
V. 

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 
8. července 2019, s termínem dodání stanovisek do 29. července 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující 
tabulce: 
 

Resort Připomínky Vypořádání 
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 následující 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 2,93 bodu, pro nositele 
výkonů S1, S2, S3 je stanovena na 1,75 bodu. Základní minutová sazba 
osobních nákladů je pro účely výpočtu počtu bodů výkonu násobena 
příslušným mzdovým indexem uvedeným v této kapitole.“ 
 
Česká lékařská komora rovněž požaduje, aby vyhláška obsahovala 
ustanovení, které zaručuje každoroční automatické navýšení základní 
minutové sazby osobních nákladů nositelů výkonů o průměrnou roční míru 
inflace, jako je tomu v případě režijních nákladů (nepřímých nákladů) v 
kapitole 7. Česká lékařská komora navrhuje doplnit vyhlášku o znění: 
 

NEAKCEPTOVÁNO 
Takovýto návrh nebyl dosud předložen k posouzení 
Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů 
s bodovými hodnotami (dále jen „pracovní skupina“). 
Doporučujeme návrh nejprve předložit. Důležité bude 
také vyčíslení odhadovaného dopadu do systému 
veřejného zdravotního pojištění. 
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„Základní minutové sazby osobních nákladů nositelů výkonů se vypočtou 
vždy k 1. červenci kalendářního roku tak, že se k současné hodnotě přičte 
průměrná roční míra inflace (měřená indexem spotřebitelských cen) za 
uplynulý kalendářní rok publikovaná Českým statistickým úřadem. Takto 
vypočtené základní minutové sazby osobních nákladů nositelů výkonů se 
zaokrouhlují na dvě desetinná místa a použijí se v době od 1. ledna do 31. 
prosince následujícího kalendářního roku.“ 
 
Odůvodnění: 
Základní minutová sazba osobních nákladů nositelů výkonů byla od roku 
2006, tedy od doby, kdy je platná stávající definice a indexace nositelů 
výkonů, navýšena pouze jednou, a to o deset procent s účinností od 1. 1. 
2016. Tato valorizace ve výši 10 % je však nižší než kumulovaná inflace od 
roku 2006, která dosahuje cca 30 %.  
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 2020 činí minutová režijní sazba pro tyto odbornosti 3,19 
bodu.  
Minutová režijní sazba pro rok 2020 je tedy 1,3237x vyšší, než byla 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 1,3237 = 2,93 bodu (zaokrouhleno na 
dvě desetinná místa). Pro nositele S1, S2 a S3 by měla činit 1,32 x 1,3237 = 
1,75 bodu (zaokrouhleno na dvě desetinná místa). Toto navýšení odpovídá i 
valorizaci nepřímých nákladů. 
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K druhému bodu, jehož obsahem je požadavek na navýšení základní 
minutové sazby osobních nákladů nositelů výkonů o průměrnou roční míru 
inflace, uvádíme, že v seznamu zdravotních výkonů jsou každoročně o míru 
inflace valorizovány nepřímé náklady, které jsou uvedeny v kapitole 7. 
Systémově, a to i s ohledem na výše uvedené, je nezbytné, aby každoroční 
valorizace o míru inflace byla garantována i pro základní minutovou sazbu 
osobních nákladů nositelů výkonů, čímž se eliminuje devalvace ceny práce 
nositelů zdravotních výkonů. 
 
Nedostatečná cena práce nositelů zdravotních výkonů je bezpochyby jednou 
ze zásadních příčin personální krize zdravotnictví České republiky. Z tohoto 
důvodu ČLK navrhuje pro rok 2020 valorizaci základní minutové sazby 
osobních nákladů nositelů výkonů tak, aby odpovídala kumulované inflaci od 
roku 2006 a v roce 2020 dosáhla stejného poměru navýšení mezi rokem 
2006 a 2020, jako je tomu u nepřímých nákladů. Jedná se o navýšení 
základní minutové sazby osobních nákladů o 20,2 % oproti stávající 
hodnotě, jež zohledňuje dosavadní 10 % navýšení, k němuž došlo v roce 
2016, z celkové kumulované inflace, která od roku 2006 činí cca 30 %. 
Vzhledem ke skutečnosti, že novela SZV pro rok 2020 je připomínkována v 
dostatečném časovém předstihu, je dostatečný časový prostor pro propočet 
finanční náročnosti tohoto navýšení a jeho zahrnutí do úhradové vyhlášky 
pro rok 2020. S ohledem na stále rostoucí ekonomiku České republiky je 
výše navrhovaného navýšení základní minutové sazby osobních nákladů a 
jejího promítnutí do úhradové vyhlášky pro rok 2020 v ekonomických 
možnostech zdravotnictví. Nadto se jedná i o klíčový prvek při řešení 
personální krize.   
 
Připomínka je zásadní. 

ČESKÁ 
OFTALMOLOGICKÁ 

Reagujeme tímto v rámci MPŘ k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými 

AKCEPTOVÁNO 
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SPOLEČNOST hodnotami, ve znění pozdějších předpisů a žádáme o vypuštění bodů 60 a 
61, konkrétně textu: 
60. V příloze v Kapitole 735 – oftalmologie – skupina 3 se ve výkonu č. 
75347 slova „Body 4 288“ nahrazují slovy „Body 2 388“. 
61. V příloze v Kapitole 735 – oftalmologie – skupina 3 se ve výkonu č. 
75348 slova „Body 5 289“ nahrazují slovy „Body 3 389“. 
 
Odůvodnění: 
„K bodům 60, 61 a 62 
Jedná se o úpravu stávajících výkonů v odbornosti oftalmologie. 
Vzhledem k tomu, že dochází k aktualizaci materiálových položek ve výkonu 
FAKOEMULZIFIKACE – 1 OKO, na návrh odborné společnosti jsou 
současně upraveny výkony č. 75347 IMPLANTACE NITROOČNÍ ČOČKY - 
PMMA (1 OKO) a 75348 IMPLANTACE NITROOČNÍ ČOČKY - MĚKKÁ 
(FOLDABLE) (1 OKO), kdy se z výkonů vypouští Materiál viskoelastický.“ 
Je nepravdivé a nepodložené. Deklarujeme, že ČOS ČLS JEP ani ČSRKCH 
vypuštění viskoelastického materiálu u výkonů 75347 a 75348 nenavrhovala 
ani neiniciovala a nebylo to ani s jednou odbornou společností projednáno a 
následně odsouhlaseno. Navrhovaná změna ve struktuře a bodových 
hodnotách výkonů byla provedena zcela v rozporu se zavedenou 
rozhodovací praxí MZ, kdy veškeré změny ve výkonech projednává 
standardně nejprve PS k SZV. Následně je vyhotoven zápis, ke kterému se 
odborné společnosti mají možnost vyjádřit. V tomto případě MZ navrhlo 
změny z vlastní iniciativy, aniž by vyhodnotilo dopad těchto změn na kvalitu a 
rozsah poskytované péče. Takovýto postup považujeme za postup v rozporu 
s principem předvídatelnosti práva a právní jistoty a věříme, že k návrhu 
změny došlo technickým nedopatřením. Jediná zmínka o vypuštění 
viskoelastického materiálu je uvedena v zápise PS ze dne 14. 5. 2019: 
„Komplexní řešení katarakty: Pakliže není nikde uvedeno, jak výkon reálně 
probíhá, pracujeme s virtuálními cenami. Primárně musí být vyspecifikováno, 
kolik stojí výkon jako takový. Katarakta se skládá ze dvou výkonů a důležitá 
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je cena čočky. Položka M013 (Materiál viskoelastický) přesunut do PMATu. 
Zároveň byl u výkonů 75347 odstraněn M013, díky tomu je potřeba, aby 
výkony neměly sníženou hodnotu bodu. U výkonu 75348 byl M0013 
přesunut do PMAT.“. 
V Návodech k použití pro implantaci nitroočních čoček výrobce uvádí, že se 
provádí s použitím validovaného viskoelastického materiálu a pokud bude 
tento materiál z výkonů 75347 a 75348 vypuštěn, budou poskytovatelé 
nucení provádět implantaci čočky v rozporu s Návodem k použití. Nitrooční 
čočky jsou zdravotnické prostředky zařazené do rizikové třídy IIb a jako na 
takové se na ně vztahuje §59 hlavy VIII. zákona č. 268/2014 Sb., kde se 
výslovně uvádí, že poskytovatel je mimo jiné povinen zajistit, aby ZP 
používala výhradně osoba, která na základě odpovídajícího vzdělání a 
praktických zkušeností poskytuje dostatečnou záruku odborného používání 
tohoto ZP v souladu s jeho návodem k použití. Je nutné vzít v úvahu, že 
v každé fázi operace katarakty se používají jiné typy viskoelastických 
materiálů s rozdílnými fyzikálně chemickými charakteristikami, které zajišťují 
bezpečnost výkonu v konkrétních parametrech. Disperzivní viskoelastické 
materiály plní především ochrannou funkci pro vysoce citlivý a 
nenahraditelný endotel rohovky, naopak kohezivní viskoelastika udržují 
prostor pro manipulaci s nástroji a oddělují tkáňové struktury v přední 
komoře, čímž zajišťují přehlednost operačního pole. V mezinárodní 
terminologii jsou viskoelastické materiály označovány jako OVD čili jako 
oftalmologické viskoelastické nástroje, což lépe vystihuje jejich 
nezastupitelnou roli během nitroočních chirurgických výkonů. Protože je 
použití viskoelastika validovaného výrobcem zcela nepodkročitelnou 
podmínkou samotné implantace nitrooční čočky, není možné z rámce 
výkonů pro implantaci nitroočních čoček tento materiál odstranit. Pokud by 
k tomu došlo, pak nebude možné výkony 75347 a 75348 vůbec provádět a 
pacienti budou muset být po výkonu 75427 – Fakoemulzifikace ponecháni 
afatičtí (bez čočky), čili s výslednou refrakční chybou v intervalu (-5 Dsf; +40 
Dsf), kde Dsf je zkrácený zápis jednotky sférických dioptrií. 
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V platných RL výkonů 75347 a 75348 je použití viskoelastického materiálu 
správně uvedeno jako jejich nezbytná součást. V zápise ze společného 
jednání předsedkyně výboru ČOS, prezidenta výboru ČSRKCH a zástupců 
VZP ze dne 24. 9. 2019, kde byla diskutována budoucí struktura úhrady 
operace katarakty, je výslovně uvedeno, že prioritou pro rok 2020 je 
kategorizace nitroočních čoček a že problematika bude předmětem dalšího 
samostatného jednání mezi zástupci odborných společností a zástupci VZP. 
Na základě tohoto ujednání se budeme aktivně podílet na systematické 
revizi kvalitativních parametrů nitroočních čoček, které jsou registrované 
v ČR, a podílet se na vypracování kvalifikovaného návrhu kategorizačního 
stromu. Současně se schválením kategorizace nitroočních čoček a jejich 
převedením z PMAT do ZUM samozřejmě navrhneme aktualizaci RL výkonů 
75347 a 75348, ale tento návrh v žádném případě nebude zahrnovat 
odstranění položky M0013 zcela nepostradatelného pro provedení těchto 
výkonů jako takových. 
Dle platného „Standardu pro diagnostiku a léčbu: Katarakta dospělých“, 
kterou vypracoval tým odborníků ČSRKCH ve spolupráci s týmem pro vývoj 
Národní sady standardů zdravotních služeb a Národní sady ukazatelů 
zdravotních služeb a schválených také výborem ČOS JEP je v sekci „Souhrn 
doporučení pro část procesu péče“ v bodě 8 uvedeno použití OVD s nejvyšší 
úrovní doporučení 4 v rámci doporučených postupů. Implantace nitroočních 
čoček není možné provádět bez viskoelastického materiálu, a pokud bude 
tento materiál z výkonů 75347 a 75348 vypuštěn, budou poskytovatelé 
nuceni provádět implantace čoček v rozporu s lege artis postupem, což by 
muselo nutně vést k jejich neprovádění.   
Připomínka je zásadní. 

 
ZLÍNSKÝ KRAJ 

K materiálu „Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., 
kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve 
znění pozdějších předpisů.“ uplatňujeme následující připomínku: 
K čl. I., bodu 6 návrhu vyhlášky (příloha vyhlášky, Kapitola 4 bod 44, 44.1 - 
Podávání léku per os): Požadujeme přeformulování textu tak, aby v něm byla 

AKCEPTOVÁNO 
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zdůrazněna zodpovědnost lékaře, který výkon předepíše, nikoliv zařízení 
sociálních služeb, které výkon provede a následně vykáže.  
Odůvodnění:  
Předložený text návrhu novely vyhlášky může být zavádějící. Může být 
vyložen i tak, že ač je výkon lékařem předepsán, může být vykázán jen v 
případech uvedených ve vyhlášce. Dále je třeba zvážit bezpečnostní rizika 
při podávání léků v souvislosti s některými uživateli sociálních služeb. Jsou v 
nich ubytováni uživatelé s různými typy demencí (stařecká, Alzheimerova) 
mezi uživateli se somatickými postiženími nebo s potížemi kombinovanými.  
Zdravotní stav uživatelů sociálních služeb i s ohledem na stárnutí populace 
se každoročně zhoršuje. V současné době jsou jejich uživateli lidé, kteří by 
dříve byli v nemocnici. Tím se šetří prostředky z veřejného zdravotního 
pojištění. Jakákoliv úprava poskytování zdravotních služeb v pobytových 
zařízeních sociálních služeb by neměla ve svém důsledku směřovat k jejich 
omezování a ke snižování plateb ze strany zdravotních pojišťoven. 
Připomínka je zásadní. 

VZP ČR 
SZP ČR 

V rámci mezirezortního připomínkového řízení, s ohledem na závěry 
dohodovacího řízení, uplatní ZP zásadní připomínku: 
-      odložení účinnosti 5 výkonů pro UP až na rok 2021 

• TRIÁŽ PACIENTŮ NA ODDĚLENÍ URGENTNÍM PŘÍJMU 
• KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM URGENTNÍHO PŘÍJMU 
• KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM URGENTNÍHO PŘÍJMU 
• PÉČE O NEMOCNÉHO NA INTENZIVNÍ VYŠETŘOVNĚ 

URGENTNÍHO PŘÍJMU Á 15 MIN 
• PÉČE O NEMOCNÉHO NA EXPEKTAČNÍ HALE URGENTNÍHO 

PŘÍJMU Á 15 MIN 
• pro rok 2020 zachování výkonu 09566 - PÉČE NA URGENTNÍM 

PŘÍJMU 
 

Z důvodu DŘ vyplývá další zásadní připomínka k novele SZV na 2020 - u 
výkonu  09563 nutno zvýšit bodovou hodnotu  z 200 na 350 bb. 

AKCEPTOVÁNO 
Účinnost výkonů urgentního příjmu je odložena na rok 
2021 a dále bylo stanoveno nové znění podmínek pro 
vykazování výkonu č. 09566 Péče na urgentním příjmu 
v obecné části vyhlášky. 
Výkon Převzetí pacienta od ZZS byl zapracován 
do návrhu novely pod číslem 09564. 
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Níže zasílám společný návrh VZP a SZP pro nové podmínky do obecné části 
SZV k vykazování výkonu: 
09566   - PÉČE NA URGENTNÍM PŘÍJMU 
V kapitole 4 bod 49. 999 – výkony bez autorské odbornosti 
Bod 49.8. – návrh nového znění: 
 I. Výkon 09566 lze vykázat: 
- poskytovatelem lůžkové péče, který získal dle § 112 z. č. 372/2011Sb., o 
zdravotních službách v platném znění, statut vysoce specializované 
traumatologické péče pro dospělé pacienty 
- 1/1den u pacienta, jenž byl na základě triage podle předem stanovených 
kritérií prokazatelně vyhodnocen jako pacient vyžadující péči na 
observačním lůžku, tj. dekompenzovaný nebo s důvodným podezřením na 
závažné ohrožení zdraví nebo přímé ohrožení života a pokud zároveň délka 
pobytu na observačním lůžku dosáhne min. 2 hodiny a pacient je následně 
odeslán do domácího ošetřování, event. dojde k jeho úmrtí (tj. nenásleduje 
hospitalizace pacienta, a to ani v rámci jiného poskytovatele).  
Výkon 09566 lze vykázat pouze v případě, jsou-li výše uvedené podmínky 
splněny současně. K výkonu nelze vykázat výkon 09563 – Výkon lékařské 
pohotovostní služby.  
--------------- 
Dále byl na jednání MZ diskutován nový bonifikační výkon pro všechny 
lůžkové poskytovatele „Převzetí pacienta od ZZS“ (dále jen převzetí). 
Byl návrh, aby výkon bylo možné vykázat pouze v případě, že nenásleduje 
hospitalizace …důvod prevence nadbytečných hospitalizací. 
Pokud se ukotví výše uvedená podmínka, pak je ale otázkou, zda nevzniká 
riziko, že naopak pacient nebude, s ohledem na jeho zdravotní stav, předán 
k hospitalizaci na vyšší pracoviště → prodleva k poskytnutí péče → vyšší 
náklady na péči. 
Pokud by se nastavila podmínka – výkon „převzetí“ lze vykázat, pokud 
nenásleduje hospitalizace u téhož Lů.PZS, tak toto situaci neřeší, pacienta 
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od ZZS  lů. PZS převezme, vykáže výkon „převzetí“, ale sekundárně 
nakonec odešle opět do jiné nemocnice, a to možná i ty pacienty, kterým je 
tento „periferní“ lůž. PZS schopen poskytnout adekvátní péči s ohledem na 
zdravotní stav pacienta. 

ASOCIACE 
POSKYTOVATELŮ 

SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB ČR 

a 
PLZEŇSKÝ KRAJ 

 
(totožné připomínky) 

Nesoulad: Návrh vyhlášky bod 6 – název odbornosti – nově – Ošetřovatelská 
péče v sociálních službách – v odůvodnění str. 35 bod 3 – navržen název – 
Zdravotní služby v pobytových zařízeních sociálních služeb. 
Připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO 

 NÁVRH na doplnění: 
Pod název odbornosti 913 – OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V SOCIÁLNÍCH 
SLUŽBÁCH navrhujeme vložit následující text: 
„Ošetřovatelskou péčí v sociálních službách se rozumí poskytování 
zdravotních služeb pojištěncům v pobytových zařízeních sociálních služeb a 
pojištěncům, kteří jsou u poskytovatelů lůžkové péče umístěni z jiných než 
zdravotních důvodů. Při poskytování zdravotních služeb těmto pojištěncům 
se vykazují poskytnuté zdravotní služby na základě indikace ošetřujícího 
lékaře příslušnými výkony odbornosti 913.“ 
 
Odůvodnění: 
Vypuštěním stávajícího textu u bodu 44. dojde k odstranění identifikace 
poskytovatelů této odbornosti, čímž se vyhláška stane zmatečnou. 
Navrženou úpravou obecné části vyhlášky chybí, oproti stávajícímu stavu, 
uvedení poskytovatelů oprávněných poskytovat zdravotní služby v 
odbornosti 913. Absence této úpravy činí vyhlášku v této části 
nesrozumitelnou a zmatečnou. 
Připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
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 44.2. Obecné požadavky k vykazování výkonů odbornosti 913 
Výkony odbornosti 913 lze vykázat pouze v případě, že je ve směně fyzicky 
přítomna alespoň jedna osoba způsobilá k výkonu povolání všeobecné 
sestry, v případě poskytování péče dětem dětská sestra, k poskytnutí 
bezprostřední rady a pomoci, a dále musí poskytovatel zabezpečit zdravotní 
služby všeobecnou sestrou, v případě poskytování péče dětem dětskou 
sestrou v min. počtu 2,5 úvazku v případě, že poskytovatel sociálních služeb 
nezajišťuje nepřetržitý nebo třísměnný pracovní režim zdravotnických 
zaměstnanců, nebo v min. počtu 6,5 úvazku v případě, že poskytovatel 
sociálních služeb zajišťuje nepřetržitý nebo třísměnný pracovní režim 
zdravotnických zaměstnanců.“. 
Připomínka: Požadavky na dětskou sestru jsou nad rámec současné 
legislativy. Tento nový požadavek by prakticky znemožnil provádět 
ošetřovatelskou péči dětem v pobytových sociálních službách, resp. v 
domovech pro osoby se zdravotním postižením pro cílovou skupinu mladší 
18 let. Dosavadní praxe je v tomto případě dostačují. Proto obligátní 
požadavek na minimální počty všeobecných sester považujeme za 
nadbytečné a neoprávněné. Je tudíž nutné odstavec formulovat tak, aby se 
podmínky vztahovaly výhradně na PZSS, která zaměstnávají praktické 
sestry a tuto profesi vykonávají. 
Připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Cílem úpravy mělo být umožnění vykazování výkonů 
praktickou sestrou, což v současné době nebylo 
možné. Text byl upraven tak, aby se podmínka 
vztahovala pouze na případy, kdy jsou výkony 
vykazovány praktickou sestrou: „Výkony odbornosti 
913 lze vykázat praktickou sestrou pouze v případě, 
že je ve směně fyzicky přítomna alespoň jedna osoba 
způsobilá k výkonu povolání všeobecné sestry, v 
případě poskytování péče dětem dětská sestra, 
k poskytnutí bezprostřední rady a pomoci, a dále musí 
poskytovatel zabezpečit zdravotní služby všeobecnou 
sestrou, v případě poskytování péče dětem dětskou 
sestrou v min. počtu 2,5 úvazku v případě, že 
poskytovatel sociálních služeb nezajišťuje nepřetržitý 
nebo třísměnný pracovní režim zdravotnických 
zaměstnanců, nebo v min. počtu 6,5 úvazku v případě, 
že poskytovatel sociálních služeb zajišťuje nepřetržitý 
nebo třísměnný pracovní režim zdravotnických 
zaměstnanců.“ 
 
Předpokládáme, že v domovech pro osoby se 
zdravotním postižením pro cílovou skupinu mladší 18 
let jsou výkony poskytovány dětskou sestrou nebo 
všeobecnou sestrou. 

 NÁVRH K bodu 44.2. Obecné požadavky k vykazování výkonů odbornosti 
913 
Navrhujeme vypustit.   
Odůvodnění: 
V rámci jednání pracovní skupiny byly projednávány minimální počty úvazků 
všeobecných sester pouze v souvislosti s činnostmi praktických sester. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno, aby se podmínka vztahovala pouze na 
případy, kdy jsou výkony vykazovány praktickou 
sestrou: „Výkony odbornosti 913 lze vykázat 
praktickou sestrou pouze v případě, že je ve směně 
fyzicky přítomna alespoň jedna osoba způsobilá k 
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Navržené úvazky všeobecných sester se tedy měly vztahovat pouze na 
pobytová zařízení sociálních služeb (dále jen „PZSS“) zaměstnávající 
praktické sestry. Navrženou úpravou se však prakticky stanovují podmínky, 
za nichž lze vůbec poskytovat zdravotní služby v PZSS. Předkladatel tak 
významným způsobem překračuje zmocnění dané zákonem č. 48/1998 Sb., 
neboť personální zabezpečení zdravotních služeb může být stanoveno 
pouze vyhláškou vydanou na základě zmocnění obsaženého v ust. § 120 
zákona o zdravotních službách k provedení § 11 odst. 4 tohoto zákona. 
Pokud však zákon o zdravotních službách nevyžaduje k poskytování 
zdravotních služeb v PZSS oprávnění a PZSS nemají stanoveny personální 
požadavky, není možné tuto úpravu obcházet stanovením personálních 
požadavků ve vyhlášce č. 134/1998 Sb. Tím totiž z pohledu praktických 
důsledků vyhláška č. 134/1998 Sb. vymezuje požadavky, které by PZSS 
muselo splňovat, pokud by se na něj vztahovala povinnost získat oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb. V této souvislosti upozorňujeme, že se 
touto otázkou opakovaně zabýval též Nejvyšší soud ČR např. v rozsudcích 
23 Cdo 1695/2010, 32 Cdo 3475/2010 či 32 Cdo 3754/2014, které lze 
dohledat dle právní věty, která shrnuje v této věci vše podstatné: „Vyhláškou 
č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými 
hodnotami, ve znění účinném do 31. prosince 2011, ministerstvo 
zdravotnictví stanovilo požadavky na personální vybavení zdravotnických 
zařízení, aniž k tomu bylo zákonem zmocněno.“ 
Připomínka je zásadní. 

výkonu povolání všeobecné sestry, v případě 
poskytování péče dětem dětská sestra, k poskytnutí 
bezprostřední rady a pomoci, a dále musí poskytovatel 
zabezpečit zdravotní služby všeobecnou sestrou, v 
případě poskytování péče dětem dětskou sestrou v 
min. počtu 2,5 úvazku v případě, že poskytovatel 
sociálních služeb nezajišťuje nepřetržitý nebo 
třísměnný pracovní režim zdravotnických 
zaměstnanců, nebo v min. počtu 6,5 úvazku v případě, 
že poskytovatel sociálních služeb zajišťuje nepřetržitý 
nebo třísměnný pracovní režim zdravotnických 
zaměstnanců.“ 

 Bod 87. Návrh k zdravotnímu výkonu 06620 Seznamu 
V roce 2012 došlo k omezení spektra forem aplikace léčiva, které bylo 
možné vykazovat prostřednictvím zdravotního výkonu (dále ZV) 06623. 
Součástí výkonu pro další období od  1.1.2012 byly pouze vyjmenované 3 
formy aplikace léčiv (s.c., i.m., i.v.). Tato změna v Seznamu (neprošla 
standardním připomínkovým procesem) však nebyla provázena novým 
přepočtem bodové hodnoty ZV 06623 po vyřazení nejfrekventovanější formy 
aplikace léčiv, a to p.o., která je současně nejlevnější formou z hlediska 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Navrhované znění výkonů prošlo standardním 
procesem pro zařazování výkonů do seznamu výkonů, 
změny byly projednány a schváleny na pracovní 
skupině. 
Ad a)  
NEAKCPETOVÁNO 
Stávající znění popisu „výkon bude uhrazen“ není 
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nákladů na provedení. 
 
NÁVRH K 06620: 
a) ve větě druhé nahradit slova „Výkon lze vykázat“ slovy „Výkon bude 
uhrazen“. 
b) ve větě třetí nahradit slova „ošetřovatelská intervence – časová dispozice, 
jen materiálové náklady výkonu“ slovy „ošetřovatelská intervence, jen 
materiálové náklady výkonu“ 
 
Odůvodnění: 
ad a) Návrh Registračního listu tohoto výkonu i stávající znění vyhlášky č. 
134/1998 Sb. používá v textu všech výkonů odbornosti 913 slovní spojení 
„výkon bude uhrazen“. Navrhovanou novelou však nedochází ke změně 
všech výkonů. V důsledku této skutečnosti tak bude text některých výkonů 
obsahovat spojení „výkon lze vykázat“, přičemž ostatní výkony budou 
obsahovat text „výkon bude uhrazen“. Ke změně formulace této části textu 
výkonu není žádného důvodu. Současně se textace výkonů stává 
zmatečnou.  
ad b) Spojení „ošetřovatelská intervence – časová dispozice“ bylo 
vyhláškou č. 134/1998 Sb. používáno v době, kdy název výkonu 06613 zněl: 
Ošetřovatelská intervence – časová dispozice 10 minut“. Dovětek časová 
dispozice 10 minut byl však z názvu výkonu 06613 vypuštěn a v současné 
době zní: Ošetřovatelská intervence. Použitím spojení „ošetřovatelská 
intervence – časová dispozice“ se textace výkonu stává zmatečnou. 
Připomínka je zásadní. 

z legislativního hlediska v souladu se skutečností, že 
seznam zdravotních výkonů je primárně nástrojem pro 
vykazování zdravotní péče, proto má formulace „výkon 
lze vykázat“ opodstatněné místo. Tato formulace se 
postupně promítá do všech výkonů. 
 
