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III. 
Odůvodnění 

 
I. Obecná část 

 
Podle schváleného Plánu přípravy vyhlášek na rok 2019 se k tomuto materiálu nezpracovává 
hodnocení dopadu regulace (RIA). 
 
A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění hlavních principů 
Na základě zmocnění obsaženého v § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona 
č. 117/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., 
zákona č. 369/2011 Sb., a zákona č. 200/2015 Sb. (dále jen „zákon“), vydává Ministerstvo 
zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) vyhlášku o stanovení hodnot bodu, výše úhrad 
hrazených služeb a regulačních omezení (dále jen „vyhláška“) vždy pro následující kalendářní 
rok. 

Ministerstvo předkládá návrh vyhlášky, u níž je nutno konstatovat, že se podle § 17 odst. 5 
zákona tato vyhláška použije pouze tehdy, pokud se poskytovatel zdravotních služeb 
a zdravotní pojišťovna nedohodnou o způsobu úhrady, výši úhrady a regulačních omezeních 
jinak. Nečinnost ministerstva nepřipadá v tomto případě v úvahu, neboť by šlo o nenaplnění 
zákonné povinnosti, neboť zákon počítá s tím, že se vyhláška vydává pro každý kalendářní 
rok. 

Cílem navrhované právní úpravy je stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb 
a regulačních omezení pro rok 2020 na základě uzavřených dohod z dohodovacího řízení, 
které umožní podpořit kvalitní a dostupnou péči u poskytovatelů akutní lůžkové péče 
a u poskytovatelů následné a dlouhodobé lůžkové péče.  

1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 
Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení 
pro rok 2020. 

1.2 Definice problému 
Na základě zmocnění obsaženého v zákoně vydává ministerstvo vyhlášku pro rok 2020. 
Návrh této vyhlášky vychází z výsledků dohodovacího řízení zástupců Všeobecné zdravotní 
pojišťovny ČR (dále jen „VZP“) a ostatních zdravotních pojišťoven a dále příslušných 
profesních sdružení poskytovatelů zdravotních služeb jako zástupců smluvních poskytovatelů 
(dále jen „dohodovací řízení“). 

 
Obsah uvedené vyhlášky je ovlivněn skutečností, zda v příslušném dohodovacím řízení dojde 
či nedojde mezi jeho účastníky k dohodě o parametrech úhradových mechanismů 
na následující kalendářní rok. V případě dohody (za předpokladu jejího souladu s právními 
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předpisy a veřejným zájmem) ji ministerstvo zpracuje do návrhu vyhlášky, v případě 
nedohody pak hodnoty bodu, výši úhrad a regulační omezení stanoví samo. Rozhodujícím 
faktorem při stanovení úhradových parametrů je odpovědnost ministerstva za respektování 
veřejného zájmu na zajištění kvality a dostupnosti zdravotních služeb, fungování systému 
zdravotnictví a jeho stability v rámci finančních možností systému veřejného zdravotního 
pojištění tak, jak je tento zájem definován v § 17 odst. 2 zákona. 
 
Dohodovací řízení k úhradám na rok 2020 probíhalo v období od 23. ledna 2019 
do 19. června 2019. V zákonem stanoveném termínu účastníci dohodovacího řízení dospěli 
k dohodě z celkového počtu 14 segmentů zdravotní péče, v těchto 11 segmentech: 

1. skupina praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost, 
2. skupina poskytovatelů ambulantních stomatologických služeb, 
3. skupina poskytovatelů ambulantních gynekologických služeb, 
4. skupina poskytovatelů mimolůžkových ambulantních specializovaných služeb, 

vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví (zejména klinických 
psychologů a klinických logopedů) a ortoptistů, 

5. skupina poskytovatelů ambulantní hemodialyzační péče, 
6. skupina poskytovatelů fyzioterapie – nelékařských profesí, 
7. skupina poskytovatelů mimolůžkových laboratorních a radiodiagnostických služeb, 
8. skupina poskytovatelů zdravotnické záchranné služby a přepravy pacientů 

neodkladné péče a lékařské pohotovostní služby, vyjma stomatologické, 
9. skupina poskytovatelů zdravotnické dopravní služby, 
10. skupina poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče a zdravotní péče 

v ozdravovnách, 
11. skupina poskytovatelů lékárenské a klinickofarmaceutické péče. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
V současné době platí vyhláška č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad 
hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019. Ministerstvo vydalo vyhlášku na rok 
2019 tak, aby nastavené parametry úhrad respektovaly předpokládané finanční možnosti 
systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2019 a aby předpokládané výdaje systému 
nepřevýšily předpokládané příjmy. 
 
Kromě zákona a samotné vyhlášky č. 201/2018 Sb., je oblast úhrad, hodnot bodu 
a regulačních omezení ovlivněna vyhláškou č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam 
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „seznam 
výkonů“), která definuje jednotlivé odbornosti a jejich výkony. 
 
Dále je tato oblast dotčena výsledky rozhodovací činnosti Ústavního soudu, a to: 

• Nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 36/11, vyhlášeným ve Sbírce zákonů pod 
č. 238/2013 Sb., kterým se ruší regulační poplatek za lůžkovou péči uplynutím dne 
31. prosince 2013. 
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1.4 Identifikace dotčených subjektů 
Vyhláškou dotčenými subjekty jsou účastníci systému veřejného zdravotního pojištění, 
tj. zdravotní pojišťovny a poskytovatelé zdravotních služeb. Zprostředkovaně jsou vyhláškou 
dotčeni i pojištěnci všech zdravotních pojišťoven, kterým jsou služby poskytovány. 

1.5 Popis cílového stavu 
Cílem navrhované právní úpravy je stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb 
a regulačních omezení pro rok 2020, které respektuje dohody uzavřené v dohodovacím řízení. 
Prioritami pro uzavírání dohod bylo: 

• Podpořit kvalitní a dostupnou péči u poskytovatelů akutní lůžkové péče 
a u poskytovatelů následné a dlouhodobé lůžkové péče. 

• Navázat na úhrady z minulých let tak, aby bylo dostatek prostředků na navýšení 
zvláštních příplatků  z let 2018 a 2019 nelékařským zdravotníkům, kteří pracují 
střídavě v různých směnách v rámci třísměnného nebo nepřetržitého provozního 
režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče, případně dalšího růstu mezd. 

• Umožnit vyrovnané hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění. 
• Umožnit poskytovatelům zdravotních služeb růst odpovídající finančním možnostem 

systému. 
• Prosazovat takové úhradové mechanismy, které motivují zdravotní pojišťovny 

k efektivnímu vynakládání finančních prostředků a poskytovatele zdravotních služeb 
k zvyšování efektivity v poskytování hrazených zdravotních služeb. 
 

Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny (dále jen „ZZP“) plánují ke konci roku 2019 zůstatky na 
základním fondu v celkové výši 11,3 miliardy Kč. Všechny ZZP mají naplněny rezervní 
fondy. 
 
VZP plánuje ke konci roku 2019 zůstatek na základním fondu v celkové výši 11,9 miliardy 
Kč. VZP má naplněný rezervní fond v plné výši. 
 
Příjmy z přerozdělení pojistného na veřejném zdravotním pojištění (dále jen „pojistné“) 
pro rok 2020 se na základě predikce Ministerstva financí odhadují na 346 miliardy Kč.  
 
Oproti roku 2019 se tak očekává zvýšení příjmů systému o cca 19 miliard Kč. Tento údaj 
vychází z aktuální predikce stavu ekonomiky ČR v roce 2020, která počítá se zvýšením platby 
za státní pojištěnce z 1 018 Kč na 1 067 Kč.  
 
Poskytovatelům zdravotních služeb budou i nadále kompenzovány zrušené regulační 
poplatky, a to do výše vykázaných signálních výkonů v roce 2017. 

1.6 Zhodnocení rizika 
Nestanovení hodnoty bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení 
by znamenalo porušení povinnosti ministerstva, neboť zákon počítá s tím, že se vyhláška 
vydává pro každý kalendářní rok. Nevydáním vyhlášky by reálně vzniklo riziko žalob (viz 
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závěry z relevantních právních rozhodnutí, např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 
26. června 2012, sp. zn. 32 Cdo 2108/2010) vyplývajících ze situace, kdy by nebylo možno 
jednoznačně určit, podle jakých parametrů počítat výše úhrady. 

2 Implementace opatření a vynucování  
Za implementaci regulace budou odpovídat zdravotní pojišťovny, jako subjekty provádějící 
v ČR zdravotní pojištění. V daném případě půjde o činnosti, které jsou zdravotními 
pojišťovnami již prováděny. Přezkum účinnosti navržených legislativních opatření provádí 
ministerstvo v rámci své kontrolní činnosti, v součinnosti s Ministerstvem financí, popřípadě 
prostřednictvím zástupců státu v orgánech zdravotních pojišťoven. 

3 Přezkum účinnosti regulace 
Během roku 2020 se budou vyhodnocovat dopady vyhlášky na poskytování zdravotních 
služeb a na základě analýzy dopadů bude formulován návrh příští vyhlášky.  
 
Konzultace a zdroje dat 
Konzultace byly realizovány v rámci dohodovacího řízení mezi zástupci VZP a ostatních 
zdravotních pojišťoven a příslušných profesních sdružení poskytovatelů zdravotních služeb 
jako zástupců smluvních poskytovatelů. Z jednání tohoto dohodovacího řízení vyplynuly 
dohody jednotlivých segmentů poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotních pojišťoven, 
které ministerstvo posoudilo z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem 
a dohody byly následně převzaty do finální podoby vyhlášky.  
 
Ministerstvo si průběžně vytváří modelace příjmů celého systému veřejného zdravotního 
pojištění na základě údajů Ministerstva financí, dále získává čtvrtletně informace 
o hospodaření zdravotních pojišťoven. Dalším tradičním podkladem jsou údaje Ústavu 
zdravotnických informací a statistiky. 
 

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
vyhláška navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem, k jehož provedení je navržena, a se 
zákonným zmocněním k jejímu vydání (§ 17 odst. 5). 
 

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami 
práva Evropské unie 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu ČR implementováno právo Evropské unie a návrh 
není s právem Evropské unie v rozporu. Upravovaná problematika je plně v kompetenci 
členských států Evropské unie. 
 

D. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na 
státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí ČR, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 
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obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

Dopad na státní rozpočet z tohoto návrhu přímo nevyplývá. Reálný celkový dopad na veřejné 
zdravotní pojištění není možné exaktně vyčíslit, především z toho důvodu, že vyhláška je pro 
poskytovatele a zdravotní pojišťovny vodítkem jen tehdy, pokud se poskytovatel zdravotních 
služeb a zdravotní pojišťovna nedohodnou o způsobu úhrady, výši úhrady a regulačních 
omezeních jinak. 
 
Celkový nárůst nákladů za všechny segmenty potom činí cca 24 miliard Kč. Dopady jsou 
modelovány na základě analýz dohod z dohodovacího řízení a modelace úhrad poskytovatelů 
lůžkové péče. 
 
