo krizové situace. 
Praktická sestra je touto novelou oprávněna pracovat po získání odborné 
způsobilosti k výkonu povolání bez odborného dohledu. Vyhláška přitom 
vymezuje její činnosti. 
Praktická sestra má tak jednak roli zcela samostatnou, kdy nepotřebuje 
indikaci lékaře nebo zubního lékaře a je považována za autonomního 
odborníka, a to v případě poskytování základní ošetřovatelské péče. Při 
poskytování specializované nebo vysoce specializované péče poskytuje 
soubor odborných činností zaměřených na potřeby pacienta pod odborným 
dohledem všeobecné sestry, dětské sestry nebo porodní asistentky. 
Praktická sestra se tak stává nositelkou výkonů v činnostech, které jsou jí 
vymezeny ve vyhlášce č. 55/2011 Sb.: 
„(4) praktická sestra může vykonávat bez odborného dohledu na základě 
indikace lékaře nebo zubního lékaře činnosti při poskytování preventivní, 
diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné, paliativní a dispenzární 
péče. Přitom zejména připravuje pacienty k diagnostickým a léčebným 
výkonům, na základě indikace lékaře nebo zubního lékaře je provádí nebo při 
nich asistuje, zajišťuje ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich: 
zejména může 
a) podávat léčivé přípravky s výjimkou léčivých přípravků s obsahem 
návykových látek nebo radiofarmak, léčivé přípravky nemůže podávat formou 
nitrožilní injekce, infuzí nebo aplikací do epidurálních katetrů a dále u dětí do 
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3 let věku formou intramuskulární injekce, 
b) provádět odsávání sekretů z horních cest dýchacích u pacientů při vědomí 
starších 10 let a zajišťovat jejich průchodnost, 
c) zavádět a udržovat inhalační a kyslíkovou terapii, 
d) odebírat kapilární a žilní krev a jiný biologický materiál, 
e) provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a 
kapilární krve, 
f) provádět ošetření nekomplikovaných chronických ran, ošetřovat stomie, 
g) pečovat o močové katétry pacientů všech věkových kategorií, 
h) ošetřovat periferní žilní vstupy, včetně zajištění jejich průchodnosti, 
i) podávat potraviny pro zvláštní lékařské účely.“ 
S odkazem na výše uvedené, tj. změnou zákona č. 96/2004 Sb., o 
nelékařských zdravotnických povoláních, a vyhlášky č. 55/2011 Sb., o 
činnostech zdravotnických pracovníků a jiných pracovníků, může praktická 
sestra vykonávat řadu zdravotních výkonů bez odborného dohledu, zejména 
tzv. základní ošetřovatelskou péči. 
Dále je, v souladu s těmito předpisy praktická sestra oprávněna vykonávat 
ošetřovatelskou intervenci (výkon 06613 odbornosti 913), konkrétně pak 
aplikaci léčebné terapie per os, a to bez odborného dohledu, na základě 
indikace ošetřujícího lékaře. 
Praktická sestra je „S2“ sestrou, která je oprávněna být nositelkou výkonů, 
které jsou uvedeny ve vyhlášce 55/2011 Sb. 
Na základě předešlých jednání vnímáme obavu MZ ČR a některých dalších 
partnerů, že by ve smyslu tohoto výkladu mohlo docházet k masové náhradě 
všeobecných sester v pobytových zařízeních sociálních služeb za sestry 
praktické. 
Domníváme se, že námi navržené stanovisko je v části přítomnosti 
všeobecné sestry v souladu s níže uvedeným stanoviskem MZ ČR: 
„Praktická sestra má roli zcela samostatnou, kdy nepotřebuje indikaci lékaře 
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nebo zubního lékaře a je považována za autonomního odborníka, a to v 
případě poskytování základní ošetřovatelské péče.  Tj. zjednodušeně v péči o 
potřeby pacienta, kterému jeho zdravotní stav nebo léčebný a diagnostický 
postup umožňuje běžné aktivity denního života, jehož riziko ohrožení 
základních životních funkcí je minimální, a který je bez patologických změn 
psychického stavu. Při poskytování specializované nebo vysoce 
specializované péče poskytuje soubor odborných činností zaměřených na 
potřeby pacienta pod odborným dohledem všeobecné sestra nebo porodní 
asistentky.“ 
Jak je zřejmé z výše uvedeného, navrhovaná změna je v rozporu se 
zákonem, prováděcí vyhláškou a stanoviskem MZ ČR. 
Tato připomínka je zásadní. 

 K novelizačnímu bodu č. 6- Kapitola 5, bod 7.1.9. - Obligatorní obsah OD 
následné komplexní intenzivní rehabilitační léčby u pacientů se získaným 
poškozením mozku, navrhujeme uvést v následujícím znění (doplnění jsou 
vyznačena tučně a podtržena) 

7.1.9. Obligatorní obsah OD následné komplexní intenzivní rehabilitační léčby 
u pacientů se získaným poškozením mozku 

Jedná se o OD 00033. Výkon lze nasmlouvat pouze s poskytovateli následné 
odborné léčebně rehabilitační péče, kteří poskytují péči OD 00022. 

Obligatorním obsahem 00033 jsou:  

1. Komplexní intenzivní zdravotní péče v oborech rehabilitační a fyzikální 
medicína, fyzioterapie, ergoterapie, klinická logopedie, klinická 
psychologie poskytovaná celkově v minimálním rozsahu 4 až 8 hodin 
denně po dobu 84 dnů.   