Ad b)  
AKCEPTOVÁNO 

 Bod 88. návrhu k zdravotnímu výkonu 06623 Seznamu 
NÁVRH K 06623: 
Ve větě první nahradit slova „Výkon lze vykázat“ slovy „Výkon bude 
uhrazen“. 
Odůvodnění: 
Stávající znění vyhlášky č. 134/1998 Sb. používá v textu všech výkonů 

NEAKCEPTOVÁNO 
Stávající znění popisu „výkon bude uhrazen“ není 
z legislativního hlediska v souladu se skutečností, že 
seznam zdravotních výkonů je primárně nástrojem pro 
vykazování zdravotní péče, proto má formulace „výkon 
lze vykázat“ opodstatněné místo. Tato formulace se 
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odbornosti 913 slovní spojení „výkon bude uhrazen“. Navrhovanou novelou 
však nedochází ke změně všech výkonů. V důsledku této skutečnosti tak 
bude text některých výkonů obsahovat spojení „výkon lze vykázat“, přičemž 
ostatní výkony budou obsahovat text „výkon bude uhrazen“. Ke změně 
formulace této části textu výkonu není žádného důvodu. Současně se 
textace výkonů stává zmatečnou. 
Připomínka je zásadní. 

postupně promítá do všech výkonů. 
 

 Bod 89. Návrhu k zdravotnímu výkonu 06624 Seznamu 
Navrhovaná bodová hodnota ZV 06624 je navrhována s nulovou bodovou 
hodnotou? Bodová hodnota ZV 06624 by měla mít vyšší výslednou bodovou 
hodnotu než je bodová hodnota 5 bodů. 
U výkonu č. 06624 chybí bodové ohodnocení a chybně je určen ZULP. 
Navrhujeme zachování počtu bodů z původního výkonu 06623 a to ve výši 6 
a ZULP – ANO, vzhledem k aplikaci léčivého přípravku. 
NÁVRH K 06624: 
a) ve větě první nahradit slova „Výkon lze vykázat“ slovy „Výkon bude 
uhrazen“. 
b) uvést počet bodů, a to ve výši 6 
c) nahradit „ZULP Ne“ na „ZULP Ano“ 
 
Odůvodnění: 
ad a) Návrh Registračního listu tohoto výkonu a stávající znění vyhlášky č. 
134/1998 Sb. používá v textu všech výkonů odbornosti 913 slovní spojení 
„výkon bude uhrazen“. Navrhovanou novelou však nedochází ke změně 
všech výkonů. V důsledku této skutečnosti tak bude text některých výkonů 
obsahovat spojení „výkon lze vykázat“, přičemž ostatní výkony budou 
obsahovat text „výkon bude uhrazen“. Ke změně formulace této části textu 
výkonu není žádného důvodu. Současně se textace výkonů stává 
zmatečnou.  
ad b) Návrh na doplnění nového výkonu 06624 neobsahuje počet bodů. 
Navrhovaný počet bodů (6) byl projednán a schválen v Pracovní skupině k 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 
Ad a)  
NEAKCEPTOVÁNO 
Stávající znění popisu „výkon bude uhrazen“ není 
z legislativního hlediska v souladu se skutečností, že 
seznam zdravotních výkonů je primárně nástrojem pro 
vykazování zdravotní péče, proto má formulace „výkon 
lze vykázat“ opodstatněné místo. Tato formulace se 
postupně promítá do všech výkonů. 
 
Ad b)  
AKCEPTOVÁNO 
 
Ad c)  
AKCEPTOVÁNO 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBFWCALZ5)



 
 

14 
 

SZV bez námitek. 
ad c) Nový výkon vznikl rozdělením původního výkonu 06623 APLIKACE 
LÉČEBNÉ TERAPIE I. M., S. C., I. V., kde byl uveden ZULP – Ano. 
Obdobně jako v případě aplikace léčebné terapie I.M. nebo S.C (nový výkon 
06623), je i v případě aplikace léčebné terapie I.V. spotřebován léčivý 
přípravek (ZULP) – kód A000476 skutečně spotřebovaný léčivý přípravek. 
Připomínka je zásadní. 

 Bod 90. návrhu k zdravotnímu výkonu 06625 Seznamu 
NÁVRH K 06625: 
a) ve větě první nahradit slova „Výkon lze vykázat“ slovy „Výkon bude 
uhrazen“; 
b) nahradit „ZULP Ne“ na „ZULP Ano“. 
 
Odůvodnění: 
ad a) Stávající znění vyhlášky č. 134/1998 Sb. používá v textu všech výkonů 
odbornosti 913 slovní spojení „výkon bude uhrazen“. Navrhovanou novelou 
však nedochází ke změně všech výkonů. V důsledku této skutečnosti tak 
bude text některých výkonů obsahovat spojení „výkon lze vykázat“, přičemž 
ostatní výkony budou obsahovat text „výkon bude uhrazen“. Ke změně 
formulace této části textu výkonu není žádného důvodu. Současně se 
textace výkonů stává zmatečnou.  
ad b) V případě tohoto výkonu je spotřebován léčivý přípravek (ZULP) – 
kód A000476 skutečně spotřebovaný léčivý přípravek. Fyziologický roztok se 
používá k zavádění i.v. kanyly, proplachu kanyl před použitím a zaslepením.   
Připomínka je zásadní. 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 
Ad a)  
NEAKCEPTOVÁNO 
Stávající znění popisu „výkon bude uhrazen“ není 
z legislativního hlediska v souladu se skutečností, že 
seznam zdravotních výkonů je primárně nástrojem pro 
vykazování zdravotní péče, proto má formulace „výkon 
lze vykázat“ opodstatněné místo. Tato formulace se 
postupně promítá do všech výkonů. 
 
Ad b)  
AKCEPTOVÁNO 
 

 Ad bod 91. Návrhu k zdravotnímu výkonu 06629 Seznamu 
V textu 2. věty je, pravděpodobně omylem, ponechán text: „ časová 
dispozice“, je nezbytné tento anachronismus napravit a text vyřadit. Celkový 
popis ZV znemožňuje vykazování ZV 06629 – péče o ránu praktickým 
sestrám, které však mohou ošetřovat chronické rány (v pracovní skupině 
došlo v této věci k dohodě, ale navrhovaný text tomu neodpovídá). 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 
Ad a)  
NEAKCEPTOVÁNO 
Stávající znění popisu „výkon bude uhrazen“ není 
z legislativního hlediska v souladu se skutečností, že 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBFWCALZ5)



 
 

15 
 

 
NÁVRH K 06629: 
a) ve větě první nahradit slova „Výkon lze vykázat“ slovy „Výkon bude 
uhrazen“. 
b) ve větě druhé nahradit slova „ošetřovatelská intervence – časová 
dispozice, jen materiálové náklady výkonu“ slovy „ošetřovatelská intervence, 
jen materiálové náklady výkonu“ 
c) nahradit větu třetí následovně: „Výkon lze vykázat, byl-li proveden 
všeobecnou sestrou v případě péče o akutní a chronické rány, nebo byl-li 
proveden praktickou sestrou v případě péče o chronické rány“ 
 
Odůvodnění: 
ad a) Stávající znění vyhlášky č. 134/1998 Sb. používá v textu všech výkonů 
odbornosti 913 slovní spojení „výkon bude uhrazen“. Navrhovanou novelou 
však nedochází ke změně všech výkonů. V důsledku této skutečnosti tak 
bude text některých výkonů obsahovat spojení „výkon lze vykázat“, přičemž 
ostatní výkony budou obsahovat text „výkon bude uhrazen“. Ke změně 
formulace této části textu výkonu není žádného důvodu. Současně se 
textace výkonů stává zmatečnou.  
ad b) Spojení „ošetřovatelská intervence – časová dispozice“ bylo vyhláškou 
č. 134/1998 Sb. používáno v době, kdy název výkonu 06613 zněl: 
Ošetřovatelská intervence – časová dispozice 10 minut“. Dovětek časová 
dispozice 10 minut byl však z názvu výkonu 06613 vypuštěn a v současné 
době zní: Ošetřovatelská intervence. Použitím spojení „ošetřovatelská 
intervence – časová dispozice“ se textace výkonu stává zmatečnou.  
 
ad c) Změny výkonů v odbornosti 913 byly vyvolány potřebnou vymezení 
výkonů, které je oprávněna vykonávat praktická sestra. Dle § 4a odst. 2 
písm. f) vyhlášky č. 55/2011 Sb. je praktická sestra bez odborného dohledu 
na základě indikace lékaře oprávněna provádět ošetření nekomplikovaných 
chronických ran. Péče o ránu je činností, která je jednoznačně hrazena z 

seznam zdravotních výkonů je primárně nástrojem pro 
vykazování zdravotní péče, proto má formulace „výkon 
lze vykázat“ opodstatněné místo. Tato formulace se 
postupně promítá do všech výkonů. 
Ad b)  
AKCEPTOVÁNO 
 
Ad c)  
AKCEPTOVÁNO 
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veřejného zdravotního pojištění. Není žádného důvodu, aby ošetření 
chronické rány provedené praktickou sestrou bylo vyňato z úhrady z 
veřejného zdravotního pojištění. Možnost vykázání výkonu 06629 v případě 
péče praktické sestry o chronickou ránu byla projednána v rámci Pracovní 
skupiny k SZV bez námitek. 
Připomínka je zásadní. 

 Ad bod 92. Návrhu k zdravotnímu výkonu 06631 Seznamu 
V textu 2. věty je, pravděpodobně omylem, ponechán text: „ časová 
dispozice“, je nezbytné tento anachronismus napravit a text vyřadit. 
NÁVRH K 06631: 
Ve větě druhé nahradit slova „ošetřovatelská intervence – časová dispozice, 
jen materiálové náklady výkonu“ slovy „ošetřovatelská intervence, jen 
materiálové náklady výkonu“ 
Odůvodnění: 
Spojení „ošetřovatelská intervence – časová dispozice“ bylo vyhláškou č. 
134/1998 Sb. používáno v době, kdy název výkonu 06613 zněl: 
Ošetřovatelská intervence – časová dispozice 10 minut“. Dovětek časová 
dispozice 10 minut byl však z názvu výkonu 06613 vypuštěn a v současné 
době zní: Ošetřovatelská intervence. Použitím spojení „ošetřovatelská 
intervence – časová dispozice“ se textace výkonu stává zmatečnou. 
Připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 

 Ad bod 93. Návrhu k zdravotnímu výkonu 06632 Seznamu 
Chybí, pravděpodobně omylem, bodová hodnota ZV. 
 
NÁVRH K 06632: 
a) ve větě první nahradit slova „Výkon lze vykázat“ slovy „Výkon bude 
uhrazen“; 
b) ve větě druhé nahradit slova „ošetřovatelská intervence – časová 
dispozice, jen materiálové náklady výkonu“ slovy „ošetřovatelská intervence, 
jen materiálové náklady výkonu“; 
c) uvést počet bodů, a to ve výši 86; 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 
Ad a) 
NEAKCEPTOVÁNO 
Stávající znění popisu „výkon bude uhrazen“ není 
z legislativního hlediska v souladu se skutečností, že 
seznam zdravotních výkonů je primárně nástrojem pro 
vykazování zdravotní péče, proto má formulace „výkon 
lze vykázat“ opodstatněné místo. Tato formulace se 
postupně promítá do všech výkonů. 
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d) nahradit „ZULP Ne“ na „ZULP Ano“.¨ 
 
Odůvodnění: 
ad a) Stávající znění vyhlášky č. 134/1998 Sb. používá v textu všech 
výkonů odbornosti 913 slovní spojení „výkon bude uhrazen“. Navrhovanou 
novelou však nedochází ke změně všech výkonů. V důsledku této 
skutečnosti tak bude text některých výkonů obsahovat spojení „výkon lze 
vykázat“, přičemž ostatní výkony budou obsahovat text „výkon bude 
uhrazen“. Ke změně formulace této části textu výkonu není žádného důvodu. 
Současně se textace výkonů stává zmatečnou.  
ad b) Spojení „ošetřovatelská intervence – časová dispozice“ bylo 
vyhláškou č. 134/1998 Sb. používáno v době, kdy název výkonu 06613 zněl: 
Ošetřovatelská intervence – časová dispozice 10 minut“. Dovětek časová 
dispozice 10 minut byl však z názvu výkonu 06613 vypuštěn a v současné 
době zní: Ošetřovatelská intervence. Použitím spojení „ošetřovatelská 
intervence – časová dispozice“ se textace výkonu stává zmatečnou.  
ad c) Návrh na doplnění nového výkonu 06632 neobsahuje počet bodů. 
Navrhovaný počet bodů (86) byl projednán a schválen v Pracovní skupině k 
SZV bez námitek. 
ad d) V případě tohoto výkonu je spotřebován léčivý přípravek (ZULP) – 
kód A000476 skutečně spotřebovaný léčivý přípravek. Fyziologický roztok se 
používá k naplnění balónku permanentního močového katétru a jako 
základní roztok při lavážích.   
Připomínka je zásadní. 

 
Ad b) 
AKCEPTOVÁNO 
 
Ad c)  
AKCEPTOVÁNO 
 
Ad d) 
AKCEPTOVÁNO 
 

 Ad bod 94. Návrhu k zdravotnímu výkonu 06633 Seznamu 
V textu 2. věty je, pravděpodobně omylem, ponechán text: „ časová 
dispozice“, je nezbytné tento anachronismus napravit a text vyřadit. 
 
NÁVRH K 06633: 
a) ve větě první nahradit slova „Výkon lze vykázat“ slovy „Výkon bude 
uhrazen“. 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 
Ad a) 
NEAKCEPTOVÁNO 
Stávající znění popisu „výkon bude uhrazen“ není 
z legislativního hlediska v souladu se skutečností, že 
seznam zdravotních výkonů je primárně nástrojem pro 
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b) ve větě druhé nahradit slova „ošetřovatelská intervence – časová 
dispozice, jen materiálové náklady výkonu“ slovy „ošetřovatelská intervence, 
jen materiálové náklady výkonu“ 
 
Odůvodnění: 
ad a) Stávající znění vyhlášky č. 134/1998 Sb. používá v textu všech 
výkonů odbornosti 913 slovní spojení „výkon bude uhrazen“. Navrhovanou 
novelou však nedochází ke změně všech výkonů. V důsledku této 
skutečnosti tak bude text některých výkonů obsahovat spojení „výkon lze 
vykázat“, přičemž ostatní výkony budou obsahovat text „výkon bude 
uhrazen“. Ke změně formulace této části textu výkonu není žádného důvodu. 
Současně se textace výkonů stává zmatečnou.  
ad b) Spojení „ošetřovatelská intervence – časová dispozice“ bylo 
vyhláškou č. 134/1998 Sb. používáno v době, kdy název výkonu 06613 zněl: 
Ošetřovatelská intervence – časová dispozice 10 minut“. Dovětek časová 
dispozice 10 minut byl však z názvu výkonu 06613 vypuštěn a v současné 
době zní: Ošetřovatelská intervence. Použitím spojení „ošetřovatelská 
intervence – časová dispozice“ se textace výkonu stává zmatečnou. 
Připomínka je zásadní. 

vykazování zdravotní péče, proto má formulace „výkon 
lze vykázat“ opodstatněné místo. Tato formulace se 
postupně promítá do všech výkonů. 
 
Ad b) 
AKCEPTOVÁNO 
 

 Ad bod 95. Návrhu k zdravotnímu výkonu 06637 Seznamu 
V textu 2. věty je, pravděpodobně omylem, ponechán text: „ časová 
dispozice“, je nezbytné tento anachronismus napravit a text vyřadit. 
 
NÁVRH K 06637: 
a) ve větě první nahradit slova „Výkon lze vykázat“ slovy „Výkon bude 
uhrazen“. 
b) ve větě druhé nahradit slova „ošetřovatelská intervence – časová 
dispozice, jen materiálové náklady výkonu“ slovy „ošetřovatelská intervence, 
jen materiálové náklady výkonu“ 
 
Odůvodnění: 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 
Ad a) 
NEAKCEPTOVÁNO 
Stávající znění popisu „výkon bude uhrazen“ není 
z legislativního hlediska v souladu se skutečností, že 
seznam zdravotních výkonů je primárně nástrojem pro 
vykazování zdravotní péče, proto má formulace „výkon 
lze vykázat“ opodstatněné místo. Tato formulace se 
postupně promítá do všech výkonů. 
 
Ad b) 
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ad a) Stávající znění vyhlášky č. 134/1998 Sb. používá v textu všech 
výkonů odbornosti 913 slovní spojení „výkon bude uhrazen“. Navrhovanou 
novelou však nedochází ke změně všech výkonů. V důsledku této 
skutečnosti tak bude text některých výkonů obsahovat spojení „výkon lze 
vykázat“, přičemž ostatní výkony budou obsahovat text „výkon bude 
uhrazen“. Ke změně formulace této části textu výkonu není žádného důvodu. 
Současně se textace výkonů stává zmatečnou.  
ad b) Spojení „ošetřovatelská intervence – časová dispozice“ bylo 
vyhláškou č. 134/1998 Sb. používáno v době, kdy název výkonu 06613 zněl: 
Ošetřovatelská intervence – časová dispozice 10 minut“. Dovětek časová 
dispozice 10 minut byl však z názvu výkonu 06613 vypuštěn a v současné 
době zní: Ošetřovatelská intervence. Použitím spojení „ošetřovatelská 
intervence – časová dispozice“ se textace výkonu stává zmatečnou. 

AKCEPTOVÁNO 
 

 Ad bod 98. Návrhu k zdravotnímu výkonu 06648 Seznamu 
Navrhovaný text: „Přičti k výkonu č. 06645 nebo 06649, přičemž výkon č. 
06648 lze vykázat k výkonu č. 06613 pouze jednou při dodržení podmínky 
nepřetržitého či třísměnného pracovního režimu.“, navrhuji změnit takto: 
„Přičti k výkonu č. 06645 nebo 06649, přičemž výkon č. 06648 lze vykázat ke 
každému výkonu č. 06613 pouze jednou při dodržení podmínky 
nepřetržitého či třísměnného pracovního režimu.“. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Navrhované znění bylo navrženo a schváleno na 
jednání pracovní skupiny. 

ÚSTECKÝ KRAJ K bodu 6 návrhu: „44.  913 – OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V SOCIÁLNÍCH 
SLUŽBÁCH“, 44.2. Obecné požadavky k vykazování výkonů odbornosti 913 
    Navrhujeme v bodu 44.2. zrušit slova „nebo v min. počtu 6,5 úvazku v 
případě, že poskytovatel sociálních služeb zajišťuje nepřetržitý nebo 
třísměnný pracovní režim zdravotnických zaměstnanců.“ 
 
Znění po úpravě: 
    „Výkony odbornosti 913 lze vykázat pouze v případě, že je ve směně 
fyzicky přítomna alespoň jedna osoba způsobilá k výkonu povolání 
všeobecné sestry, v případě poskytování péče dětem dětská sestra, k 
poskytnutí bezprostřední rady a pomoci, a dále musí poskytovatel zabezpečit 

NEAKCEPTOVÁNO 
Navrhované znění bylo navrženo a schváleno na 
jednání pracovní skupiny. 
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zdravotní služby všeobecnou sestrou, v případě poskytování péče dětem 
dětskou sestrou v min. počtu 2,5 úvazku v případě, že poskytovatel 
sociálních služeb nezajišťuje nepřetržitý nebo třísměnný pracovní režim 
zdravotnických zaměstnanců., nebo v min. počtu 6,5 úvazku v případě, že 
poskytovatel sociálních služeb zajišťuje nepřetržitý nebo třísměnný pracovní 
režim zdravotnických zaměstnanců.“. 
Odůvodnění: 
Nepřetržitý pracovní režim je možné zajistit i s počtem 6 zdravotnických 
zaměstnanců (resp. 5, neboť s nárokem na dovolenou, pracují v počtu 5 po 
dobu minimálně půl roku – nebo případnou pracovní neschopností i déle). 
Další 0,5 úvazek je zcela zbytečný a není nutný k pokrytí nepřetržitého 
pracovního režimu. 
Stanovit počet úvazků tak, aby byl zajištěn nepřetržitý nebo třísměnný 
provoz byl měl zůstat plně v kompetenci poskytovatele. 
Již v současné době se potýkáme s nedostatkem zdravotních sester a 
navyšování povinného počtu úvazku zdravotních sester (jako jeden z 
předpokladů vykazování odbornosti 913) tuto situaci neřeší, spíše naopak. 
Tato připomínka je zásadní. 

Asociace domácí 
péče ČR, z.s., Charita 

ČR, z.s., Česká 
asociace ČR  z.s. - 

sekce domácí 
zdravotní péče, 

Sdružení majitelů a 
poskytovatelů 
domácí péče 

1. Str. 4, odst. 19 
V příloze v Kapitole 7 bodu 1 věty první až osmá znějí: 
„K výkonům autorské odbornosti 001, 002, 005, 006, 101, 102, 103, 104, 
105, 106, 107, 108 (vyjma nefrologických hemoeliminačních metod), 109, 
110, 116, 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, 720, 801, 
802, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 823, 901, 902, 
903, 904, 905, 910, 913, 914, 917, 925, 931 a 999 je přiřazena minutová 
režijní sazba ve výši 3,19 bodu za jednu minutu času výkonu. 
Žádáme o přeřazení odbornosti 913 a 925 do skupiny s režií: 
K výkonům autorské odbornosti 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 611, 612, 
613, 614, 615, 616, 711, 714, 715, 716 a 717 je přiřazena minutová režijní 
sazba ve výši 5,74 bodu za jednu minutu času výkonu. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Takovýto návrh nebyl dosud předložen k posouzení 
pracovní skupiny. Předkládání změn do seznamu 
výkonů má standardní postup. Doporučujeme návrh 
nejprve předložit. Důležité bude také vyčíslení 
odhadovaného dopadu do systému veřejného 
zdravotního pojištění. 
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Zdůvodnění: 
Na pracovní skupině pro domácí zdravotní péči byla doložena vyšší 
nákladovost režijních nákladů (předáno Mgr. Žílové), která plně odpovídá 
výši režie 5, 74 bodu za jednu minutu času výkonu a požadavek přeřazení 
odbornosti do této skupiny je zcela opodstatněný.  Soupis je přiložen v 
příloze. 
Tato připomínka je zásadní. 

 2. Str. 31, odst. 107 
Navrhovaný text: V příloze název Kapitoly 925 zní: „Kapitola 925 – domácí 
péče“. 
Požadujeme doplnit název „Kapitola 925 -  domácí ošetřovatelská péče“. 
Zdůvodnění: 
Název odbornosti 925, který se dosud nazýval sestra domácí zdravotní péče 
a nyní je navržen název pouze „domácí péče“ působí zavádějícím dojmem, 
resp. není zřejmé, jaký typ domácí péče je v uvedené části vyhlášky 
upraven, když § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách, zahrnuje pod pojem domácí péče péči léčebně rehabilitační, 
ošetřovatelskou a paliativní.  
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Název je v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., 
zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování, v platném znění. Do zákona č. 48/1997 
Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů, bude tento pojem také zanesen. 

 Požadujeme navýšení osobních nákladů nelékařských zdravotnických 
pracovníků v odbornosti 911 – Výkony všeobecných sester, 913 – 
Všeobecná sestra v sociálních službách, 914 – Psychiatrická sestra a 925 – 
Domácí zdravotní péče v Seznamu zdravotních výkonů, a to minimálně o 30 
% při zachování stávající hodnoty bodu od 1. 1. 2020. 
Legislativní realizace navrhovaného řešení: 
V příloze za Kapitolu 8 – Přeprava a náhrada cestovních nákladů se vkládá 
Kapitola 9 – Navýšení osobních nákladů nositelů výkonů v odbornosti 911, 
913, 914 a 925, která zní: 
„Kapitola 9 
Navýšení osobních nákladů nositelů výkonů v odbornosti 911, 913, 914 a 
925 

NEAKCEPTOVÁNO 
Takovýto návrh nebyl dosud předložen k posouzení 
pracovní skupiny. Předkládání změn do seznamu 
výkonů má standardní postup. Doporučujeme návrh 
nejprve předložit. Důležité bude také vyčíslení 
odhadovaného dopadu do systému veřejného 
zdravotního pojištění. 
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V kalkulaci bodové hodnoty zdravotních výkonů není zahrnuta položka 
navýšení osobních nákladů nositelů výkonů v odbornostech 911, 913, 914 a 
925 (dále jen „navýšení“). 
Navýšení uhradí zdravotní pojišťovna na základě času nositelů výkonu a 
hodnoty mzdového indexu nositelů výkonu u každého vykázaného výkonu. 
Zdravotní pojišťovna uhradí poskytovateli zdravotních služeb osobní náklady 
nositelů výkonů v odbornosti 911, 913, 914 a 925 v plné výši, a to částkou 
vypočtenou jako součin celkového počtu bodů představujícího bodové 
ohodnocení osobních nákladů nositelů výkonů včetně navýšení a plné 
hodnoty bodu dohodnuté nebo stanovené pro předmětné úhradové období. 
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 0,3. Navýšení se zaokrouhluje na celé 
body a přičítá k přímým nákladům výkonu. 
Navýšení = ∑_(i=1)^n▒I_i   〖MS〗_i   〖ČAS〗_i   0,3 
kde: 
i nositel výkonu 
n počet nositelů výkonu 
Ii hodnota indexu nositele i 
MSi minutová sazba nositele i 
ČASi čas nositele i 
Minutová sazba nositelů S4 se pro účely navýšení stanovuje na 2,4376 
bodu. Minutová sazba nositelů S1, S2 a S3 se pro účely navýšení stanovuje 
na 1,452 bodu.“. 
Tato připomínka je zásadní. 

MINISTERSTVO PRO 
MÍSTNÍ ROZVOJ 

V nadpisu návrhu vyhlášky, v úvodní větě, jakožto i v důvodové zprávě a 
ostatních částech předkládaného materiálu doporučujeme uvést celý název 
vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává 
seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších 
předpisů, a to tak, aby byl v souladu s vyhlášeným zněním ve Sbírce zákonů. 
Tato připomínka je doporučující. 

VYSVĚTLENO 
Oproti původnímu názvu chybí pouze označení 
Ministerstva zdravotnictví, které bylo uvedeno před 
číslem vyhlášky. Vzhledem k tomu, že je snadno 
seznatelné, že jde o vyhlášku Ministerstva 
zdravotnictví, nepovažujeme doplnění za nezbytné. 
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 Doporučujeme zvážit, zdali ve všech novelizačních bodech návrhu vyhlášky 
nevypustit počáteční slova „V příloze“ (a následně k tomu upravit i znění 
jednotlivých novelizačních bodů), neboť skutečnost, že dochází ke změně 
přílohy právního předpisu je zřejmá již z úvodní věty čl. I (srov. čl. 55 odst. 3 
Legislativních pravidel vlády). 
Tato připomínka je doporučující. 

VYSVĚTLENO 
Není důvod přepisovat nově všechny novelizační body, 
také současné znění novelizačních bodů je v souladu 
s Legislativními pravidly vlády. 

 V předloženém návrhu vyhlášky doporučujeme u některých novelizačních 
bodů obdobně jako v novelizačních bodech 117 a 118 sloučit některé 
novelizační body, jež jsou vhodné ke sloučení (např. body 34 a 35, 75 a 76, 
81 a 82, 83 a 84, aj.) a v návaznosti na to následující novelizační body 
přečíslovat. 
Tato připomínka je doporučující. 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Některé novelizační body budou sloučeny, některé 
budou ponechány v současném znění z důvodu 
zajištění přehlednosti. 