Tabulka: Náklady na zdravotní služby v roce 2020 

  Celkem 2020 Rozdíl oproti 2019 

celkem na zdravotní péči 334 920 23 990 
na ambulantní péči 87 453 5 689 
na lůžkovou péči  185 215 14 005 
z toho náklady na centrové 
léky 

20 532 2 504 

na léky na recept a 
zdravotnické prostředky 

49 387 2 973 

 
 
Celkové saldo roku 2020 všech zdravotních pojišťoven se očekává 4 miliard Kč, a je tak 
modelováno jako vyrovnané.  
 
Navrhovaná vyhláška bude mít pozitivní dopady na podnikatelské prostředí, pokud jde 
o poskytovatele zdravotních služeb. Navrhovaná vyhláška nepředpokládá žádné sociální 
dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. Rovněž 
se nepředpokládá žádný dopad na životní prostředí.  
 

E. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nezasahuje do zásad zákazu diskriminace a nebude mít dopady 
na rovnost mužů a žen. 
 

F. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 

Návrh neupravuje oblast ochrany soukromí a nakládání s osobními údaji. Navrhované změny 
se nijak nedotknou ochrany osobních údajů dotčených subjektů. 
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G. Zhodnocení korupčních rizik 

Nepředpokládá se zvýšení korupčních rizik, neboť navrhovaná právní úprava žádným 
způsobem nemění vztahy mezi jednotlivými osobami, které se na regulaci podílí nebo na něž 
regulace dopadá. 
 

H. Zhodnocení dopadů na výkon státní statistické služby 

Nepředpokládá se dopad návrhu na výkon státní statistické služby. Nedojde k narušení 
objektivity statistických informací či k omezení a zkreslení zveřejňovaných údajů. 
 

I. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná vyhláška nebude mít dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

Předkládaný návrh vyhlášky stanoví hodnotu bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační 
omezení pro jednotlivé segmenty.  
 
Ve vyhlášce se objevuje několik principů, které se uplatňují ve všech relevantních částech 
vyhlášky. Pro přehlednost je uvádíme zvlášť, abychom předešli nutnosti je opakovat pro 
každý segment znovu. 
 
Regulační omezení 
Pro většinu odborností je dán limit na úhradu preskripce léčivých přípravků a zdravotnických 
prostředků, na úhradu vyžádané péče a na úhradu zvlášť účtovaných položek. Tento limit 
je dán průměrnou úhradou na jednoho unikátního pojištěnce v referenčním období.  
Při překročení definovaného limitu (u léků částečně sníženého z důvodu zavedení 
elektronické preskripce, která sníží jejich vykazování) uplatní zdravotní pojišťovna regulační 
omezení až do určité maximální výše (obvykle do výše 40 % z tohoto překročení). Výše 
regulačního omezení je přesně dána, a to progresivně ve vztahu k míře překročení. Za každé 
započaté 0,5 % překročení sníží zdravotní pojišťovna poskytovateli celkovou úhradu o částku 
odpovídající součinu 2,5 % z překročení a počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období. 
Regulační omezení na zvlášť účtované léčivé přípravky, zvlášť účtovaný materiál, předepsané 
léčivé přípravky a zdravotnické prostředky se u poskytovatelů poskytujících hrazené služby 
v odbornosti 305, 306, 308 nebo 309 podle seznamu výkonů nepoužijí, zejména z důvodů 
podpory podávání depotních léků (léčivé přípravky s pomalým vstřebáváním) pacientům 
s psychickými nemocemi. Depotní léky snižují pravděpodobnost návratu onemocnění 
a opakovaných hospitalizací pacienta, tedy i snižují náklady na případnou lůžkovou péči. 
 
Kompenzace zrušeného regulačního poplatku 30 Kč za klinické vyšetření (ambulantní péče) 
Kompenzace poplatku je i nadále řešena signálním výkonem v seznamu výkonů. Za každý 
tento vykázaný výkon v hodnoceném období náleží poskytovateli úhrada ve výši 30 Kč, 
a to až do výše objemu vybraných (a vykázaných) regulačních poplatků tohoto typu v roce 
2018. U praktických lékařů pro dospělé došlo k dohodě na jiném způsobu kompenzace, a to 
ve výši 40 korun za každou epizodu péče nebo kontaktu u pacientů od 18 let v souvislosti 
s klinickým vyšetřením v ordinaci praktického lékaře. U ambulantních specialistů dochází 
k zavedení nového signálního výkonu klinického vyšetření u dětí ve věku od 6 do 18 let 
s úhradou ve výši 30 Kč. Oproti předchozím letům nebude tento regulační poplatek 
kompenzován u poskytovatelů příspěvkové lázeňské péče. 
 
Kompenzace zrušeného poplatku za výdej léčivého přípravku na recept 
Kompenzace poplatku pro rok 2020 je i nadále řešena výkonem č. 09552 podle seznamu 
výkonů. Za každý tento výkon náleží poskytovateli lékárenské péče úhrada 15 Kč s limitací 
na počet vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů v referenčním roce. 
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Pojem srovnatelného poskytovatele 
V několika segmentech úhradové vyhlášky se používá pojem srovnatelného poskytovatele pro 
stanovení úhrady v případě, že poskytovatel v referenčním období neexistoval, případně 
ošetřil malé množství pojištěnců. Srovnatelného poskytovatele nelze definovat obecně 
vzhledem ke specifikům jednotlivých segmentů. Srovnatelným poskytovatelem je však 
myšlen takový poskytovatel, který poskytuje zdravotní služby v obdobném celkovém rozsahu 
a struktuře jako poskytovatel, pro kterého se ustanovení o srovnatelném poskytovateli 
používá. 
 
Převzetí praxe 
Blíže se specifikuje případ, kdy v souladu s § 17 odst. 8 zákona došlo k převodu majetkových 
práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb na jiného poskytovatele (dále jen 
„převzetí praxe“) a určení referenční úhrady. V případě, že poskytovatel převzal praxi, použijí 
se pro účely výpočtu celkové výše úhrady referenční hodnoty srovnatelných poskytovatelů. 
V praxi se stává, že lékař po převzetí praxe od staršího kolegy převezme i jeho referenční 
hodnoty, které v mnohých případech nezohledňují strukturu a rozsah péče nového 
poskytovatele. Proto je v takových případech žádoucí nastavit referenční hodnoty podle 
srovnatelných poskytovatelů.  
 
Bonifikace za elektronický recept 
V souvislosti se zavedením povinného využívání e-receptů budou všem lékařům v rámci 
celkového finančního vypořádání kompenzovány zvýšené náklady vzniklé v souvislosti 
se zavedením e-receptů ve výši 1,70 Kč za předepsanou položku na recept (kompenzovány 
jsou náklady na připojení k internetu a elektronický podpis). 
 
K § 1 
Definuje se okruh poskytovatelů, pro něž se vyhláškou stanoví hodnota bodu, výše úhrad 
a regulační omezení.    
 
K § 2 
Definují se základní pojmy.  
 
Referenčním obdobím se pro účely této vyhlášky rozumí rok 2018, pokud není explicitně 
uvedeno jinak (například v případě lázní nebo následné péče, kde je jako srovnávací rok 
stanoven rok 2019, neboť u těchto poskytovatelů je použita výkonová úhrada, která 
nevyžaduje využití referenčního období, které musí být uzavřené – předcházející 2 roky 
hodnocenému období). Rok 2018 se stanoví z toho důvodu, že je to nejméně vzdálené období 
v minulosti, za něž již proběhlo vykázání a vyúčtování poskytnutých hrazených služeb.  
 
Hodnoceným obdobím se rozumí rok 2020.  
 
K § 3 
Definuje pojmy unikátní a globální unikátní pojištěnec a dále pojem srovnatelný poskytovatel. 
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Unikátním pojištěncem se rozumí pojištěnec ošetřený poskytovatelem alespoň jednou, 
a to zvlášť v každé odbornosti (jeden pacient ošetřený ve dvou odbornostech stejného 
poskytovatele se do počtu unikátních pojištěnců zahrne dvakrát). 
 
Globálním unikátním pojištěncem se rozumí pojištěnec ošetřený poskytovatelem alespoň 
jednou, a to v libovolné odbornosti (jeden pacient ošetřený ve dvou odbornostech stejného 
poskytovatele se do počtu globálních unikátních pojištěnců zahrne jednou). 
 
Nově je zde pro přehlednost zařazeno vysvětlení pojmu srovnatelný poskytovatel, který byl 
doposud definován pouze v důvodové zprávě. 
 
K § 4 
Pro hrazené služby poskytované zahraničním pojištěncům je úhrada stanovena ve stejné výši, 
jako pro české pojištěnce ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. Toto ustanovení 
vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení, v platném znění, podle něhož musí být při poskytování hrazených 
služeb zahraničním pojištěncům stanoveny stejné podmínky, jako tuzemským pojištěncům.  
 
K § 5 a příloze č. 1 
Stanoví se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení pro hrazené 
služby poskytované poskytovateli akutní lůžkové péče, následné lůžkové péče, dlouhodobé 
lůžkové péče, zvláštní ambulantní péče a zvláštní lůžkové péče. Znění vyhlášky částečně 
vychází ze společného návrhu zdravotních pojišťoven z dohodovacího řízení, který získal 
souhlas zástupců segmentu, kteří reprezentují 80 % toho segmentu, hlas jednoho zástupce 
segmentu však tuto dohodu vetoval. Ministerstvo nad rámec návrhu zdravotních pojišťoven 
bonifikuje příjem pacienta přivezeného zdravotnickou záchrannou službou, dále upravuje 
rozdílně úhradu ambulantní části úhrady, tak aby došlo k bonifikaci nepřetržitého provozu 
poskytovatele, a především zavádí u vybraných diagnóz úhradu prostřednictvím nově 
zavedené klasifikace CZ-DRG. Dále byla rozšířena příloha č. 12, která vyjímá konkrétní 
léčivé přípravky nespadajících do regulačních mechanismů přílohy č. 1 o přípravek na léčbu 
hemofilie. 
 
K § 5 a příloze č. 1, písmenu A, bodu 1.1 
Poskytovatelé jsou nově povinni vykazovat CZ-DRG markery, a to bez výjimek. V případě 
porušení Metodiky vykazování markerů CZ-DRG může zdravotní pojišťovna snížit úhradu 
o 0,5 % u zjištěných špatně vykázaných případů. Cílem je získání relevantního množství dat, 
tak aby byl nový systém DRG připraven k implementaci do úhradového systému a existovala 
pro tyto potřeby referenční data. 
 
K bodu 2 
Individuálně smluvně sjednaná složka úhrady sestává z individuálně nasmlouvané úhrady 
DRG (Diagnosis-Related Groups) bazí - střední úroveň v klasifikaci DRG, která je složena 
z případů s podobnými příznaky, postupy a výsledky léčby - (dále jen „balíčky“) a z úhrady 
léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely označených symbolem „S“ (použití 
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při poskytování zdravotních služeb na specializovaných pracovištích), podle § 39 odst. 1 
vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném 
zdravotním pojištění (dále jen „centrové léky“).  
 
K bodu 2.1 - balíčky 
Individuálně smluvně sjednaná složka úhrady v roce 2020 obsahuje pouze tzv. dobrovolné 
balíčky, které nejsou blíže definovány. Pokud se zdravotní pojišťovna s poskytovatelem 
nedohodnou na využití balíčkové úhrady, budou tyto případy zahrnuty v úhradě formou 
paušální úhrady.  

