
 1 

IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 18. ledna 
2019, s termínem dodání stanovisek do 8. února 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

1. Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Doporučující 

Úvod 
Ministerstvo zdravotnictví předložilo k připomínkám návrh vyhlášky, kterou se stanoví 
způsob oceňování nákladů na zdravotní služby vykázané v roce 2018 pro účely 
přerozdělování pojistného mezi zdravotní pojišťovny. 
 
Zásadní připomínky: 
- 
 
Připomínky: 
K odůvodnění návrhu vyhlášky 
1. Str. 5, obecná část, bod 5 – věty začínající slovy „Pokud jde“ a „Vzhledem k tomu“ 

doporučujeme z důvodu zvýšení jejich srozumitelnosti formulačně upravit. 
 
2. Str. 8, zvláštní část, k § 3 – v textu odůvodnění se odkazuje na úhradovou 

vyhlášku pro rok 2018, aniž by bylo konkretizováno, o jakou vyhlášku se jedná. 
Doporučujeme proto do odůvodnění doplnit číslo a název této vyhlášky. 

 
3. Str. 9, zvláštní část, k § 3 – písm. l) doporučujeme uvést shodně jako ostatní 

AKCEPTOVÁNO 
Ad. 1) Dotčené věty byly přeformulovány. 
Původní znění: 
Pokud jde o vliv na objem prostředků, 
které z přerozdělování obdrží jednotlivé 
zdravotní pojišťovny, tato vyhláška je 
pouze jedním z faktorů, které do výpočtu 
definovaného zákonem, celkovou platbu 
pro jednotlivé zdravotní pojišťovny tedy 
sice ovlivňuje, nikoliv ale rozhodujícím 
způsobem. Vzhledem k tomu, že se 
jedná již pouze o aktualizaci nově 
zavedeného způsobu oceňování, vliv 
zvoleného způsobu oceňování na příjmy 
jednotlivých zdravotních pojišťoven bude 
zanedbatelný v porovnání s dopady, 
který mají další parametry vstupující 
přerozdělování (především tzv. 
proměnlivé parametry). 
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písmena odkazující na text úhradové vyhlášky, tj. doplnit chybějící odkaz na 
konkrétní bod její přílohy.  

 
Závěr 
K předloženému návrhu vyhlášky uplatňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 
doporučující připomínky. 

Nové znění: 
Pokud jde o vliv na objem prostředků, 
které z přerozdělování obdrží jednotlivé 
zdravotní pojišťovny, tato vyhláška je 
pouze jedním z faktorů, které do výpočtu 
definovaného zákonem vstupují. 
Celkovou platbu pro jednotlivé zdravotní 
pojišťovny tedy sice ovlivňuje, nikoliv ale 
rozhodujícím způsobem. Vzhledem k 
tomu, že se jedná o aktualizaci již 
zavedeného způsobu oceňování, vliv 
zvoleného způsobu oceňování na příjmy 
jednotlivých zdravotních pojišťoven bude 
zanedbatelný. 
 
Ad. 2) Příslušná zkratka byla zavedena 
již v bodě 4 odůvodnění (na str. 5), dále 
je dotčený právní předpis citován jako 
úhradová vyhláška. 
 
Ad. 3) Chybějící odkaz na úhradovou 
vyhlášku byl doplněn. 

2. Ministerstvo zemědělství 

Doporučující 

1. K § 2 odst. 1 

Doporučujeme slovní obrat „s jinými právními předpisy“ jakožto nenormativní odkaz 
doplnit poznámkou pod čarou, ve které budou uvedeny úplné citace takových právních 
předpisů. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Do zvláštní části odůvodnění byla 
doplněna informace o dotčených 
právních předpisech, na něž 
ustanovení § 2 odst. 1 odkazuje. 
Jinými právními předpisy je zde myšlen 
především zákon č. 48/1997 Sb., o 
veřejném zdravotním pojištění a o změně 
a doplnění některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
dále vyhláška č 134/1998, kterou se 
vydává seznam zdravotních výkonů s 
bodovými hodnotami, ve znění 
pozdějších předpisů, a také příslušná 
úhradová vyhláška. 
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Doporučující 

2. K Odůvodnění, obecná část 

Doporučujeme v odůvodnění pod bodem 1. uvést datum, do kdy mají zdravotní 
pojišťovny předkládat výroční zprávy, konkrétně, příp. také ustanovení právního 
předpisu, ze kterého tato povinnost a lhůta vyplývá. 

AKCEPTOVÁNO 
Do odůvodnění byla doplněna informace 
o tom, které předpisy a jak upravují 
nejzazší lhůtu pro předkládání návrhů 
výročních zpráv s tím, že z praktických 
důvodů jsou tyto materiály Ministerstvem 
zdravotnictví posuzovány ještě dříve, a to 
na jeho vyžádání. Obvykle k tomu 
dochází po konci vyúčtování příslušného 
období, tj. po konci prvního čtvrtletí, 
obvykle ve lhůtě do 30. dubna. 

Doporučující 

3. K Odůvodnění, obecná část 

Doporučujeme přeformulovat třetí větu pod bodem 5. odůvodnění. 

AKCEPTOVÁNO 
Věta byla upravena. 
 
Původní znění: 
Pokud jde o vliv na objem prostředků, 
které z přerozdělování obdrží jednotlivé 
zdravotní pojišťovny, tato vyhláška je 
pouze jedním z faktorů, které do výpočtu 
definovaného zákonem, celkovou platbu 
pro jednotlivé zdravotní pojišťovny tedy 
sice ovlivňuje, nikoliv ale rozhodujícím 
způsobem.  
 