 4K čl. I, bodu 1 
V bodě 1 doporučujeme slova „v předposlední větě se za slovo „lékařem“ 
doplňují slova „, s výjimkou psychiatra nebo psychologa““ nahradit slovy „a 
na konci textu věty páté se doplňují slova „, s výjimkou psychiatra nebo 
psychologa““, a to v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. g) Legislativních pravidel 
vlády. 
Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO 

 K čl. I, bodu 7  
V bodě 7 doporučujeme nahradit toliko slova „Psychiatrická sestra“ a nikoliv 
slova „914 – Psychiatrická sestra“. 
Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO 
 

 K čl. I, bodu 22 
V kapitole 8 bodě 7. VÝKONY PŘEPRAVY požadujeme: 
Navýšení sazby bodů za 1 km v čísle výkonu 50 (Přeprava k pitvě a z pitvy).  
Odůvodnění: Tato sazba se již dva roky nezměnila, přestože se zvyšují ceny 
pohonných hmot a mzdy, přičemž provozovatelům pohřebních služeb nejsou 
propláceny tzv. prázdné kilometry ujeté pohřebním vozidlem k naložení 
lidských pozůstatků a po jejich vyložení na patologii či soudním lékařství. 
Není ani zohledněna cena spotřebovaného materiálu – transportní vaky, 

AKCEPTOVÁNO 
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desinfekce, ochranné pracovní pomůcky. Ve výši bodového ohodnocení není 
zahrnuta mzda posádky (standardně 2 osoby), dispečera, administrativních 
pracovníků, příplatky za pohotovostní služby. Pohřební služby za provedené 
úkony navíc odvádějí DPH, ovšem zdravotní pojišťovny toto DPH počítají již 
do tohoto bodového ohodnocení. Finální částka za provedení přepravy je 
tedy vůči pohřebním službám snížena o hodnotu DPH. 
Tato připomínka je zásadní. 

 K čl. I, bodu 22 
V kapitole 8 bodě 7. VÝKONY PŘEPRAVY požadujeme: 
Rozšíření čísla výkonu 69 tak, aby se položka vztahovala i na provozovatele 
pohřební služby, a to např. formulací: „Manipulace s imobilním pacientem s 
nadměrnou tělesnou hmotností nad 140 kg při transportu sanitním vozidlem 
vsedě nebo vleže a manipulace s lidskými pozůstatky o hmotnosti nad 140 
kg při transportu pohřebním vozidlem.“ 
Odůvodnění: Není zásadního rozdílu mezi manipulací s imobilním pacientem 
a tělem zemřelého. Posádka pohřebního vozidla manipuluje s těly 
zemřelých, jejichž hmotnost přesahuje 140 kg. Úkon obvykle zajišťuje 
„rozšířená“ posádka vozu, jelikož dva obvyklí členové posádky na takto těžká 
břemena nestačí.  
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o připomínku nad rámec návrhu novely. 
Takovýto návrh změny nebyl nikde předložen nebo 
projednán se zástupci MZ. Navíc poskytovatel 
pohřebních služeb není dle právních předpisů 
poskytovatelem zdravotních služeb, tudíž není zcela 
jednoznačné, zda lze tento výkon přepravy vztahovat i 
na poskytovatele pohřební služby.  

 K čl. I, bodu 26 a 27 
V bodech 26 a 27 doporučujeme slova „doplňují“ nahradit slovy „vkládají“, a 
to v souladu s čl. 58 odst. 5 písm. b) Legislativních pravidel vlády. 
Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO 

 K čl. I, bodu 79, 80, 102, 104 
Body 79, 80, 102 a 104 doporučujeme formulovat obdobným způsobem jako 
například body 81 a 83, kdy z názvu výkonu se vypouští jedno slovo. 
Tato připomínka je doporučující. 

VYSVĚTLENO 
Novelizační body budou ponechány v současném 
znění z důvodu zajištění přehlednosti. 

 K čl. II 
V souladu s čl. 28 odst. 3 Legislativních pravidel vlády doporučujeme článek 
II obsahující ustanovení o nabytí účinnosti novely opatřit nadpisem 

AKCEPTOVÁNO 
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„Účinnost“. 
Tato připomínka je doporučující. 

ASOCIACE 
SOUKROMÝCH 
POHŘEBNÍCH 
SLUŽEB ČR 

S takto předloženým návrhem úhradové vyhlášky (seznam zdravotních 
úkonů s bodovými hodnotami), kterou se mění vyhláška č.134/1998 Sb., 
nesouhlasíme z těchto níže uvedených důvodů a to k číslu nebo písmenu 
tohoto tisku: 
 
1.1.7 a 1.2: Požadujeme doplnit náklady na ochranné pracovní pomůcky a 
příplatky za lidské pozůstatky, které jsou včetně váhy transportního 
prostředku těžší, než 60 kg dle vládní vyhlášky 361/2007 Sb. 
2.4: Požadujeme proplácení ujetého km a to v obou směrech a to ze 
stanoviště pohřebního speciálního vozidla zpět na jeho stanoviště. Ve 
větších městech je převoz na pitvu zpravidla do 3-4 km od místa nálezu na 
patologii. Což například takovýto převoz uskutečněný 2 pracovníky v nočních 
hodinách dle současné úhradové vyhlášky, při platbě cca 120 Kč nepokryje 
ani mzdové náklady na jednoho pracovníka. Ochranné pomůcky a 
transportní prostředky nejsou vůbec zahrnuty, kdy ještě určitě v mnoha 
případech porušuje pohřební služba níže zmiňované vládní vyhlášky 
361/2007 Sb. 
F,G,H,I: U neztotožněných, nebo nepojištěných lidských pozůstatků žádáme, 
aby vzniklé náklady spojené s převozem lidských pozůstatků hradil ten, kdo 
nařídil jejich převoz, a nešli tak k tíži pohřební služby jako v současnosti. 
J: V současné úhradové vyhlášce dle našeho názoru není akceptována a 
propočítána nákladová povinnost zákoníku práce v oblasti ochranných 
osobních pomůcek pro výkon této práce. Dále většina lidských pozůstatků 
váží více jak 60 kg + transportní prostředek cca 10 kg, tzn. v drtivé většině 
lidské pozůstatky váží s transportním prostředkem v průměru kolem 100-120 
kg. Tedy se jedná dle vládní vyhlášky 361/2007 Sb., práce o povinnost již 4 
pracovníků určených k nařízenému převozu lidských pozůstatků. Zde je 
vhodné navrhnout 
„účtování dle váhy lidských pozůstatků včetně transportního prostředku“. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Takovýto návrh nebyl dosud předložen k posouzení 
pracovní skupiny. Předkládání změn do seznamu 
výkonů má standardní postup. Doporučujeme návrh 
nejprve předložit. Důležité bude také vyčíslení 
odhadovaného dopadu do systému veřejného 
zdravotního pojištění. 
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K: "Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou 
činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak 
soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této 
činnosti za podnikatele." Dále cituji 
„Dosažení zisku je hlavním cílem podnikatelského snažení. Za podnikání se 
obecně považuje i to, když hospodaření skončí ztrátou, nelze z toho však 
vyvozovat, že právě ztráta je smyslem podnikání. Smyslem je neustálý růst 
hodnoty firmy a to bez dosahovaných zisků není možné. „ Z výše uvedených 
důvodů, není možné na soukromé subjekty přenášet nedobytné náklady 
spojené s přepravou LP nařízených poskytovatelem zdravotní a sociální 
péče nebo orgánem v trestním řízení ve světle novely zákona o pohřebnictví 
256/2001 Sb., novelizovaným zákonem 193/2017 Sb., kde povinnost 
poskytovatele pohřebních služeb odvézt lidské pozůstatky z místa úmrtí 
zcela vypadla. Z výše uvedeného plyne, že odvoz lidských pozůstatků je v 
současnosti dobrovolnou činností pohřební služby, za kterou nedostane 
řádně, nebo vůbec zaplaceno. 
L: Chladicí box v majetku pohřební služby pro lidské pozůstatky není v 
úhradové vyhlášce také zmíněn a jeho provoz je velmi nákladný. Praxe u 
mnoha pohřebních služeb zvláště na venkově nutí je k ukládání lidských 
pozůstatků (např. exitus v pátek odpoledne a patologie je otevřena až v 
pondělí ráno) do svého chladicího boxu, v současnosti bez úhrady na 
náklady předmětné pohřební služby. 
M: Cena speciálního pohřebního vozidla osciluje někde mezi 1 000 000,- - 3 
500 000,-Kč v nákupu. Tato cena dle našeho soudu také není promítnuta v 
nynější úhradové vyhlášce. 
Novela této vyhlášky zmiňuje pouze sanitní vozidlo v základu bez potřebné 
výbavy částkou 1 200 000,-Kč (ještě platné úhradové vyhlášce se jedná o 
cca 850 000,-) což je výrazný nepoměr k ceně speciálního pohřebního 
vozidla a je třeba tuto skutečnost promítnout do ceny za ujetý km oběma 
směry, tzn. „z garáže do garáže“. 
Výše uvedená zmiňovaná problematika zasahuje do podnikání všech 
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pohřebních služeb po celé ČR. Na tuto problematiku upozorňoval v záhlaví 
zmíněný pohřební ústav ELPIS a samotná Asociace soukromých pohřebních 
služeb v ČR v roce 2016, 2017. Budeme rádi, když se čtenář řádně seznámí 
s obsahem celého dokumentu a ne jen s jeho závěrem. Za povšimnutí stojí 
úvodní vyjádření Ministerstva zdravotnictví, které není schopno relevantně 
odpovědět na jasně položené otázky k této problematice. Přesto se snažíme 
komunikovat a pochopit státního úředníka, který této funerální problematice 
nerozumí a proto nebyl ochoten dříve zapracovat zásadní funerální problémy 
do ještě platné úhradové vyhlášky a přesto chce se nám věřit, že se snad 
podaří tyto zmíněné problémy zapracovat do této novelizované úhradové 
vyhlášky, přesto že nejsme poskytovatelé zdravotní a sociální služby a 
pohřební služby jsou soukromé subjekty převážně s 24 hodinovou službou. 
 
Závěrem chceme všechny čtenáře našeho širšího vyjádření k novele 
úhradové vyhlášky na ministerstvech, komoře a také poslanecké sněmovně 
a vládě požádat o nepodcenění námi vyhodnocených problémů a požádat o 
zapracování do předmětné novely úhradové vyhlášky. Z odborné veřejnosti 
se již delší dobu ozývají hlasy, aby tuto zcela prodělečnou službu zařizovali 
poskytovatelé zdravotní služby tím, že si nakoupí speciální pohřební vozidla 
a tuto činnost převozu LP budou provádět sami, což jim umožňuje novela 
zákona o pohřebnictví 256/2001 Sb. 
Tato připomínka je zásadní. 

STÁTNÍ ÚŘAD PRO 
JADERNOU 

BEZPEČNOST 

Navrhujeme vložit do textu nový bod 3 ve znění: 
„3. V příloze v Kapitole 4 bod 19.3 zní: 
„19.3 Výkony protonové radioterapie (43652 a 43653) 
 
číslo  | název 
-------+---------------------------------------------------------- 
43652  | Protonové ozáření mimo kraniospinální osu 
43653  | Protonové ozáření v kraniospinální ose 
 

NEAKCEPTOVÁNO 
Takovýto návrh nebyl dosud předložen k posouzení 
pracovní skupiny. Předkládání změn do seznamu 
výkonů má standardní postup. Doporučujeme návrh 
nejprve předložit. Důležité bude také vyčíslení 
odhadovaného dopadu do systému veřejného 
zdravotního pojištění. 
 
Nelze souhlasit ani s odstraněním výčtu indikací. Dle 
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Výkon indikuje poskytovatel, který má statut centra vysoce specializované 
zdravotní péče v oboru onkologie udělený podle zákona o zdravotních 
službách. Tato indikace vychází 
a) ze zhodnocení zdravotního stavu pacienta (diagnostický souhrn a 
anamnéza), 
b) z řádného medicínského odůvodnění indikace protonové terapie jako 
optimálního způsobu ozáření cílového objemu dávkou nezbytnou k dosažení 
požadovaného léčebného účinku, přičemž ozáření ostatních tkání musí být 
tak nízké, jak lze rozumně dosáhnout bez omezení léčebného přínosu, a 
c) ze závěru multidisciplinárního týmu Komplexního onkologického centra 
vycházejícího z multidisciplinárního indikačního semináře k určení 
optimálního způsobu léčby u nemocných se zhoubným onkologickým 
onemocněním, jehož součástí je zápis podepsaný nejméně vedoucím 
komplexního onkologického centra a radiačním onkologem.“.“. 
Následující (dosavadní) body navrhujeme adekvátně přečíslovat. 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme odstranění výčtu indikací k protonové terapii. 
Správný postup pro indikaci protonové terapie plně spočívá v návrhu této 
léčby multidisciplinárním týmem Komplexního onkologického centra (KOC), 
tak jak je uvedeno výše v bodech a), b) a c). Odborníci KOC jsou plně 
kompetentní k indikaci optimálního způsobu terapeutické léčby každého 
jednotlivého pacienta. Jedná se o velice složitou a provázanou problematiku, 
která vyžaduje multidisciplinární spolupráci odborníků. Tento postup 
odpovídá postupům při indikaci radioterapie jinými modalitami.  
 
Plné odstranění výčtu indikací k protonové terapii je navrženo z těchto 
důvodů: 
a) Přestože uvedený výčet indikací je pouze demonstrativní, v praxi je často 
nesprávně interpretován jako taxativní výčet. Pro ostatní terapeutické 
modality neexistuje žádný omezený soupis diagnóz a indikací, takže v tomto 

MZ je ustanovení zcela jednoznačné a nelze ho 
vykládat jinak. Dále upozorňujeme, že připomínky jsou 
nad rámec návrhu novely vyhlášky. Toto téma bylo 
široce diskutované minulý rok s tím, že ministerstvo 
akceptovalo některé připomínky SÚJB a podmínky pro 
vykazování výkonů protonové terapie upravilo tak, aby 
byly v souladu se základními principy radiační ochrany 
zakotvenými v zákoně č. 263/2016 Sb., atomový 
zákon, a vyhlášce č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně 
a zabezpečení radionuklidového zdroje, a zejména pak 
s vyhláškou č. 410/2012 Sb., o stanovení pravidel a 
postupů při lékařském ozáření, a to především v oblasti 
optimalizace lékařského ozáření a rovněž 
terminologicky. Seznam indikací byl navržen odbornou 
společností a je žádoucí, aby byl ve vyhlášce uveden. 
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kontextu je výčet značně zavádějící. Aplikace vyhlášky je v důsledku 
nesprávné interpretace povahy tohoto výčtu neúčelně a protiprávně 
omezována.  
b) Dovětek „nelze-li fotonovou technikou zajistit přiměřenou ochranu 
zdravých tkání a orgánů“ nesprávně interpretuje princip optimalizace radiační 
ochrany. Pojem „přiměřená ochrana“ je zavádějící a v oboru radiační 
ochrany neznámý. Optimalizace radiační ochrany je dle § 2 písm. c) 
vyhlášky č. 410/2012 Sb., o stanovení pravidel a postupů při lékařském 
ozáření, založena následovně: „V rámci optimalizace radiační ochrany při 
lékařském ozáření se vedle postupů stanovených právními předpisy 
upravujícími mírové využívání jaderné energie a ionizujícího záření zajistí 
tyto postupy: při výkonech v oblasti radioterapie se zajistí, aby lékařské 
ozáření směřovalo na cílový objem tkání, na který je léčba zářením 
zaměřena; ozáření cílového objemu tkání se provádí pouze v rozsahu 
nezbytném k dosažení požadovaného léčebného účinku a ozáření ostatních 
tkání musí být tak nízké, jak lze rozumně dosáhnout bez omezení léčebného 
přínosu.“  
Je zjevné, že právní úprava této vyhlášky, ovšem ani právní úprava 
optimalizace dle § 66 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a dle § 8 
odst. 2 prováděcí vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a 
zabezpečení radionuklidového zdroje, nepracují s institutem „přiměřené 
ochrany“, nýbrž využívají mezinárodně uznávaný princip ALARA, tj. dosažení 
dávek tak nízkých, jak je to při zamýšleném radioterapeutickém účelu 
ozáření rozumně dosažitelné. Nepovažujeme za nutné princip ALARA ve 
vyhlášce č. 134/1998 Sb. opakovat, protože jej důsledně využívají jiné právní 
předpisy upravující lékařské ozáření. Ovšem je nezbytné se v této vyhlášce 
vyhnout zjevné věcné a právní nekonzistenci.  
Přestože zjevný rozpor vyhlášky č. 134/1998 Sb. se zbytkem právního řádu v 
této věci by musel být výkladem překonán v její neprospěch, její aplikace v 
praxi vyvolává nejasnosti a vede k nesprávným postupům v radioterapii. 
Proto je žádoucí nesprávnou formulaci opustit. 
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c) Dovětek „nelze-li fotonovou technikou zajistit přiměřenou ochranu 
zdravých tkání a orgánů“ předjímá skutečnost, že jako primární volba je 
uvažována fotonová terapie. Z tohoto hlediska je tedy vypouštěný text 
nesprávně návodný a zavádějící. V praxi vede dle informací SÚJB k tomu, 
že je aplikována fotonová terapie, aniž byla správně provedena optimalizace 
a na jejím základě vybrána varianta terapeutické léčby.   O optimální volbě 
způsobu terapeutické léčby by měli rozhodnout odborníci multidisciplinárního 
týmu KOC v každém jednotlivém individuálním případě dle výše uvedeného 
principu optimalizace a dle obecných pravidel indikace dle předcházejícího 
textu vyhlášky.  
 
Odstranění posledního bodu části Radioterapie protony u dospělých 
pacientů „nemožnost dodržení dávkových limitů na zdravé tkáně i v případě 
použití moderních technik fotonové radioterapie (IMRT, stereotaktická 
radioterapie, radiochirurgie, tomoterapie)“ je navrženo z těchto důvodů: 
a) Nejsou stanoveny žádné „dávkové limity na zdravé tkáně“ nebo pro 
lékařské ozáření (tj. ozáření pacientů za účelem diagnostiky nebo terapie) 
obecně. Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a 
vyhláška č. 410/2012 Sb. tento pojem neznají, dle § 63 odst. 5 zákona č. 
263/2016 Sb. lékařské ozáření limitům ozáření nepodléhá.  
Pojem „limity ozáření“ se v oboru radiační ochrany používá ve zcela jiném 
kontextu (např. jako kvantitativní ukazatel pro omezení profesního ozáření 
radiačních pracovníků při jejich záměrném používání zdrojů ionizujícího 
záření).  
b) Při plánování radioterapie se hodnotí pravděpodobnost výskytu 
nežádoucích účinků na okolní tkáně a orgány a jejich závažnost při co 
nejefektivnějším terapeutickém účinku. 
Odstraňovaná právní konstrukce je tedy i z právního hlediska nesprávná a v 
rozporu s požadavky jiných právních předpisů. 
Tato připomínka je zásadní. 

 Navrhujeme v Kapitole 9 části 2. Seznam zdravotních výkonů odstranit části AKCEPTOVÁNO 
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textů vyžadující provedení rentgenového vyšetření. Jde konkrétně o tyto 
úpravy následujících bodů: 
04300 ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ - VSTUPNÍ - KAŽDÝ ZUB 
 Provedení výkonu nutného pro přípravu k endodontickému 
ošetřování, trepanace, exstirpace, odstranění nedokonalé kořenové výplně, 
aplikace farmaka do kanálků, včetně provizorní výplně. ZP hradí 1krát na 
zub. Nutná RTG dokumentace. 
04301 ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ - KOŘENOVÁ VÝPLŇ - KAŽDÝ 
KANÁLEK - KONVENČNÍ POSTUP 
 Zahrnuje veškeré postupy definitivního plnění kořenového kanálku, 
včetně mechanické, chemické a medikamentózní přípravy, provizorní výplně. 
Počet návštěv nerozhoduje. Při ošetření v jednom sezení se výkon 
endodontické ošetření - vstupní - každý zub - vykazuje zvlášť. Nutná RTG 
dokumentace. Hrazen při použití sealeru a techniky centrálního čepu nebo 
fosfátového cementu. 
04310 APEXIFIKACE 
 Výkon zahrnuje ošetření kořenového kanálku stálého zubu s 
nedokončeným vývojem kořene s poškozením zubní dřeně jako následek 
traumatu. Lze vykázat pouze 1krát na zub. Hrazeno jen při ošetření stálých 
zubů s nedokončeným vývojem kořene. Nutná RTG dokumentace. 
 
Odůvodnění: 
Výše uvedené změny SÚJB požaduje v rámci správné transpozice Směrnice 
Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní 
bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu 
záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 
96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom. 
Původní znění přeškrtnutých vět u těchto výkonů je v přímém v rozporu s 
principem odůvodnění pro lékařské ozáření. Každé provedení lékařského 
ozáření, tedy i výše uvedená rentgenová vyšetření, musí být odůvodněno 
zdravotním přínosem pro pacienta, který musí převyšovat riziko spojené s 
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ozářením. V případě, že má být lékařské ozáření provedeno pouze, protože 
v definici výkonu je uvedena věta „nutná RTG dokumentace“, aniž by lékař 
vyhodnotil potřebu provedení rentgenového snímku, je takové ozáření zcela 
nezdůvodněné. 
V případě, že při nějakém výkonu je nutné provedení lékařského ozáření, 
musí být tato potřeba uvedena v Národních radiologických standardech jako 
popis správné praxe, jako něco, co je potřeba udělat, aby se zkontrolovala 
úspěšnost výkonu, nikoli jako podmínka uhrazení výkonu ve vyhlášce č. 
134/1998 Sb. Lékař musí mít možnost neindikovat lékařské ozáření, pokud 
jej nepotřebuje. Požadavek vyhlášky č. 134/1998 Sb. jej ovšem do provedení 
takového vyšetření nutí administrativními požadavky navázanými na úhradu 
výkonu. Lze totiž předpokládat, že pokud nebude takové rentgenové 
vyšetření provedeno, nebude výkon uhrazen. 
K pořizování obrazové dokumentace pomocí lékařského ozáření nelze 
přistupovat stejně jako k jiným způsobům zobrazování (např. UZ), protože 
lékařské ozáření s sebou nese nezanedbatelné riziko indukce stochastických 
účinků záření, a proto podléhá speciální regulaci na národní i mezinárodní 
úrovni. 
Tyto věty jsou v rozporu s ustanovením článku 55 Směrnice Rady 
2013/59/EURATOM. Jsou ovšem také v přímém rozporu s požadavky § 71 
odst. 1 písm. a) zákona č. 373/2011 Sb. (a navazujícími ustanoveními 
vyhlášky č. 410/2012 Sb.) a s § 5 odst. 2 písm. b) a d) zákona č. 263/2016 
Sb. 
Tato připomínka je zásadní. 

MINISTERSTVO 
ZEMĚDĚLSTVÍ 

Vzhledem k tomu, že v bodech č. 10 a č. 11 se v návaznosti na sjednocení 
terminologie („domácí péče“) zrušuje slovo „zdravotní“, máme za to, že je 
třeba doplnit nový novelizační bod, ve kterém se zrušuje slovo „zdravotní“ 
také v názvu výkonu č. 06311. 
Tato připomínka je doporučující. 

VYSVĚTLENO 
Souhlasíme s připomínkou, toto zrušení je součástí 
návrhu novely vyhlášky až ve zvláštní části, která je 
určena přímo konkrétním výkonům. 

 Doporučujeme z důvodu zjednodušení návrhu vyhlášky spojit některé 
novelizační body, např. č. 12 a č. 14, č. 26 a č. 27, č. 97 až 99, č. 109. až č. 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Některé novelizační body budou sloučeny, některé 
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113. Novelizační body jsou buď obsahově identické, nebo se týkají stejné 
části přílohy vyhlášky. 
Tato připomínka je doporučující. 

budou ponechány v současném znění z důvodu 
zajištění přehlednosti. 

 V novelizačním bodě č. 18 doporučujeme opravit číslo kapitoly na číslo 7. 
Tato připomínka je doporučující. 

VYSVĚTLENO 
Novelizační bod 18 správně popisuje nový ošetřovací 
den, jehož obsah je součástí Kapitoly 5. Kapitola 7 
popisuje nepřímé náklady. 

 Doporučujeme zaměnit pořadí novelizačních bodů č. 18 a č. 19, bod č. 101 a 
body č. 102 až č. 105 z důvodu posloupnosti výkonů, kterých se změny 
týkají. 

AKCEPTOVÁNO ČASTĚČNĚ 
Posloupnost bodů 101, 102 a 105 byla na základě 
připomínky změněna. U bodů 18 a 19 nelze souhlasit, 
není v souladu s obecnou částí Kapitoly 5. 

 V novelizačním bodě č. 26 a č. 27 doporučujeme v souladu s Legislativními 
pravidly vlády užít slovo „vkládá“. 
Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO 

 Upozorňujeme na nesoulad návrhu vyhlášky v novelizačním bodě č. 54, 
ve kterém je navrhováno zrušení poslední věty v popisu výkonu č. 71330, a 
platného znění s vyznačením uvedených změn, kde je vyznačeno zrušení 
celého výkonu č. 71330. 
Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO 

 Máme za to, že v novelizačních bodech č. 79 a č. 80 by ke změně názvu 
výkonů stačilo zrušit slovo „SESTRY“. Pak by se navrhované změny daly 
opět spojit do jednoho novelizačního bodu. 
Tato připomínka je doporučující. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Novelizační body budou ponechány v současném 
znění z důvodu zajištění přehlednosti. 

 Upozorňujeme, že v platném znění s vyznačením uvedených změn na 
několika místech vyznačení změn nekoresponduje s návrhem vyhlášky, 
např. u výkonů č. 01186, č. 01188, č. 71112, č. 76217, č. 06719, č. 79202, č. 
06132, č. 35823 a č. 35825. 
Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO 
Platné znění bude upraveno. 

OLOMOUCKÝ KRAJ K čl. I. bod 6. návrhu vyhlášky, část textu ad. „44.2. Obecné požadavky k 
vykazování výkonů odbornosti 913“ 

AKCEPTOVÁNO 
Cílem úpravy mělo být umožnění vykazování výkonů 
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Uvedené ustanovení při určení minimální výše úvazků 6,5 diskvalifikuje 
menší poskytovatele sociálních služeb, u nichž je k řádnému poskytování 
sociálních služeb a rovněž provádění výkonů odbornosti 913, dostatečný 
nižší počet úvazků, z vykazování těchto výkonů. Navrhované znění by pro 
tyto poskytovatele znamenalo neúměrné finanční zatížení způsobené 
náklady na provádění výkonů v odbornosti 913, jež by ale nemohly 
vykazovat k úhradě. 
Navrhujeme, aby možnost vykazování výkonů v odbornosti 913 nebyla 
limitována výší úvazků. 
Tato připomínka je zásadní. 

praktickou sestrou, což v současné době nebylo 
možné. Upraveno, aby se podmínka vztahovala pouze 
na případy, kdy jsou výkony vykazovány praktickou 
sestrou: „Výkony odbornosti 913 lze vykázat 
praktickou sestrou pouze v případě, že je ve směně 
fyzicky přítomna alespoň jedna osoba způsobilá k 
výkonu povolání všeobecné sestry, v případě 
poskytování péče dětem dětská sestra, k poskytnutí 
bezprostřední rady a pomoci, a dále musí poskytovatel 
zabezpečit zdravotní služby všeobecnou sestrou, v 
případě poskytování péče dětem dětskou sestrou v 
min. počtu 2,5 úvazku v případě, že poskytovatel 
sociálních služeb nezajišťuje nepřetržitý nebo 
třísměnný pracovní režim zdravotnických 
zaměstnanců, nebo v min. počtu 6,5 úvazku v případě, 
že poskytovatel sociálních služeb zajišťuje nepřetržitý 
nebo třísměnný pracovní režim zdravotnických 
zaměstnanců.“ 

 K části materiálu III. – Odůvodnění: 
V bodu I. Obecná část, části A, je uvedeno:  
„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 po 
dobu 30 dnů (http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/navrhy-registracnich-
listu_12340_998_3.html).“ 
Na uvedeném hypertextovém odkazu není dostupný registrační list pro 
výkony odbornosti 913. Tento dokument není ani součástí předkládaného 
materiálu určeného k připomínkám.  
Tato připomínka je doporučující. 