 
K bodu 2.2 - centrové léky 
Maximální úhrada centrových léků bude pro rok 2020 stanovena pro všechny skupiny 
léčivých přípravků dohromady se zohledněním růstu úhrad v jednotlivých skupinách 
centrových léků, aby byla možnost nevyčerpané finanční prostředky v jedné skupině 
přesunout do přečerpaného limitu v jiné skupině centrových léků. Celková maximální úhrada 
je nastavena jako součet maximálních úhrad pro jednotlivé skupiny centrových léků.  
Oproti roku 2019 dojde v průměru k navýšení úhrady centrových léků o 20 %. 
 
Dochází k drobným textovým úpravám a odkazům na jednotlivé body, dále je rozšířena 
tabulka v bodě 2.2.2 pro skupiny onemocnění o léčbu spinální svalové atrofie, onemocnění 
jater a žlučových cest a dochází k vyčlenění roztroušené sklerózy do samostatné diagnostické 
skupiny. Také je zpřesněna definice chronický hepatitid v rámci centrové léčby.  
 
Jednotlivé koeficienty stanovující maximální navýšení úhrad centrových léků vychází 
z analýzy Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Pro stanovení hodnoty indexů 
navýšení úhrady bylo využito dat Národního registru hrazených zdravotních služeb, 
Epidemiologických a klinických pravděpodobnostních modelů a Horizon scanningu. 
 
K bodu 2.2.4 
Úhrada centrových léků nad výše definovanou maximální úhradu je možná po předchozím 
schválení zdravotní pojišťovnou. Není však rozhodné, zda se jedná o nově zahájenou léčbu 
(tedy léčbu onemocnění, která v referenčním období poskytovatel neléčil) či o další léčbu 
stávajících onemocnění. 
 
K § 5 a příloze č. 1, části A, bodu 3 a příloze č. 10, 12, 14 a 15 
V roce 2020 bude zachován pro úhradu poskytovatelům akutní lůžkové péče mechanismus 
paušální úhrady podmíněné produkcí měřenou DRG. V roce 2020 dochází k přejmenování 
případového paušálu na Paušální úhradu. Pro celkovou Paušální úhradu byl zúžen risk-koridor 
na 98 % - 102 %, tak aby nedocházelo k odmítání péče při naplnění produkce, nadprodukce 
tak bude dříve kompenzována. Tímto zúžením zároveň chceme snížit divergenci základních 
sazeb mezi podobnými poskytovateli a mezi jednotlivými zdravotními pojišťovnami, tak aby 
s plným nástupem CZ – DRG byly tyto historické rozdíly co nejnižší a systém byl 
transparentní.  
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K bodům 3.1. a 3.2. 
Tyto body specifikují, které hrazené služby podle pravidel Klasifikace hospitalizovaných 
pacientů podle IR–DRG uvedené v příloze č. 10 a zároveň nezařazené podle pravidel 
Klasifikace a sestavování případů hospitalizací systému CZ-DRG jsou zahrnuty do Paušální 
úhrady. 
 
Bod 3.6 (i): 
V roce 2020 bude i nadále používán variabilní růst úhrad. Navýšení úhrady za Paušální 
úhradu je navázáno na výši individuální základní sazby s tím, že čím nižší sazba, tím vyšší 
růst úhrad. Vzhledem k zařazení CZ–DRG do úhrad je potřeba identifikovat případy, které by 
spadly do nové klasifikace CZ–DRG a vyjmout je z paušální úhrady. Tato péče bude nově 
hrazena podle případového paušálu v bodě 5 a přílohy č. 15. 
 
Zmíněná Paušální úhrada je jako v minulých letech podmíněna produkcí měřenou IR-DRG. 
Konkrétně pokud se produkce měřená redukovaným casemixem (součtem relativních vah 
jednotlivých případů zařazených do příslušné skupiny vztažené k diagnóze) v roce 2020 rovná 
alespoň 98 % produkce referenčního období, obdrží od zdravotní pojišťovny plnou výši 
individuální paušální úhrady. Dosáhne-li nemocnice poměrně nižší úrovně produkce, bude její 
individuální paušální úhrada ve stejné proporci snížena. Od celkové úhrady se odečítají 
náklady za zdravotní službu vyžádané u jiných poskytovatelů, jelikož nemocnice dostává 
za hospitalizovaného pacienta prostředky na jeho vyléčení formou případového paušálu 
a pokud si takto zdravotní službu vyžádá, zdravotní pojišťovna ji musí uhradit u toho 
poskytovatele, kde byla vyžádána. Paušální úhrada je navýšena průměrně o 5,5 % oproti roku 
2019. Minimální základní sazba je navýšena na 28 350 Kč. Funkce Arkus tangens u 
koeficientu navýšení zajišťuje navýšení od cca 10 % do 12,3 % oproti roku 2018 v závislosti 
na výši základní sazby jednotlivých poskytovatelů, tzn., že sbližování základních sazeb mezi 
nemocnicemi bude menší, jelikož v minulých letech sbližování sazeb bylo opodstatněné 
růstem odměňování personálu, kde nemocnice s nižší individuální základní sazbou mají vyšší 
procento osobních nákladů (jednoznačná korelace). Pro rok 2020 neočekáváme vysoké 
nárůsty odměňování a cílem je naopak podpořit investice do přístrojů, obnovu budov apod., 
které byly v minulosti zanedbávány, a které mají naopak negativní korelaci s výší základní 
sazby. Tudíž přílišné sbližování sazeb jde proti záměru ministerstva a proti implementaci CZ-
DRG, které bude v budoucnu zavedeno. 
 
Dále byly zvýšeny plošně minimální základní sazby pro poskytovatele se statutem vybraných 
vysoce specializovaných center. Nejvyšší minimální základní sazba vzrostla na 37 275 Kč 
s rozšířením podmínek na výčet center, které poskytovatel musí mít, aby této sazby dosáhl. 
Kromě center vysoce specializované péče platných v roce 2019 nově pro dosažení této 
základní sazby přispívají centra onkogynekologie a pneumoonkochirurgie (centra vázaná na 
úhradu dle CZ-DRG v této vyhlášce) a centrum vysoce specializované péče pro izolaci 
pacientů s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc (podpora péče o pacienty s infekčními 
chorobami). Pro poskytovatele, kteří nesplňují podmínky pro získání nejvyšší základní sazby, 
ale mají centra z rozšířeného seznamu center (kde jsou kromě center potřebných pro nejvyšší 
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sazbu dále iktová centra a kardiovaskulární centra), vzrostla minimální základní sazba na 
34 125 Kč. Referenčním obdobím je stanoven rok 2018. 
 
Bod 3.6 (ii): 
Výpočet redukovaného casemixu zahrnuje ochranu proti účelovému chování poskytovatele 
(výběru pouze pacientů s vysokou hodnotou casemixu vůči reálným nákladům (Cobb-
douglasova funkce) či dokonce přímo účelovému chování (upcoding) a překládání pacientů 
k poskytovatelům následné lůžkové péče nebo na oddělení následné lůžkové péče téhož 
poskytovatele nebo překládání pacientů k jiným poskytovatelům akutní lůžkové péče 
(unbundling)).  
 
Cobb-douglasova funkce – pravidlo je stanoveno tak, že pokud se průměrná obtížnost případu 
(měřená jako celkový casemix dělený počtem případů) v roce 2020 odlišuje směrem nahoru 
od této hodnoty v referenčním období o více než 5 %, dostane se poskytovatel do pásma 
plynulé degrese. V případě, kdy je koeficient poměru počtu pojištěnců dané zdravotní 
pojišťovny v daném okrese menší nebo roven 0,01, dostane se poskytovatel do plynulé 
degrese až pokud se celkový casemix dělený počtem případů v roce 2019 odlišuje směrem 
nahoru od této hodnoty v referenčním období o více než 15 %. Tímto opatřením se zohledňují 
větší výkyvy casemixu v jednotlivých letech u zdravotních pojišťoven, které mají malé 
zastoupení pojištěnců v daném okrese, tzn. několik nákladnějších pojištěnců může navýšit 
významně casemix, aniž by docházelo k účelovému chování. 
 
Unbundling – jelikož u malého počtu překladů pacientů může vychýlení z referenčních 
hodnot způsobit velmi výrazné snížení casemixu, aniž by docházelo k účelovému 
chování (unbundlingu), regulace za takové překlady se uplatňuje pouze v případě, že je počet 
překladů v referenčním nebo hodnoceném období větší než 100 nebo pokud je počet případů, 
které jsou překládány, větší nebo roven 10 % z celkového počtu případů u dané zdravotní 
pojišťovny. 
 
Bod 3.6 (iii): 
Jak bylo výše zmíněno, v případě nedosažení požadované produkce je individuální paušální 
úhrada snížena. Na druhé straně, v případě nadprodukce je část produkce uhrazena. Dosáhne-
li poskytovatel vyšší produkce než 102 % referenčního období, uplatní se na něj konkávní 
spojitá funkce nadprodukce, která hradí nadprodukci ve snížené sazbě s tím, že čím vyšší 
nadprodukce, tím nižší sazba, kterou se produkce hradí. V příštím roce nebude docházet k 
poměrnému snížení nadprodukce, pokud poskytovatel nedosáhne požadovaného navýšení 
počtu globálních unikátních pojištěnců, neboť dle našeho názoru se jedná o dvojí regulaci 
poskytovatele, která je pro poskytovatele zdravotních služeb příliš svazující. Poskytovateli 
nebude uhrazena celá nadprodukce, ale pouze její část (variabilní náklady), z důvodu 
možného účelového chování poskytovatelů a umělého navyšování objemu produkce.  
 
Bod 3.6 (iv): 
Kompenzace zvýšených osobních nákladů poskytovatelů zdravotních služeb v důsledku 
navýšení příplatku za směnnost sester o 5 000 Kč a zároveň zvýšení příplatku za směnnost 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBFVB8B8M)



152 
 

ostatního ošetřovatelského personálu realizované v roce 2019 budou i nadále kompenzovány 
stejným způsobem s navýšením oproti roku 2019 o 5 % (u psychiatrických OD o 10 % 
z důvodu významnějšího přesunu zaměstnanců s rizikovým příplatkem z II. skupiny prací do 
IV. Skupiny prací).  Navýšení úhrady je technicky zajištěno pomocí úhrady za vykázané 
ošetřovací dny, přičemž různé typy ošetřovacích dnů jsou různě oceněny (v závislosti na 
jejich personální náročnosti). Tato úhrada je podmíněna vykázáním ošetřovacích dnů 
v hodnoceném období alespoň v hodnotě 80 % počtu dnů vykázaných v referenčním období. 
Tato nižší podmínka má za účel lépe garantovat navýšení prostředků na směnnost i při 
možném snížení produkce. 
 