Nové znění: 
Pokud jde o vliv na objem prostředků, 
které z přerozdělování obdrží jednotlivé 
zdravotní pojišťovny, tato vyhláška je 
pouze jedním z faktorů, které do výpočtu 
definovaného zákonem vstupují. 
Celkovou platbu pro jednotlivé zdravotní 
pojišťovny tedy sice ovlivňuje, nikoliv ale 
rozhodujícím způsobem.  

3. ÚVČR - VÚV 

Doporučující 
Předkládací zpráva 
v textu se odkazuje na § 21c zákona, aniž by bylo konkretizováno, o jaký zákon se 
jedná. Doporučujeme proto do předkládací zprávy doplnit číslo a název tohoto zákona 

AKCEPTOVÁNO 
Předkládací zpráva i odůvodnění 
k návrhu vyhlášky byly doplněny tak, aby 
jednoznačně odkazovaly na zákon 
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nebo v textu zavést u příslušného názvu zákona legislativní zkratku. 
 
K odůvodnění návrhu vyhlášky 
Str. 4, obecná část, k bodu 1, str. 9, zvláštní část, k § 5 – v textu odůvodnění se 
odkazuje na § 21c zákona, aniž by bylo konkretizováno, o jaký zákon se jedná. 
Doporučujeme proto do odůvodnění doplnit číslo a název tohoto zákona nebo v textu 
zavést u příslušného názvu zákona legislativní zkratku. 

č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné 
zdravotní pojištění, ve znění zákona 
č. 145/2017 Sb. 

4. Svaz průmyslu a dopravy ČR 

Zásadní 

Navržená vyhláška jen dokazuje, jak se rozevírají nůžky v jednotkových cenách mezi 
jednotlivými segmenty. ZP by měly hradit péči podle sazebníku, který je stále v 
platnosti ceny bodu 1Kč/bod. Různými zásahy na základě, jak úhradových vyhlášek, 
tak vlivem regulací dochází k tomu, že existují segmenty s významně podhodnocenou 
úhradou, kdy poskytnutá péče je na úrovni 0,71Kč/bod a na straně druhé dochází k 
preferování jiných poskytovatelů, kde hodnota bodu, jak vychází z navržené vyhlášky, 
je na úrovni 1,18Kč/bod. Přitom většina vstupů je shodné výše a to zejména v ceně 
práce, která se na nákladech podílí 50% a vyšším vlivem. Vzhledem k tomu, že trh 
zdravotnictví je regulovaným trhem, mělo by MZČR dbát, aby tyto významné 
diskrepance v jednotkových cenách byly postupně odstraňovány. 

VYSVĚTLENO 
Navržená vyhláška pouze odkazuje na 
hodnoty bodu stanovené ve vyhlášce o 
stanovení hodnot bodu, výše úhrad 
hrazených služeb a regulačních omezení 
pro rok 2018. Připomínku lze brát 
vzhledem k obsahu navrhované vyhlášky 
jako připomínku koncepční, směřující 
spíše k vyhlášce, která jednotlivé 
hodnoty bodu reálně stanoví, než 
k předloženému návrhu vyhlášky, který 
jen zpětně oceňuje poskytnuté hrazené 
služby v návaznosti na zmíněnou 
úhradovou vyhlášku. 
Cílem předložené vyhlášky je pouze 
stanovit jednotný postup všech 
zdravotních pojišťoven při oceňování 
vykázané a uznané zdravotní péče pro 
účely přerozdělení. Z tohoto hlediska jde 
daná připomínka nad rámec návrhu. 

Doporučující 

Vstupy od mezd, po výrobky až např. potravinami konče jsou stejné s opravdu malými 
odchylkami, naopak pro větší poskytovatele jsou vstupy menší díky množstevním 
slevám. Zásadní jsou mzdy, kde není velký rozdíl mezi poskytovateli. K preferenci 
poskytovatelů by mělo docházet na základě kvality odváděné práce a ne 
nadhodnocenou či podhodnocenou základnou pro úhradu. 

VYSVĚTLENO 
Navržená vyhláška nestanovuje 
konkrétní hodnoty bodu, ani výši úhrad 
jednotlivým poskytovatelům, pouze 
odkazuje na již existující „úhradovou 
vyhlášku“ a jejím cílem je pouze stanovit 
jednotný postup všech zdravotních 
pojišťoven při oceňování vykázané a 
uznané zdravotní péče pro účely 
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V Praze dne 13. dubna 2019 

Vypracoval: Mgr. Petr Peiger Podpis: 

přerozdělení. 
Připomínku lze brát vzhledem k obsahu 
navrhované vyhlášky jako připomínku 
koncepční, směřující spíše k vyhlášce, 
která jednotlivé hodnoty bodu reálně 
stanoví, než k předloženému návrhu 
vyhlášky, který jen zpětně oceňuje 
poskytnuté hrazené služby v návaznosti 
na zmíněnou úhradovou vyhlášku. 

5. Ministerstvo vnitra 

Doporučující 
K § 2: 
Doporučujeme sjednotit způsob odkazování v případě příloh k právnímu předpisu, 
neboť v odstavci 2 je odkaz uveden ve tvaru „příloha, část, bod“, avšak v odstavci 3 je 
odkaz uveden v obráceném pořadí. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
K § 2 odst. 4: 
Čárku mezi slovy „korunách, a“ doporučujeme vypustit pro nadbytečnost, neboť se 
jedná o slučovací poměr. 

AKCEPTOVÁNO 
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