VYSVĚTLENO 
Odkaz je funkční a návrhy registračních listů jsou 
k dispozici.  
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 V bodu II. Zvláštní část, ČÁST PŘÍLOHY – PŘEHLED VÝKONŮ, k bodům 
85, 87 - 95 :  
a. Ad. APLIKACE LÉKŮ NEINVAZIVNÍ CESTOU – jde o nový kód 
06620 (kód není uveden); vzhledem ke skutečnosti, že není dostupný 
registrační list, není zřejmé, zda při vykazování tohoto kódu s vazbou na kód 
06613 bude nutné dokládat spotřebu materiálu v hodnotě 5 bodů x 1,10 Kč 
(rukavice, dřevěná lopatka, čtvereček buničiny, další jednorázové pomůcky); 
b. Ad. APLIKACE LÉČEBNÉ TERAPIE I.M., S.C.- kód 06623 (kód není 
uveden); dále je zde uvedeno: „Zároveň se ruší odkaz na ošetřovatelský 
plán..“, s čímž souhlasíme, jestliže bude následně konformní s ostatními 
právními předpisy v oblasti ošetřovatelství; 
c. Ad. APLIKACE LÉČEBNÉ TERAPIE I.V. – kód 06624 (kód není 
uveden); je vhodné doplnění vykazování ZULP (zvlášť účtovaných léčivých 
přípravků) a přiřazení přímých bodů tak, jak je nastaveno  
u výkonu 06623; rozdělení těchto výkonů není opodstatněné vzhledem ke 
kompetencím praktické sestry (oba výkony nemůže provádět); 
d. Ad. PŘÍPRAVA A APLIKACE ORDINOVANÉ INFÚZNÍ TERAPIE I.V. 
NEBO S.C. ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ HYDRATACE, DODÁNÍ LÉČEBNÝCH 
LÁTEK A ENERGETICKÝCH ZDROJŮ, LÉČBY BOLESTI – kód 06625 (kód 
není uveden); k ostatnímu - totéž jako Ad. APLIKACE LÉČEBNÉ TERAPIE 
I.M., S.C.; 
e. Ad. PÉČE O RÁNU – kód 06629 (kód není uveden); souhlasíme s 
navýšením frekvencí na 6/1 z důvodu vícečetných ran u jednoho klienta/ 
trochantery, sacrum, HK, DK, záda a další možný výskyt defektů s 
indikovanými převazy u jednoho pacienta až 2xd/; dále je zde uvedeno: 
„Zároveň je upraven text obsahu výkonu (čím začíná, obsah i čím končí).“, 
takto upravený text není k dispozici na webu Ministerstva zdravotnictví; z 
opisu nevyplývá, zda se zde rovněž ruší ošetřovatelský plán. Pokud ne, 
doporučujeme zachovat ošetřovatelské plány i u všech výkonů na základě 
indikace lékaře, jako součást ošetřovatelské dokumentace odborně 
způsobilého pracovníka tak, aby nedošlo ze strany zdravotní pojišťovny k 

VYSVĚTLENO 
Návrhy registračních listů jsou k dispozici, jak na 
stránkách MZČR 
(http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/navrhy-
registracnich-listu_12340_998_3.html), tak dále ve 
změnovém řízení elektronické aplikace databáze 
k seznamu zdravotních výkonů. 
 
Všechny uvedené návrhy byly řádně projednány a 
schváleny na pracovní skupině. Návrhy byly před 
jednáním k dispozici na webových stránkách 
ministerstva a kdokoliv je mohl připomínkovat, aby 
mohlo dojít k případným úpravám. V případě návrhů 
dalších změn, doporučujeme předložit na jednání 
pracovní skupiny.  
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finanční restrikci s odůvodněním „nenaplnění časové intervence 06613“; 
f.   KOMPLEX – KLYSMA, OŠETŘENÍ PERMANENTNÍCH KATÉTRŮ A 
VÝMĚNA URINÁLNÍHO SÁČKU – kód 06631 (kód není uveden); z opisu 
nevyplývá, zda se zde rovněž ruší ošetřovatelský plán; doporučujeme úpravu 
doplnění v registračním listu v části „Přímo spotřebovaný materiál“ (PMAT): 
 
Kód Název Doplněk Množství Jednotka Cena Body 
________________________________________ 
03464  SÁČEK URINÁLNÍ SBĚRNÝ CONTOUR 600 ML 5171  
 0,015       bal      0    3,21375  
27344  ROURKA REKTÁLNÍ   0,04        ks    9,35     0,38  
00440  IRIGÁTOR Z PVC   0,008        ks    0,12     1,1968 
 
g. Ad. KOMPLEX – LAVÁŽE, ZAVÁDĚNÍ A VÝMĚNA 
PERMANENTNÍCH KATÉTRŮ – 06632 (kód není uveden); z opisu 
nevyplývá, zda se zde rovněž ruší ošetřovatelský plán; doporučujeme 
doplnění přímých bodů (na nákup materiálu, léčiva)  
v příslušném registračním listu; doporučujeme v tomto registračním listu 
popsat pracovní postup pro muže s odkazem na doplnění specializace pro 
tento výkon; doporučujeme úpravu doplnění v registračním listu v části 
„Přímo spotřebovaný materiál“ (PMAT):  
 
Kód Název Doplněk Množství Jednotka Cena Body 
________________________________________ 
03464  SÁČEK URINÁLNÍ SBĚRNÝ CONTOUR 600 ML 5171  
 0,015       bal  0  3,21375  
27534  Stříkačka bez jehly   0,013        ks  57  2,21  
25169  KATETR MOČ. FOLEY LATEX   0,05        ks  28,5  1,2  
13376  Uzávěr katetru   0        ks  3,34  0  
16757  TAMPON 12 MM KULOVÝ - ABSORPČNÍ GÁZA BARIOVÉ VL.  
 0,12        ks  2,8  1,32 
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h. Ad. ZAVÁDĚNÍ NASOGASTRICKÉ SONDY – kód 06633 (kód není 
uveden); z opisu nevyplývá, zda se zde rovněž ruší ošetřovatelský plán; 
 
i. Ad. NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULÍNU – kód 06637(kód 
není uveden); z opisu nevyplývá, zda se zde rovněž ruší ošetřovatelský plán. 
Tyto připomínky jsou doporučující. 

KRÁLOVÉHRADECK
Ý KRAJ 

a 
JIHOČESKÝ KRAJ 

Dne 24. 7. 2019 jsme obdrželi žádost od Ing. Tučka, statutárního zástupce 
společnosti 1. KORONERSKÁ s.r.o., Benešova 141, Trutnov 3, 541 03, jež 
dlouhodobě smluvně provádí pro Královéhradecký kraj ohledání zemřelých 
v souladu se zákonem 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném 
znění, o doplnění návrhu novelizace v následujícím znění: 

09527 PROHLÍDKA ZEMŘELÉHO - MIMO LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ 

 Obsahuje úkony prováděné při prohlídce zemřelého na místě 
nálezu mrtvého těla včetně zjištění potřebných údajů o mrtvém 
a okolnosti úmrtí, sepsání listu o prohlídce zemřelého a 
vyjádření se k případné pitvě. 

  

 Kategori
e 

P – hrazen 
plně 

 Nosite
l 

INDX Čas 

    L3 3 45 

    L2 2 45 

    L1 1 45 

 OF 1/1 rodné 
číslo 

    
 

 OM A - pouze 
ambulantně 

    

 Čas 45  ZUM Ne  

NEAKCEPTOVÁNO 
V kalkulaci výkonu není možné, aby byli tři lékaři 
s různým indexem, kteří dělají jednu stejnou práci. 
Seznam výkonů je postaven tak, že v kalkulaci výkonu 
má být vždy uveden ten nejnižší nositel, který je 
schopen a oprávněn výkon provádět. 
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výkonu 

 Body 384  ZULP Ne  

 
Zdůvodnění: 
V současné době provádí prohlídku těla zemřelého lékař se specializovanou 
způsobilostí (dle zák. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání 
odborné způsobilosti a specializované způsobilosti), neboť dle vyhl. 
397/2010 Sb. u výkonu prohlídky těla zemřelého mimo lůžkové oddělení (kód 
výkonu 09527) je požadován lékař kvalifikace L3 (atestace, či specializovaná 
způsobilost).  
S přihlédnutím k současné personální situaci ve zdravotnictví se systém 
začíná velmi potýkat s klesajícím počtem lékařů s kvalifikací L3 ochotných a 
schopných provádět prohlídky těl zemřelých. Proto lze jen obtížně službu 
prohlídek těl zemřelých řádně zabezpečit cestou atestovaných lékařů, což 
výrazně zhoršuje kvalitu poskytovaných služeb zejména v dojezdovém času 
prohlížejícího lékaře na místo, kdy musí rodina, případně orgány PČR 
(pokud jsou povolány na místo) dlouho čekat na příjezd prohlížejícího lékaře. 
Tím je samozřejmě snížena potřebná kvalita poskytované zdravotní péče.  
 
Aby bylo možno zajistit co možná nejkvalitnější péči o zemřelé, navrhujeme 
do systému zapojit lékaře pouze s odbornou způsobilostí (lékař 
neatestovaný, případně s absolvovaným základním kmenem). V těchto 
případech je možno mít připraveného atestovaného lékaře pro telefonický 
kontakt prohlížejícího lékaře z místa, případně pak tento atestovaný lékař je 
schopen dostavit se osobně na místo prohlídky. Tento systém spolupráce je 
již částečně popsán a připuštěn v zák. 95/2004 Sb., ale řeší pouze 
zdravotnická zařízení, nikoliv provádění prohlídek těl zemřelých v terénu, 
tedy návštěvní službu.  
   
Naproti tomu se do systému provádění prohlídek stále více chtějí zapojit 
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lékaři, kteří splňují pouze odbornou kvalifikaci (L1 – absolvované studiu, 
případně L2 - absolvovaný základní kmen). Tito lékaři mohou být velmi 
nápomocni při zajištění provádění prohlídek těl zemřelých. Na základě 
zkušeností z praxe konstatujeme, že pro podmínky provádění prohlídek těl 
zemřelých je vhodný i lékař s kvalifikací L1, či L2, za předpokladu, že je 
řádně proškolen na příslušném ústavu soudního lékařství. Tato školení pro 
prohlížející lékaře je pořádáno  2x ročně vždy na příslušném ústavu 
soudního lékařství pro daný kraj. Při těchto školeních pořádaných pro 
zájemce zjišťujeme, že lékaři L1, L2 a L3, pokud nejsou přímo atestováni v 
oboru soudní lékařství, jsou v problematice prohlídek těl zemřelých odborně 
na srovnatelné úrovni. Kvalifikaci v oblasti provádění prohlídek těl zemřelých 
si každý lékař zvyšuje právě pravidelnou účastí na školení na ústavu 
soudního lékařství a vlastní praxí při provádění prohlídek.  
Navrhujeme proto odstranění tvrdosti legislativy a změnu požadavku na 
kvalifikaci lékaře u provádění prohlídek těl zemřelých mimo lůžková oddělení 
(kód výkonu 09527) takto: 
1. Prohlídku těla zemřelého provádí lékař s odbornou i specializovanou 
způsobilostí (L1, L2, L3). 
2. Pokud provádí prohlídku těla zemřelého lékař s odbornou způsobilostí (L1, 
L2), je poskytovatel zdravotních služeb, v jehož struktuře lékař provádějící 
prohlídku těla působí, povinen mít k dispozici možnost okamžité telefonické 
(či jiné elektronické) konzultace situace na místě prohlídky s lékařem se 
specializovanou způsobilostí (L3).   
3. Každý lékař, podílející se na provádění prohlídek těl zemřelých při úmrtí 
mimo lůžkové oddělení, se účastní vzdělávacích aktivit v rámci školení na 
příslušném ústavu soudního lékařství.  
Tato připomínka je zásadní. 

 V bodě 116 (kapitola 999 – univerzální mezioborové výkony) – připomínka 
ke zrušení výkonů 09545 a 09547. 
Nebyla zrušena povinnost vybírat regulační poplatek 90 Kč za pohotovostní 
službu (příp. evidovat osvobození od úhrady) – výkony by neměly být 

VYSVĚTLENO 
Účelem této úpravy byla analýza signálních výkonů, na 
jejímž podkladě se podle toho, jak se signální výkony 
vykazují či nevykazují, byly signální výkony 
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zrušeny. 
09545 – regulační poplatek za pohotovostní službu -- poplatek uhrazen 
09547 – regulační poplatek -- pojištěnec od úhrady poplatku osvobozen. 
Tato připomínka je zásadní. 

zrevidovány a v případě nevykazování, zrušeny. Výkon 
k regulačnímu poplatku za pohotovostní službu se 
v praxi vykazuje, proto není zrušen. 

 1. V bodě 24. (v kapitole 001 – všeobecné praktické lékařství) - 
připomínka k názvu výkonu 01147. 
Název výkonu v návrhu SZV zní: Stanovení srdečního troponinu T v ordinaci. 
Připomínka: Dle aktuálních odborných názorů by správný název měl být 
Stanovení srdečního troponinu v ordinaci (metodiky stanovení a výpovědní 
hodnota stanovení Troponinu T a Troponinu I jsou rovnocenné). 
2. V bodě 65 (nová kapitola 719 – urgentní medicína - skupina 1) - 
připomínka k více výkonům. 
Výkon 06720 – Triáž pacientů na oddělení urgentního příjmu: 
Připomínka: Konkretizováno, že součástí výkonu je měření krevního tlaku, 
tělesné teploty apod.   
V praxi se úspěšně používají (v ČR i na západ od ní) třídící algoritmy, které 
nepracují s tolika měřenými hodnotami, resp. v zájmu zefektivnění triáže 
nepracují s měřením všech uvedených hodnot u všech pacientů přivážených 
na urgentní příjem. Je to logické, např. u člověka v bezvědomí nebo s těžkou 
oběhovou nestabilitou je zjevné, že musí být ošetřen ihned a není žádoucí jej 
zdržovat v triážní zóně, měl by jet rovnou na intenzivní vyšetřovnu 
urgentního příjmu. Stejně tak – bráno z opačné strany - člověk přicházející 
se žádostí o preskripci jeho chronické medikace, která mu došla, ale 
nemající žádné obtíže, nemusí mít jistě v rámci třídění změřenou tělesnou 
teplotu a je zjevné, že může čekat v rámci nižší ošetřovatelské priority delší 
dobu, aniž by ho to ohrozilo. 
I na OUP NCB (podobně jako jiné české velké nemocnice – HK, Motol, 
Plzeň…) používáme třídící schéma podle ESI (Emegency Severity Index), 
které s těmito veličinami u všech pacientů nepracuje. 
Návrh: specifikovat výkon jako doložitelné využití definovaného třídícího 
systému s výstupem ošetřovatelské priority.  
 
Výkon 06728 – Péče o nemocného na intenzivní vyšetřovně urgentního 
příjmu á 15 minut a výkon 06729 - Péče o nemocného na expektačním lůžku 
urgentního příjmu á 15 minut: 
Připomínka - Logičtější by bylo definovat ne podle typu konkrétního lůžka, na 

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. 
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kterém je pacient ošetřován, ale podle množství zdrojů, které vyžaduje, tedy 
podle ošetřovatelské priority (například priorita 1,2 = intenzivní, 3-5 = 
expektační). Potřebnou péči, kterou má pacient dostat definuje jeho stav a 
rizikovost situace, nikoliv typ vyšetřovny, na které se nachází – např. v 
situaci lůžkové tísně je jistě možné umístit méně akutního pacienta na lůžko 
intenzivnější péče a vice versa. 
 
3. V bodě 117 (kapitola 999 – univerzální mezioborové výkony) – 
připomínka k výkonu 09550. 
Připomínky:  
Názvu výkonu „09550 – signální výkon - informace o vydání rozhodnutí o 
dočasné pracovní neschopnosti nebo rozhodnutí o potřebě ošetřování 
(péče)“ doplnit text „nebo rozhodnutí o dlouhodobém ošetřovném“. 
Jedná se o zpřesnění, za jakých podmínek lze výkon vykázat. 
 
4. V bodě 118 (kapitola 999 – univerzální mezioborové výkony) – 
připomínka k výkonu 09551. 
Do názvu výkonu“09551 - signální výkon - informace o vydání rozhodnutí o 
ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo rozhodnutí o ukončení 
potřeby ošetřování (péče)“ doplnit text „nebo rozhodnutí o dlouhodobém 
ošetřovném“. 
Jedná se o zpřesnění, za jakých podmínek lze výkon vykázat. 
Připomínky jsou doporučující. 

UNIE 
ZAMĚSTNAVATELSK

ÝCH SVAZŮ ČR 

S ohledem na nutnost znát obsah vyhlášky před zahájením Dohodovacího 
řízení o způsobu a výši úhrady hrazených služeb včetně regulačních 
omezení doporučujeme novelu připravovat tak, aby byl její obsah znám 
PŘED zahájením DŘ. 
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
Souhlasíme s nastavením harmonogramu. Poslední 
návrhy registračních listů zdravotních výkonů, které 
budou zařazeny do následující novely vyhlášky 
(účinnost od roku 2021), budou projednávány na 
prosincové pracovní skupině k seznamu zdravotních 
výkonů. 

 Protože v rámci DŘ pro rok 2020 nebyl obsah novely znám, navrhuje s 
ohledem na dohodnutý způsob úhrady v segmentu akutní lůžkové péče 
odložit účinnost u výkonů urgentního příjmu, a to od 1. 1. 2021 – jedná se o 
následující výkony: Triáž pacientů na oddělení urgentního příjmu, Komplexní 

AKCEPTOVÁNO 
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vyšetření lékařem urgentního příjmu, Kontrolní vyšetření lékařem urgentního 
příjmu, Péče o nemocného na intenzivní vyšetřovně urgentního příjmu a 15 
minut, Péče o nemocného na expektační hale urgentního příjmu a 15 minut. 
Tato připomínka je zásadní. 

 Navrhujeme ponechat do 31. 12. 2020 v Seznamu výkonů výkon 09566 – 
Péče na urgentním příjmu a do obecné části seznamu doplnit text precizující 
podmínky vykazování výkonu 09566 – viz připomínky k obecné části 
seznamu výkonů. 
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 

 Upozorňujeme předkladatele, že jednotlivé dokumenty, a to Vyhláška s 
novelizačními body (materiál ma_KORNBDQDTQE6) a Vyhláška  - plné 
texty (PDF soubor - materiál pz_KORNBDQDTQE6) se místy věcně 
neshodují - např. bod 29 výkon 02039 (vypadla číslovka „4“), bod 36 výkon 
23200 (pomlčka za názvem výkonu), bod 47 výkon 51850 (nesoulad v OM, 
nositeli výkonu), bod 54 (jedná se o zrušení celého výkonu nebo odstranění 
věty?), bod 64 výkon 76534 (věta v popisu navíc). Tyto dokumenty by proto 
předkladatel měl zkontrolovat a uvést jejich text do vzájemného souladu. 
Pokud není dále uvedeno jinak, vyjadřujeme se k dokumentu 
ma_KORNBDQDTQE6. 
Tyto připomínky jsou doporučující. 

AKCEPTOVÁNO 
Dokumenty budou sjednoceny. 

 Aktualizace názvu domácí péče. - Není odůvodněna změna názvu odb. 925 
– sestra domácí zdravotní péče na odb. 925 – domácí péče. Pojem domácí 
péče může asociovat i domácí sociální péči, která však není z v.z.p. 
hrazena. Změna názvu bude v tomto směru zmatečná, proto navrhujeme 
ponechat původní název – viz konkrétní připomínka k novel. bodu 109. 
Tato připomínka je zásadní. 

VYSVĚTLENO 
Název je v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., 
zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování, v platném znění. Do zákona č. 48/1997 
Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů, bude tento pojem také zanesen. 

 Navrhujeme, aby byla vyhláška doplněna o odbornost adiktologa. 
Považujeme za nezbytné umožnit adiktologovi pracovat v přirozeném 
prostředí pacienta - vzhledem k problematice závislostního chování v okruhu 
diagnostických skupin F10-F19 tato praxe odpovídá potřebám jak pacientů, 
tak i z pohledu odborných činností profesi adiktologa. Možnost vykonávat 

VYSVĚTLENO 
Odbornost adiktologie (číslo 919) včetně výkonů byla 
do vyhlášky zařazena od roku 2014 (vyhláška č. 
421/2013 Sb.). 
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činnost v přirozeném prostředí pacienta jde rovněž v duchu běžící reformy 
psychiatrické péče; bez možnosti poskytovat odbornou péči v domácím 
prostředí není možné záměry reformy zcela naplňovat. Práce v přirozeném 
prostředí klienta v adiktologickych službách vychází mj. také ze standardů 
odborné způsobilosti RVKPP (Rady vlády pro koordinaci protidrogové 
politiky). 
Tato připomínka je zásadní. 

 Vzhledem k tomu, že není blíže specifikován, navrhujeme do obecné části 
novely vyhlášky blíže specifikovat vícečetný zákrok (vícečetný zákrok je 
vykázán vždy, když jsou vykázány oba výkony laterality - 09567 zákrok na 
levé straně a 09569 zákrok na pravé straně a zároveň péče byla poskytnuta 
na třech a více končetinách).  
Odůvodnění: 
Úkol z jednání PS k SZV ze dne 7. 3. 2019  - signální výkony pro lateralitu – 
v rámci připomínkového řízení k novele vyhlášky bude ze strany zdravotních 
pojišťoven podána připomínka na doplnění specifikace těchto výkonů do 
obecné části novely vyhlášky. 
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkony byly definovány vyhláškou č. 301/2018 Sb. A 
nyní se v tomto návrhu novely aktualizují bližší 
specifikace dotčených výkonů na základě projednání 
se zdravotními pojišťovnami. 

 Kapitola 2 – 9.2 Návštěvy specialistů u pacienta 
Chybně uvedena specializace klinického psychologa – v kapitole chybí u 
všech údajů, kde se uvádí psycholog slovo „klinický“ – nositelem výkonu je 
klinický psycholog – doporučujeme revidovat a doplnit 
Tyto připomínky jsou doporučující. 

AKCEPTOVÁNO 

 Kapitola 2 – 9.2 Návštěva fyzioterapeuta, všeobecné sestry, sestry pro péči v 
psychiatrii a porodní asistentky 
Doporučujeme do výčtu doplnit i dětskou sestru poskytující péči dětem v 
domácí paliativní péči 
Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO 

 Navrhujeme provést úpravu čísel/kódů  následujících výkonů 
• 01200 PÉČE O PREDIABETIKA PRAKTICKÝM LÉKAŘEM - Toto číslo 

výkonu již bylo použito mezi roky 2000 a 2010 pro výkon (VZP) 

AKCEPTOVÁNO 
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NÁVŠTĚVA PACIENTA U REGISTRUJÍCÍHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE 
– navrhujeme kód výkonu 01204. 

• 35119 - KONZULTACE PSYCHIATRA NEBO KLINICKÉHO 
PSYCHOLOGA S PRACOVNÍKY MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU - 
Toto číslo výkonu již bylo použito mezi roky 1992 a 1997 pro výkon 
URETEROLYSA PRO PERIURETERÁLNÍ FIBRÓZU; nyní tento výkon 
existuje jako (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON 35853 – navrhujeme proto užít 
tento kód výkonu 

• 35121 - RODINNÁ PSYCHOEDUKACE - Toto číslo výkonu již bylo 
použito mezi roky 1992 a 1997 pro výkon ELEKROKOAGULACE 
TUMORU, VŘEDU; nyní tento výkon existuje jako (VZP) SIGNÁLNÍ 
VÝKON 35854 – navrhujeme proto užít tento kód výkonu 

• 35127 - NÁVŠTĚVA PSYCHIATRA, PSYCHOLOGA VE VLASTNÍM 
SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ PACIENTA - Toto číslo výkonu již bylo použito 
mezi roky 1992 a 1997 pro výkon RESEKCE HRDLA (MUŽI);  nyní tento 
výkon existuje jako (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON 35884 – navrhujeme proto 
užít tento kód výkonu  

• 35827 - SLEDOVÁNÍ PACIENTA PO TERAPEUTICKÉ INTERVENCI; 
nyní tento výkon existuje jako (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON - PŘÍJEM K 
HOSPITALIZACI V NOČNÍCH HODINÁCH 22 AŽ 6 HODIN A VE 
DNECH PRACOVNÍHO KLIDU - navrhujeme kód výkonu 35824. 

Tato připomínka je zásadní. 
 Nad rámec návrhu vyhlášky - obecná část, Kapitola 4, bod 38, 809 – 

RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY - navrhujeme vložit text: „Výkon 
89178 SCREENINGOVÁ MAMOGRAFIE DIGITÁLNÍ V DISPENZÁRNÍ PÉČI 
(OBĚ STRANY) – aktuální specifikace vysokého rizika vzniku karcinomu 
prsu u asymptomatických žen je  zveřejněna ve věstníku MZČR a na web. 
stránkách www.mamo.cz“     
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Do právního předpisu není z legislativního hlediska 
možné doplňovat odkazy na internetové stránky, které 
se mohou kdykoliv změnit, skončit atd. Odkazy budou 
doplněny do odůvodnění. 

 K bodu 6 – Kapitola 4, bod 43. 911 – výkony všeobecných sester 
V poslední větě by za výkonem 06135 měl být správně uveden i výkon 

VYSVĚTLENO 
Text chyběl pouze v platném znění přiloženém 
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06137 
Tato připomínka je zásadní. 

k návrhu. Tato chyba byla opravena.  

 K bodu  6 - Kapitola 4, bod 44. 913 – OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V 
SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 
 „44.1. Podávání léku per os 
 Výkon č. 06620 lze vykázat pouze v případech, kdy si pacient 
prokazatelně není schopen léčivý přípravek sám vložit do úst nebo jej 
bezpečně spolknout, takže mu musí odborně způsobilý zdravotnický 
pracovník léčivý přípravek vložit přímo do úst a následně zkontrolovat dutinu 
ústní, aby se přesvědčil, že byl spolknut, nebo v případech, kdy zdravotní 
stav pacienta neumožňuje samostatné bezpečné užití léčivého přípravku.“
  
Návrh textu 44.1. může způsobit nejednotný výklad. Výkon 06620 je výkon 
nejenom pro podání per os, ale i pro podání léčivého přípravku do 
spojivkového vaku, což z návrhu není patrné. 
Dále je nutné do textu doplnit, že výkon lze vykázat pouze v případě, pokud 
byl indikován registrujícím praktickým lékařem nebo registrujícím praktickým 
lékařem pro děti a dorost a jeho následné vykázání k úhradě musí být vždy 
jasně zadokumentováno ve zdravotnické dokumentaci pacienta. 
Tato připomínka je zásadní.   

AKCEPTOVÁNO 
 

 K bodu  6 - Kapitola 4, bod 44. 913 – OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V 
SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 
Upozorňujeme na nesoulad v názvu odbornosti - nově – Ošetřovatelská 
péče v sociálních službách – v odůvodnění str. 35 bod 3 – navržen název – 
Zdravotní služby v pobytových zařízeních sociálních služeb. 

AKCEPTOVÁNO 

 K bodu  6 - Kapitola 4, bod 44. 913 – OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V 
SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 
Pod název odbornosti 913 – OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V SOCIÁLNÍCH 
SLUŽBÁCH navrhujeme vložit následující text: 
„Ošetřovatelskou péčí v sociálních službách se rozumí poskytování 
zdravotních služeb pojištěncům v pobytových zařízeních sociálních služeb a 

AKCEPTOVÁNO 
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pojištěncům, kteří jsou u poskytovatelů lůžkové péče umístěni z jiných než 
zdravotních důvodů. Při poskytování zdravotních služeb těmto pojištěncům 
se vykazují poskytnuté zdravotní služby na základě indikace ošetřujícího 
lékaře příslušnými výkony odbornosti 913.“ 
Odůvodnění: 
Vypuštěním stávajícího textu u bodu 44. dojde k odstranění identifikace 
poskytovatelů této odbornosti, čímž se vyhláška stane zmatečnou. 
Navrženou úpravou obecné části vyhlášky chybí, oproti stávajícímu stavu, 
uvedení poskytovatelů oprávněných poskytovat zdravotní služby v 
odbornosti 913. Absence této úpravy činí vyhlášku v této části 
nesrozumitelnou a zmatečnou. 
Tato připomínka je zásadní. 