2. Kritéria pro přijetí a setrvání pacienta do následné komplexní intenzivní 
rehabilitační léčby: 

a. Pacient je přijímán na základě návrhu na léčebně rehabilitační 
péči - stavy po cévních mozkových příhodách (nejdéle 1 měsíc 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Podmínka „…po dobu 84 dnů“ je v rozporu s 
podmínkami, které jsou uvedeny níže. Ostatní 
doplnění akceptujeme. 
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od propuštění z centra vysoce specializované péče o pacienty 
s iktem či z centra vysoce specializované cerebrovaskulární 
péče nebo akutní rehabilitace) a stavy po traumatickém 
postižení mozku (nejdéle 1 měsíc od ukončení akutní 
hospitalizace). 

b. Je schopen přijímat požadovaný objem komplexní rehabilitační 
péče v rozsahu 4 – 8 hodin/den v oborech rehabilitační a 
fyzikální medicína, fyzioterapie, ergoterapie, klinická 
logopedie, klinická psychologie. 

c. U pacienta jsou před zařazením do komplexní intenzivní 
rehabilitační léčby provedena hodnocení: 

1. fyzioterapeutem (FIM test, Berg Balance Score, 
TUG, 10MWT, 6MW)  

2. ergoterapeutem (FIM test, ARAT, MAL),  
3. klinickým psychologem (uvedeny objektivní vstupní 

a výstupní hodnoty dle mezinárodně 
standardizovaných testů k posouzení kognitivních a 
exekutivních funkcí);  

4. klinickým logopedem (standardizované testy 
k posouzení afázie, dysartrie a poruchy polykání); 
průběžné změny v trénované oblasti hodnoceny na 
pěti bodové škále. Hodnocení klinickým logopedem 
jen u indikovaných pacientů. 

d. U pacienta v průběhu komplexní intenzivní rehabilitační léčby 
jsou prováděna v periodicitě 2-3 týdnů průběžná hodnocení 
podle písmene c).“ 
 
Pro setrvání pacienta v komplexní intenzivní léčebně 
rehabilitační péči je nezbytné zlepšení alespoň o 2 a více 
bodů nejméně ve 2 sledovaných oblastech.  

 

− Text: „Výkon lze nasmlouvat pouze s poskytovateli následné odborné 
léčebně rehabilitační péče, kteří poskytují péči OD 00022.“ navrhujeme 
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doplnit také do Registračního listu výkonu. 

Tato připomínka je zásadní. 

 K novelizačnímu bodu č. 12- Kapitola 8, výkony přepravy – 

− V nově doplňované tabulce s výkonem přepravy 69 „Manipulace s 
imobilním pacientem s nadměrnou tělesnou hmotností nad 140 kg při 
transportu sanitním vozidlem vsedě nebo vleže“ žádáme o doplnění 
názvu výkonu o slova “zdravotnickou dopravní službou“.   -Název 
výkonu tak bude znít: „Manipulace s imobilním pacientem s nadměrnou 
tělesnou hmotností nad 140 kg při transportu sanitním vozidlem 
zdravotnickou dopravní službou vsedě nebo vleže“.  

− Dále požadujeme v textové části pod tabulkou uvést, že paušální sazbu 
může zdravotnická dopravní služba vykázat jen 1x denně na 1 
pojištěnce spolu s přepravním kódem dle pásma přepravy.  

Odůvodnění: 

 Doplnění názvu o zdravotnickou dopravní službu (odb. 989) je zcela 
v souladu s již vydanou úhradovou vyhláškou pro rok 2019 (vyhl. č. 201/2018 
Sb.), která v § 15 týkajícím se zdravotnické dopravní služby v odstavci 2 
uvádí, že tato manipulace bude hrazena sjednanou cenou.  

Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Připomínka je nad rámec předloženého návrhu 
novely vyhlášky. Není důvod tento bonifikační výkon 
konkretizovat pouze pro zdravotnickou dopravní 
službu. Pokud bylo domluveno při dohodovacím 
řízení, že tento bonifikační výkon bude hrazen pouze 
zdravotnické dopravní službě, může zdravotní 
pojišťovna nasmlouvat pro rok 2019 výkon pouze 
dopravní zdravotnické službě. 

 K novelizačnímu bodu č. 13 - Výkon nebyl projednán v Pracovní skupině 
k seznamu výkonů.  

Časová dispozice výkonu navrhována 40 minut s předpokládanou 
periodicitou opakování výkonu 1x až 2x ročně.  

Je nepravděpodobné, že by se lékař při každé kontrole znovu a znovu 
seznamoval s dokumentací, kterou již prostudoval při převzetí pacienta do 

AKCEPTOVÁNO 
Byly navrženy dva výkony, a to výkon č.  01186  - 
Převzetí pacienta po onkologické léčbě do péče 
praktického lékaře v délce 40 minut a výkon č. 
01188 - Následná prohlídka pacienta s 
onkologickým onemocněním v délce 25 minut. 
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péče. Lékař nepochybně prostuduje důkladně dokumentaci z onkologického 
pracoviště a nastaví terapeutický plán bezprostředně po převzetí pacienta do 
své péče a dle doporučených postupů dohodnutých mezi Odbornou 
společností klinické onkologie a Odbornou společností všeobecného lékařství 
navrhne i odpovídající harmonogram kontrol.  

Zcela jistě pak nebude podrobně studovat dokumentaci při každé kontrole, 
zejména pak, když přebírá pacienta v remisi, tj. po skončení onkologické 
léčby a neposkytuje mu kromě pravidelných kontrol žádnou onkologickou 
intervenci.  