K § 5 a příloze č. 1, části A, bodu 4 a příloze č. 13 
Úhrada vyčleněná z paušální úhrady zahrnuje hrazené služby zařazené podle Klasifikace do 
IR-DRG (Diagnosis-Related Groups) bazí vztažených k diagnóze uvedených v tabulce níže. 
Byly zachovány stejné DRG baze jako pro rok 2019, u kterých nehrozí riziko zneužití a umělé 
navyšování vykázaných zdravotních služeb. Minimální základní sazba byla navýšena na 
28 350 Kč. 
 
Podobně jako u Paušální úhrady je navýšení úhrad variabilní v závislosti na výši individuální 
základní sazby, a i zde dochází k navýšení úhrad za vykázané ošetřovací dny z důvodu 
kompenzace nákladů spojených s navýšením příplatků za směnnost nelékařských 
zdravotnických pracovníků v roce 2019. Čím nižší je individuální základní sazba, tím vyšší je 
procentuální růst úhrad. 
 
DRG baze Název skupiny 

0001 TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC 
0002 TRANSPLANTACE JATER 
1460 POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM 
1461 VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACÍ A/NEBO DILATACÍ A KYRETÁŽÍ 

1462 VAGINÁLNÍ POROD S VÝKONEM, KROMĚ STERILIZACE A/NEBO 
DILATACE A KYRETÁŽE 

1463 VAGINÁLNÍ POROD 

1561 NOVOROZENEC, S TRANSPLANTACÍ ORGÁNU NEBO MIMOTĚLNÍ 
MEMBRÁNOVOU OXYGENACÍ 

1562 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM 
1563 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU 

1564 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, SE ZÁKLADNÍM 
VÝKONEM 

1565 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, BEZ ZÁKLADNÍHO 
VÝKONU 

1566 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, SE ZÁKLADNÍM 
VÝKONEM 

1567 
NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, BEZ ZÁKLADNÍHO 
VÝKONU 

1568 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, SE ZÁKLADNÍM 
VÝKONEM 
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1569 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO 
VÝKONU 

1570 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM 

1571 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, S VÁŽNOU ANOMÁLIÍ NEBO 
DĚDIČNÝM STAVEM 

1572 
NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, SE SYNDROMEM 
DÝCHACÍCH POTÍŽÍ 

1573 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S ASPIRAČNÍM SYNDROMEM 

1574 
NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VROZENOU NEBO 
PERINATÁLNÍ INFEKCÍ 

1575 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU 

2401 
HIV S VÝKONEM, S NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝMI INFEKCEMI SOUVISEJÍCÍMI S 
HIV 

2402 HIV S VÝKONEM, S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV 
2403 HIV S VÝKONEM, BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV 
2430 HIV S VENTILAČNÍ NEBO NUTRIČNÍ PODPOROU 

2431 HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, PROPUŠTĚN PŘES 
LÉKAŘSKÉ DOPORUČENÍ 

2432 HIV S NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝMI INFEKCEMI SOUVISEJÍCÍMI S HIV 

2433 HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA 
ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, S TUBERKULÓZOU 

2434 HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA 
ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, BEZ TUBERKULÓZY 

2435 HIV BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV 
 
Dále byla do tohoto bodu doplněna úhrada psychiatrické akutní péče pro poskytovatele, kteří 
splňují stanovené podmínky analogické k podmínkám v memorandu o psychiatrické péči pro 
rok 2019. U poskytovatelů, kteří podmínky nesplňují, bude za tento druh služeb součástí 
paušální úhrady.  
 
K § 5 a příloze č. 1, části A, bodu 5 
Nově budou v roce 2020 diagnózy uvedené v příloze č. 15 hrazeny podle CZ – DRG. Celková 
výše úhrady případovým paušálem bude vypočtena jako počet případů s hlavní diagnózou 
novotvaru vykázaných poskytovatelem se statutem centra vysoce specializované 
pneumoonkochirurgické péče nebo s hlavní diagnózou zhoubného novotvaru vykázaných 
poskytovatelem se statutem centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii,  
vynásobených úhradovými tarify 2020, které jsou uvedeny v příloze č. 15, od kterého bude 
odečtena celková hodnota vyžádané extramurální péče v rámci případů hospitalizací s hlavní 
diagnózou novotvaru vykázaných poskytovatelem se statutem centra vysoce specializované 
pneumoonkochirurgické péče nebo s hlavní diagnózou zhoubného novotvaru vykázaných 
poskytovatelem se statutem centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii 
oceněné hodnotami bodu platnými v hodnoceném období, včetně nákladů na zvlášť účtovaný 
materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky. 
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K § 5 a příloze č. 1, části A, bodu 6 
V případě, že poskytovatel poskytne v referenčním nebo hodnoceném období hrazené služby 
50 a méně případů hospitalizace příslušné zdravotní pojišťovny, hradí se tyto hrazené služby 
výkonově podle seznamu výkonů s hodnotou bodu 1,30 Kč. Dochází ke zvýšení této hodnoty 
bodu o 10 %, což představuje analogické navýšení jako v lůžkové části pro české pojištěnce.  
 
K § 5 a příloze č. 1, části A, bodu 7 
Úhrada ambulantní péče poskytované poskytovateli lůžkové péče (tzv. ambulantní složka 
úhrady) v roce 2020 bude uplatňovat podobné principy úhrady jako v roce 2019. 
Nejvýznamnější změnou je přidání bonifikace za nepřetržitý provoz, která má za cíl ohodnotit 
zvýšené náklady, které nepřetržitý provoz vyžaduje. Dalšími drobnými úpravami je snaha 
přiblížit – zpodobnit úhrady ambulantní péče v nemocnicích s ostatními ambulantními 
sektory. Při splnění produkčních ukazatelů bude navýšení úhrady oproti roku 2018 až ve výši 
7 %, přičemž pro dosažení plného navýšení úhrady je třeba zvýšit produkci o rozdíl růstu 
hodnoty bodu a koeficientu navýšení. Produkcí jsou v ambulancích myšleny počty bodů za 
výkony násobené hodnotou bodu (různou podle odborností) a zvlášť účtované korunové 
položky. Zmíněné dílčí změny mají za cíl více odlišit růst úhrad ambulancí v nemocnicích, 
které poskytují nepřetržitou péči, přijímají pacienty a mají s tím spojené náklady, tak aby tito 
poskytovatelé dosáhli na dohodnuté navýšení 10 % úhrad v nemocničních ambulancích. 
Oproti tomu je cílem odlišit ambulance v nemocnicích s elektivní ambulantní péčí, které mají 
otevřeno analogicky s mimo-nemocničními poskytovateli a nepřijímají urgentní případy. Dále 
je zde snaha sjednotit úhrady za obdobnou péči mezi nemocničními a mimo-nemocničními 
ambulancemi. I nadále budou zachovány 3 základní principy ambulantní složky úhrady – 
úhrada formou stropu úhrad, přelévání péče a možnost nadprodukce mimo komplement.  
 
Dále budou bonifikováni poskytovatelé, kteří zajišťují urgentní příjem a mají přiznán statut 
centra vysoce specializované traumatologické péče pro dospělé. Dále budou bonifikováni 
poskytovatelé, kteří mají statut centra vysoce specializované traumatologické péče pro děti, a 
tím zajišťují urgentní příjem pro tuto kategorii pojištěnců. Bonifikaci poskytovatelům uhradí 
zdravotní pojišťovny dle počtu jejich pojištěnců v daném regionu, kde je urgentní příjem 
zajišťován. 
Nižší částku pak dostanou nemocnice, které nemají výše zmíněný statut, ale plní funkci 
urgentního příjmu a zřizují tzv. urgentní příjem druhého typu (seznam těchto nemocnic je 
uveden v následující tabulce). Bonifikaci poskytovatelům uhradí zdravotní pojišťovny dle 
počtu jejich pojištěnců v daném okrese, kde je urgentní příjem zajišťován. 
 
Seznam nemocnic s urgentním příjmem druhého typu 

KRAJ poskytování 
péče 

IČZ Název IČZ 

Hlavní město Praha 02004000 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
Hlavní město Praha 05004000 Nemocnice Na Homolce 
Hlavní město Praha 08006000 Nemocnice Na Bulovce 
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KRAJ poskytování 
péče 

IČZ Název IČZ 

Středočeský kraj 20101000 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. 
Středočeský kraj 21002000 NH Hospital a.s. – Nemocnice Hořovice 
Středočeský kraj 22101000 Oblastní nemocnice Kladno, a.s. 
Středočeský kraj 22102000 Nemocnice Slaný 
Středočeský kraj 23101000 Oblastní nemocnice Kolín, a.s. – Kolín  
Středočeský kraj 24200000 Městská nemocnice Čáslav 
Středočeský kraj 25110000 Mělnická zdravotní, a.s. 
Středočeský kraj 26001000 Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. 
Středočeský kraj 27001000 Nemocnice Nymburk s.r.o. 
Středočeský kraj 30531000 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 
Středočeský kraj 31001000 Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o. 
Jihočeský kraj 33100000 Nemocnice Český Krumlov, a.s. 
Jihočeský kraj 34001000 Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. 
Jihočeský kraj 36101000 Nemocnice Písek, a.s. 
Jihočeský kraj 37101000 Nemocnice Prachatice, a.s. 
Jihočeský kraj 38001000 Nemocnice Strakonice, a.s. 
Jihočeský kraj 39001000 Nemocnice Tábor, a.s. 
Plzeňský kraj 40001000 Domažlická nemocnice, a.s. 
Plzeňský kraj 43001000 Klatovská nemocnice, a.s. 
Plzeňský kraj 44103000 PRIVAMED a.s. 
Plzeňský kraj 44105000 Mulačova nemocnice s.r.o. 
Plzeňský kraj 45001000 Stodská nemocnice, a.s. 
Karlovarský kraj 42008000 Karlovarská krajská nemocnice a.s. 
Karlovarský kraj 42041000 Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Cheb 
Karlovarský kraj 48008000 NEMOS SOKOLOV s.r.o. – Sokolov  
Ústecký kraj 51100000 Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. 
Ústecký kraj 51300000 Lužická nem. a polikl., a.s. – nemocnice 
Ústecký kraj 52110000 Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. 
Ústecký kraj 55021000 Nemocnice Litoměřice, a.s. 
Ústecký kraj 56007000 Nemocnice Žatec, o.p.s. 
Ústecký kraj 57001000 Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. 
Ústecký kraj 58101000 Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice 
Liberecký kraj 50100000 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 
Liberecký kraj 53201000 Nemocnice Jablonec n. N., p.o. 
Liberecký kraj 67102000 MMN, a.s. 
Královéhradecký kraj 63101000 Oblastní nemocnice Jičín a.s. 
Královéhradecký kraj 64001000 Oblastní nemocnice Náchod a.s. – Náchod  
Královéhradecký kraj 64001000 Oblastní nemocnice Náchod a.s. – Rychnov nad 

 Královéhradecký kraj 69001000 Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 
Pardubický kraj 62001000 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Chrudim  
Pardubický kraj 65001000 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Pardubice  
Pardubický kraj 68001000 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Svitavy  
Pardubický kraj 68002000 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Litomyšl  
Pardubický kraj 70001000 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Ústí nad Orlicí 
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KRAJ poskytování 
péče 