 Nad rámec návrhu vyhlášky -  Kapitola 4, bod 49. 999 – VÝKONY BEZ 
AUTORSKÉ ODBORNOSTI 
Navrhujeme nové znění bodu 49.8. Péče na urgentním příjmu 
Výkon 09566 Péče na urgentním příjmu lze vykázat: 
-       poskytovatelem lůžkové péče, který získal dle § 112 z. č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách v platném znění, statut vysoce specializované 
traumatologické péče pro dospělé pacienty 
-       1/1den u pacienta, jenž byl na základě triage podle předem 
stanovených kritérií prokazatelně vyhodnocen jako pacient vyžadující péči na 
observačním lůžku, tj. dekompenzovaný nebo s důvodným podezřením na 
závažné ohrožení zdraví nebo přímé ohrožení života a pokud zároveň délka 
pobytu na observačním lůžku dosáhne min. 2 hodiny a pacient je následně 
odeslán do domácího ošetřování, event. dojde k jeho úmrtí (tj. nenásleduje 
hospitalizace pacienta, a to ani v rámci jiného poskytovatele).  
 Výkon 09566 lze vykázat pouze v případě, jsou-li výše uvedené podmínky 
splněny současně.  
 K výkonu nelze vykázat výkon 09563 – Výkon lékařské pohotovostní služby.  
Tato připomínka je zásadní.   

AKCEPTOVÁNO 
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 K bodu 19 – Kapitola 7, bod 1 
S ohledem na výsledky dohodovacího řízení požadujeme účinnost výkonů 
pro urgentní příjem tj. nová odb. 719 ukotvit až od 2021, tedy pro rok 2020 je 
třeba tuto odbornost 719 z výčtu výkonů odstranit. 
Tato připomínka je zásadní.   

AKCEPTOVÁNO 
Účinnost bude o rok odložena, proto musí být ve výčtu 
odborností zachována. 

 K bodu 22 – Kapitola 8, bod 7. VÝKONY PŘEPRAVY, výkon číslo 12- 
Přeprava lékaře v pohotovostní službě 
Nesouhlasíme s navýšením bodové hodnoty.  
- Úprava bodové hodnoty výkonu přepravy 12 – Přeprava lékaře v 
pohotovostní službě nebyla schválena v PS SZV MZČR, navýšení nebylo 
odsouhlaseno. 
Tato připomínka je zásadní.   

NEAKCEPTOVÁNO 
Považujeme za nelogické, aby došlo k navýšení 
přepravy zdravotnického pracovníka v návštěvní 
službě na vyšší počet bodů než přeprava lékaře.  

 K bodu 23 - Kapitola 001 – nový výkon 01026 – Časný záchyt demence v 
ordinaci praktického lékaře 
Vzhledem k tomu, že se zavedením tohoto výkonu doplňuje povinný obsah 
preventivní prohlídky u osob ve věku 65 - 80 let, doporučujeme tuto 
skutečnost doplnit i do platné vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních 
prohlídkách. 
Tato připomínka je doporučující. 

VYSVĚTLENO 
Připomínka se netýká působnosti projednávané 
vyhlášky. Změna bude zvážena v souvislosti 
s možnými budoucími úpravami vyhlášky o 
preventivních prohlídkách. 

 K bodu 24 - Kapitola 001 – nový výkon 01146 – Stanovení D-dimeru v 
ordinaci, 0101147 – Stanovení srdečního troponinu T v ordinaci, 01148 – 
Stanovení BNP v ordinaci 
Doporučujeme do popisu výkonu doplnit, zda je odběr venózní krve 
kalkulován do hodnoty do nových výkonů, nebo se vykazuje zvlášť – z 
konstrukce výkonu není tato skutečnost zřejmá. 
Tato připomínka je doporučující. 

VYSVĚTLENO 
Pokud to není v popisu uvedeno, není to součástí 
výkonu. Odběr krve je samostatný výkon. Obsah a 
rozsah výkonu je blíže popsán v registračním listu, 
který je dostupný v databázi k seznamu zdravotních 
výkonů. 
 

 K bodu 29 – příloha, Kapitola 002 – praktické lékařství pro děti a dorost, 
02039 ZÁCHYT A SLEDOVÁNÍ PACIENTA S OBEZITOU V ORDINACI 
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST 
U výkonu 02039 ZÁCHYT A SLEDOVÁNÍ PACIENTA S OBEZITOU V 
ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST – je nesoulad 

AKCEPTOVÁNO 
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mezi úpravou navrženou v dokumentech ma_KORNBDQDTQE6 a 
pz_KORNBDQDTQE6; z PDF verze vypadla číslovka „4.“ vztahující se k 
výstupním kritériím – text je tak obtížněji srozumitelný – požadujeme upravit 
na verzi uvedenou v ma_KORNBDQDTQE6. 
Tato připomínka je doporučující. 

 K bodu 41 - příloha, Kapitola 209 – neurologie, výkon č. 29151 
EXTRAOPERAČNÍ PŘÍMÁ ELEKTRICKÁ KORTIKÁLNÍ STIMULACE (nový 
výkon) 
Probíhá DRG restart - bude kritickým výkonem? 
Tato připomínka je doporučující. 

VYSVĚTLENO 
Jednání pracovní skupiny, kde se projednává i 
zařazování nových hospitalizačních výkonů, se 
účastní, jak zástupci pojišťoven a odborných 
společností, tak UZIS. Pokud se jedná o kritický výkon, 
bude to zohledněno v rámci DRG.  

 K bodu 47 - příloha, Kapitola 511 – chirurgie – skupina 1 výkon č. 51850 
PŘEVAZ RÁNY METODOU NPWT ZALOŽENÉ NA KONTROLOVANÉM 
PODTLAKU - je nesoulad mezi úpravou navrženou v dokumentech 
ma_KORNBDQDTQE6 a pz_KORNBDQDTQE6; v PDF přetrvává OM: H - 
pouze při hospitalizaci, nositel L2, s tímto nesouhlasíme – požadujeme 
upravit na verzi uvedenou v ma_KORNBDQDTQE6 tzn. OM: bez omezení, 
nositel L3 
Tato připomínka je doporučující. 

AKCEPTOVÁNO 

 K bodu 48 - příloha, Kapitola 534 – cévní chirurgie – skupina 3 výkon č.  
54120 ANEURYSMA BŘIŠNÍ AORTY (NÁHRADA BIFURKAČNÍ 
PROTÉZOU) NEBO RUPTURA BŘIŠNÍ AORTY a výkon č.   54130 
ANEURYSMA BŘIŠNÍ AORTY NEBO PÁNEVNÍ TEPNY INFRARENÁLNÍ 
(NÁHRADA TUBULÁRNÍ PROTÉZOU) NEBO POSTIŽENÍ VISCERÁLNÍCH 
NEBO RENÁLNÍCH TEPEN 
Výkon č. 54120 ANEURYSMA BŘIŠNÍ AORTY (NÁHRADA BIFURKAČNÍ 
PROTÉZOU) NEBO RUPTURA BŘIŠNÍ AORTY – Nesouhlasíme s bodovou 
hodnotou výkonu.  
Dle RL po jednáních PS SZV je uvedena bodová hodnota 13625 nikoli v 
novele uvedených 14616. Hodnota 13625 též uvedena i nyní v RL výkonu v 
databázi změnových řízení! Požadujeme uvést hodnotu dle stávajícího (tzn. 

AKCEPTOVÁNO 
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po pracovním jednání PS k SZV upraveného) RL - 13625. 
Výkon č. 54130 ANEURYSMA BŘIŠNÍ AORTY NEBO PÁNEVNÍ TEPNY 
INFRARENÁLNÍ (NÁHRADA TUBULÁRNÍ PROTÉZOU) NEBO POSTIŽENÍ 
VISCERÁLNÍCH NEBO RENÁLNÍCH TEPEN – Nesouhlasíme s bodovou 
hodnotou výkonu. 
Dle RL po jednáních PS SZV bodová hodnota 11126 nikoli v novele 
uvedených 11919 Hodnota 11126 též uvedena i nyní v RL výkonu v databázi 
změnových řízení! Požadujeme uvést hodnotu dle stávajícího (tzn. po 
pracovním jednání PS k SZV upraveného) RL - 11126  
Tato připomínka je zásadní.   

 K bodu 49 - příloha, Kapitola 534 – cévní chirurgie – skupina 3, výkon č. 
54132 HYBRIDNÍ VÝKON NA BŘIŠNÍ AORTĚ, VISCERÁNÍCH, 
PÁNEVNÍCH TEPNÁCH A TEPNÁCH DOLNÍCH KONČETIN (nový výkon) 
 
Probíhá DRG restart - bude kritickým výkonem?  
Tato připomínka je doporučující. 

VYSVĚTLENO 
Jednání pracovní skupiny, kde se projednává i 
zařazování nových hospitalizačních výkonů, se 
účastní, jak zástupci pojišťoven a odborných 
společností, tak UZIS. Pokud se jedná o kritický výkon, 
bude to zohledněno v rámci DRG.  

 K bodu 50 - příloha, 535 – kardiochirurgie – skupina 3, výkon č. 55300 
MINIINVAZIVNÍ VIDEOASISTOVANÁ OPERACE NA SRDEČNÍCH 
CHLOPNÍCH, SRDEČNÍCH SÍNÍCH A MEZISÍŇOVÉ PŘEPÁŽCE (nový 
výkon) 
Probíhá DRG restart - bude kritickým výkonem? 
Tato připomínka je doporučující. 

VYSVĚTLENO 
Jednání pracovní skupiny, kde se projednává i 
zařazování nových hospitalizačních výkonů, se 
účastní, jak zástupci pojišťoven a odborných 
společností, tak UZIS. Pokud se jedná o kritický výkon, 
bude to zohledněno v rámci DRG.  

 K bodu 51 - příloha, Kapitola 616 – ortopedie – skupina 1, výkon č. 66037 
Obecná část seznamu stanovuje, že výkony s omezením SH lze provádět za 
hospitalizace nebo v jednodenní péči. Pokud má být výkon 66037 prováděn 
v jednodenní péči, pak má být legislativně správně omezení SH?, pokud lze 
výkon provádět ambulantně, pak má být omezení S a v popisu není třeba 
uvádět, že výkon je prováděn v jednodenní péči. – Je třeba prodiskutovat s 
odbornou společností. 
Tato připomínka je doporučující. 

VYSVĚTLENO 
V tomto případě se nejedná o úpravu omezení místem, 
ale pouze o úpravu popisu, kde bylo odkazováno na 
pojem, který nikde není právně ukotven.  
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 K bodu 52 - příloha, Kapitola 616 – ortopedie – skupina 1, výkon č. 66039 
Obecná část seznamu stanovuje, že výkony s omezením SH lze provádět za 
hospitalizace nebo v jednodenní péči. Na základě diskuse s OS v průběhu 
roku 2019 bylo dosaženo závěru, že výkon 66039 náleží do jednodenní 
formy péče, tedy je nutné ponechat omezení SH nikoliv jen S. 
Tato připomínka je zásadní.   

AKCEPTOVÁNO 

 K  bodu 54 - příloha, Kapitola 701 - otorinolaryngologie, výkon č. 71330 
U výkonu č. 71330 Flexibilní endoskopické vyšetření polykání (FEES) je 
nesoulad mezi úpravou navrženou v dokumentech ma_KORNBDQDTQE6 a 
pz_KORNBDQDTQE6; v PDF (pz_KORNBDQDTQE6) dochází ke zrušení 
celého popisu výkonu, v ma_KORNBDQDTQE6 jen k odstranění poslední 
věty! Nesouhlasíme s verzí PDF (pz_KORNBDQDTQE6), požadujeme 
upravit na verzi uvedenou v ma_KORNBDQDTQE6 - odstranění poslední 
věty 
Tato připomínka je zásadní.   

AKCEPTOVÁNO 

 K bodu 59 - příloha, Kapitola 705 – oftalmologie, výkon č. 75330 CORNEAL 
CROSS LINKING 
U výkonu č. 75330 CORNEAL CROSS LINKING – vůči VPŘ odstraněna část 
věty „U pacientů do 18 let, s jasně prokazatelným keratokonem na topografii 
rohovky, je možné zákrok provést bez dalšího prodlení (není nutné 
prokázání progrese)“. Současné znění „U pacientů do 18 let, s jasně 
prokazatelným keratokonem na topografii rohovky (není nutné prokázání 
progrese)“ . 
Požadujeme změnit na „U pacientů do 18 let, s jasně prokazatelným 
keratokonem na topografii rohovky není nutné prokázání progrese.“ – tzn. 
odstranění závorek – stávající text je zavádějící až nesrozumitelný. 
Tato připomínka je zásadní.   

AKCEPTOVÁNO 

 K bodu 64 - příloha, Kapitola 716 – urologie – skupina 1, výkon č. 76534 
RADIOFREKVENČNĚ INDUKOVANÁ INTRAVEZIKÁLNÍ 
CHEMOHYPERTERMIE 
U výkonu č. 76534 RADIOFREKVENČNĚ INDUKOVANÁ INTRAVEZIKÁLNÍ 

AKCEPTOVÁNO 
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CHEMOHYPERTERMIE nesoulad mezi úpravou navrženou v dokumentech 
ma_KORNBDQDTQE6 a pz_KORNBDQDTQE6; v PDF 
(pz_KORNBDQDTQE6) vůči ma_KORNBDQDTQE6 doplněna poslední věta 
popisu výkonu „Výkon je oprávněno provést pouze vysoce specializované 
onkourologické centrum.“ S tímto zněním souhlasíme a požadujeme upravit 
na verzi uvedenou v ma_KORNBDQDTQE6. 
Tato připomínka je zásadní.   

 K bodu 65- příloha, Kapitola 719 – urgentní medicína - skupina 1 
U nově vložených výkonů (tzn. 06720 TRIÁŽ PACIENTŮ NA ODDĚLENÍ 
URGENTNÍHO PŘÍJMU, 06726 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM 
URGENTNÍHO PŘÍJMU, 06727 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM 
URGENTNÍHO PŘÍJMU, 06728 PÉČE O NEMOCNÉHO NA INTENZIVNÍ 
VYŠETŘOVNĚ URGENTNÍHO PŘÍJMU Á 15 MIN, 06729 PÉČE O 
NEMOCNÉHO NA EXPEKTAČNÍM LŮŽKU URGENTNÍHO PŘÍJMU Á 15 
MIN) požadujeme do popisu těchto výkonů doplnit větu „Výkon lze vykázat 
při naplnění podmínek stanovených Věstníkem MZ“, jak bylo dohodnuto na 
jednání Pracovní skupiny k SZV dne 6. 6. 2019, viz. zápis. 
U těchto výkonů dále požadujeme odložení účinnosti, v souvislosti s 
výsledky Dohodovacího řízení, a to k 1. 1. 2021. 
Rovněž požadujeme odložení účinnosti u bodu 119 (tzn. odložení účinnosti 
zrušení mezioborovného výkonu 09566 PÉČE NA URGENTNÍM PŘÍJMU) 
opět k datu 1.1.2021, tzn. požadujeme doplnění v tomto smyslu (odložení 
účinnosti u bodů 65 a 119) do čl.II. 
Tato připomínka je zásadní.   

AKCEPTOVÁNO 
Z legislativního hlediska nelze způsob vykazování a 
jeho podmínky stanovovat jinde, než v příslušné 
vyhlášce. 

 Kapitola 810 – radiologie a zobrazovací metody – skupina 1 
Nové výkony 89362 – Mechanická arterektomie/trombektomie periferních 
cév a 89407 – Vnitřně zevní punkce centrální žíly 
U obou výkonů by měla být v souladu s obecnými zásadami konstrukce 
výkonů vypuštěna z hrazených nositelů S3 (je kalkulována v hodnotě režie 
výkonu) 
Tato připomínka je zásadní.   

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o RTG laboranta a radiologického asistenta, 
nikoliv zdravotní sestru. Tedy nelékařský zdravotnický 
pracovník, který nemusí mít nutně vysokoškolské 
vzdělání. 
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 K  bodu 88 - K návrhu k zdravotnímu výkonu 06623 Seznamu 
NÁVRH K 06623: Ve větě první nahradit slova „Výkon lze vykázat“ slovy 
„Výkon bude uhrazen“. 
Odůvodnění: 
Stávající znění vyhlášky č. 134/1998 Sb. používá v textu všech výkonů 
odbornosti 913 slovní spojení „výkon bude uhrazen“. Navrhovanou novelou 
však nedochází ke změně všech výkonů. V důsledku této skutečnosti tak 
bude text některých výkonů obsahovat spojení „výkon lze vykázat“, přičemž 
ostatní výkony budou obsahovat text „výkon bude uhrazen“. Ke změně 
formulace této části textu výkonu není žádného důvodu. Současně se 
textace výkonů stává zmatečnou. 
Tato připomínka je zásadní.   

NEAKCPETOVÁNO 
Stávající znění popisu „výkon bude uhrazen“ není 
z legislativního hlediska v souladu se skutečností, že 
seznam zdravotních výkonů je primárně nástrojem pro 
vykazování zdravotní péče, proto má formulace „výkon 
lze vykázat“ opodstatněné místo. Tato formulace se 
postupně promítá do všech výkonů. 
 

 K bodu 89 - příloha, Kapitola 913 – ošetřovatelská péče v sociálních 
službách, výkon č. 06624 APLIKACE LÉČEBNÉ TERAPIE I. V. 
V roce 2012 došlo k omezení spektra forem aplikace léčiva, které bylo 
možné vykazovat prostřednictvím zdravotního výkonu (dále ZV) 06623. 
Součástí výkonu pro další období od  1. 1. 2012 byly pouze vyjmenované 3 
formy aplikace léčiv (s.c., i.m., i.v.). Tato změna v Seznamu (neprošla 
standardním připomínkovým procesem) však nebyla provázena novým 
přepočtem bodové hodnoty ZV 06623 po vyřazení nejfrekventovanější formy 
aplikace léčiv, a to p.o., která je současně nejlevnější formou z hlediska 
nákladů na provedení. Navrhovaná bodová hodnota ZV 06624 je 
navrhována s nulovou bodovou hodnotou? Bodová hodnota ZV 06624 by 
měla mít vyšší výslednou bodovou hodnotu než je bodová hodnota 5 bodů. 
– u výkonu č. 06624 chybí bodové ohodnocení a chybně je určen ZULP. 
Navrhujeme zachování počtu bodů z původního výkonu 06623 a to ve výši 6 
a ZULP – ANO, vzhledem k aplikaci léčivého přípravku. 
 
Navrhujeme: 
a) ve větě první nahradit slova „Výkon lze vykázat“ slovy „Výkon bude 
uhrazen“. 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 
Ad a)  
NEAKCEPTOVÁNO 
Stávající znění popisu „výkon bude uhrazen“ není 
z legislativního hlediska v souladu se skutečností, že 
seznam zdravotních výkonů je primárně nástrojem pro 
vykazování zdravotní péče, proto má formulace „výkon 
lze vykázat“ opodstatněné místo. Tato formulace se 
postupně promítá do všech výkonů. 
 
Ad b)  
AKCEPTOVÁNO 
 
Ad c)  
AKCEPTOVÁNO 
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b) uvést počet bodů, a to ve výši 6 
c) nahradit „ZULP Ne“ na „ZULP Ano“ 
Odůvodnění: 
ad a) Návrh Registračního listu tohoto výkonu a stávající znění vyhlášky č. 
134/1998 Sb. používá v textu všech výkonů odbornosti 913 slovní spojení 
„výkon bude uhrazen“. Navrhovanou novelou však nedochází ke změně 
všech výkonů. V důsledku této skutečnosti tak bude text některých výkonů 
obsahovat spojení „výkon lze vykázat“, přičemž ostatní výkony budou 
obsahovat text „výkon bude uhrazen“. Ke změně formulace této části textu 
výkonu není žádného důvodu. Současně se textace výkonů stává 
zmatečnou.  
ad b) Návrh na doplnění nového výkonu 06624 neobsahuje počet bodů. 
Navrhovaný počet bodů (6) byl projednán a schválen v Pracovní skupině k 
SZV bez námitek. 
ad c) Nový výkon vznikl rozdělením původního výkonu 06623 APLIKACE 
LÉČEBNÉ TERAPIE I. M., S. C., I. V., kde byl uveden ZULP – Ano. 
Obdobně jako v případě aplikace léčebné terapie I.M. nebo S.C (nový výkon 
06623), je i v případě aplikace léčebné terapie I.V. spotřebován léčivý 
přípravek (ZULP) – kód A000476 skutečně spotřebovaný léčivý přípravek. 
Tato připomínka je zásadní.   

 K bodu 90 - příloha, Kapitola 913 – ošetřovatelská péče v sociálních 
službách, výkon č. 06625  
NÁVRH K 06625: 
a) ve větě první nahradit slova „Výkon lze vykázat“ slovy „Výkon bude 
uhrazen“; 
b) nahradit „ZULP Ne“ na „ZULP Ano“. 
Odůvodnění: 
ad a) Stávající znění vyhlášky č. 134/1998 Sb. používá v textu všech 
výkonů odbornosti 913 slovní spojení „výkon bude uhrazen“. Navrhovanou 
novelou však nedochází ke změně všech výkonů. V důsledku této 
skutečnosti tak bude text některých výkonů obsahovat spojení „výkon lze 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 
Ad a)  
NEAKCEPTOVÁNO 
Stávající znění popisu „výkon bude uhrazen“ není 
z legislativního hlediska v souladu se skutečností, že 
seznam zdravotních výkonů je primárně nástrojem pro 
vykazování zdravotní péče, proto má formulace „výkon 
lze vykázat“ opodstatněné místo. Tato formulace se 
postupně promítá do všech výkonů. 
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vykázat“, přičemž ostatní výkony budou obsahovat text „výkon bude 
uhrazen“. Ke změně formulace této části textu výkonu není žádného důvodu. 
Současně se textace výkonů stává zmatečnou.  
ad b) V případě tohoto výkonu je spotřebován léčivý přípravek (ZULP) – 
kód A000476 skutečně spotřebovaný léčivý přípravek. Fyziologický roztok se 
používá k zavádění i.v. kanyly, proplachu kanyl před použitím a zaslepením.   
Tato připomínka je zásadní.   

Ad b)  
AKCEPTOVÁNO 
 

 K bodu 91 - příloha, Kapitola 913 – ošetřovatelská péče v sociálních 
službách, výkon č. 06629 PÉČE O RÁNU 
V textu 2. věty je, pravděpodobně omylem, ponechán text: „ časová 
dispozice“, je nezbytné tento anachronismus napravit a text vyřadit. Celkový 
popis ZV znemožňuje vykazování ZV 06629 – péče o ránu praktickým 
sestrám, které však mohou ošetřovat chronické rány (v pracovní skupině 
došlo v této věci k dohodě, ale navrhovaný text tomu neodpovídá). 
NÁVRH K 06629: 
a) ve větě první nahradit slova „Výkon lze vykázat“ slovy „Výkon bude 
uhrazen“. 
b) ve větě druhé nahradit slova „ošetřovatelská intervence – časová 
dispozice, jen materiálové náklady výkonu“ slovy „ošetřovatelská intervence, 
jen materiálové náklady výkonu“ 
c) nahradit větu třetí následovně: „Výkon lze vykázat, byl-li proveden 
všeobecnou sestrou v případě péče o akutní a chronické rány, nebo byl-li 
proveden praktickou sestrou v případě péče o chronické rány“ 
Odůvodnění: 
ad a) Stávající znění vyhlášky č. 134/1998 Sb. používá v textu všech 
výkonů odbornosti 913 slovní spojení „výkon bude uhrazen“. Navrhovanou 
novelou však nedochází ke změně všech výkonů. V důsledku této 
skutečnosti tak bude text některých výkonů obsahovat spojení „výkon lze 
vykázat“, přičemž ostatní výkony budou obsahovat text „výkon bude 
uhrazen“. Ke změně formulace této části textu výkonu není žádného důvodu. 
Současně se textace výkonů stává zmatečnou.  

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 
Ad a)  
NEAKCEPTOVÁNO 
Stávající znění popisu „výkon bude uhrazen“ není 
z legislativního hlediska v souladu se skutečností, že 
seznam zdravotních výkonů je primárně nástrojem pro 
vykazování zdravotní péče, proto má formulace „výkon 
lze vykázat“ opodstatněné místo. Tato formulace se 
postupně promítá do všech výkonů. 
 
Ad b)  
AKCEPTOVÁNO 
 
Ad c)  
AKCEPTOVÁNO 
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ad b) Spojení „ošetřovatelská intervence – časová dispozice“ bylo 
vyhláškou č. 134/1998 Sb. používáno v době, kdy název výkonu 06613 zněl: 
Ošetřovatelská intervence – časová dispozice 10 minut“. Dovětek časová 
dispozice 10 minut byl však z názvu výkonu 06613 vypuštěn a v současné 
době zní: Ošetřovatelská intervence. Použitím spojení „ošetřovatelská 
intervence – časová dispozice“ se textace výkonu stává zmatečnou.  
ad c) Změny výkonů v odbornosti 913 byly vyvolány potřebnou vymezení 
výkonů, které je oprávněna vykonávat praktická sestra. Dle § 4a odst. 2 
písm. f) vyhlášky č. 55/2011 Sb. je praktická sestra bez odborného dohledu 
na základě indikace lékaře oprávněna provádět ošetření nekomplikovaných 
chronických ran. Péče o ránu je činností, která je jednoznačně hrazena z 
veřejného zdravotního pojištění. Není žádného důvodu, aby ošetření 
chronické rány provedené praktickou sestrou bylo vyňato z úhrady z 
veřejného zdravotního pojištění. Možnost vykázání výkonu 06629 v případě 
péče praktické sestry o chronickou ránu byla projednána v rámci Pracovní 
skupiny k SZV bez námitek. 
Tato připomínka je zásadní.   

 K bodu 91 - příloha, Kapitola 913 – ošetřovatelská péče v sociálních 
službách, výkon č. 06629 PÉČE O RÁNU 
U výkonu č. 06629 PÉČE O RÁNU – je chybně uvedeno OF. Navrhujeme 
upravit na 3/1 den dle závěrů PS SZV. 
Dle pracovního jednání byla OF ponechána na 3/1 den, nikoli navrhované 
zvýšení 6/1 den. Toto reflektuje RL předmětného výkonu v databázi 
změnových řízení (OF=3/1 den) stejně jako akceptovaná připomínka SZP 
(viz. zápis – zde připomínka chybně uvedena u výkonu 06625: „Nesouhlas 
se změnou frekvence z 3/den na 6/den – popsané důvody, že se jedná o 
více ran u jednoho klienta, neshledáváme dostatečnými – jak často tato 
situace nastává?“) 
Tato připomínka je zásadní.   