Kontrolní vyšetření v odbornosti 001 má časovou dispozici 10 minut, 
v odbornosti 402 – klinická onkologie má kontrolní vyšetření časovou 
dispozici 15 minut. Až na studium dokumentace se obsah výkonů kontrolního 
vyšetření a ve veřejném zájmu zařazovaném kódu neliší. 

I když jsme ochotni připustit nutnost zvýšené pozornosti, kterou je třeba 
věnovat pacientovi po prodělaném  onkologickém onemocnění, 
nesouhlasíme s časovou dispozicí 40 minut po celou dobu péče – pro 
kontrolní vyšetření navrhujeme časovou dispozici maximálně 25 minut, 
odpovídající i s rezervou obvyklé klinické praxi. 

S ohledem na výše uvedené doporučujeme navrhovaný výkon nahradit 2 
nově formulovanými výkony: 

01186  - Převzetí pacienta po onkologické léčbě do péče praktického 
lékaře v  délce 40 minut vykazovaný 1x při přebírání pacienta do péče, 
s obsahem dle návrhu po promítnutí formálních úprav vzešlých ze 
separátního jednání k výkonu 

A zařadit nový výkon 

01188  - Následná prohlídka pacienta s onkologickým onemocněním 
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v  délce 25 minut - s redukcí náplně výkonu 01186 zejména o studium 
dokumentace.  

Předkládaný výše uvedený návrh řešení byl při separátním jednání projednán 
s předkladatelem a jím odsouhlasen. 

Dále se domníváme, že by výkon neměl být sdílen s odborností 402 – klinická 
onkologie, která je indikující odborností. Pokud ve sdílení zůstane odbornost 
402, doporučujeme specifikovat, že výkon nemůže vykazovat pracoviště 
KOC, nýbrž jen běžné ambulantní pracoviště klinického onkologa mimo 
lůžkové zařízení. 

Tato připomínka je zásadní. 

 K novelizačnímu bodu č. 14- Kapitola 001 – všeobecné praktické lékařství – 

− Nesouhlasíme se zařazení nových výkonů ve veřejném zájmu 
15118 - MANAGEMENT KOLOREKTÁLNÍHO SCREENINGU a 
15119 - KOLOREKTÁLNÍ SCREENING-ANALYTICKÁ ČÁST, 
STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI od 1. 1. 2019.  

Odůvodnění: 

Výkon nebyl projednán v Pracovní skupině k seznamu výkonů. Registrační 
list byl projednán až na výše zmiňovaném separátním jednání a byly 
doporučeny určité formální a obsahové úpravy. Předkladatel připomínky 
akceptoval. 

Výkon 15119 nebyl projednán v Pracovní skupině k Seznamu výkonů. 
Nesouhlasíme se sdílením výkonu pro odbornost 801 – klinická biochemie. 
Jedná se o výkon, který má zajistit diagnostiku přímo v ordinaci 
praktického lékaře a bude prováděn na základním analyzátoru přímo 
v ordinaci praktického lékaře. Laboratoře jsou vybaveny jinými analyzátory 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Připomínky, které byly projednány na separátním 
jednání, byly zapracovány. Sdílení pro 801 – 
klinickou biochemii není součástí registračního listu 
výkonu. Byla doplněna podmínka, že výkon musí být 
vykazován současně s výkonem č. 15120, nebo č. 
15121. Bylo upraveno omezení frekvence dle 
připomínky. 
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a disponují vlastním kódem výkonu pro vyšetření přítomnosti krve ve 
stolici.  

Nezpochybňujeme vyšší senzitivitu histochemického vyšetření, nicméně 
úhradu výkonu 15118 z veřejného zdravotního pojištění doporučujeme 
podmínit povinností současného vykázání výkonu 15118 spolu s výkonem 
15120, nebo 15121. Signalizující výsledek vyšetření a tudíž dokončení 
managementu screeningu. Tuto podmínku doporučujeme doplnit do 
popisu výkonu uváděného ve vyhlášce. 

Ve zdravotně pojistném plánu na r. 2019 není finanční dopad nově 
zařazených výkonů zohledněn.  

− Dále k výkonu č. 15118 MANAGEMENT KOLOREKTÁLNÍHO 
SCREENINGU-  navrhujeme upravit popis výkonu a čas výkonu   
Popis výkonu upravit následujícím způsobem - Management 
kolorektálního screeningu lékařem primární péče. Preanalytická a 
postanalytická část stanovení okultního krvácení ve stolici. 
Vyšetření se provádí pacientům od 50 do 55 let 1x ročně a 
pacientům nad 55 let 2x ročně 1x/2roky. 
Mělo by se jednat o celkový management kolorektálního 
screeningu, který zahrnuje i odeslání pacienta praktickým lékařem 
na screeningovou kolonoskopii v případě pozitivního TOKS, příp. 
odeslání na primární screeningovou kolonoskopii stejně jako přijetí 
zprávy od endoskopisty a hlídání termínu dalšího TOKS nebo 
endoskopie – výše uvedené je nutno zohlednit v popisu výkonu. 

Dále dle našeho názoru není důvod pro časovou dotaci výkonu 
15 min, původní výkony 15121 a 15120 mají časovou dotaci 10 
min., a to včetně analýzy vzorku stolice.  

− Technická připomínka k výkonu 15119 - tento kód již byl historicky 
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v číselníku VYKONY použitý - nejbližší volný kód je 15122. 

Tato připomínka je zásadní. 

 K novelizačnímu bodu č. 26 - U nového výkonu 35060 MEZIOBOROVÁ 
KONZULTACE A STANOVENÍ DIAGNOSTICKÉHO NEBO LÉČEBNÉHO 
PLÁNU PSYCHIATREM A NEUROLOGEM u omezení místem SA - pouze na 
spec. prac. ambulantně chybí upřesnění pojmu specializované pracoviště. 
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Upřesnění pojmu specializovaného pracoviště je 
uvedeno v obsahu registračního listu tohoto výkonu. 