IČZ Název IČZ 

Kraj Vysočina 35001000 Nemocnice Pelhřimov, příspěvková org. 
Kraj Vysočina 60001000 Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. 
Kraj Vysočina 76001000 Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 
Kraj Vysočina 79001000 Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace 
Kraj Vysočina 84231000 Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. 
Jihomoravský kraj 71101000 Nemocnice Blansko 
Jihomoravský kraj 71113000 Nemocnice Boskovice s.r.o. 
Jihomoravský kraj 72001000 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 
Jihomoravský kraj 72048000 Nemocnice Milosrdných bratří, p.o. 
Jihomoravský kraj 72933000 Úrazová nemocnice v Brně 
Jihomoravský kraj 73003000 Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace 
Jihomoravský kraj 74001000 Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace 
Jihomoravský kraj 75001000 Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková org. 
Jihomoravský kraj 75002000 Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace 
Jihomoravský kraj 81001000 Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 
Jihomoravský kraj 83001000 Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace 
Olomoucký kraj 78006000 Středomoravská nemocniční a.s. – Prostějov  
Olomoucký kraj 78006000 Středomoravská nemocniční a.s. – Šternberk  
Olomoucký kraj 92002000 Nemocnice Hranice a.s. 
Olomoucký kraj 78006000 Středomoravská nemocniční a.s. – Přerov  
Olomoucký kraj 93201000 Nemocnice Šumperk a.s. 
Olomoucký kraj 95202000 Jesenická nemocnice a.s. 
Moravskoslezský kraj 85600000 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. 
Moravskoslezský kraj 86101000 Nemocnice ve Frýdku-Místku, přísp. organizace 
Moravskoslezský kraj 86102000 Nemocnice Třinec, příspěvková organizace 
Moravskoslezský kraj 87001000 Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj 
Moravskoslezský kraj 87004000 Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. 
Moravskoslezský kraj 88001000 Nemocnice Nový Jičín a.s. 
Moravskoslezský kraj 90001000 Slezská nemocnice v Opavě, přísp. organizace 
Moravskoslezský kraj 91001000 Městská nemocnice Ostrava 
Moravskoslezský kraj 91950000 Vítkovická nemocnice a.s. 
Zlínský kraj 77001000 Kroměřížská nemocnice a.s. 
Zlínský kraj 80001000 Uherskohradišťská nemocnice a.s. 
Zlínský kraj 94101000 Vsetínská nemocnice a.s. 
Zlínský kraj 94102000 Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. 

 
Cílem této bonifikace je vyčlenění dostatku finančních prostředků k plošnému zajištění péče o 
pacienty vyžadující akutní péči na urgentních příjmech, u kterých dosud nebyla adekvátně 
stanovena úhrada na kompenzaci skutečných nákladů. Analogicky je navýšena úhrada pro 
poskytovatele, kteří mají přiznán statut centrum vysoce specializované péče pro izolaci 
pacientů s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc, s cílem těmto poskytovatelům lépe 
kompenzovat fixní náklady spojené s péčí o infekční pacienty. 
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Hodnoty bodu u ambulantní péče poskytované poskytovateli lůžkové péče se stanoví ve stejné 
výši jako u mimo-nemocničních ambulancí. Nedochází k uplatnění úhradových mechanismů 
(maximálního stropu podle průměrné úhrady na unikátního pojištěnce příp. snížené výsledné 
hodnoty bodu) z jednotlivých příloh. V případě dialýzy dochází na rozdíl od jiných odborností 
i ke zohlednění bonifikačních kritérií úhrady. 
 
V souladu s Usnesením vlády ČR č. 466/2010 a č. 76/2015, aby laboratorní screeningová 
vyšetření novorozenců byla prováděna u všech novorozenců narozených na území ČR 
(Věstníku MZ ČR č. 6/2016) a podpory novorozeneckých laboratorních screeningů jako 
rychlé diagnostiky vzácných onemocnění, která umožňuje včasnou léčbu novorozenců, 
se i nadále nezahrnuje novorozenecký laboratorní screening do regulace na vyžádanou péči 
ani maximální úhrady a tyto výkony budou hrazeny podle seznamu výkonů bez limitu. 
 
K § 5 a příloze č. 1, části B 
Následná lůžková zdravotní péče (odborné léčebné ústavy, léčebny dlouhodobě nemocných, 
ošetřovatelská lůžka, hospice) bude v roce 2020 hrazena paušální sazbou za jeden den 
hospitalizace. Paušální sazba v roce 2020 bude stanovena jako paušální sazba v roce 2019 
násobená koeficientem navýšení podle příslušného typu OD; 4% růst u kategorií pacienta 1 
nebo 2 podle sezamu výkonů nebo 6% růst u kategorií pacienta 3, 4 nebo 5 podle seznamu 
výkonů. Toto navýšení má za cíl směrovat prostředky primárně poskytovatelům, kteří se 
starají o náročnější pojištěnce. Zmíněný růst bude navýšen o další 0,2 %, za každé 
poskytovatelem splněné kvalitativní kritérium uvedené v písmenu d) v bodech i) až ii). 
Kvalitativní kritéria byla dohodnuta mezi zástupci zdravotních pojišťoven a segmentu 
následné lůžkové péče v Komisi pro stanovení kvalitativních kritérií u následně lůžkové péče. 
Jedná se o zvyšování kvality nad rámec základních povinných požadavků na personální 
zabezpečení a technické vybavení konkrétních typů ošetřovacích dní, vyplývajících 
z vyhlášek č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimálních technické a věcné vybavení 
zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče a č. 99/2012 Sb. o požadavcích 
na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. 
 
Ministerstvo i nadále chce podporovat rozvoj a transformaci psychiatrické péče, a proto byl 
růst úhrady pro OD 00021 a OD 00026 podle seznamu výkonů odlišen od ostatních OD. 
Procentuální růst zde bude 6–9 % oproti roku 2019. Tento růst je podmíněn existencí 
transformačního plánu poskytovatele v rámci reformy psychiatrické péče. 
 
Výkony následné intenzivní péče, dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče a následné 
ventilační péče budou hrazeny podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,16 Kč 
s přičtením navýšení úhrad na zvýšení příplatku zdravotnickým pracovníkům vykonávajícím 
nelékařské zdravotnické povolání střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním 
režimu u poskytovatelů lůžkové péče za ošetřovací den, uvedené v příloze č. 9 vyhlášky 
a navýšené o 5 %. K tomuto navýšení dochází analogicky k navýšení celkové úhrady napříč 
segmenty. Stanovení maximálního počtu hrazených výkonů NIP (90 výkonů NIP u dospělých, 
365 výkonů NIP u dětí), DIOP (190 výkonů DIOP), s možností zvýšení tohoto počtu se 
souhlasem zdravotní pojišťovny) i nadále zůstává.  
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V seznamu zdravotních výkonů dochází k zařazení nového výkonu OD 00035 – následná 
komplexní intenzivní léčebně rehabilitační péče dětských pacientů s diagnózou dětské 
mozkové obrny, který bude hrazen s hodnotou bodu ve výši 1 Kč. Dále je stanovena hodnota 
bodu pro výkon OD 00033 ve výši 1,04 Kč – následné komplexní intenzívní rehabilitační 
léčby u pacientů se získaným poškozením mozku, který byl do seznamu výkonů zařazen 
v letošním roce.  
 
U poskytovatelů zvláštní ambulantní péče nedochází k výrazným změnám v úhradových 
mechanismech. Regulační omezení je opět nastaveno na maximální úhradě, která se vypočte 
jako počet unikátních pojištěnců násobených průměrnou úhradou na jednoho unikátního 
pojištěnce v referenčním období. Index navýšení je pro rok 2020 nastaven analogicky 
k nemocnicím na hodnotu 1,10, tzn. růst průměrné úhrady o 10 % oproti roku 2018. Hodnota 
bodu se navyšuje z 1,10 Kč na 1,16 Kč, což odpovídá růstu indexu navýšení. Dále byla 
zvýšena i minimální hodnota bodu. 
 
K § 6 a příloze č. 2 
Stanoví se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení pro hrazené 
služby poskytované poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovateli 
v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. 
 
Segment všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost došel 
v dohodovacím řízení k dohodě se zástupci zdravotních pojišťoven. V segmentu bylo 
dohodnuto pokračovat v úhradě prostřednictvím kombinované kapitačně výkonové platby. 
Oproti roku 2019 nedochází k navýšení základních kapitačních sazeb. Pro praktické lékaře je 
tedy pro rok 2020 ponecháno stejné nastavení tří základních kapitačních plateb ve výši 56 Kč, 
50 Kč a 48 Kč navázané na ordinační dobu. Pro přehlednost došlo nad rámec dohody 
k rozčlenění bodu jedna na dva body – bod jedna obsahuje pouze základní kapitační sazby 
a bod dva pak obsahuje možná navýšení této základní kapitační platby. Kapitační platba bude 
navýšena o 1 Kč u poskytovatele, který předloží Rozhodnutí MZ ČR o udělení akreditace 
k uskutečňování vzdělávacího programu v oboru všeobecné praktické lékařství nebo 
praktického lékařství pro děti a dorost. Pokud poskytovatel zdravotní pojišťovně doloží, že 
nejméně 50 % lékařů, kteří v rámci poskytovatele poskytují hrazené služby, jsou držiteli 
platného dokladu o celoživotním vzdělávání, tj. působí u poskytovatele jako nositelé výkonu, 
jsou držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů, přičemž za platný doklad 
celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celý rok 2020, bude základní 
kapitační platba navýšena o 0,60 Kč. Další navýšení kapitační platby o 0,50 Kč je navrženo 
u poskytovatelů, kteří v oboru všeobecné praktické lékařství provedou preventivní prohlídku 
vykázanou výkony č. 01021 nebo 01022 podle seznamu výkonů alespoň u 30 % svých 
registrovaných pojištěnců ve věku od 40 do 80 let. Zde dochází ke sjednocení bonifikací jak 
na hodnoty bodu, tak také na základní kapitační platby, tak aby u aktivního poskytovatele 
došlo k bonifikaci celkové úhrady, ne pouze její části. 
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Hodnota bodu za výkony, které nejsou zahrnuty v kapitační platbě, zůstává stejná u výkonů 
preventivních prohlídek, dispenzarizace diabetiků a výkonů očkování, a to 1,20 Kč, 
a u ostatních výkonů se zvyšuje o 0,01 Kč na 1,19 Kč. Tato hodnota bodu se může dále 
navýšit o 0,04 Kč, pokud je alespoň 50 % lékařů, kteří u poskytovatele poskytují hrazené 
služby, tj. působí u poskytovatele jako nositelé výkonů, a kteří jsou držiteli platného dokladu 
o celoživotním vzdělávání lékařů a o další 0,05 Kč, pokud se jedná o nejdostupnější 
poskytovatele s prodlouženou ordinační dobou a zároveň pokud poskytovatel vede funkční 
objednávkový systém. Zde došlo k dalšímu zásahu do uzavřené dohody, neboť tato v části 
úhrad definovala, co se konkrétně v příloze č. 2 myslí objednávkovým systémem a ordinační 
dobou. Definice objednávkového systému byla vyškrtnuta úplně, neboť by v původním znění 
vypustila možnost osobního objednání a zbývající výčet možností objednání byl nadbytečný. 
Definice ordinačních hodin byla pro přehlednost přesunuta do úvodních ustanovení v obecné 
části – do § 6. 
 