AKCEPTOVÁNO 

 K bodu 92- příloha, Kapitola 913 – ošetřovatelská péče v sociálních 
službách, výkon č. 06631 KOMPLEX - KLYSMA, OŠETŘENÍ 

AKCEPTOVÁNO 
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PERMANENTNÍCH KATÉTRŮ 
V textu 2. věty je, pravděpodobně omylem, ponechán text: „ časová 
dispozice“, je nezbytné tento anachronismus napravit a text vyřadit. 
Ve větě druhé navrhujeme nahradit slova „ošetřovatelská intervence – 
časová dispozice, jen materiálové náklady výkonu“ slovy „ošetřovatelská 
intervence, jen materiálové náklady výkonu“ 
Odůvodnění: 
Spojení „ošetřovatelská intervence – časová dispozice“ bylo vyhláškou č. 
134/1998 Sb. používáno v době, kdy název výkonu 06613 zněl: 
Ošetřovatelská intervence – časová dispozice 10 minut“. Dovětek časová 
dispozice 10 minut byl však z názvu výkonu 06613 vypuštěn a v současné 
době zní: Ošetřovatelská intervence. Použitím spojení „ošetřovatelská 
intervence – časová dispozice“ se textace výkonu stává zmatečnou. 
Tato připomínka je zásadní.   

 K bodu 93 - příloha, Kapitola 913 – ošetřovatelská péče v sociálních 
službách, výkon č. 06632 KOMPLEX - LAVÁŽE, ZAVÁDĚNÍ A VÝMĚNA 
PERMANENTNÍCH KATÉTRŮ 
Chybí, pravděpodobně omylem, bodová hodnota ZV. 
NÁVRH K 06632: 
a) ve větě první nahradit slova „Výkon lze vykázat“ slovy „Výkon bude 
uhrazen“; 
b) ve větě druhé nahradit slova „ošetřovatelská intervence – časová 
dispozice, jen materiálové náklady výkonu“ slovy „ošetřovatelská intervence, 
jen materiálové náklady výkonu“; 
c) uvést počet bodů, a to ve výši 86; 
d) nahradit „ZULP Ne“ na „ZULP Ano“. 
Odůvodnění: 
ad a) Stávající znění vyhlášky č. 134/1998 Sb. používá v textu všech 
výkonů odbornosti 913 slovní spojení „výkon bude uhrazen“. Navrhovanou 
novelou však nedochází ke změně všech výkonů. V důsledku této 
skutečnosti tak bude text některých výkonů obsahovat spojení „výkon lze 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 
Ad a) 
NEAKCEPTOVÁNO 
Stávající znění popisu „výkon bude uhrazen“ není 
z legislativního hlediska v souladu se skutečností, že 
seznam zdravotních výkonů je primárně nástrojem pro 
vykazování zdravotní péče, proto má formulace „výkon 
lze vykázat“ opodstatněné místo. Tato formulace se 
postupně promítá do všech výkonů. 
 
Ad b) 
AKCEPTOVÁNO 
 
Ad c)  
AKCEPTOVÁNO 
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vykázat“, přičemž ostatní výkony budou obsahovat text „výkon bude 
uhrazen“. Ke změně formulace této části textu výkonu není žádného důvodu. 
Současně se textace výkonů stává zmatečnou.  
ad b) Spojení „ošetřovatelská intervence – časová dispozice“ bylo 
vyhláškou č. 134/1998 Sb. používáno v době, kdy název výkonu 06613 zněl: 
Ošetřovatelská intervence – časová dispozice 10 minut“. Dovětek časová 
dispozice 10 minut byl však z názvu výkonu 06613 vypuštěn a v současné 
době zní: Ošetřovatelská intervence. Použitím spojení „ošetřovatelská 
intervence – časová dispozice“ se textace výkonu stává zmatečnou.  
ad c) Návrh na doplnění nového výkonu 06632 neobsahuje počet bodů. 
Navrhovaný počet bodů (86) byl projednán a schválen v Pracovní skupině k 
SZV bez námitek; dle konstrukce výkonu by měly být do hodnoty výkonu 
zakalkulovány spotřebované materiální vstupy. 
ad d) V případě tohoto výkonu je spotřebován léčivý přípravek (ZULP) – 
kód A000476 skutečně spotřebovaný léčivý přípravek. Fyziologický roztok se 
používá k naplnění balónku permanentního močového katétru a jako 
základní roztok při lavážích.  
Tato připomínka je zásadní.   

Ad d) 
AKCEPTOVÁNO 
 

 K bodu 94 - příloha, Kapitola 913 – ošetřovatelská péče v sociálních 
službách, výkon č. 06633 
V textu 2. věty je, pravděpodobně omylem, ponechán text: „ časová 
dispozice“, je nezbytné tento anachronismus napravit a text vyřadit. 
NÁVRH K 06633: 
a) ve větě první nahradit slova „Výkon lze vykázat“ slovy „Výkon bude 
uhrazen“. 
b) ve větě druhé nahradit slova „ošetřovatelská intervence – časová 
dispozice, jen materiálové náklady výkonu“ slovy „ošetřovatelská intervence, 
jen materiálové náklady výkonu“ 
Odůvodnění: 
ad a) Stávající znění vyhlášky č. 134/1998 Sb. používá v textu všech 
výkonů odbornosti 913 slovní spojení „výkon bude uhrazen“. Navrhovanou 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 
Ad a) 
NEAKCEPTOVÁNO 
Stávající znění popisu „výkon bude uhrazen“ není 
z legislativního hlediska v souladu se skutečností, že 
seznam zdravotních výkonů je primárně nástrojem pro 
vykazování zdravotní péče, proto má formulace „výkon 
lze vykázat“ opodstatněné místo. Tato formulace se 
postupně promítá do všech výkonů. 
 
Ad b) 
AKCEPTOVÁNO 
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novelou však nedochází ke změně všech výkonů. V důsledku této 
skutečnosti tak bude text některých výkonů obsahovat spojení „výkon lze 
vykázat“, přičemž ostatní výkony budou obsahovat text „výkon bude 
uhrazen“. Ke změně formulace této části textu výkonu není žádného důvodu. 
Současně se textace výkonů stává zmatečnou.  
ad b) Spojení „ošetřovatelská intervence – časová dispozice“ bylo 
vyhláškou č. 134/1998 Sb. používáno v době, kdy název výkonu 06613 zněl: 
Ošetřovatelská intervence – časová dispozice 10 minut“. Dovětek časová 
dispozice 10 minut byl však z názvu výkonu 06613 vypuštěn a v současné 
době zní: Ošetřovatelská intervence. Použitím spojení „ošetřovatelská 
intervence – časová dispozice“ se textace výkonu stává zmatečnou. 
Tato připomínka je zásadní.   

 

 K bodu 95 - příloha, Kapitola 913 – ošetřovatelská péče v sociálních 
službách, výkon č. 06637 
V textu 2. věty je, pravděpodobně omylem, ponechán text: „ časová 
dispozice“, je nezbytné tento anachronismus napravit a text vyřadit. 
a) ve větě první navrhujeme nahradit slova „Výkon lze vykázat“ slovy 
„Výkon bude uhrazen“. 
b) ve větě druhé nahradit slova „ošetřovatelská intervence – časová 
dispozice, jen materiálové náklady výkonu“ slovy „ošetřovatelská intervence, 
jen materiálové náklady výkonu“ 
Odůvodnění: 
ad a) Stávající znění vyhlášky č. 134/1998 Sb. používá v textu všech 
výkonů odbornosti 913 slovní spojení „výkon bude uhrazen“. Navrhovanou 
novelou však nedochází ke změně všech výkonů. V důsledku této 
skutečnosti tak bude text některých výkonů obsahovat spojení „výkon lze 
vykázat“, přičemž ostatní výkony budou obsahovat text „výkon bude 
uhrazen“. Ke změně formulace této části textu výkonu není žádného důvodu. 
Současně se textace výkonů stává zmatečnou.  
ad b) Spojení „ošetřovatelská intervence – časová dispozice“ bylo 
vyhláškou č. 134/1998 Sb. používáno v době, kdy název výkonu 06613 zněl: 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 
Ad a) 
NEAKCEPTOVÁNO 
Stávající znění popisu „výkon bude uhrazen“ není 
z legislativního hlediska v souladu se skutečností, že 
seznam zdravotních výkonů je primárně nástrojem pro 
vykazování zdravotní péče, proto má formulace „výkon 
lze vykázat“ opodstatněné místo. Tato formulace se 
postupně promítá do všech výkonů. 
 
Ad b) 
AKCEPTOVÁNO 
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Ošetřovatelská intervence – časová dispozice 10 minut“. Dovětek časová 
dispozice 10 minut byl však z názvu výkonu 06613 vypuštěn a v současné 
době zní: Ošetřovatelská intervence. Použitím spojení „ošetřovatelská 
intervence – časová dispozice“ se textace výkonu stává zmatečnou. 
Tato připomínka je zásadní.   

 K  bodům 96, 97, 99 - příloha, Kapitola 913 – ošetřovatelská péče v 
sociálních službách 
Nesouhlasíme s úpravou názvů výkonů, kdy má být z názvů zcela vypuštěno 
slovo sestra. Souhlasíme pouze s úpravou spočívající v tom, že do popisu 
výkonů bude naopak vloženo slovo všeobecná, u výkonu 06645, pak 
z názvu navíc odstraněno slovo zdravotní. 
– výkony nově zní:  
 06648 BONIFIKAČNÍ VÝKON ZA PRÁCI VŠEOBECNÉ SESTRY V 

NEPŘETRŽITÉM NEBO TŘÍSMĚNNÉM PRACOVNÍM REŽIMU 
 06645 BONIFIKAČNÍ VÝKON ZA PRÁCI ZDRAVOTNÍ  

VŠEOBECNÉ SESTRY V DOBĚ OD 22:00 DO 06:00 HODIN  
 06649 BONIFIKAČNÍ VÝKON ZA PRÁCI VŠEOBECNÉ SESTRY V 

DOBĚ PRACOVNÍHO VOLNA NEBO PRACOVNÍHO KLIDU  
Z důvodu jednoznačného výkladu, že bonifikační výkony se přičítají 
pouze k výkonům všeobecné sestry, která musí být přítomna na 
pracovišti PZSS vždy. 

Tato připomínka je zásadní.   

NEAKCEPTOVÁNO 
Všechny tři výkony jsou pod autorskou odborností 913, 
žádná jiná odbornost výkony nesdílí. Je tedy 
jednoznačné, pro koho jsou výkony určeny.  

 Navrhujeme doplnit název „Kapitola 925 -  domácí ošetřovatelské péče“. 
Odůvodnění: 
Název odbornosti 925, který se dosud nazýval domácí zdravotní péče a nyní 
je navržen název pouze „domácí péče“ působí zavádějícím dojmem, že se 
jedná o výkony spíše pečovatelské a nikoliv zdravotní, které mají být naopak 
doménou výkonu sestry, která je v oboru ošetřovatelství jedinou kompetentní 
osobou.  
Tato připomínka je zásadní.   

VYSVĚTLENO 
Název je v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., 
zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování, v platném znění. Do zákona č. 48/1997 
Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů, bude tento pojem také zanesen. 

 K  bodu 108- příloha, Kapitola 925 – domácí péče, výkon č. 06311 AKCEPTOVÁNO 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBFWCALZ5)



 
 

60 
 

V kapitole 925 – domácí péče se v názvu výkonu č. 06311 slova 
„ZDRAVOTNÍ“ a „SESTRY“ zrušují. Výsledný text je v dokumentu PDF - 
pz_KORNBDQDTQE6 - „ZAVEDENÍ, UKONČENÍ DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ 
PÉČE, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST SESTRY V DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ 
PÉČI“ – tzn. jednou ZDRAVOTNÍ odstraněno, jednou ponecháno – nutno 
sjednotit. 
Tato připomínka je doporučující. 

Dokumenty budou sjednoceny. 

 K bodu 109 - Odbornost 925 se nově nazývá domácí péče – upozorňujeme, 
že v zák. č. 48/1997 Sb. je zaveden pojem domácí zdravotní péče (§ 22 
písm. a) 
Tato připomínka je zásadní.   

VYSVĚTLENO 
Název je v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., 
zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování, v platném znění. Do zákona č. 48/1997 
Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů, bude tento pojem také zanesen. 

 K bodu 119 – příloha, Kapitola 999 – univerzální mezioborové výkony, výkon 
č. 09566  
Výkon 09566 je možno s ohledem na DŘ zrušit až od 2021. 
Tato připomínka je zásadní.   

AKCEPTOVÁNO 
Výkon bude mít odloženou účinnost společně s novými 
výkony urgentního příjmu. 

 Nad rámec návrhu vyhlášky -  příloha, Kapitola 999 - univerzální 
mezioborové výkony, výkon č. 09563 VÝKON LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTNÍ 
SLUŽBY 
V důsledku DŘ navrhujeme u výkonu 09563 zvýšit bodovou hodnotu z 200 
na 350 bodů. 
Tato připomínka je zásadní.   

AKCEPTOVÁNO 
 

 K bodu 120 – příloha, Kapitola 999 – univerzální mezioborové výkony 
Doporučujeme upravit návětí ustanovení  -„univerzální mezioborové výkony 
výkony  č. 09567 a 09569 znějí:“ (je uvedeno 2x slovo výkony) 
Tato připomínka je doporučující. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Takto napsáno správně, nejprve je uveden název 
odbornosti č. 999 – univerzální mezioborové výkony a 
pak výkony, které se upravují. 

 K čl. II – Navrhujeme odložit účinnost bodů 65 a 119 k 1.1. 2021 
Tato připomínka je zásadní.   

AKCEPTOVÁNO 
 

 Připomínky k odůvodnění: AKCEPTOVÁNO 
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Ke kapitole C. PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOPAD 
NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 
Doporučujeme překalkulovat finanční dopady uvedené v kapitole C. 
PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOPAD NAVRHOVANÉ 
PRÁVNÍ ÚPRAVY, část Dopady navrhované vyhlášky do systému veřejného 
zdravotního pojištění na rok 2020. Zde se uvádí dopad 73,33 mil. Kč za nové 
výkony. Nicméně, již jen například dopad za dva nové výkony odbornosti 001 
(ČASNÝ ZÁCHYT DEMENCE V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE, 
PÉČE O PREDIABETIKA PRAKTICKÝM LÉKAŘEM) představuje 120 mil. 
Kč (50+70 mil Kč.). Dále se sice uvádí „V poslední řadě nově vstupují 12 
výkonů, u kterých dosud nebyl vyčíslen jejich finanční dopad.“, což však tyto 
příkladem uvedené výkony evidentně nejsou, neboť v odůvodnění u nich 
finanční dopad uveden je.   
Alternativou je část Dopady navrhované vyhlášky do systému veřejného 
zdravotního pojištění na rok 2020 přeformulovat. 
Tato připomínka je zásadní.   

 
 

 K bodům 46 a 47 
Popis v odůvodnění nereflektuje situaci, že nově navrhovaný výkon 51852 
byl stažen, zmínka o výkonu 51852 je tak zavádějící. V návrhu novely se 
počítá s tím, že výkon 51850 bude prováděn nikoli jen za hospitalizace, ale i 
ambulantně – tzn. bez omezení místem. Doporučujeme proto větu „V roce 
2018 byl výkon 51850 vykázán zhruba u 3900 pacientů, předpokládá se, že 
1/3 bude možno léčit ambulantně (viz navrhovaný výkon 51852, zbývá 2600 
pacientů ročně).“ změnit na „V roce 2018 byl výkon 51850 vykázán zhruba u 
3900 pacientů, předpokládá se, že 1/3 bude možno léčit ambulantně.“ 
Tato připomínka je zásadní.   

AKCEPTOVÁNO 
 

 RADIOFREKVENČNĚ INDUKOVANÁ INTRAVEZIKÁLNÍ 
CHEMOHYPERTERMIE 
Na jednáních PS SZV bylo uvedeno, že tato metoda (dražší) bude 
používána v případě selhání metody INTRAVEZIKÁLNÍ 
TERMOCHEMOTERAPIE, která předpokládá 200 instilací ročně. Metoda 

AKCEPTOVÁNO 
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RADIOFREKVENČNĚ INDUKOVANÁ INTRAVEZIKÁLNÍ 
CHEMOHYPERTERMIE tedy bude používána (většinou) až v druhém kroku, 
tomu odpovídá i předpokládaný počet instilací 10 ročně (informace OS). Byla 
dohoda na tomto doplnění do RL, což bylo provedeno – viz. současné znění 
RL: „Ekonomický dopad:(Doplňte odhadovaný počet pacientů za rok) 
Předpokládáme 10 instilací ročně.“  
Požadujeme proto nahradit větu „Předpokládá se 200 instilací ročně.“ větou 
„Předpokládá se 10 instilací ročně.“ 
Tato připomínka je zásadní.   

 K bodům 85, 87 – 95 
Vzhledem ke stávajícímu znění v popisech výkonů v předložených 
materiálech („Výkon lze vykázat pouze v případě, byl-li proveden 
všeobecnou sestrou.“) doporučujeme uvést do souladu a nahradit věty „Z 
pohledu kompetencí praktických sester provádět jednotlivé výkony je u 
výkonů, které nemůže provádět praktická sestra, doplněna v popisu výkonu 
věta: „Tento výkon není oprávněna provádět praktická sestra.“ větami „Z 
pohledu kompetencí praktických sester provádět jednotlivé výkony je u 
výkonů, které nemůže provádět praktická sestra, doplněna v popisu výkonu 
věta: „Výkon lze vykázat pouze v případě, byl-li proveden všeobecnou 
sestrou.“. 
Obdobnou změnu doporučujeme provést i ve zdůvodnění konkrétních 
výkonů. 
 
PÉČE O RÁNU 
Požadujeme vypustit větu „Žadatel navrhuje na základě praktických 
zkušeností navýšit omezení frekvenci ze 3/1 na 6/1 nikoliv z důvodu 
vícečetné frekvence péče o jednu ránu, ale z důvodu vícečetných ran u 
jednoho klienta.“ a to z důvodů uvedených u připomínky k novelizačnímu 
bodu 91. 
Tato připomínka je zásadní.   

AKCEPTOVÁNO 
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 Nad rámec návrhu vyhlášky - Kapitola 4, bod 34, 709 - URGENTNÍ 
MEDICÍNA (ZZS) - texty pod výkony 06713 a 79111 v obecné části 
navrhujeme uvést do souladu s textem popisů těchto výkonů (06713 a 
79111) v Kapitole 709 (t.j. do souladu se zákonem 374/2011 Sb., o 
zdravotnické záchranné službě) 

NEAKCEPTOVÁNO 
Tato připomínka jde nad rámec návrhu. Doporučujeme 
předložit konkrétní návrh na úpravu dotčených 
ustanovení k posouzení Pracovní skupině k seznamu 
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, aby bylo 
zřejmé, jakým způsobem se žádá zmíněná pasáž 
upravit. 

 K  bodu 92- příloha, Kapitola 913 – ošetřovatelská péče v sociálních 
službách, výkon č. 06631 KOMPLEX - KLYSMA, OŠETŘENÍ 
PERMANENTNÍCH KATÉTRŮ 
U výkonu č. 06631 KOMPLEX - KLYSMA, OŠETŘENÍ PERMANENTNÍCH 
KATÉTRŮ je chybně uvedena bodová hodnota. Na pracovním jednání byla 
bodová hodnota určena na 6 bodů, což reflektuje i znění RL tohoto 
navrhovaného výkonu v databázi změnových řízení. Navrhujeme doplnit. 

AKCEPTOVÁNO 

MINISTERTVO 
PRÁCE A 

SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

K bodu 87 – výkon č. 06620 – Aplikace léků neinvazivní cestou 
Žádáme o zvýšení denní frekvence u výkonu na 6/1. 
Žádáme o začlenění do výkonu další formy podávání léků – per rectum, per 
vaginam, do kůže.  
Odůvodnění:  
U výkonu je navrhovaná denní frekvence 4/1. Toto však je běžná frekvence 
podávání léků per os. Takto nastavené frekvence poskytují malý prostor pro 
případné další aplikace léků neinvazivní cestou, například do spojivkového 
vaku, rektálně, vaginálně, do kůže apod. Jiné formy podávání léků například 
rektálně, vaginálně, kůží, do nosu apod. však nejsou v textu zmiňovány, 
ačkoliv jsou takto léčiva v pobytových zařízeních sociálních služeb sestrami 
běžně podávána. 
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výkon byl navržen odbornou společností a projednán 
na jednání v pracovní skupině v podobě, jak je 
uvedeno v návrhu vyhlášky. 

 K bodu 93 - výkon č. 06632 - Komplex - laváže, zavádění a výměna 
permanentních katétrů 
Žádáme o doplnění bodového ohodnocení výkonu. 
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
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 K odůvodnění 
K obecné části  
V navrhovaném znění (viz str. 35 bod 3) je uvedeno „Úpravy stávajících 
zdravotních výkonů z technického hlediska a v souladu s platnou legislativou 
(např. textová úprava názvů a popisů výkonů, ve kterém je nositelkou 
všeobecná sestra různé specializace, změna názvu Kapitoly 925 Domácí 
zdravotní péče na Domácí péči, změna názvu Kapitoly 913 Všeobecná 
sestra v sociálních službách na Zdravotní služby v pobytových zařízeních 
sociálních služeb).“.  
Upozorňujeme však, že název není v souladu s názvem „Ošetřovatelská 
péče v sociálních službách“, který je v materiálu používán (např. odůvodnění 
II. zvláštní část k bodu 6 aj.). 
Žádáme o jasné stanovení názvu odbornosti 913 a jeho jednotné používání v 
materiálu. 
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
Jedná se o Ošetřovatelskou péči v sociálních službách. 

 K zvláštní části  
K bodům 85, 87 – 95 
a) V odůvodnění k výkonu PÉČE O RÁNU (viz str. 54) je uvedeno:  
„Do popisu výkonu doplněn text, že péči o akutní rány nemůže provádět 
praktická sestra. Zároveň je upraven text obsahu výkonu (čím začíná, obsah 
i čím končí).  Žadatel navrhuje na základě praktických zkušeností navýšit 
omezení frekvenci ze 3/1 na 6/1, a to nikoliv z důvodu vícečetné frekvence 
péče o jednu ránu, ale z důvodu vícečetných ran u jednoho klienta.  Dopad 
změn na systém veřejného zdravotního pojištění oproti stávajícímu stavu je 
nulový.“. 
V návrhu výkonu ve vyhlášce však žádná specifikace toho – čím výkon 
začíná, obsah a čím končí – uvedena není. 
b) V odůvodnění výkonu ZAVÁDĚNÍ NASOGASTRICKÉ SONDY (viz str. 54) 
je uvedeno:  
„Do popisu výkonu doplněn text, že tento výkon nemůže provádět praktická 
sestra. Byl upraven obsah výkonu (čím začíná, obsah i čím končí) v souladu 

AKCEPTOVÁNO 
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s úpravami prováděnými u ostatních výkonů.“. 
V návrhu výkonu ve vyhlášce však žádná specifikace o tom – čím výkon 
začíná, obsah a čím končí – uvedena není. 
c) V odůvodnění výkonu NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULÍNU (viz 
str. 54) je uvedeno: 
„Do popisu výkonu doplněn text, že tento výkon nemůže provádět praktická 
sestra. Byl upraven obsah výkonu (čím začíná a čím končí) v souladu s 
úpravami prováděnými u ostatních výkonů. Dopad změn na systém 
veřejného zdravotního pojištění oproti stávajícímu stavu je nulový.“. 
V návrhu výkonu ve vyhlášce však žádná specifikace o tom – čím výkon 
začíná, obsah a čím končí – uvedena není. 
Žádáme o vypuštění textu o obsahu všech uvedených výkonů z 
navrhovaného znění odůvodnění - „čím začíná, obsah i čím končí“, neboť v 
návrhu vyhlášky, jak uvádíme výše, nejsou uvedeny. 
Tato připomínka je zásadní. 

MINISTERTVO 
VNITRA 

Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K čl. I bodu 1 – k příloze Kapitole 2: 
 Doporučujeme slovo „v“ za číslem „2“ vypustit pro nadbytečnost 
(srov. všechny následující novelizační body). 
 
K čl. I bodům 62, 87 až 95 a 98 – k příloze Kapitolám 735 a 913: 
 Dotčená ustanovení obsahují pravidla pro přičítání výkonů. 
Nedoporučujeme v právním předpise používat adresný způsob ukládání 
způsobu postupu, navrhujeme tedy namísto slova „přičti“ použít např. slovní 
spojení „je nutné přičíst“ nebo „přičítá se“.  
 
K čl. I bodům 109 až 113 – k příloze Kapitole 925: 
 Dáváme na zvážení možnost předmětné novelizační body spojit do 
jednoho. Změna spočívá ve zrušení slova „ZDRAVOTNÍ“, pouze se mění 
číslo výkonu a jejich spojení by nepřehlednost novely zajisté nezpůsobilo. 
 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Pro přehlednost zachováme jednotlivé novelizační 
body. Pro „přičítací“ výkony je již ve vyhlášce zavedena 
určitá forma, kterou zachováme. 
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K čl. II: 
 Doporučujeme čl. II doplnit o nadpis „Účinnost“. 
Tato připomínka je doporučující. 