 K novelizačnímu bodu č. 27- Kapitola 305 – psychiatrie – výkon 35117 
ROZHOVOR PSYCHIATRA, PEDOPSYCHIATRA, KLINICKÉHO 
PSYCHOLOGA NEBO SEXUOLOGA S RODINOU A DALŠÍMI OSOBAMI 
Navrhujeme upravit nositele výkonu na L3/K3 (L3 nebo K3). 
Odůvodnění: Psychiatr, pedopsychiatr a sexuolog jsou v podkategorii L3 a 
klinický psycholog v podkategorii K3 
Tato připomínka je doporučující. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Není technicky proveditelné, pokud by to tak mělo 
být, musel by být vytvořen nový výkon pro nositele 
K3 a projednán na pracovní skupině. 

 K novelizačnímu bodu č. 38- Kapitola 616 – ortopedie – skupina 1, výkon 
66041 REKONSTRUKČNÍ ARTROSKOPIE 
Považujeme za nutné doplnit omezení místem S a specifikaci S pracoviště, 
tzn. jednoznačný výklad specializovaného pracoviště. Je nutný logický soulad 
s ostatními výkony uvedenými pod č. 66037, 66039, 66043. 
U artroskopických výkonů 66037 a 66039 je v textu uvedeno, že výkon lze 
provádět v ortopedickém lůžkovém zařízení nebo ve specializovaném 
jednodenním stacionáři. Pojem specializovaný jednodenní stacionář 
vysvětlený není ani ve stávajícím SZV, ani v tomto návrhu -  pokud tím je 
míněno ortopedické pracoviště jednodenní péče na lůžku, mělo by to tam být 
uvedeno. 
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon 66041 má omezení místem H, což je 
v registračním listu také doplněno o upřesnění: „V 
rámci omezení místem "H" lze výkon poskytovat 
také v rámci jednodenní chirurgie "J".“ Toto omezení 
místem bylo navrženo zástupci odborné společnosti 
a v této podobě i schváleno pracovní skupinou.  
 
Upřesnění pojmu specializovaného pracoviště ve 
výkonech č. 66037 a 66039 je uvedeno v obsahu 
registračních listů uvedených výkonů. Jedná se o 
pracoviště, které disponuje operačním sálem se 
zázemím, sterilizací, dospávacím pokojem a 
materiálním vybavením pro provádění artroskopické 
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operativy v ambulantním režimu, popř. v režimu 
jednodenního stacionáře. 

 K novelizačnímu bodu č. 41 – navrhujeme z textu vypustit „nebo ve volném 
poli“ 
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně navržen ze strany odborné 
společnosti v této podobě a dále projednán a 
schválen na jednání pracovní skupiny k seznamu 
zdravotních výkonů. 

 K novelizačnímu bodu č. 40- Kapitola 631 – plastická chirurgie – skupina 3 
výkony č. 61481 AUTOTRANSPLANTACE TUKOVÉ TKÁNĚ NAD 100ML a 
č. 61483 AUTOTRANSPLANTACE TUKOVÉ TKÁNĚ DO 100ML 
Navrhujeme, aby u výkonů 61481, 61483 byla upravena kategorie výkonu na 
„W“ -po schválení revizním lékařem 
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkony byly řádně navrženy ze strany odborné 
společnosti v této podobě a dále projednány a 
schváleny na jednání pracovní skupiny k seznamu 
zdravotních výkonů. Změna kategorie na W je dále 
možná pouze se současnou novelizací zákona č. 
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. 

 K novelizačnímu bodu č. 45-Kapitola 706 – urologie č. 76119 IMPLANTACE 
NEUROMODULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO STIMULACI SAKRÁLNÍHO 
NERVU PRO LÉČBU DYSFUNKCÍ PÁNEVNÍHO DNA – IMPLANTACE 
ELEKTRODY a č. 76120 IMPLANTACE NEUROSTIMULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ 
(SYSTÉMU) PRO NEUROMODULACI SAKRÁLNÍHO NERVU PRO LÉČBU 
DYSFUNKCÍ PÁNEVNÍHO DNA – DEFINITIVNÍ IMPLANTACE 
STIMULAČNÍHO SYSTÉMU DO PODKOŽÍ 
Navrhujeme, aby bylo doplněno omezení místem S a specifikace S 
pracoviště, tzn. jednoznačný výklad specializovaného pracoviště. 
Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO 
Upřesnění pojmu specializovaného pracoviště bude 
specifikováno zástupci odborné společnosti 
v obsahu registračních listů uvedeného výkonu. 

 K novelizačnímu bodu č. 46-Kapitola 709 – urgentní medicína výkony č. 
06713 a 79111 
S nově formulovanými výkony č. 06713, 79111 doporučujeme uvést do 
souladu text již uvedený v SZV v Kapitole 4, bod 34-709-urgentní medicína, 
zejména název a popis výkonu. 

AKCEPTOVÁNO 
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Tato připomínka je zásadní. 