Pro hrazené služby poskytované zahraničním pojištěncům se stanoví hodnota bodu ve výši 
1,29 Kč. Tato sazba kopíruje maximální hodnoty bodu, kterých je možno dosáhnout v rámci 
přílohy č. 2. 
 
V roce 2020 nedochází k navýšení žádné kategorie nákladových indexů podle věkových 
skupin. Pro rok 2020 zůstává sjednocen výpočet regulačních omezení pro všeobecné 
praktické lékaře a praktické lékaře pro děti a dorost.  
 
Zůstává možnost bonifikace prostřednictvím koeficientu navýšení ve výši 1,3. Bonifikace 
může směřovat například do míst, kde je dopředu avizováno, že bude končit stávající lékař a 
je patrné, že se jedná o oblast s omezenou dostupností, nastupující lékař může být například 
takto motivován k převzetí fungující praxe. 
 
Nad rámec dohody dochází pro výkony přepravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu 
výkonů k navýšení hodnoty bodu na 1 Kč (o 0,06 Kč). Jelikož došlo k přepočtu výkonu 
přeprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě v seznamu zdravotních výkonů, což 
v době uzavírání dohody nebylo známo, výkon by měl být ohodnocen 1 Kč. 
  
K § 7 a příloze č. 3 
Stanoví se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení pro hrazené 
služby poskytované poskytovateli specializované ambulantní péče a poskytovateli 
v odbornostech 905, 919 a 927 podle seznamu výkonů.  
 
Segment poskytovatelů ambulantních specializovaných služeb došel v dohodovacím řízení 
k dohodě se zástupci zdravotních pojišťoven. Nedochází k velkým změnám v úhradových 
mechanismech oproti roku 2019. Regulační omezení je opět nastaveno na maximální úhradě, 
která se vypočte jako počet unikátních pojištěnců násobených průměrnou úhradou na jednoho 
unikátního pojištěnce v referenčním období a indexem 1,05, který umožní přirozený růst 
segmentu. Takto zvolený úhradový mechanismus motivuje poskytovatele zdravotních služeb 
k zvyšování efektivity v poskytování hrazených zdravotních služeb. Tento úhradový 
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mechanismu při nezměněné produkci nesnižuje úhradu, ke snížení úhrady dochází pouze 
v případě zvýšení průměrné úhrady na unikátního pojištěnce oproti referenčnímu období. 
Pokud ale dojde ke změně struktury péče (nově nasmlouvané výkony atd.), která by mohla 
vychylovat průměrnou úhradu od referenční průměrné úhrady, zdravotní pojišťovna 
zohlednění tuto změnu ve výpočtu a k regulaci úhrady nedojde. Pokud úhrada za mimořádně 
nákladné pojištěnce (pětinásobek průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce 
v referenčním období) v hodnoceném období převýší úhradu za mimořádně nákladné 
pojištěnce v referenčním období, bude poskytovateli tato úhrada zaplacena. 
 
Část odborností (především odbornosti 305, 306, 308, 309 aj.) a vybraných výkonů (vybrané 
výkony odbornosti 403 a 705, screening kolorektálního karcinomu a novorozenecký 
screening) bude i nadále hrazena výkonovým způsobem s definovanou hodnotou bodu. 
V případě menšího počtu ošetřených pacientů (80 a méně unikátních pojištěnců), se může 
průměrná úhrada v referenčním období výrazně lišit od průměrné úhrady v hodnoceném 
období, proto se v takových případech výše zmíněný regulační mechanismus nepoužije.  
 
Hodnota bodu byla částečně navýšena plošně a částečně za splnění vybraných kvalitativních 
kritérií (poskytovatel je držitelem dokladu o celoživotním vzdělávání, poskytovatel zajišťuje 
v dané odbornosti péči alespoň 30 hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, resp. 
24 hodin týdně u operačních oborů, poskytovatel má ordinační dobu min. 2 dny v týdnu 
do 18. hodiny nebo 2 dny v týdnu od 7. hodiny, případně, alespoň jeden den od 7. hodiny 
a zároveň alespoň jeden den v týdnu do 18. hodiny). Novým prvkem kvalitativních kritérií je 
pak možnost navýšení hodnoty body v případě, že poskytovatel ošetří nejméně 5 % nových 
pacientů, a zároveň využívá objednací systém, který umožňuje i přednostní vyšetření či 
ošetření těch pacientů, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav a to za účelem zvýšení 
dostupnosti zdravotní péče a také zvýšení dostupnosti péče pro akutní pacienty. Podobným 
způsobem je konstruováno i navýšení limitu celkové výše úhrady oproti referenčnímu období.  
 
Byla dohodnuta změna limitu pro kompenzaci regulačních poplatků z roku 2017 na rok 2018. 
Maximální výše úhrady poskytovateli za vykázané výkony regulačních poplatků nepřesáhne 
třicetinásobek počtu výkonů č. 09543 podle seznamu výkonů ve znění účinném v roce 2018. 
Tato část úhrady není uvedena přímo v příloze č. 3, ale je ponechána v obecné části v § 18, 
který je aplikován napříč celou úhradovou vyhláškou. U ambulantní specializované péče 
dochází k zavedení nové platby a to v případě vykázání výkonu klinického vyšetření u dětí ve 
věku od 6 do 18 let věku, které navýší základní úhradu výkonu o 30 Kč. Tato platba má za cíl 
nahrazení historického úbytku úhrad v důsledku zrušení regulačních poplatků u dětských 
pacientů.  
 
Do dohody bylo zasaženo v části stanovení hodnoty bodu pro hrazené služby poskytované 
zahraničním pojištěncům, kde v dohodě byla stanovena hodnota bodu, která neodpovídala 
maximální hodnotě bodu, které lze v rámci přílohy č. 3 dosáhnout. Hodnota bodu pro 
zahraniční pojištěnce se proto stanoví ve výši maximální hodnoty bodu, které lze u českých 
pojištěnců dosáhnout, tedy ve výši 1,23 Kč. 
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Nad rámce dohody došlo k doplnění výčtu odborností, které se považují za operační, pro které 
je stanovena specifická podmínka pro rozložení ordinačních hodin. Seznam operačních 
odborností vychází z dohody zdravotních pojišťoven a zástupců svazu ambulantních 
specialistů. Dále byla na základě připomínky od VZP zvýšena měsíční záloha ze 105 % 
úhrady za referenční období na 109 % úhrady za referenční období z důvodu technické chyby 
v dohodovacím řízení. 
 
Současně dochází k technickým změnám v textu, které však nemají vliv na význam dohody. 
 
K § 8 a příloze č. 4 
Stanoví se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení pro hrazené 
služby poskytované poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 603 a 604 podle seznamu 
výkonů. 
 
Segment poskytovatelů ambulantních gynekologických služeb došel v dohodovacím řízení 
k dohodě se zástupci zdravotních pojišťoven. Poskytovatelé ambulantních gynekologických 
služeb se dohodli, že maximální úhrada na jednoho unikátního pojištěnce je omezena 
průměrnou úhradou v referenčním období a zároveň je poskytovateli umožněn růst úhrady 
na jednoho unikátního pojištěnce ve výši 107 % průměrné úhrady na unikátního pojištěnce 
v referenčním období. Zároveň dochází k navýšení hodnoty bodu a navýšení úhrady 
pro poskytovatele, jejichž lékaři jsou držiteli dokladu celoživotního vzdělávání, za rozšířenou 
dostupnost v ordinačních hodinách. Další bonifikace hodnoty bodu je možná v případě, že 
poskytovateli je udělena akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu v oboru 
gynekologie. Posledním možným navýšením hodnoty bodu je doložením certifikátu ISO 9001 
(platného pro celé hodnocené období), který dokládá, že dané zařízení splňuje stanovená 
kritéria kvality. 
 
Dohoda dále bonifikuje ty poskytovatele, kteří alespoň u 50 % svých registrovaných 
pojištěnců dané zdravotní pojišťovny provedou v hodnoceném období preventivní prohlídku 
(tj. vykáží výkon č. 63050 podle seznamu výkonů). Toto ustanovení si klade za cíl zvyšování 
počtu pacientek, které absolvují preventivní prohlídky, a zvyšuje pravděpodobnost včasného 
záchytu závažných onemocnění. 
 
Nově jsou zde vytvořeny úhradové baličky za péči o registrované těhotné pojištěnky. Úhrady 
jsou stanoveny do tří variant podle fází probíhajícího těhotenství (trimestrů). Pro úhradu musí 
zároveň poskytovatel splnit předem dohodnutá kritéria. Oproti dohodě byla upravena textace 
jednotlivých dohodnutých balíčkových úhrad – význam zůstává stejný, jak je vyjádřen 
v dosažené dohodě. Úhradová vyhláška totiž nemůže odkazovat na výkony, které nejsou 
zařazeny do seznamu výkonů, proto je pouze stanovena hodnota těchto balíčků v korunách 
a dohodnuté podmínky (například nutnost vykázání signálního kódu) budou muset být 
stanoveny v úhradových dodatcích mezi zdravotní pojišťovnou a daným poskytovatelem. 
 
Do celkového výpočtu výše maximální úhrady bylo zařazeno několik nových proměnných. 
První z nich je index genetických vyšetření, který zohledňuje poměr těhotných pojištěnek, 
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na které byla vykázána genetická vyšetření v odbornostech 208 nebo 816. Oproti dohodě byl 
zvýšen poměr těhotných pojištěnek, na které byly vykázány výkony genetického vyšetření a 
počtu všech těhotných pojištěnek z 20 % na 30 %. Čím bude poměr pojištěnek s těmito 
výkony vyšší, tím nižší bude celkový limit maximální úhrady. Za druhé index ultrazvukových 
vyšetření se stejným zohledněním poměru vykázaných ultrazvukových vyšetření u 
registrovaných těhotných pojištěnek. Zároveň bylo zpřesněno znění dohody v dotčené příloze 
návrhu vyhlášky části A) bodu 4 písmenu h), že v případě, že neregistrující poskytovatel 
vykáže v průběhu těhotenství, některý z výkonů, které jsou součástí sjednaných balíčků při 
péči o těhotné pojištěnky, bude tato péče považována za extramurální péči. Cílem je zlepšení 
průchodu pacienta systémem a zároveň omezení poskytování nadbytečné péče. 
 
Nově je v dohodě formulována úhrada služeb asistované reprodukce domluvené balíčky – 
IVF. Do textu návrhu vyhlášky byla adaptována dohoda stanovením balíčkové úhrady 
vybraných hrazených služeb.  
 
V segmentu ambulantní gynekologické péče byla také dohodnuta změna limitu 
pro kompenzaci regulačních poplatků z roku 2017 na rok 2018.  
 
Na základě žádost zástupce segmentu ambulantní specializované péče bylo v bodě 3 písmenu 
h) dotčené přílohy upřesněno, že v případě výkonů č. 32410 a 32420 se jedná o snížení 
hodnoty bodu pouze pro odbornost 603, která tyto výkony také vykazuje. Dále byla na 
základě připomínky od VZP zvýšena měsíční záloha ze 106 % úhrady za referenční období na 
109 % úhrady za referenční období z důvodu technické chyby v dohodovacím řízení. 
 