VEDOUCÍ ÚŘADU 
VLÁDY ČR 

Doporučujeme zrevidovat výkony oftalmologie 75347, 75348 a 75427, a to 
časy výkonů, bodů, případně doplnění ZUMu. 
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
 

ČESKOMORAVSKÁ 
KONFEDERACE 
ODBOROVÝCH 

SVAZŮ 

K bodu 6 
Pod název odbornosti 913 – OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V SOCIÁLNÍCH 
SLUŽBÁCH požadujeme vložit následující text: 
„Ošetřovatelskou péčí v sociálních službách se rozumí poskytování 
zdravotních služeb pojištěncům v pobytových zařízeních sociálních služeb a 
pojištěncům, kteří jsou u poskytovatelů lůžkové péče umístěni z jiných než 
zdravotních důvodů. Při poskytování zdravotních služeb těmto pojištěncům 
se vykazují poskytnuté zdravotní služby na základě indikace ošetřujícího 
lékaře příslušnými výkony odbornosti 913.“ 
 
Odůvodnění: 
Navrženou úpravou obecné části vyhlášky chybí, oproti stávajícímu stavu, 
uvedení poskytovatelů oprávněných poskytovat zdravotní služby v 
odbornosti 913. Absence této úpravy činí vyhlášku v této části 
nesrozumitelnou a zmatečnou.   
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
 

 K bodu 6, k podbodu 44.2 
Úpravu bodu 44.2. Obecné požadavky k vykazování výkonů odbornosti 913 
požadujeme vypustit.   
Odůvodnění: 
V rámci jednání pracovní skupiny byly projednávány minimální počty úvazků 
všeobecných sester pouze v souvislosti s činnostmi praktických sester. 
Navržené úvazky všeobecných sester se tedy měly vztahovat pouze na 
pobytová zařízení sociálních služeb (dále jen „PZSS“) zaměstnávající 
praktické sestry. Navrženou úpravou se však prakticky stanovují podmínky, 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Cílem úpravy mělo být umožnění vykazování výkonů 
praktickou sestrou, což v současné době nebylo 
možné. Text byl upraven tak, aby se podmínka 
vztahovala pouze na případy, kdy jsou výkony 
vykazovány praktickou sestrou: „Výkony odbornosti 
913 lze vykázat praktickou sestrou pouze v případě, 
že je ve směně fyzicky přítomna alespoň jedna osoba 
způsobilá k výkonu povolání všeobecné sestry, v 
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za nichž lze vůbec poskytovat zdravotní služby v PZSS. Předkladatel tak 
významným způsobem překračuje zmocnění dané zákonem, neboť 
personální zabezpečení zdravotních služeb může být stanoveno pouze 
vyhláškou vydanou na základě zmocnění obsaženého v ust. § 120 zákona č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách) k provedení § 11 odst. 4 tohoto zákona. 
Pokud však zákon o zdravotních službách nevyžaduje k poskytování 
zdravotních služeb v PZSS oprávnění a PZSS nemají stanoveny personální 
požadavky, není možné tuto úpravu obcházet stanovením personálních 
požadavků ve vyhlášce č. 134/1998 Sb. Tím totiž z pohledu praktických 
důsledků vyhláška č. 134/1998 Sb. vymezuje požadavky, které by PZSS 
muselo splňovat, pokud by se na něj vztahovala povinnost získat oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb. V této souvislosti upozorňujeme, že se 
touto otázkou opakovaně zabýval též Nejvyšší soud ČR např. v rozsudcích 
23 Cdo 1695/2010, 32 Cdo 3475/2010 či 32 Cdo 3754/2014, které lze 
dohledat dle právní věty, která shrnuje v této věci vše podstatné: „Vyhláškou 
č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými 
hodnotami, ve znění účinném do 31. prosince 2011, ministerstvo 
zdravotnictví stanovilo požadavky na personální vybavení zdravotnických 
zařízení, aniž k tomu bylo zákonem zmocněno.“  
Tato připomínka je zásadní. 

případě poskytování péče dětem dětská sestra, k 
poskytnutí bezprostřední rady a pomoci, a dále musí 
poskytovatel zabezpečit zdravotní služby všeobecnou 
sestrou, v případě poskytování péče dětem dětskou 
sestrou v min. počtu 2,5 úvazku v případě, že 
poskytovatel sociálních služeb nezajišťuje nepřetržitý 
nebo třísměnný pracovní režim zdravotnických 
zaměstnanců, nebo v min. počtu 6,5 úvazku v případě, 
že poskytovatel sociálních služeb zajišťuje nepřetržitý 
nebo třísměnný pracovní režim zdravotnických 
zaměstnanců.“ 
 

 K bodu 19  
V příloze v Kapitole 7 bodu 1 věty první až osmá znějí: 
„K výkonům autorské odbornosti 001, 002, 005, 006, 101, 102, 103, 104, 
105, 106, 107, 108 (vyjma nefrologických hemoeliminačních metod), 109, 
110, 116, 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, 720, 801, 
802, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 823, 901, 902, 
903, 904, 905, 910, 913, 914, 917, 925, 931 a 999 je přiřazena minutová 
režijní sazba ve výši 3,19 bodu za jednu minutu času výkonu. 
Požadujeme přeřazení odbornosti 913 a 925 do skupiny s režií: 

NEAKCEPTOVÁNO 
Takovýto návrh nebyl dosud předložen k posouzení 
pracovní skupiny. Předkládání změn do seznamu 
výkonů má standardní postup. Doporučujeme návrh 
nejprve předložit. Důležité bude také vyčíslení 
odhadovaného dopadu do systému veřejného 
zdravotního pojištění. 
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K výkonům autorské odbornosti 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 611, 612, 
613, 614, 615, 616, 711, 714, 715, 716 a 717 je přiřazena minutová režijní 
sazba ve výši 5,74 bodu za jednu minutu času výkonu. 
Odůvodnění: 
Na pracovní skupině pro domácí zdravotní péči byla doložena vyšší 
nákladovost režijních nákladů (předáno Mgr. Žílové), která plně odpovídá 
výši režie 5, 74 bodu za jednu minutu času výkonu a požadavek přeřazení 
odbornosti do této skupiny je zcela opodstatněný.   
Vyšší nákladovost poskytování domácí hrazené péče nad rámec běžné 
ambulantní praxe je způsobena následujícími okolnostmi: 
- Poskytování domácí zdravotní péče musí probíhat efektivně tak, aby 
byly uspokojeny požadavky všech pojištěnců a současně nedocházelo k 
plýtvání prostředků z veřejného zdravotního pojištění, což je ze strany 
zdravotních pojišťoven důsledně kontrolováno (efektivní trasování pacientů). 
Z uvedeného důvodu jsou poskytovatelé nuceni zaměstnávat mimo 
zdravotnických pracovníků rovněž osoby zajišťující koordinaci poskytování 
domácí péče a její plánovaní. Tyto osoby rovněž zajišťují administrativní 
komunikaci s indikujícími lékaři – vyzvedávají potvrzené poukazy, zajišťují 
potvrzení změny poukazů atp. Tuto činnost není možné provádět 
elektronicky, proto je třeba fyzický kontakt s indikujícím lékařem. Tyto 
náklady nejsou v režii zakomponovány. 
- Poskytovatel domácí péče je nucen pronajímat větší prostory, nežli 
běžnou ambulanci, jelikož je povinen zajistit nejen zázemí zaměstnaným 
zdravotním sestrám (pracovní místo), ale rovněž je povinen uskladňovat 
zdravotnický materiál a zdravotnické prostředky, které následně používá při 
péči o pacienta v domácím prostředí (např. infúzní stojany).  
- Poskytovatel domácí zdravotní péče spravuje vozový park a musí 
zajistit garážování vozidel, povinné pojištění, školení sester jako řidičů, 
zaplatit silniční daň, od které není osvobozen. 
- Všeobecné sestry pracují ve vlastním sociálním prostředí pacienta, 
což vyžaduje jejich vybavení mobilní elektronikou (tablety či jiné elektronické 
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přístroje, telefon) s možností elektronického zápisu a propojení s centrálou. 
Vybavení mobilním internetem je již dnes nezbytné. 
- Sestry v rámci poskytování domácí péče odebírají biologický materiál, 
převážejí jej k vyšetření, rovněž přepravují léčivé přípravky vyžadující 
konkrétní tepelné podmínky. Za tímto účelem poskytovatelé domácí péče 
musí nakoupit přepravovací boxy, tyto spravovat a obnovovat. Dále je 
poskytovatel domácí péče povinen nakoupit nádoby k přepravě infekčního 
odpadu od pacienta do kontaktního místa. 
- Další náklady jsou tvořeny složitějším vyúčtováním poskytnuté péče 
zdravotním pojišťovnám, kdy se každý pacient účtuje zvlášť podle dokladu a 
následně všichni pacienti dohromady v rámci jedné dávky, zvlášť se účtuje 
doprava. Toto rovněž vyžaduje práci samostatného pracovníka, který musí 
být z úhrady ze zdravotního pojištění zaplacen. 
- Sestry v rámci domácí zdravotní péče poskytují péči ve vlastním 
sociálním prostředí pacienta, což vyžaduje pravidelné školení v komunikaci s 
pacientem a rodinou, pravidelné koordinační schůzky. Čas strávený touto 
činností není v rámci přímých nákladů na výkon hrazen. 
- Poskytovatelé domácí péče jsou povinni pořídit zaměstnancům 
ochranné pomůcky, včetně odpovídajícího oblečení a obuvi, a to jeho letní i 
zimní variantu. 
V rámci přímých nákladů na výkon jsou hrazeny pouze osobní náklady práce 
sestry u pacienta, ale není žádným způsobem hrazena činnost, která souvisí 
s poskytováním hrazené domácí péče – příprava na výkon, náklad materiálu 
a pomůcek a jejich donáška k pacientovi a odvoz od pacienta (čas strávený 
mimo dopravní prostředek), koordinace péče s rodinou, odvoz odběrů krve a 
dalšího biologického materiálu do laboratoře atp.  
Tato připomínka je zásadní. 

 K bodu 87 
V textu výkonu 06620 APLIKACE LÉKŮ NEINVAZIVNÍ CESTOU 
požadujeme: 
ve větě druhé nahradit slova „Výkon lze vykázat“ slovy „Výkon bude 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Stávající znění popisu „výkon bude uhrazen“ není 
z legislativního hlediska v souladu se skutečností, že 
seznam zdravotních výkonů je primárně nástrojem pro 
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uhrazen“; ve větě třetí nahradit slova „ošetřovatelská intervence – časová 
dispozice, jen materiálové náklady výkonu“ slovy „ošetřovatelská intervence, 
jen materiálové náklady výkonu“. 
Odůvodnění: 
Stávající znění vyhlášky č. 134/1998 Sb. používá v textu všech výkonů 
odbornosti 913 slovní spojení „výkon bude uhrazen“. Navrhovanou novelou 
však nedochází ke změně všech výkonů. V důsledku této skutečnosti tak 
bude text některých výkonů obsahovat spojení „výkon lze vykázat“, přičemž 
ostatní výkony budou obsahovat text „výkon bude uhrazen“. Ke změně 
formulace této části textu výkonu není žádného důvodu. Současně se 
textace výkonů stává zmatečnou.  
Spojení „ošetřovatelská intervence – časová dispozice“ bylo vyhláškou č. 
134/1998 Sb. používáno v době, kdy název výkonu 06613 zněl: 
Ošetřovatelská intervence – časová dispozice 10 minut“. Dovětek časová 
dispozice 10 minut byl však z názvu výkonu 06613 vypuštěn a v současné 
době zní: Ošetřovatelská intervence. Použitím spojení „ošetřovatelská 
intervence – časová dispozice“ se textace výkonu stává zmatečnou.  
Tato připomínka je zásadní. 

vykazování zdravotní péče, proto má formulace „výkon 
lze vykázat“ opodstatněné místo. Tato formulace se 
postupně promítá do všech výkonů. 
 
Časová dispozice upravena v popisu výkonu. 

 K bodu 88 
V textu výkonu 06623 APLIKACE LÉČEBNÉ TERAPIE I. M. NEBO S. C. 
požadujeme ve větě první nahradit slova „Výkon lze vykázat“ slovy „Výkon 
bude uhrazen“. 
Odůvodnění: 
Stávající znění vyhlášky č. 134/1998 Sb. používá v textu všech výkonů 
odbornosti 913 slovní spojení „výkon bude uhrazen“. Navrhovanou novelou 
však nedochází ke změně všech výkonů. V důsledku této skutečnosti tak 
bude text některých výkonů obsahovat spojení „výkon lze vykázat“, přičemž 
ostatní výkony budou obsahovat text „výkon bude uhrazen“. Ke změně 
formulace této části textu výkonu není žádného důvodu. Současně se 
textace výkonů stává zmatečnou.  
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Stávající znění popisu „výkon bude uhrazen“ není 
z legislativního hlediska v souladu se skutečností, že 
seznam zdravotních výkonů je primárně nástrojem pro 
vykazování zdravotní péče, proto má formulace „výkon 
lze vykázat“ opodstatněné místo. Tato formulace se 
postupně promítá do všech výkonů. 
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 K bodu 89 
V textu výkonu 06624 APLIKACE LÉČEBNÉ TERAPIE I. V. požadujeme: ve 
větě první a)nahradit slova „Výkon lze vykázat“ slovy „Výkon bude uhrazen“;  
b)uvést počet bodů, a to ve výši 6; 
c) nahradit „ZULP Ne“ na „ZULP Ano“. 
Odůvodnění: 
Návrh Registračního tohoto výkonu a stávající znění vyhlášky č. 134/1998 
Sb. používá v textu všech výkonů odbornosti 913 slovní spojení „výkon bude 
uhrazen“. Navrhovanou novelou však nedochází ke změně všech výkonů. V 
důsledku této skutečnosti tak bude text některých výkonů obsahovat spojení 
„výkon lze vykázat“, přičemž ostatní výkony budou obsahovat text „výkon 
bude uhrazen“. Ke změně formulace této části textu výkonu není žádného 
důvodu. Současně se textace výkonů stává zmatečnou.  
Návrh na doplnění nového výkonu 06624 neobsahuje počet bodů. 
Navrhovaný počet bodů (6) byl projednán a schválen v Pracovní skupině k 
SZV bez námitek. 
Nový výkon vznikl rozdělením původního výkonu 06623 APLIKACE 
LÉČEBNÉ TERAPIE I. M., S. C., I. V., kde byl uveden ZULP – Ano. 
Obdobně jako v případě aplikace léčebné terapie I. M. nebo S. C (nový 
výkon 06623), je i v případě aplikace léčebné terapie I. V. spotřebován léčivý 
přípravek (ZULP) – kód A000476 skutečně spotřebovaný léčivý přípravek.  
Tato připomínka je zásadní. 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 
Ad a)  
NEAKCEPTOVÁNO 
Stávající znění popisu „výkon bude uhrazen“ není 
z legislativního hlediska v souladu se skutečností, že 
seznam zdravotních výkonů je primárně nástrojem pro 
vykazování zdravotní péče, proto má formulace „výkon 
lze vykázat“ opodstatněné místo. Tato formulace se 
postupně promítá do všech výkonů. 
 
Ad b)  
AKCEPTOVÁNO 
 
Ad c)  
AKCEPTOVÁNO 
 

 K bodu 90 
V textu výkonu 06625 PŘÍPRAVA A APLIKACE ORDINOVANÉ INFÚZNÍ 
TERAPIE I. V. NEBO S. C. ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ HYDRATACE, DODÁNÍ 
LÉČEBNÝCH LÁTEK A ENERGETICKÝCH ZDROJŮ, LÉČBY BOLESTI 
požadujeme ve větě první nahradit slova „Výkon lze vykázat“ slovy „Výkon 
bude uhrazen“. 
Odůvodnění: 
Stávající znění vyhlášky č. 134/1998 Sb. používá v textu všech výkonů 
odbornosti 913 slovní spojení „výkon bude uhrazen“. Navrhovanou novelou 

NEAKCEPTOVÁNO 
Stávající znění popisu „výkon bude uhrazen“ není 
z legislativního hlediska v souladu se skutečností, že 
seznam zdravotních výkonů je primárně nástrojem pro 
vykazování zdravotní péče, proto má formulace „výkon 
lze vykázat“ opodstatněné místo. Tato formulace se 
postupně promítá do všech výkonů. 
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však nedochází ke změně všech výkonů. V důsledku této skutečnosti tak 
bude text některých výkonů obsahovat spojení „výkon lze vykázat“, přičemž 
ostatní výkony budou obsahovat text „výkon bude uhrazen“. Ke změně 
formulace této části textu výkonu není žádného důvodu. Současně se 
textace výkonů stává zmatečnou.  
Tato připomínka je zásadní. 

 K bodu 91 
V textu výkonu 06629 PÉČE O RÁNU požadujeme: 
ve větě první nahradit slova „Výkon lze vykázat“ slovy „Výkon bude uhrazen“; 
ve větě druhé nahradit slova „ošetřovatelská intervence – časová dispozice, 
jen materiálové náklady výkonu“ slovy „ošetřovatelská intervence, jen 
materiálové náklady výkonu“; 
nahradit větu třetí následovně: „Výkon lze vykázat, byl-li proveden 
všeobecnou sestrou v případě péče o akutní a chronické rány, nebo byl-li 
proveden praktickou sestrou v případě péče o chronické rány“. 
Odůvodnění: 
Stávající znění vyhlášky č. 134/1998 Sb. používá v textu všech výkonů 
odbornosti 913 slovní spojení „výkon bude uhrazen“. Navrhovanou novelou 
však nedochází ke změně všech výkonů. V důsledku této skutečnosti tak 
bude text některých výkonů obsahovat spojení „výkon lze vykázat“, přičemž 
ostatní výkony budou obsahovat text „výkon bude uhrazen“. Ke změně 
formulace této části textu výkonu není žádného důvodu. Současně se 
textace výkonů stává zmatečnou.  
Spojení „ošetřovatelská intervence – časová dispozice“ bylo vyhláškou č. 
134/1998 Sb. používáno v době, kdy název výkonu 06613 zněl: 
Ošetřovatelská intervence – časová dispozice 10 minut“. Dovětek časová 
dispozice 10 minut byl však z názvu výkonu 06613 vypuštěn a v současné 
době zní: Ošetřovatelská intervence. Použitím spojení „ošetřovatelská 
intervence – časová dispozice“ se textace výkonu stává zmatečnou.  
Změny výkonů v odbornosti 913 byly vyvolány potřebnou vymezení výkonů, 
které je oprávněna vykonávat praktická sestra. Dle § 4a odst. 2 písm. f) 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
 
Ad a)  
NEAKCEPTOVÁNO 
Stávající znění popisu „výkon bude uhrazen“ není 
z legislativního hlediska v souladu se skutečností, že 
seznam zdravotních výkonů je primárně nástrojem pro 
vykazování zdravotní péče, proto má formulace „výkon 
lze vykázat“ opodstatněné místo. Tato formulace se 
postupně promítá do všech výkonů. 
 
Ad b)  
AKCEPTOVÁNO 
 
Ad c)  
AKCEPTOVÁNO 
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vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných 
odborných pracovníků, je praktická sestra bez odborného dohledu na 
základě indikace lékaře oprávněna provádět ošetření nekomplikovaných 
chronických ran. Péče o ránu je činností, která je jednoznačně hrazena z 
veřejného zdravotního pojištění. Není žádného důvodu, aby ošetření 
chronické rány provedené praktickou sestrou bylo vyňato z úhrady z 
veřejného zdravotního pojištění. Možnost vykázání výkonu 06629 v případě 
péče praktické sestry o chronickou ránu byla projednána v rámci Pracovní 
skupiny k SZV bez námitek.  
Tato připomínka je zásadní. 

 K bodu 92 
V textu výkonu 06631 KOMPLEX – KLYSMA, OŠETŘENÍ 
PERMANENTNÍCH KATÉTRŮ požadujeme ve větě druhé nahradit slova 
„ošetřovatelská intervence – časová dispozice, jen materiálové náklady 
výkonu“ slovy „ošetřovatelská intervence, jen materiálové náklady výkonu“ 
Odůvodnění: 
Spojení „ošetřovatelská intervence – časová dispozice“ bylo vyhláškou č. 
134/1998 Sb. používáno v době, kdy název výkonu 06613 zněl: 
Ošetřovatelská intervence – časová dispozice 10 minut“. Dovětek časová 
dispozice 10 minut byl však z názvu výkonu 06613 vypuštěn a v současné 
době zní: Ošetřovatelská intervence. Použitím spojení „ošetřovatelská 
intervence – časová dispozice“ se textace výkonu stává zmatečnou.  
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 

 V textu výkonu 06632 KOMPLEX – LAVÁŽE, ZAVÁDĚNÍ A VÝMĚNA 
PERMANENTNÍCH KATÉTRŮ požadujeme: 
ve větě první nahradit slova „Výkon lze vykázat“ slovy „Výkon bude uhrazen“; 
ve větě druhé nahradit slova „ošetřovatelská intervence – časová dispozice, 
jen materiálové náklady výkonu“ slovy „ošetřovatelská intervence, jen 
materiálové náklady výkonu“; 
uvést počet bodů, a to ve výši 86. 
Odůvodnění: 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Stávající znění popisu „výkon bude uhrazen“ není 
z legislativního hlediska v souladu se skutečností, že 
seznam zdravotních výkonů je primárně nástrojem pro 
vykazování zdravotní péče, proto má formulace „výkon 
lze vykázat“ opodstatněné místo. Tato formulace se 
postupně promítá do všech výkonů. 
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Stávající znění vyhlášky č. 134/1998 Sb. používá v textu všech výkonů 
odbornosti 913 slovní spojení „výkon bude uhrazen“. Navrhovanou novelou 
však nedochází ke změně všech výkonů. V důsledku této skutečnosti tak 
bude text některých výkonů obsahovat spojení „výkon lze vykázat“, přičemž 
ostatní výkony budou obsahovat text „výkon bude uhrazen“. Ke změně 
formulace této části textu výkonu není žádného důvodu. Současně se 
textace výkonů stává zmatečnou.  
Spojení „ošetřovatelská intervence – časová dispozice“ bylo vyhláškou č. 
134/1998 Sb. používáno v době, kdy název výkonu 06613 zněl: 
Ošetřovatelská intervence – časová dispozice 10 minut“. Dovětek časová 
dispozice 10 minut byl však z názvu výkonu 06613 vypuštěn a v současné 
době zní: Ošetřovatelská intervence. Použitím spojení „ošetřovatelská 
intervence – časová dispozice“ se textace výkonu stává zmatečnou.  
Návrh na doplnění nového výkonu 06632 neobsahuje počet bodů. 
Navrhovaný počet bodů (86) byl projednán a schválen v Pracovní skupině k 
SZV bez námitek.  
Tato připomínka je zásadní. 

Časová dispozice upravena v popisu výkonu. Bodová 
hodnota 86 bodů doplněna dle kalkulace v registračním 
listu. 

 K bodu 94 
V textu výkonu 06633 ZAVÁDĚNÍ NASOGASTRICKÉ SONDY požadujeme: 
ve větě první nahradit slova „Výkon lze vykázat“ slovy „Výkon bude uhrazen“; 
ve větě druhé nahradit slova „ošetřovatelská intervence – časová dispozice, 
jen materiálové náklady výkonu“ slovy „ošetřovatelská intervence, jen 
materiálové náklady výkonu“. 
Odůvodnění: 
Stávající znění vyhlášky č. 134/1998 Sb. používá v textu všech výkonů 
odbornosti 913 slovní spojení „výkon bude uhrazen“. Navrhovanou novelou 
však nedochází ke změně všech výkonů. V důsledku této skutečnosti tak 
bude text některých výkonů obsahovat spojení „výkon lze vykázat“, přičemž 
ostatní výkony budou obsahovat text „výkon bude uhrazen“. Ke změně 
formulace této části textu výkonu není žádného důvodu. Současně se 
textace výkonů stává zmatečnou.  

NEAKCEPTOVÁNO 
Stávající znění popisu „výkon bude uhrazen“ není 
z legislativního hlediska v souladu se skutečností, že 
seznam zdravotních výkonů je primárně nástrojem pro 
vykazování zdravotní péče, proto má formulace „výkon 
lze vykázat“ opodstatněné místo. Tato formulace se 
postupně promítá do všech výkonů. 
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Spojení „ošetřovatelská intervence – časová dispozice“ bylo vyhláškou č. 
134/1998 Sb. používáno v době, kdy název výkonu 06613 zněl: 
Ošetřovatelská intervence – časová dispozice 10 minut“. Dovětek časová 
dispozice 10 minut byl však z názvu výkonu 06613 vypuštěn a v současné 
době zní: Ošetřovatelská intervence. Použitím spojení „ošetřovatelská 
intervence – časová dispozice“ se textace výkonu stává zmatečnou.   
Tato připomínka je zásadní. 

 K bodu 95 
V textu výkonu 06637 NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULÍNU 
požadujeme: 
ve větě první nahradit slova „Výkon lze vykázat“ slovy „Výkon bude uhrazen“; 
ve větě druhé nahradit slova „ošetřovatelská intervence – časová dispozice, 
jen materiálové náklady výkonu“ slovy „ošetřovatelská intervence, jen 
materiálové náklady výkonu“. 
Odůvodnění: 
Stávající znění vyhlášky č. 134/1998 Sb. používá v textu všech výkonů 
odbornosti 913 slovní spojení „výkon bude uhrazen“. Navrhovanou novelou 
však nedochází ke změně všech výkonů. V důsledku této skutečnosti tak 
bude text některých výkonů obsahovat spojení „výkon lze vykázat“, přičemž 
ostatní výkony budou obsahovat text „výkon bude uhrazen“. Ke změně 
formulace této části textu výkonu není žádného důvodu. Současně se 
textace výkonů stává zmatečnou.  
Spojení „ošetřovatelská intervence – časová dispozice“ bylo vyhláškou č. 
134/1998 Sb. používáno v době, kdy název výkonu 06613 zněl: 
Ošetřovatelská intervence – časová dispozice 10 minut“. Dovětek časová 
dispozice 10 minut byl však z názvu výkonu 06613 vypuštěn a v současné 
době zní: Ošetřovatelská intervence. Použitím spojení „ošetřovatelská 
intervence – časová dispozice“ se textace výkonu stává zmatečnou.  
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Stávající znění popisu „výkon bude uhrazen“ není 
z legislativního hlediska v souladu se skutečností, že 
seznam zdravotních výkonů je primárně nástrojem pro 
vykazování zdravotní péče, proto má formulace „výkon 
lze vykázat“ opodstatněné místo. Tato formulace se 
postupně promítá do všech výkonů. 
 

 K bodu 107 
Navrhovaný text: V příloze název Kapitoly 925 zní: „Kapitola 925 – domácí 

Ad 1) NEAKCEPTOVÁNO 
Název je v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., 
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péče“. 
Požadujeme doplnit název „Kapitola 925 -  domácí ošetřovatelské péče“. 
 
Odůvodnění: 
Název odbornosti 925, který se dosud nazýval domácí zdravotní péče a nyní 
je navržen název pouze „domácí péče“ působí zavádějícím dojmem, že se 
jedná o výkony spíše pečovatelské a nikoliv zdravotní, které mají být naopak 
doménou výkonu sestry, která je v oboru ošetřovatelství jedinou kompetentní 
osobou.  
Tato připomínka je zásadní. 

zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování, v platném znění. Do zákona č. 48/1997 
Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů, bude tento pojem také zanesen. 
 
Ad 2) NEAKCEPTOVÁNO 
Takovýto návrh nebyl dosud předložen k posouzení 
pracovní skupiny. Doporučujeme návrh nejprve 
předložit. Důležité bude také vyčíslení odhadovaného 
dopadu do systému veřejného zdravotního pojištění. 

 Nad rámec návrhu: 
Požadujeme upravení mzdových indexů nositelů výkonu 
ČMKOS jménem OSZSP ČR požaduje nad rámec navrhovaných změn 
upravit mzdové indexy nositelů výkonu – nelékařských zdravotnických 
pracovníků – na průměrný výdělek roku 2018 podle statistických údajů 
Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR). Důrazně 
upozorňujeme, a to opakovaně, na podhodnocené mzdové indexy 
nelékařských zdravotnických pracovníků, které mohou v budoucnu vést ke 
snížení dostupnosti některých zdravotních služeb a druhotně k omezování 
dostupnosti a kvality poskytované zdravotní péče.  
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Takovýto návrh nebyl dosud předložen k posouzení 
pracovní skupiny. Předkládání změn do seznamu 
výkonů má standardní postup. Doporučujeme návrh 
nejprve předložit. Důležité bude také vyčíslení 
odhadovaného dopadu do systému veřejného 
zdravotního pojištění. 

 Zařazení OSZSP ČR mezi účastníky dohodovacího řízení 
ČMKOS jménem OSZSP ČR požaduje, aby byl zařazen mezi účastníky 
dohodovacího řízení, protože jedině tak může na místě náležitě 
vyargumentovat naše případné připomínky k jednotlivým zdravotním 
výkonům. Jednání dohodovacího řízení bez naší účasti nepovažujeme za 
přínosné, protože není náležitě zapojena pacientská veřejnost. Ještě před 
několika lety jsme byli přizýváni k jednání dohodovacího řízení jako zástupci 
pacientů. Tím, že v současnosti nejsme k jednání přizváni a nemáme přímou 
účast na jednání, tak dochází k tomu, že práva pacientů nejsou dostatečně 
hájena. Zástupci pacientů se v minulosti mohli k jednotlivým zdravotním 

VYSVĚTLENO 
Připomínka se netýká návrhu novely vyhlášky. Otázku 
zařazení nové skupiny poskytovatelů do Dohodovacího 
řízení k úhradám, je třeba řešit v rámci jiného fóra. V 
pracovní skupině je zástupce pacientské organizace, 
který se může vyjadřovat k předkládaným návrhům. 
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výkonům vyjadřovat a vznášet jak kladná, tak i záporná stanoviska k 
jednotlivým zdravotním výkonům. Máme za to, že bývalý systém jednání byl 
přínosný pro všechny zainteresované strany.  
Tato připomínka je zásadní. 

 Požadujeme navýšení osobních nákladů nelékařských zdravotnických 
pracovníků v odbornosti 911 – Výkony všeobecných sester, 913 – 
Všeobecná sestra v sociálních službách, 914 – Psychiatrická sestra a 925 – 
Domácí zdravotní péče v Seznamu zdravotních výkonů, a to minimálně o 30 
% při zachování stávající hodnoty bodu od 1. 1. 2020. 
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Takovýto návrh nebyl dosud předložen k posouzení 
pracovní skupiny. Předkládání změn do seznamu 
výkonů má standardní postup. Doporučujeme návrh 
nejprve předložit. Důležité bude také vyčíslení 
odhadovaného dopadu do systému veřejného 
zdravotního pojištění. 

ZMOCNĚNKYNĚ 
VLÁDY PRO LIDSKÁ 

PRÁVA 
(prof. JUDr. Helena 

Válková, CSc.) 