 K novelizačnímu bodu č. 51 Kapitola 816 – laboratoř lékařské genetiky č. 
94365 ANALÝZA SEKVENCE LIDSKÉHO SOMATICKÉHO GENOMU 
TECHNOLOGIÍ SEKVENACE NOVÉ GENERACE (NGS) 
Navrhujeme vypustit výkon z návrhu vyhlášky. 
Odůvodnění: Nesouhlasíme se zařazením výkonu. Vzhledem k finanční 
nákladnosti výkonu a absenci jakýchkoliv pravidel jak pro indikaci, tak pro 
vykázání péče požadujeme vyřadit z novely pro 2019 – výkon je nutné znovu 
projednat v PS SZV a nastavit jasně definovaná pravidla. 
Tato připomínka je zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl projednán a jednomyslně schválen na 
jednání pracovní skupiny k seznamu zdravotních 
výkonů dne 7. prosince 2017. 

 K novelizačnímu bodu č. 52- Kapitola 818 – laboratoř hematologická č. 96895 
STANOVENÍ PŘÍMÝCH INHIBITORŮ FAKTORU XA a 96896 STANOVENÍ 
PŘÍMÝCH INHIBITORŮ TROMBINU 
V popisu výkonu je k frekvenci uvedeno, že v případě předávkování pacienta 
lze výkon vykázat 2/1 den, přičemž standardní omezení frekvencí je 1/1 den. 
– Takto formulovanou možnost vyšší frekvence vykázání výkonu navrhujeme 
vypustit z důvodu nemožnosti kontroly plnění jejích podmínek. 
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl řádně navržen ze strany odborné 
společnosti v této podobě a dále projednán a 
schválen na jednání pracovní skupiny k seznamu 
zdravotních výkonů. 

 K novelizačnímu bodu č. 53- Kapitola 902 – fyzioterapeut č. 
21221INDIVIDUÁLNÍ KINEZIOTERAPIE I. č. 21225 INDIVIDUÁLNÍ 
KINEZIOTERAPIE II.  
V popise výkonu č. 21221 je uvedeno - Individuální pohybová terapie 
založená na ucelené znalosti terapeuta ve specializovaném terapeutickém 
konceptu nebo metodě. Výkony individuální kinezioterapie lze vzájemně 
kombinovat nejvýše do 60 minut dvakrát v jednom dni. 
Do popisu požadujeme taxativně doplnit metody, tj.  PNF, DNS,  ACT, Vojta, 
Reflexní terapie (H. Nováková), Bobath, Čápová a dále do popisu vypsat 
čísla výkonů, která lze vzájemně kombinovat (tj. předpokládáme výkony 
21219, 21221, 21223, 21225 a 21717, případně další).  

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkony byly projednány a jednomyslně schváleny na 
jednání pracovní skupiny k seznamu zdravotních 
výkonů dne 29. března 2018. 
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Do popisu výkonu č. 21225 požadujeme doplnit příklad metod (jen 
orientačně, aby bylo jasné, že nepatří do 21221: Red cord neurac, 
Inkontinence (Ostravský koncept, Špringrová), Brunkow, Mojžíšová (včetně 
21415), SM systém, Senzomotorika, ostatní). Do popisu výkonu dále vypsat, 
které výkony spolu lze kombinovat 
Tato připomínka je doporučující. 

 K novelizačnímu bodu č. 54- Kapitola 910 – psychoterapie, výkon č. 37125 
EMERGENTNÍ PSYCHOTERAPIE Á 60 MINUT  
Doporučujeme zhodnotit, zda má být nositelem výkonu pouze L3. 
Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO 
Ano, nositel má být pouze L3. 

 K novelizačnímu bodu č. 59- Kapitola 999 – univerzální mezioborové výkony, 
výkon č. 09572 VÍCEČETNÝ ZÁKROK 
 Z textu popisu výkonu navrhujeme vypustit „z důvodu mnohočetného 
poranění“. 
Odůvodnění: Důvodem pro vícečetné vykázání téhož výkonu v rámci jednoho 
ošetření může být nejen mnohočetné poranění. 
Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO 
 

 Nad rámec návrhu 

19. Požadujeme, aby výkon s kódem 06631 v odbornosti 913 byl definován 
takto: „Komplex – klyzma, laváže, ošetření permanentních katétrů a zavádění 
permanentních katétrů. 

Odůvodnění: 

Vnímáme tento náš požadavek jako technickou změnu, resp. nápravu 
dosavadní úpravy. 

Odbornost 925 – sestra v domácí zdravotní péči, výkon s kódem 06331 

AKCEPTOVÁNO 
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definuje klyzma výplachy, cévkování, laváže, ošetření permanentních katétrů. 
Nerozlišuje pohlaví a tzv. cévkování umožňuje provádět i u mužů. 

Zdravotní pojišťovny sestrám v domácí zdravotní péči cévkování mužů 
proplácí v případě, že je výkon proveden sestrou, která k tomu má oprávnění 
– projde specializovaným kurzem na tuto problematiku. V řadě pobytových 
zařízení sociálních služeb už takové sestry jsou, bohužel jejich výkony zatím 
propláceny zdravotní pojišťovnou být nemohou, protože u odbornosti 913 – 
všeobecná sestra v sociálních službách, je tento výkon vztažen pouze na 
cévkování žen. 

Domníváme se, že možnost provádět výměny permanentních katétrů i u 
mužů v pobytových zařízeních sociálních služeb by odstranilo tuto nerovnost 
a významně by přispělo ke kvalitě nabízených služeb a v rámci celého 
systému by ušetřilo významnou část finančních prostředků, které jsou 
vynakládány na přepravu našich klientů do zdravotnických zařízení. Ušetřilo 
by rovněž v pobytových službách pracovníky, kteří jsou vysílání jako 
doprovod s klienty. Pro samotné klienty by tato možnost znamenala větší 
pohodlí 

Např. jen v pobytových zařízeních Královéhradeckého kraje je 44 osob, které 
jsou pravidelně dopravovány k lékaři k zajištění tohoto výkonu. V celostátním 
měříku se tak jedná o významný dopad do kvality a nákladů sociální péče.  