K § 9 a příloze č. 11  
Stanoví se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení pro hrazené 
služby poskytované poskytovateli v oboru zubní lékařství. V příloze č. 11 je seznam výkonů 
poskytovatelů v oboru zubního lékařství s cenami těchto výkonů. 
 
Znění vyhlášky vychází z dohody uzavřené v tomto segmentu v rámci dohodovacího řízení. 
Do návrhu úhradové vyhlášky bylo příslušné znění dohody adaptováno s provedením kontroly 
souladu dohody s právními předpisy a veřejným zájmem. Oproti dohodě tak dochází 
u některých výkonů k upravení, či doplnění popisu výkonu, regulačního omezení, případně 
přesunu části textu z popisu do regulačních omezení.   
 
Dochází k navýšení úhrad za základní výkony, které jsou používány ve stomatologické péči, 
čímž by mělo dojít k podpoře dostupnosti zdravotních služeb v tomto segmentu. Nové 
nastavení úhrad také motivuje stomatology k péči o dětské pacienty a zároveň je zavedena 
platba za ošetření pojištěnce s poruchou autistického spektra či jinou psychiatrickou diagnózu, 
která zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření těchto pacientů. Dále dochází ke 
vzniku nových výkonů pro větší pokrytí plně hrazených služeb z veřejného zdravotního 
pojištění. 
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K navýšení úhrad došlo u těchto kódů:  
• 00900 Komplexní vyšetření zubním lékařem při registraci pojištěnce nebo při 

opakovaném založení zdravotnické dokumentace – ze 458 Kč na 490 Kč. 
• 00903 Vyžádané vyšetření odborníkem nebo specialistou -  z 200 Kč na 350 Kč. 
• 00904 Stomatologické vyšetření registrovaného pojištěnce do dne dosažení 10 let v 

rámci registrace a preventivní péče – ze 105 na 120 Kč.   
• 00906 Stomatologické vyšetření a ošetření pojištěnce do dne dosažení 6 let nebo 

registrovaného hendikepovaného pojištěnce – z 95 Kč na 110 Kč. 
• 00907 Stomatologické ošetření registrovaného pojištěnce od 6 let do dne dosažení 15 

let - z 68 Kč na 85 Kč. 
• 00908 Akutní vyšetření a ošetření neregistrovaného pojištěnce – i v rámci 

pohotovostní služby – z 310 Kč na 350 Kč. 
• 00914 Vyhodnocení ortopantomogramu – ze 70 Kč na 80 Kč.    
• 00916 Anestézie na foramen mandibulae a infraorbitale – ze 105 Kč na 115 Kč. 
• 00917 Anestézie infiltrační - z 85 Kč na 95 Kč.                                                                   
• 00920 Ošetření stálého zubu fotokompozitní výplní – z 500 Kč na 790 Kč. 
• 00924 Endodonické ošetření – dočasný zub – ze 176 Kč na 265 Kč. 
• 00931 Komplexní léčba chronických onemocnění parodontu v rámci pravidelné 

parodontologické péče - ze 700 Kč na 790 Kč. 
• 00932 Léčba chronických onemocnění parodontu – z 243 Kč na 295 Kč. 
• 00933 Chirurgická léčba onemocnění parodontu malého rozsahu – ze 420 Kč na 

450 Kč.  
• 00934 Chirurgická léčba onemocnění parodontu velkého rozsahu – z 1000 Kč na 

1 100 Kč. 
• 00938 Přechodné dlahy ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem – ze 44 Kč na 

60 Kč. 
• 00940 Přechodné dlahy ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem – ze 700 Kč na 

790 Kč. 
• 00944 Signální výkon epizody péče/kontaktu u pacientů od 18 let věku v souvislosti 

s vyšetřením v ordinaci zubního lékaře – ze 30 Kč na 45 Kč. 
• 00948 Zajištění suturou v rámci výkonu extrakce – ze 105 Kč na 130 Kč. 
• 00949 Běžná extrakce dočasného zubu – z 87 Kč na 130 Kč. 
• 00950 Extrakce stálého zubu nebo dočasného moláru s neresorbovanými kořeny – z 

200 Kč na 310 Kč. 
• 00951 Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu – z 525 Kč na 595 Kč. 
• 00952 Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu – z 1 155 Kč na 1 225 Kč. 
• 00955 Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní a jejího okolí malého rozsahu ze 420 Kč 

na 450 Kč. 
• 00957 Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu – ze 420 Kč na 

450 Kč. 
• 00959 Intraorální incize – ze 120 Kč na 150 Kč. 
• 00963 Injekce i. m., i. v., i. d., s. c. – z 53 Kč na 100 Kč. 
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• 00970 Sejmutí fixní náhrady – za každou pilířovou konstrukci – ze 115 Kč na  140 Kč. 
• 00971 Provizorní ochranná korunka – z 69 Kč na 180 Kč. 
• 00973 Úprava snímatelné náhrady v ordinaci – z 39 Kč na 55 Kč. 
• 00981 Diagnostika ortodontických anomálií – z 600 Kč na 630 Kč. 
• 00982 Zahájení léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem na 1 

zubní oblouk – z 1 300 Kč na 1 365 Kč.  
• 00983 Kontrola léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického 

aparátu – z 800 Kč na 840 Kč. 
• 00984 Kontrola léčby ortodontických anomálií jinými postupy než s použitím fixního 

ortodontického aparátu – z 210 Kč na 221 Kč. 
• 00985 Ukončení léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického 

aparátu – ze 700 Kč na 735 Kč. 
• 00986 Kontrola ve fázi retence nebo aktivní sledování ve fázi růstu a vývoje – 

z 220 Kč na 231 Kč. 
• 00987 Stanovení fáze růstu – z 53 Kč na 56 Kč. 
• 00988 Analýza telerentgenového snímku lbi – ze 116 Kč na 122 Kč.  
• 00989 Analýza ortodontických modelů – ze 315 Kč na 330 Kč. 
• 00990 Diagnostická přestavba ortodontického modelu – ze 473 Kč na 497 Kč. 
• 00991 Nasazení prefabrikovaného intraorálního oblouku – ze 173 Kč na 182 Kč. 
• 00992 Nasazení extraorálního tahu nebo obličejové masky – z 210 Kč na 220 Kč. 
• 00993 Navázání parciálního oblouku – ze 300 Kč na 315 Kč. 
• 00994 Zahájení léčby ortodontických anomálií malým fixním ortodontickým aparátem 

na 1 zubní oblouk – z 900 Kč na 945 Kč.  
 
Současně se zvýšením úhrad dochází k technickým změnám v textu některých výkonů, úpravě 
názvu samotného výkonu, změně regulačních omezení, vzniku nových výkonů nebo rušení 
dosavadních výkonů. 
 
Novými výkony jsou: 

• 00926 Endodontické ošetření – stálý zub – v rozsahu molárů a premolárů s úhradou 
265 Kč. 

• 00944 Signální výkon epizody péče/kontaktu u pacientů od 18 let věku v souvislosti 
s vyšetřením v ordinaci zubního lékaře s úhradou 45 Kč. 

• 00964 Konzervativní léčba temporomandibulárních poruch specialistou chirurgem 
s úhradou 600 Kč. 

• 00976 Stomatologické vyšetření a ošetření pojištěnce s poruchou autistického spektra 
či jinou psychiatrickou diagnózou s úhradou 498 Kč.  

• 00977 Aplikace prefabrikované korunky na dočasný zub s úhradou 600 Kč. 
• 00978 Sedace nezletilého pojištěnce midazolamem při ambulantním stomatologickém 

ošetření s úhradou 900 Kč. 
• 00979 Sedace nezletilého pojištěnce oxidem dusným při ambulantním 

stomatologickém ošetření s úhradou 500 Kč.  
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Dochází ke zrušení těchto výkonů: 

• 00912 Náplň slinné žlázy kontrastní látkou. 
• 00918 Ošetření zubního kazu u dětí do 15 let, u těhotných a kojících žen – stálý zub. 
• 00923 Konzervativní léčby komplikací zubního kazu – stálý zub. 
• 00966 Signální výkon informace o vydání Rozhodnutí o dočasné pracovní 

neschopnosti nebo Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče). 
• 00967 Signální výkon informace o vydání Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní 

neschopnosti nebo Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče). 
 
K § 10 a příloze č. 5 
Stanoví se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení pro hrazené 
služby poskytované poskytovateli ambulantní zdravotní péče ve vyjmenovaných 
odbornostech (tj. v odbornostech 222, 801, 802, 806, 807, 808, 809, 810, 812 až 823 podle 
seznamu výkonů).  
 
Znění vyhlášky pro poskytovatele ambulantní zdravotní péče ve vyjmenovaných 
odbornostech vychází z dohody z dohodovacího řízení. Do dohody bylo zasaženo v bodě 2 
písmenu c), kde bylo opraveno datum podmínky doložení zapojení poskytovatele do systému 
elektronického zpracování, archivace a distribuce obrazových dat z 31. ledna 2020 na 
31. ledna 2021, jelikož bylo ze strany účastníků dohodovacího řízení potvrzeno, že se jedná 
o tiskovou chybu.  
 
V segmentu radiodiagnostických služeb dohoda navazuje na úhradový mechanismus, který 
byl uplatňován i v roce 2019, kdy výsledná úhrada je stanovena úhradou za poskytnuté 
výkony s výslednou hodnotou bodu, která je součtem variabilní a fixní složky úhrady, 
přičemž variabilní složka úhrady je závislá na poměru průměrného počtu bodů na unikátního 
ošetřeného pojištěnce v referenčním a hodnoceném období. Výkony mamografického 
screeningu a screeningu děložního hrdla zůstanou zachovány výkonově s valorizovanou 
hodnotou bodu. 

Základní hodnota bodu v subsegmentu radiodiagnostických služeb může být zvýšena o 0,01 
Kč, pokud poskytovatel alespoň u jednoho pracoviště (IČP) v dané odbornosti poskytuje 
hrazené služby po celé hodnocené období v rozsahu alespoň 35 hodin rozložených do 5 
pracovních dnů týdně.  

V segmentu laboratorních služeb dohoda navazuje na úhradový mechanismus z roku 2019, 
tj. výkonový způsob úhrad se stanovením maximální úhrady. Výkony č. 09119 a 97111 podle 
seznamu výkonů, jsou nadále hrazeny výkonově a mají stanoven samostatný maximální limit 
úhrady, dochází k navýšení hodnoty body těchto výkonů z 1,03 Kč na 1,08 Kč. Hodnota bodu 
je odlišně stanovena pro odbornost 802 podle seznamu výkonů (0,85 Kč pro držitele 
osvědčení o akreditaci či o auditu, jinak 0,40 Kč), 816 podle seznamu výkonů (0,80 Kč) a pro 
ostatní odbornosti podle seznamu výkonů (0,72 Kč pro držitele osvědčení o akreditaci či 
o auditu, jinak 0,40 Kč). Nově pak oproti roku 2019 byl přidán úhradový vzorec pro 
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poskytovatele, u kterých poklesla v referenčním období skutečná hodnota bodu pod hodnotu 
minimální hodnoty bodu, tak aby bylo zajištěno, že poskytnutá péče bude uhrazena alespoň 
tak, aby byly pokryty náklady na ni vynaložené a zároveň přiměřený zisk. 