Obecně: Uplatňujeme zásadní připomínky související se zajištěním (širší) 
dostupnosti zdravotní péče v souvislosti s porodem. Každý má v ČR ústavně 
zaručené právo na ochranu zdraví. Z daného lze mj. odvodit, že má právo na 
zdravotní péči, její dostupnost i spravedlivý přístup podle svých potřeb a 
právo sami si svobodně zvolit způsob péče. Právem rodiče rovněž je zvolit 
si po porodu způsob péče o novorozence. 
Druhý typ předkládaných zásadních připomínek se týká zohlednění zákonem 
garantovaných kompetencí porodních asistentek v možnosti provádět 
jednotlivé výkony související s péčí o ženu v těhotenství, při porodu a 
v období šestinedělí. V tomto ohledu usilujeme o uvedení Vyhlášky (jakožto 
podzákonného předpisu) do souladu se zákonným předpisem, resp. 
zákonem č. 96/20014 Sb., o nelékařských zdravotních povoláních, ve znění 
pozdějších předpisů. 

VYSVĚTLENO 
Seznam zdravotních výkonů je podzákonný právní 
předpis, který používají dle zákona poskytovatelé a 
další subjekty poskytující hrazené služby při 
vykazování zdravotních výkonů. Tento právní předpis 
nijak nestanovuje nárok nebo právo pojištěnce. 

 K důvodové zprávě 
Odůvodnění v části H obsahuje nezdůvodněný předpoklad, že dopad 
předkládaného materiálu na rovnost žen a mužů je neutrální. Požadujeme 
doplnit řádné zhodnocení dopadů předkládaného materiálu na rovnost žen a 
mužů podle související metodiky.  
Odůvodnění: 
Předkládaný materiál má dopad na fyzické osoby, přičemž v oblasti, jíž 

VYSVĚTLENO 
Seznam zdravotních výkonů je primárně hlavním 
nástrojem pro vykazování zdravotních výkonů, které 
byly poskytnuty pojištěnci za účelem zlepšit jeho 
zdravotní stav. Z tohoto hlediska je dopad 
předkládaného materiálu na rovnost žen a mužů 
neutrální. To, co je popsáno v odůvodnění, se 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBFWCALZ5)



 
 

78 
 

upravuje, není postavení žen a mužů rovné. Jak vysvětluje např. Státní 
zdravotní ústav, po „po biologické a společenské stránce jsou ženy a muži 
vystaveni různým zdravotním rizikům, potkávají je různé zdravotní problémy 
a mají různý přístup ke zdravotnickým službám“.  Tato diskrepance se 
projevuje zejména v oblasti reprodukčního zdraví a práv, ke které směřují 
další níže uvedené zásadní připomínky.  
V důvodové zprávě je uvedeno, že vznik, změna a případně zánik 
jednotlivých zdravotních výkonů je „výsledkem určitého objektivního vývoje, 
který je podmíněn rozvojem medicíny jako takové a ostatními změnami ve 
zdravotnictví“, a že „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“. V oblasti péče v souvislosti s porodem však předkládaný materiál 
nereflektuje nejnovější doporučení WHO. Definice stávajících zdravotních 
výkonů, případně nemožnost jejich vykázaní i jinými odbornostmi či úplná 
absence některých zdravotních výkonů znemožňuje ženám realizaci práva 
na rozhodování o svém těle a výběru poskytovatele péče.  
Níže je navrženo minimum úprav seznamu výkonů, které může přispět tento 
nepříznivý stav aspoň zčásti napravit, podpořit model kontinuální péče v 
těhotenství, při porodu a v šestinedělí a ženám usnadnit realizaci práva na 
výběr poskytovatele zdravotních služeb.  
Je však nezbytné, aby nejpozději při nejbližší novelizaci Vyhlášky byl tento 
rozpor s doporučeními WHO reflektován a došlo k hlubší revizi seznamu 
výkonů týkajících se úhrady péče v souvislosti s porodem. Perspektivu 
rovnosti žen a mužů bude důležité zohlednit i v dalších segmentech 
zdravotní péče, a potažmo zdravotních výkonech. 
Níže navrhované změny mj. směřují k narovnání stavu, kdy zákon č. 
96/20014 Sb., o nelékařských zdravotních povoláních, ve znění pozdějších 
předpisů, explicitně stanovuje činnosti, kterými se definuje výkon povolání 
porodní asistentky, zatímco Vyhláška tomu neodpovídá. 
Pokud tedy dojde k přijetí a zapracování níže uvedených zásadních 

rozhodně netýká vykazování zdravotních výkonů, ale 
genderových rozdílů z hlediska zdravotních rizik, 
zdravotního stavu, čerpané zdravotní péče atd. 
Připomínku považujeme za bezpředmětnou. 
 
Co se týče vzniku, zániku, popř. změny zdravotních 
výkonů – jedná se kontinuální proces, na kterém se 
ovšem podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění, mohou podílet, nejen Ministerstvo 
zdravotnictví, ale i zdravotní pojišťovny, odborné 
společnosti sdružená v ČLS JEP a profesní organizace 
nebo odborná společnost, která sdružuje fyzické osoby 
s odbornou nebo specializovanou způsobilostí 
vykonávající zdravotnické povolání. Odborná 
společnost může kdykoliv předložit návrhy nových 
výkonů, kterými se pracovní skupina bude zabývat. 
Vzhledem k tomu, co je ale v připomínce popsáno, 
jedná se pravděpodobně i o stanovení nové koncepce 
porodů, a to není problematika seznamu výkonů.  
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připomínek, bude možné s ohledem na čl. 9, odst. 2, písm. a) Legislativních 
pravidel vlády konstatovat, že materiál má pozitivní dopad na rovnost žen a 
mužů. V opačném případě by mělo být v důvodové zprávě uvedeno, že 
materiál má neutrální dopad na rovnost žen a mužů, neřeší však stávající 
nerovnosti a tím přispívá k zachování nežádoucího stavu. 
Tato připomínka je zásadní. 

 Výkon „02200“ Návštěva novorozence dětskou, popřípadě všeobecnou 
sestrou z ordinace praktického lékaře pro děti a dorost (dále jen „PLDD“) 
rozšířit o možnost provedení návštěvy i porodní asistentkou (tedy rozšířit 
přidáním odbornosti 921). 
Odůvodnění: 
Péče o novorozence je nedílnou součástí kompetencí porodní asistentky, jak 
je definuje § 6 odst. 2 zákona č. 96/20014 Sb., o nelékařských zdravotních 
povoláních, ve znění pozdějších předpisů. Porodní asistentka je stejně jako 
dětská sestra schopna vyšetřit novorozence, poučit matku o péči o 
novorozence a krmení/kojení.  
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Odborná společnost musí písemně požádat o sdílení 
příslušného výkonu autorskou odbornost, po obdržení 
vyjádření autorské odbornosti je třeba návrh o sdílení 
projednat v pracovní skupině. 

 Výkon „02210“ Odběr pro novorozenecký screening nebo rescreening 
vrozených vad u novorozence rozšířit o možnost odběru pro novorozenecký 
screening i porodní asistentkou (tedy rozšířit přidáním odbornosti 921). 
Odůvodnění: 
Výkon je vhodné provést v době 48-72 hodin od narození dítěte, odběr lze 
provést i ve vlastním sociálním prostředí, v ordinaci PLDD i v ambulanci 
dětského oddělení. Tento screening mají absolvovat všichni novorozenci. V 
případě předčasného propouštění z hospitalizace (před uplynutím 48 hodin 
od narození dítěte) je nutné tento odběr provést ambulantně. Porodní 
asistentky i dětské sestry jsou kompetentní tento odběr pro screening 
provést. 
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Takovýto návrh nebyl dosud předložen k posouzení 
pracovní skupiny. Předkládání změn do seznamu 
výkonů má standardní postup. Doporučujeme návrh 
nejprve předložit. 

 U výkonu „22113“ Vyšetření krevní skupiny ABO Rh (D) u novorozence 
zaměnit omezení frekvencí z 1/1 za hospitalizaci za 1/1 za život.  

NEAKCEPTOVÁNO 
Takovýto návrh nebyl dosud předložen k posouzení 
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Odůvodnění: 
Krev k testování může být odebrána i po porodu i ve vlastním sociálním 
prostředí, tedy není vhodné vázat výkon na hospitalizaci (po porodu i ve 
vlastním sociálním prostředí k hospitalizaci nemusí dojít). 
Tato připomínka je zásadní. 

pracovní skupiny. Předkládání změn do seznamu 
výkonů má standardní postup. Doporučujeme návrh 
nejprve předložit. 

 U výkonu „31130“ Přijetí doprovodu dítěte změnit dobu trvání a popis 
výkonu dle níže uvedeného návrhu (navrhované změny jsou zvýrazněny). 
 

Doba 
trvání 20 10 

Popis 

Jedná se o akutní nebo plánované přijetí matky (otce) 
doprovodu do ústavní péče za účelem doprovodu 
nemocného hospitalizovaného dítěte nebo kojící matky. 
Jde také o propuštění z ústavní péče.  

Čím výkon 
začíná 

Vyšetřením matky Poučením doprovodu po vstupu 
do ordinace před jejím jeho přijetím (nebo před 
propuštěním) na oddělení.  

Obsah a 
rozsah 
výkonu 

Výkon slouží pro přijetí nebo propuštění matky provázející 
nemocné dítě doprovodu hospitalizovaného dítěte. 
Jeho součástí je stručná anamnéza se zaměřením 
na anamnézu epidemiologickou, sociální, perinatální, 
ev. laktační (u kojících žen). Vyšetření matky na Dotaz 
na aktuální zdravotní stav především za účelem 
odhalení akutního respiračního onemocnění, kožních 
onemocnění zvláště staphylodermií. Změření TK, odebrání 
biologického materiálu (výtěry z krku, stolice), 
vV indikovaných případech odeslání matky doprovodu 
ke konziliárnímu vyšetření příslušným odborníkem. 
Nedílnou součástí vyšetření je poučení matky doprovodu 
o nemocničním režimu, racionální výživě a zásadách péče 

NEAKCEPTOVÁNO 
Takovýto návrh nebyl dosud předložen k posouzení 
pracovní skupiny. Předkládání změn do seznamu 
výkonů má standardní postup. Doporučujeme návrh 
nejprve předložit. 
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o dítě na oddělení.   

Čím výkon 
končí 

Odchodem lékaře od matky doprovázející dítě matky 
doprovodu dítěte, administrativní činností související 
s výkonem (vystavení příjmové či propouštěcí zprávy, 
vystavení formulářů na pracovní neschopnost či OČR, 
vypsání povinných hlášení.). 

Odůvodnění: 
V současné době není dítě doprovázeno jen kojící matkou, ale často 
se jedná o jiné doprovázející osoby (jiné příbuzné), pěstouny apod., proto je 
vhodné nahradit výrazy matka/otec pojmem doprovod. 
Pojem nemocné dítě je vhodné nahradit přesnějším pojmem hospitalizované 
dítě. 
Namísto klinického vyšetření doprovodu dítěte lékařem (pediatrem) včetně 
měření tlaku či provádění výtěrů je vhodnější vést rozhovor s cílenými dotazy 
na odhalení potenciálních rizik (infekcí u doprovodu). V případě potřeby je 
pak možné doprovod poslat k vyšetření lékařem pro dospělé. Z tohoto 
důvodu je pak také možné zkrátit dobu trvání výkonu z 20 minut na 10 minut 
(a snížit tak i bodové ohodnocení výkonu). 
Tento výkon by neměl být omezen frekvencí, protože doprovodné osoby se u 
hospitalizovaného dítěte mohou opakovaně měnit dle aktuálních možností 
rodiny. 
V praxi je příjem i propuštění doprovázející osoby pouze administrativní 
záležitost, dotazem se samozřejmě musí zjistit (a také zjišťuje), zda je (či 
není) doprovázející osoba zdravá, a podle toho je pak dále postupováno. 
Ovšem je zbytečné, aby probíhalo klasické interní vyšetření doprovázející 
osoby (tedy anamnéza, změření tlaku, hmotnosti, poslech srdce, plic, 
pohmat břicha, prohlédnutí kůže atd.). Doprovázející osobě nejsou 
poskytovány zdravotní služby, jen administrativní - poučení o chodu 
oddělení, vystavení pracovní neschopnosti a „hotelové“ (tedy ubytování, 
strava - přiměřená jejímu zdravotnímu stavu a přáním - např. strava výživná 
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pro kojící matky, strava běžná nebo vegetariánská či bezlepková). 
V praxi se u jednoho dítěte během jedné hospitalizace prostřídá i několik 
členů a členek rodiny, a to v různých denních i nočních hodinách. Při 
běžném provozu oddělení je nemožné, aby pokaždé byla doprovázející 
osoba vždy pediatrem vyšetřena a byla vždy vystavena příjmová a pak i 
propouštěcí zpráva.  
Doprovázející osoba je přijímána kvůli dítěti - děti hospitalizované 
s doprovodem jsou ve větší psychické pohodě, doprovod je zaučen v péči o 
nemocné dítě a celkově se doba hospitalizace zkracuje. 
Tato připomínka je zásadní. 

 Výkon „34046“ Screening vrozené katarakty rozšířit i pro další odbornosti, a 
to o PLDD (002), oftalmologie (705), porodní asistentka (921) a dětská 
sestra. 
 
Odůvodnění: 
Screeningový výkon je indikován u všech novorozenců. V případě dětí 
narozených doma či propuštěných předčasně z hospitalizace před 
provedením tohoto screeningu je nutné toto vyšetření zajistit ambulantně. 
Toto vyšetření je snadno proveditelné a je možné ho provést i v domácím 
prostředí dítěte (screening tedy může provést i zaučená dětská sestra či 
porodní asistentka) nebo v ordinaci PLDD. Toto vyšetření lze také 
absolvovat v oční ambulanci, proto je nutné tento výkon rozšířit i odbornost 
oftalmologie. 
(*V současné době existuje pro odbornost oftalmologie jen výkon 75121 – 
oftalmoskopie v arteficiální mydriáze. Pro screeningové vyšetření je 
provedení arteficiální mydriázy nadbytečné.) 
V případě rozšíření výkonu i na odbornost dětské sestry a porodní asistentky 
je vhodné podmínit tento výkon např. potvrzením o absolvování kurzu či 
školení. 
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Odborná společnost musí písemně požádat o sdílení 
příslušného výkonu autorskou odbornost, po obdržení 
vyjádření autorské odbornosti je třeba návrh o sdílení 
projednat v pracovní skupině. 
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 Výkony „73028“ Screening sluchu u novorozenců a „73029“ Rescreening 
sluchu u novorozenců/kojenců rozšířit i pro odbornost PLDD (002). 
 
Odůvodnění: K vyšetření jsou indikováni všichni novorozenci. Tento výkon je 
jednoduchý, lze jej provést i v domácím prostředí pacienta i v ordinaci PLDD, 
pokud tato disponuje přístrojem na měření TEOAE. 
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Odborná společnost musí písemně požádat o sdílení 
příslušného výkonu autorskou odbornost, po obdržení 
vyjádření autorské odbornosti je třeba návrh o sdílení 
projednat v pracovní skupině. 

 V nově navrhovaném výkonu „02037“ Sledování novorozence s 
mimořádnými nároky na péči v ordinaci PLDD v bodu 4 nahradit slova „po 
ambulantním porodu“ za: „před dosažením věku 48 hodin a před provedením 
screeningových vyšetření“. 
 
Odůvodnění: 
Neexistuje definice ambulantního porodu, proto není vhodné tento pojem ve 
Vyhlášce používat. Po uplynutí 48 hodin od narození již lze provést i odběr 
na novorozenecký laboratorní screening, tedy novorozenec propuštěný z 
porodnice po 48 hodinách a více, nevyžaduje zvýšené sledování PLDD. 
Novorozenec propuštěný před dosažením 48 hodin tuto zvýšenou péči 
potřebuje. Proto je lepší zvolit časové vymezení namísto jasně 
nedefinovaného pojmu „ambulantní porod“. 
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Takovýto návrh nebyl dosud předložen k posouzení 
pracovní skupiny. Předkládání změn do seznamu 
výkonů má standardní postup. Doporučujeme návrh 
nejprve předložit. 

 Do kapitoly 921 Vyhlášky nově zařadit zdravotní výkon VEDENÍ 
FYZIOLOGICKÉHO PORODU PORODNÍ ASISTENTKOU: 
Ostatní atributy (body, ZUM, ZULP) ponecháváme na odborném posouzení 
předkladatele. 
 
Odůvodnění: 
Vedení fyziologického porodu je obsaženo v základní odborné způsobilosti 
porodní asistentky, definované § 6 odst. 2 zákona č. 96/20014 Sb., o 
nelékařských zdravotních povoláních, ve znění pozdějších předpisů. V 
seznamu zdravotních výkonů však stále chybí, přestože po něm i ze strany 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Na základě připomínky byl do návrhu zdravotní výkon 
„VEDENÍ FYZIOLOGICKÉHO PORODU PORODNÍ 
ASISTENTKOU“ zapracován. 
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příjemkyň péče dlouhodobě existuje poptávka.   
Možnost vedení fyziologického porodu porodní asistentkou je rovněž 
nezbytnou součástí podpory modelu kontinuální péče a přispívá k pozitivní 
zkušenosti žen s porodem. (Ženu do péče porodní asistentky předává lékař, 
který je přivolán při zjištění případné patologie či zvýšeném riziku v průběhu 
porodu.). 
Možnost hrazení tohoto výkonu z veřejného zdravotního pojištění posiluje 
práva rodičů vybrat si způsob, okolnosti a místo porodu, resp. těhotenskou, 
porodní a poporodní péči. 
Zároveň požadujeme zajistit, aby ze strany poskytovatele zdravotních služeb 
nedocházelo k upřednostňování tohoto výkonu před obdobnými výkony (typy 
porodů) vedenými či supervidovanými lékařem tak, aby nedocházelo k 
omezování práv rodících žen vymezených dle § 28 zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách k jejich poskytování. Těhotným ženám 
by tak v souladu s právem na informovaný souhlas měla být garantována 
možnost výběru porodu vedeného lékařem (či vedeného za jeho supervize), 
nebo porodu samostatně vedeného porodní asistentkou, a to vč. poučení o 
výhodách a rizicích jednotlivých variant. K výkonu by proto mělo docházet po 
indikaci lékařem a na základě žádosti těhotné ženy. 
 
VEDENÍ FYZIOLOGICKÉHO PORODU PORODNÍ ASISTENTKOU 
Lze vykázat na základě indikace lékařem a na žádost těhotné ženy. 
Porodní asistentka vede fyziologický porod na svou vlastní zodpovědnost. 
V průběhu celého porodu sleduje a hodnotí stav matky a plodu (dítěte) a 
poskytuje matce potřebnou radu a péči. Podporuje fyziologický průběh 
porodu. Při zjištěné patologii a zvýšeném riziku v průběhu porodu přivolá 
lékaře. Dále postupuje podle instrukcí lékaře, na kterého přechází 
odpovědnost za vedení porodu – v tomto případě se ale již jedná o jiný 
zdravotní výkon. 
 
Kategorie P – hrazen 

plně 
 Nositel INDX Čas 

   S2 3 480 
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OF      
 

OM H - pouze při 
hospitalizaci 

    

      
 

 V popisu výkonů „63119“ Vedení porodu vaginálně – hlavičkou a „63120“ 
Vedení porodu porodní asistentkou při supervizi lékařem doplnit za slovo 
„manželem“ spojení „či jiným doprovodem“.  
 
Odůvodnění: 
Popis výkonu předpokládá, že je rodička doprovázena pouze manželem, což 
neodpovídá skutečnosti. Často se jedná o jiné doprovázející osoby (jiné 
příbuzné či osoby dle vlastní volby, případně pár, který není sezdán), proto je 
vhodné za výraz manžel explicitně doplnit i jiný doprovod (případně slovo 
„manžel“ rovnou nahradit slovem „doprovod“). 
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 

VEŘEJNÁ 
OCHRÁNKYNĚ PRÁV 
Mgr. Anna Šabatová, 

Ph.D. 

S ohledem na zkušenosti ze své činnosti navrhuji podpořit péči o pacientky 
zavedením zdravotního výkonu vedení fyziologického porodu porodní 
asistentkou i dalších hrazených výkonů porodních asistentek v oblasti 
předporodní i poporodní péče. 
V roce 2016 vyjádřil Výbor OSN pro odstranění diskriminace žen (CEDAW) 
znepokojení nad nepřiměřeným omezením péče porodních asistentek a 
jejich nahrazováním péčí lékařů bez zdravotního důvodu.  Podle § 6 odst. 2 
zákona o nelékařských zdravotnických povoláních a podle § 5 odst. 1 písm. 
f) vyhlášky o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných 
pracovníků, je vedení fyziologického porodu součástí výkonu povolání 
porodní asistentky, a to samostatného výkonu tohoto povolání bez 
odborného dohledu a bez indikace. I z podnětů, které dostávám, vyplývá 
poptávka žen po neintervenční péči porodní asistentky při fyziologickém 
porodu ve zdravotnickém zařízení a po možnosti kontinuální péče porodní 
asistentky.  

VYSVĚTLENO, AKCEPTOVÁNO JINAK 
  
 
Seznam zdravotních výkonů je podzákonný právní 
předpis, který používají dle zákona poskytovatelé a 
další subjekty poskytující hrazené služby při 
vykazování zdravotních výkonů. Tento právní předpis 
nijak nestanovuje nárok nebo právo pojištěnce. 
Na základě připomínky byl do návrhu zdravotní výkon 
„VEDENÍ FYZIOLOGICKÉHO PORODU PORODNÍ 
ASISTENTKOU“ zapracován. 
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V seznamu zdravotních výkonů přesto stále chybí výkon vedení 
fyziologického porodu samostatně porodní asistentkou. Ženy si tak nemohou 
zvolit typ péče, který jim vyhovuje a který je v zahraničí osvědčený jako 
bezpečný typ péče pro ženy s nízkým rizikem i jejich děti a je navíc šetrnější 
k jejich zdraví.  Tento typ péče naplňuje definici služby hrazené z veřejného 
zdravotního pojištění podle § 13 zákona o veřejném zdravotním pojištění, 
přesto se z něj nehradí. Snad z důvodu tradice lékařského vedení porodu v 
České republice, která však nevyhovuje všem ženám a z hlediska dnešních 
poznatků není jedinou bezpečnou volbou péče pro ženu a dítě. 
Proto navrhuji, aby se ministerstvo zabývalo návrhem České konfederace 
porodních asistentek z roku 2012 na zavedení výkonu „vedení fyziologického 
porodu porodní¨ 
asistentkou“, který popisuji níže.  Nevím, zda se ministerstvo tímto návrhem 
zabývalo a s jakým výsledkem. Právě novela úhradové vyhlášky představuje 
vhodnou příležitost pro zavedení hrazených výkonů porodních asistentek, 
které naplňují definici hrazených služeb a umožní ženám reálnou volbu péče 
zohledňující jejich zdravotní stav i jejich preference. Už dnes některé 
porodnice umožňují samostatnou péči porodní asistentky při porodu bez 
dozoru lékaře, tato dobrá praxe však není v souladu s úhradovou vyhláškou. 
Zároveň si dovoluji navrhnout, aby se ministerstvo zabývalo zavedením 
dalších hrazených výkonů porodních asistentek z veřejného zdravotního 
pojištění v oblasti předporodní i poporodní péče. 
V loňském roce jsem se zabývala nedostupností péče porodních asistentek v 
souvislosti s návštěvní službou a považuji za žádoucí a spravedlivé vůči 
ženám i poskytovatelům, aby výkony byly hrazeny z veřejného zdravotního 
pojištění na základě toho, zda splňují zákonnou definici hrazených služeb. 
 
„VEDENÍ FYZIOLOGICKÉHO PORODU PORODNÍ ASISTENTKOU 
Autorská odbornost: 921 porodní asistentka 
Vykazováno odborností: 921 porodní asistentka 
Nositel výkonu: S2 porodní asistentka, způsobilá k výkonu povolání bez 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBFWCALZ5)



 
 

87 
 

odborného dohledu s odbornou způsobilostí – 480 minut 
Obvyklá doba trvání celého výkonu: 480 minut 
 
Porodní asistentka vede fyziologický porod na svou vlastní zodpovědnost. V 
průběhu celého porodu sleduje a hodnotí stav matky a plodu (dítěte) a 
poskytuje matce potřebnou radu a péči. Podporuje fyziologický průběh 
porodu. Při zjištěné patologii a zvýšeném riziku v průběhu porodu přivolá 
lékaře. Dále postupuje podle instrukcí lékaře, na kterého přechází 
odpovědnost za vedení porodu – v tomto případě se ale již jedná o jiný 
zdravotní výkon. 
 
Čím výkon začíná: 
Příchodem rodičky do porodnice, centra porodní asistence, zjištěním 
aktuálních anamnestických dat, orientačním zhodnocením fyzického a 
psychického stavu ženy, vyšetřením fyziologických funkcí ženy (tělesná 
hmotnost, teplota, krevní tlak, moč orientačně na bílkovinu, otoky…), 
kontrolou frekvence kontrakcí, krvácení a odtoku plodové vody, zevním, 
případně i vnitřním vyšetřením, kontrolou ozev plodu a na základě zjištěných 
skutečností stanovením porodního plánu, poskytnutím potřebných informací 
rodičce (a jejímu doprovodu). 
 
Obsah a rozsah výkonu: 
Porodní asistentka podporuje rodící ženu po fyzické i psychické stránce, 
poskytuje jí odborný dohled, péči a radu. Sleduje její fyziologické funkce, 
kontrakce po 15–20 minutách, ozvy plodu, dle potřeby provádí zevní, 
případně i vnitřní vyšetření rodící ženy. Hodnotí postup porodu. Průběžně 
sleduje příjem tekutin a vyprazdňování. Poskytuje rodičce pomoc a radu při 
tlumení porodních bolestí dostupnými vhodnými nefarmakologickými 
prostředky, podporuje ženu při volbě vhodné polohy k porodu jako prevence 
porodního poranění. Chrání hráz a napomáhá vybavení plodu, v případě 
nutnosti provede epiziotomii. Porodní asistentka zhodnotí Apgar skóre u 
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novorozence. Provádí osušení novorozence, přiloží dítě na břicho matky a 
přikryje je suchou přikrývkou k prevenci podchlazení. Podporuje navázání 
kontaktu matky s dítětem – bonding. V případě potřeby odsaje horní cesty 
dýchací dítěte, přestřihne pupečník, ošetří pupeční pahýl a provádí další 
ošetření novorozence dle potřeby – odběr pupečníkové krve, kredeizace, 
podání vitaminu K per os (ve věku 2-12 hodin) apod. Dále poskytuje ženě 
odborný dohled, pomoc a radu při včasném přiložení dítěte k prsu pro 
podporu kojení, podporuje samopřisátí. Po porodu placenty kontroluje 
celistvost placenty, plodových blan a porodní poranění. V případě potřeby 
provede ošetření porodního poranění, ev. aplikuje matce oxytocin i. v. jako 
prevenci nadměrného krvácení. Průběžně sleduje fyziologické funkce matky i 
dítěte (TT, TK, P, krvácení, Apgar…) a zavinování dělohy. V případě 
zjištěných komplikací jak u matky, tak u dítěte provádí neodkladná opatření, 
zahajuje resuscitaci a přivolá lékařskou pomoc. Průběžně vede zdravotní 
dokumentaci. 
Čím výkon končí: 
V případě hospitalizace předáním matky s dítětem na oddělení šestinedělí. V 
případě propuštění před uplynutím 48 hodin od narození dítěte poučením 
matky a dohodou o dalším postupu péče, propuštěním matky s dítětem do 
vlastního sociálního prostředí. Vyplněním hlášení o rodičce a novorozenci a 
hlášení o narození dítěte, kompletací zdravotní dokumentace.“ 
Tato připomínka je zásadní. 

V Praze 16. srpna 2019  

Vypracoval: Ing. Martina Cetelová Podpis:  
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