Tato připomínka je zásadní. 

ÚŘAD VLÁDY ČR – 
VEDOUCÍ ÚŘADU 
VLÁDY 

1. Výkon 02245 – sledování novorozenecké žloutenky v ordinaci PLDD 
metodou transkutánní bilirubinometrie – OF 1/1 den, 3/1 měsíc. 
3/1 měsíc je dle našeho názoru velice malá povolená frekvence vzhledem k 
dynamice možného vývoje novorozenecké žloutenky. 
 

VYSVĚTLENO 
Frekvence výkonu byly navrženy ze strany odborné 
společnosti, byly projednány a obhájeny.  
Sonograf je součástí kalkulace výkonu, žádné 
„vlastní vykazování“ nemá.  
Příslušná pH metrická studie nepotřebuje vykazovat 
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2. Výkon 04201 – výplň stálého nebo dočasného zubu – OF 1 zub/365 dní. 
Dle našeho názoru velmi malá frekvence výkonu za celý kalendářní rok. 
Stejné u výkonu 04202. 
 
3. Výkon 51611 – peroperační použití sonografu chirurgem. 
Není zde zřejmé, jak se bude jako součást tohoto výkonu vykazovat vlastní 
sonograf.  
 
4. Výkon 51619 – pH metrická studie v chirurgii. 
Je zde: ZUM Ne – doporučení – jak se bude vykazovat drahá pH metrická 
sonda, když je ZUM zakázán? 
Připomínky jsou doporučující. 

ZUM, protože je součástí kalkulace výkonu, a tudíž 
je zhodnocena v bodovém hodnocení výkonu. 

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ 
KOMORA 

Česká lékařská komora v rámci připomínek k novele vyhlášky č. 134/1998 
Sb. požaduje zvýšení základní minutové sazby osobních nákladů nositelů 
výkonů a zároveň zaokrouhlení bodové hodnoty základní minutové sazby 
osobních nákladů nositelů výkonů na dvě desetinná místa. 

Česká lékařská komora proto navrhuje znění bodu 6.5. v kapitole 2 „Základní 
minutová sazba osobních nákladů nositelů výkonů: 

Základní minutová sazba osobních nákladů nositelů výkonů pro nositele L1, 
L2, L3, K1, K2, K3, J1, J2 a S4 je stanovena na 2,87 bodu, pro nositele 
výkonů S1, S2, S3 je stanovena na 1,71 bodu. 

Základní minutová sazba osobních nákladů je pro účely výpočtu počtu bodů 
výkonu násobena příslušným mzdovým indexem uvedeným v této kapitole.“ 

Zdůvodnění návrhu 

Základní minutová sazba osobních nákladů nositelů výkonů byla ve vyhlášce 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o změnu nad rámec předloženého návrhu 
novely vyhlášky. Taková změna by přinesla výrazný 
finanční dopad do systému veřejného zdravotního 
pojištění, což s ohledem na vydání „úhradové“ 
vyhlášky pro rok 2019, již není akceptovatelné. 
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č. 134/1998 Sb. počítána v hodnotě 2,216 bodu pro nositele L1, L2, L3, K1, 
K2, K3, J1, J2 a 1,32 bodu pro nositele výkonů S1, S2, S3 byť tato hodnota 
nebyla v textu vyhlášky uvedena. V této vyhlášce bylo uvedeno šest indexů 
lékařů. Vyhláška č. 493/2005 Sb. změnila mimo jiné původních šest indexů 
lékařů na tři. Základní minutová sazba osobních nákladů byla valorizována 
pouze jedenkrát o deset procent a to vyhláškou č. 350/2015 Sb., platnou od 
1. 1. 2016. V této vyhlášce je uvedena kapitola 9 ve znění: 

Navýšení osobních nákladů nositelů výkonů 
 
V kalkulaci bodové hodnoty zdravotních výkonů není zahrnuta 
položka navýšení osobních nákladů nositelů výkonů (dále jen 
„navýšení“). 
Navýšení uhradí zdravotní pojišťovna na základě času nositelů 
výkonu a hodnoty mzdového indexu nositelů výkonu u každého 
vykázaného výkonu. 
Navýšení se vypočte jako suma součinu minutové sazby nositelů 
výkonu v daném výkonu, hodnoty odpovídající indexu daného 
nositele, času daného nositele výkonu a hodnoty navýšení 0,1. 
Navýšení se zaokrouhluje na celé body a přičítá k přímým nákladům 
výkonu. 
 

 

kde: 

 nositel výkonu 

 počet nositelů výkonu 

 hodnota indexu nositele i 
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 minutová sazba nositele i 

 čas nositele i 

Minutová sazba nositelů L1, L2, L3, K1, K2, K3, J1, J2 a S4 se pro 
účely navýšení stanovuje na 2,216 bodu. Minutová sazba nositelů 
S1, S2 a S3 se pro účely navýšení stanovuje na 1,32 bodu. 

Technickou novelou vyhláškou č. 143/2018 Sb. byla kapitola 9 zrušena 
a do kapitoly 2 byl zařazen bod 6.5. ve znění: 

Základní minutová sazba osobních nákladů nositelů výkonů pro nositele L1, 
L2, L3, K1, K2, K3, J1, J2 a S4 je stanovena na 2,4376 bodu, pro nositele 
výkonů S1, S2, S3 je stanovena na 1,452 bodu. 

Základní minutová sazba osobních nákladů je pro účely výpočtu počtu bodů 
výkonu násobena příslušným mzdovým indexem uvedeným v této kapitole. 

Základní minutová sazba osobních nákladů nositelů výkonů byla od roku 
2006, tedy od doby, kdy je platná stávající definice a indexace nositelů 
výkonů, o deset procent. Tato valorizace je však nižší než kumulovaná inflace 
od roku 2006. V seznamu zdravotních výkonů jsou každoročně o míru inflace 
valorizovány nepřímé náklady, které jsou uvedeny v kapitole 7. Valorizace je 
prováděna formou zvyšování minutové režijní sazby přiřazené k výkonu a 
zvyšováním režie přiřazené k ošetřovacímu dnu. Ve vyhlášce č. 493/2005 Sb. 
činila bodová hodnota minutové režijní sazby pro odbornosti 001, 002, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (vyjma nefrologické hemoeliminační 
metody), 109, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 222, 301, 302, 
303, 304, 305,306, 308, 309, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 710, 801, 
802, 804, 805, 807, 808, 809, 812, 813, 814,815, 816, 817, 818, 819, 822, 
823, 901, 902, 903, 904, 910, 931, 999 2,41 bodu. V návrhu novely pro rok 
2019 činí minutová režijní sazba pro tyto odbornosti 3,12 bodu. Minutová 
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režijní sazba je tedy pro rok 2019 1,2946x vyšší než ve vyhlášce č. 493/2005 
Sb. Při stejném poměru navýšení by měla základní minutová sazba osobních 
nákladů nositelů výkonů pro nositele L1, L2, L3, K1, K2, K3, J1, J2 a S4 činit 
2,216 x 1,2946 = 2,87 bodu (zaokrouhleno na dvě desetinná místa). Pro 
nositele S1, S2 a S3 by měla činit 1,32 x 1,2946 = 1,71 bodu (zaokrouhleno 
na dvě desetinná místa). Toto navýšení odpovídá valorizaci nepřímých 
nákladů. 

Nedostatečná cena práce nositelů zdravotních výkonů je zcela jistě hlavní 
příčinou personální krize zdravotnictví České republiky. Proto ČLK navrhuje 
pro rok 2019 valorizaci základní minutové sazby osobních nákladů nositelů 
výkonů tak, aby odpovídala kumulované inflaci od roku 2006 a v roce 2019 
dosáhla stejného poměru navýšení mezi rokem 2006 a 2019 jako je tomu u 
nepřímých nákladů. Vzhledem ke skutečnosti, že již byla vydána úhradová 
vyhláška, navýšení se reálně projeví až v roce 2020. 

MINISTERSTVO 
PRÁCE 
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

K novelizačnímu bodu 2 - Příloha - Kapitola 2 bod 6.4  
Navrhovaná právní úprava stanoví, že se v příloze v Kapitole 2 bodu 6.4. za 
slova „nebo přímým vedením (ZPOD)“ vkládají slova „nebo kvalifikaci 
praktické sestry“ a za slova „Index 2 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci 
zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání 
bez odborného dohledu“ se vkládají slova „s výjimkou praktické sestry“. 
S touto navrhovanou právní úpravou nesouhlasíme a trváme na původním 
znění Kapitoly 2 bodu 6. 4.  
Odůvodnění:   
Novelou (provedenou zákonem č. 201/2017 Sb.) zákona č. 96/2004 Sb., o 
podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 
povoláních a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských 
zdravotnických povoláních), došlo k úpravě činností, zejména u povolání 
praktická sestra (předtím zdravotnický asistent), všeobecná sestra, porodní 

AKCEPTOVÁNO 
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asistentka, dětská sestra a u některých dalších povolání.  
Do společných činností zdravotnických pracovníků, kteří mohou po získání 
odborné, případně specializované způsobilosti pracovat bez odborného 
dohledu, je přitom nově zařazena činnost v rámci péče o zdraví, prevence 
nemocí a podpory zdraví obyvatelstva, dále pravomoc podílení se na 
zapracovávání nově nastupujících zdravotníků či provádění opatření při 
řešení následků mimořádné události nebo krizové situace. 
Ze zákona č. 96/2004 Sb. zcela nepochybně vyplývá, že praktická sestra je 
zdravotnickým pracovníkem způsobilým k výkonu zdravotnického povolání 
bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti. Výčet činností, jež 
je praktická sestra oprávněna činit bez odborného dohledu na základě 
indikace lékaře, upravuje vyhláška vydaná na základě zmocnění 
vyplývajícího ze zákona č. 96/2004 Sb. (vyhláška č. 55/2011 Sb.) 
Praktická sestra se tak stává nositelkou výkonů v činnostech, které jsou jí 
vymezeny ve vyhlášce č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických 
pracovníků, ve znění pozdějších předpisů: 
(4) Praktická sestra může vykonávat bez odborného dohledu na základě 
indikace lékaře nebo zubního lékaře činnosti při poskytování preventivní, 
diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné, paliativní a dispenzární 
péče. Přitom zejména připravuje pacienty k diagnostickým a léčebným 
výkonům, na základě indikace lékaře nebo zubního lékaře je provádí nebo při 
nich asistuje, zajišťuje ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich; 
zejména může: 
a) podávat léčivé přípravky s výjimkou léčivých přípravků s obsahem 
návykových látek nebo radiofarmak; léčivé přípravky nemůže podávat formou 
nitrožilní injekce, infuzí nebo aplikací do epidurálních katetrů a dále u dětí do 
3 let věku formou intramuskulární injekce, 
b) provádět odsávání sekretů z horních cest dýchacích u pacientů při vědomí 
starších 10 let a zajišťovat jejich průchodnost, 
c) zavádět a udržovat inhalační a kyslíkovou terapii, 
d) odebírat kapilární a žilní krev a jiný biologický materiál, 
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e) provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a 
kapilární krve,  
f) provádět ošetření nekomplikovaných chronických ran, ošetřovat stomie, 
g) pečovat o močové katétry pacientů všech věkových kategorií, 
h) ošetřovat periferní žilní vstupy, včetně zajištění jejich průchodnosti, 
i) podávat potraviny pro zvláštní lékařské účely. 
V případě pobytových zařízení sociálních služeb (odbornost 913) jsou 
nositelé výkonů výhradně zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu 
zdravotnického povolání bez odborného dohledu (S2) a zdravotničtí 
pracovníci způsobilí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného 
dohledu se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí 
(S3).  
Navrhovaná novela vyhlášky č. 134/1998 Sb. tedy zamezuje poskytovateli 
vykázat zdravotní pojišťovně zdravotní služby provedené praktickou sestrou 
na základě indikace lékaře a bez odborného dohledu. Není však důvod, aby 
nebyly z prostředků veřejného zdravotního pojištění uhrazeny činnosti 
praktické sestry, např. v rámci ošetřovatelské intervence (výkon č. 06613), při 
péči o ránu (výkon č. 06629), při ošetření stomií (výkon č. 06639), při aplikaci 
léčebné terapie I.M., S.C. (výkon č. 06623) atp., tj. činnosti, jež je praktická 
sestra oprávněna podle vyhlášky č. 55/2011 Sb. provádět bez odborného 
dohledu. Novelou zákona č. 96/2004 Sb. se sice umožnilo praktické sestře 
vykonávat povolání bez odborného dohledu, avšak předloženým návrhem na 
změnu vyhlášky č. 134/1998 Sb. se zároveň stanoví, že pobytové zařízení 
sociálních služeb nedostane za činnosti praktické sestry žádnou úhradu z 
prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
Tato připomínka je zásadní. 

 K příloze – Kapitola 913 - všeobecná sestra v sociálních službách výkon 
06631  
Nad rámec návrhu předkládáme návrh následující právní úpravy.  
Podle platné právní úpravy název shora uvedeného zdravotního výkonu zní: 

AKCEPTOVÁNO 
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„Komplex – klysma, laváže, ošetření permanentních katétrů a zavádění 
permanentních katétrů u žen“.  
Žádáme, aby výkon 06631 byl upraven následujícím způsobem: „06631 
Komplex – klysma, laváže, ošetření permanentních katétrů a zavádění 
permanentních katétrů“. 
Odůvodnění: 
Jedná se o technickou úpravu - nápravu - dosavadního znění i oproti 
odbornosti 925. U odbornosti 925 – sestra domácí zdravotní péče, je výkon s 
kódem 06331 definován následujícím způsobem:  Klysma, výplachy, 
cévkování, laváže, ošetření permanentních katetrů. Z této formulace tak 
vyplývá, že je možné hrazení této péče i u mužů. Zdravotní pojišťovny 
sestrám v domácí péči cévkování u mužů proplácí v případě, že je výkon 
proveden sestrou, která má k tomu speciální oprávnění na základě 
absolvovaného certifikovaného kurzu. Avšak rovněž v pobytových sociálních 
službách jsou všeobecné sestry, které disponují tímto oprávnění, bohužel 
výkony zatím propláceny zdravotní pojišťovnou být nemohou, protože u 
odbornosti 913 je tento výkon vztažen pouze na cévkování žen. Provádění 
výměny/zavádění permanentních močových katétrů i u mužů v pobytových 
sociálních službách by významně přispělo ke kvalitě nabízených služeb a v 
rámci celého systému by ušetřilo významnou část finančních prostředků, 
které jsou vynakládány na přepravu klientů pobytových služeb do 
zdravotnických zařízení.  
Tato připomínka je zásadní. 

 K zdravotním výkonům 06645 a 06649 
Nad rámec návrhu předkládáme návrh následující právní úpravy.  
Náš návrh souvisí s rozhodnutím o avizovaném navýšení zvláštního příplatku 
za třísměnný nebo nepřetržitý provoz nelékařským zdravotnickým 
pracovníkům v roce 2019 na úroveň 7.000,- Kč. Z tohoto důvodu žádáme o 
navýšení počtu bodů u bonifikačních kódů či jinou vhodnou úpravu této 
oblasti.  

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Ve spolupráci se zástupci odborné společnosti, 
zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví 
byl zařazen nový bonifikační výkon pro všeobecné 
sestry v sociálních službách, který má bonifikovat 
práci sester v nepřetržitém nebo třísměnném 
pracovním režimu. 
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Odůvodnění: 
Pobytová zařízení sociálních služeb nemají povinnost zajišťovat sestrami 
třísměnný nebo nepřetržitý provozní režim, neboť se jedná o ambulantní 
sféru. Pokud však tak činí, zcela jednoznačně šetří prostředky veřejného 
zdravotního pojištění, a to eliminací výjezdů zdravotnické záchranné služby a 
převozů klientů a jejich následných pobytů v lůžkových zdravotnických 
zařízeních. Pro rok 2019 se však nepočítá s kompenzací zásadně 
navýšeného zvláštního příplatku z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění. Tato skutečnost pak může způsobit masivní odchod sester z 
pobytových zařízení sociálních služeb do lůžkových zdravotnických zařízení, 
v nichž získávají značnou platovou výhodu.  
Tato připomínka je zásadní. 

 

V Praze 26. října 2018  

Vypracoval: Mgr. Petr Peiger Podpis:  
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