Nad rámec dohody byla doplněna hodnota bodu pro odbornost 808, jinak by došlo k tomu, že 
pro tuto odbornost nebude vůbec hodnota bodu stanovena. Dále nad rámec dohody byla 
upřesněna výše hodnoty bodu pro všechny odbornosti uvedené v dotčené příloze návrhu 
vyhlášky. V případě ošetření zahraničních pojištěnců se pro odbornosti uvedené v bodu 2 
písm. e) až g) dochází nad rámec dohody ke stanovení hodnot bodu ve výši hodnot bodu 
uvedených v bodu 2 písm. e) až g), tedy stejné hodnoty bodu jako pro české pojištěnce. Dále 
byla na základě připomínky od VZP zvýšena měsíční záloha ze 106 % úhrady za referenční 
období na 109 % úhrady za referenční období z důvodu technické chyby v dohodovacím 
řízení. 
 
K § 11 a příloze č. 6 
Stanoví se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení pro hrazené 
služby poskytované poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 911, 914, 916, 921, 925 a 
926 podle seznamu výkonů. V tomto segmentu nebylo dosaženo dohody. 
 
V části A je regulační omezení opět nastaveno na maximální úhradě, která se vypočte jako 
počet unikátních pojištěnců násobených průměrnou úhradou na jednoho unikátního pojištěnce 
v referenčním období a dále násobeno indexem navýšení 1,06. Tento úhradový mechanismus 
při nezměněné produkci nesnižuje úhradu, ke snížení úhrady dochází pouze v případě zvýšení 
průměrné úhrady na unikátního pojištěnce oproti referenčnímu období. Pokud ale dojde ke 
změně struktury péče (nově nasmlouvané výkony atd.), která by mohla vychylovat průměrnou 
úhradu od referenční průměrné úhrady, zdravotní pojišťovna zohlednění tuto změnu 
ve výpočtu a k regulaci úhrady nedojde. Výpočet celkové výše úhrady bude i nadále 
zahrnovat zohlednění mimořádně nákladných pojištěnců. Pokud úhrada za mimořádně 
nákladné pojištěnce (pětinásobek průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce v 
referenčním období) v hodnoceném období převýší úhradu za mimořádně nákladné pojištěnce 
v referenčním období, bude poskytovateli tato úhrada zaplacena.  
 
Oproti roku 2019 byla u odborností 911, 916, 921 a 925 navýšena hodnota bodu o 0,02 Kč, 
u odbornosti 914 dochází k navýšení 0,09 Kč. Stále je ponecháno zohlednění úhrady za péči o 
pacienty v terminálním stavu u odbornosti 925 podle seznamu výkonů nad rámec maximální 
úhrady, tak aby byla podpořena možnost péče o pacienty v terminálním stavu v domácí péči. 
 
Celková výše úhrady bude navýšena, stejně jako v ostatních segmentech, částečně plošně 
a částečně ve vazbě na splnění kvalitativních kritérií (pokud podíl unikátních ošetřených 
pojištěnců ošetřených v hodnoceném období s některou z vyjmenovaných diagnóz podle 
mezinárodní klasifikace nemocí překročí 25 %, navýší se hodnota bodu odbornosti 925 
o 0,04 Kč, nedochází pouze ke zvýšení hodnoty bodu, ale i celkové výše úhrady v případě, že 
podíl výkonů v době mezi 22 a 6 hodinou a v den pracovního klidu nebo pracovního volna je 
alespoň 25 %, dále v případě, že podíl vybraných materiálových výkonů je alespoň 35 % a 
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dále v případě, že podíl počtu ošetřených s vybranými diagnózami překročí 25 %). Při splnění 
všech kvalitativních kritérií může být celková výše úhrady navýšena až o 21 %. 
 
V rámci úhrad zdravotních služeb v odbornosti 926 (domácí specializovaná paliativní péče) 
budou výkony č. 80090 a 80091 podle upravených výkonů v seznamu výkonů hrazeny 
s hodnotou bodu 1,04 Kč. Maximální celková výše úhrady i nadále vychází z toho, že 
průměrně by měla být tato péče poskytována 30 dnů u dospělých a nově 180 dnů u dětských 
pacientů. Současně se i toto zohlednění promítlo do rozšíření vzorce pro výpočet maximální 
úhrady. 
 
Dále dochází pro výkony přepravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů 
k navýšení hodnoty bodu na 1 Kč (o 0,06 Kč). Jelikož došlo k přepočtu výkonu přeprava 
zdravotnického pracovníka v návštěvní službě v seznamu zdravotních výkonů, výkon by měl 
být ohodnocen 1 Kč. 
 
K § 12 a příloze č. 7 
Stanoví se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení pro hrazené 
služby poskytované poskytovateli ambulantní zdravotní péče v odbornostech 902 a 917 podle 
seznamu výkonů. 
 
Znění vyhlášky vychází ze znění dohody uzavřené v dohodovacím řízení. V odbornostech 902 
a 917 podle seznamu výkonů bude pokračováno v užívání úhradového mechanismu 
používaného i v roce 2019. Index navýšení byl dohodnut na 1,04. V roce 2020 budou opět 
zohledněny mimořádně nákladní pacienti, a to v rozšířeném spektru diagnóz (nově navíc např. 
systémové atrofie postihující primárně centrální nervovou soustavu, poranění ramena a paže, 
cévní nemoci mozku aj.). Jedná se o snahu podpořit péči o komplikované pacienty, kteří 
vyžadují opakované a finančně náročné ošetření, které významně překračuje průměrnou 
finanční náročnost péče o pacienty. 
 
Celková výše úhrady bude navýšena částečně plošně a částečně koeficientem navýšení, který 
zohledňuje dohodnutá kvalitativní kritéria (podíl počtu výkonů fyzikální terapie bez nutnosti 
aktivní přítomnosti fyzioterapeuta po celou dobu trvání výkonu bude menší než 50 %, počet 
vykázaných výkonů 21221 – léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě nebo 
21415 – Mobilizace páteře a periferních kloubů na celkovém počtu výkonů bude nejméně 
14 %). Další navýšení bude možné v případě, že podíl počtu ošetřených unikátních pojištěnců 
v hodnoceném období s vybranými diagnózami na celkovém počtu ošetřených pacientů 
překročí 5 %.  

Do dohody bylo zasaženo na základě připomínky od VZP, kde byla zvýšena měsíční záloha 
ze 106 % úhrady za referenční období na 109 % úhrady za referenční období z důvodu 
technické chyby v dohodovacím řízení. 
 
Nad rámec dohody dochází pro výkony přepravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu 
výkonů k navýšení hodnoty bodu na 1 Kč (o 0,06 Kč). Jelikož došlo k přepočtu výkonu 
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přeprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě v seznamu zdravotních výkonů, což 
v době uzavírání dohody nebylo známo, výkon by měl být ohodnocen 1 Kč. 
 
K § 13 a příloze č. 8 
U poskytovatelů dialyzační péče bylo dosaženo dohody v dohodovacím řízení. V segmentu 
dialyzační péče bude pokračováno v zavedeném hodnocení kvality, které je založeno 
na reportování a vyhodnocení dat dialyzovaných pacientů. Zde bylo nutno zasáhnout do 
dohody, neboť nelze výši úhrady podmiňovat aktivitou či neaktivitou soukromé společnosti 
(Česká nefrologická společnost). Dikce přílohy proto byla upravena tak, že data budou 
reportována podle individuální dohody zdravotní pojišťovny a poskytovatele v rámci 
úhradových dodatků. Zároveň je ze strany zdravotní pojišťovny vyhodnocováno, zda daný 
poskytovatel plní stanovená kvalitativní kritéria. Na základě této dohody budou poskytovatelé 
dialyzační péče hrazeni stejně jako v roce 2019 výkonově s tím, že hodnota bodu bude 
navýšena o 0,02 Kč, pokud poskytovatel reportuje kvartálně výsledky jím poskytované 
dialyzační péče. Dále byla zapracována do znění návrhu úhradové vyhlášky dohodnutá 
kvalitativní kritéria. Parametry kvality budou posuzovány dle dohodnutých kritérií dialyzační 
léčby.  
 
Neboť není přípustné, aby úhrady veřejných prostředků vyplývaly z nezávazných číselníků 
zdravotních pojišťoven, které se navíc mohou v čase měnit (přičemž úhrada musí být 
stanovena jasně a předvídatelně), musela být upravena část B bodu 1 této přílohy na předem 
dohodnuté balíčky pro podporu včasného zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci 
ledviny se stanovenou úhradou. Význam této části byl zachován. 
 
Nad rámec dohody dochází k odstranění textu zpřesňujícího výčet zdravotnických 
kontraindikací, které vylučují vykázání dohodnutých balíčků. Jedná se o tyto kontraindikace:  

i. Předpokládaná doba přežití nemocného je menší než jeden rok, 
ii. Reverzibilní renální selhání, 

iii. Jaterní cirhóza (Child-Pugh skóre je B-C), 
iv. Přítomnost chronických infekcí (nevyléčitelná tuberkulóza, AIDS, HIV infekce 

s výjimkou nemocných s negativní virémií, nevyléčitelná (replikující) HBV či HCV), 
v. Pokročilá CHOPN, zejména se závislostí na kyslíku, 

vi. Pokročilé chronické srdeční selhání s EF (ejekční frakce) < 20%, závažné neřešitelné 
postižení koronárních tepen, 

vii. (medikamentózně) nekontrolovatelné psychiatrické onemocnění, 
viii. Aktivní abúzus, 

ix. Nedostatek kognitivní kapacity k činění zodpovědných rozhodnutí, 
x. Pokročilá obliterativní choroba periférních cév, 

xi. Morbidní obezita (obvykle BMI > 40 kg/m2), 
xii. Nevyléčené maligní onemocnění nebo 

xiii. Prokazatelné non-compliance nemocného s léčebným režimem/medikací. 
 
K § 14  
Stanoví se hodnota bodu pro hrazené služby poskytované poskytovateli zdravotnické 
záchranné služby a poskytovateli přepravy pacientů neodkladné péče.  
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U segmentu zdravotnické záchranné služby a přepravy pacientů neodkladné péče bylo 
dosaženo dohody. Dohoda spočívá v pokračování ve výkonovém způsobu úhrady 
a v navýšení hodnoty bodu jak pro zdravotní, tak pro dopravní výkony.  
 
K § 15 
Stanoví se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení pro hrazené 
služby poskytované poskytovateli zdravotnické dopravní služby. 
 
V segmentu zdravotnické dopravní služby vychází znění vyhlášky z dohody z dohodovacího 
řízení. Nadále bude používán výkonový způsob úhrady bez limitů. 
 
Výkon přepravy č. 69 podle seznamu výkonů, bude v roce 2020 hrazen s hodnotou bodu 
1 Kč.  
 
K § 16 
Stanoví se hodnota bodu pro hrazené služby poskytované poskytovateli v rámci lékařské 
pohotovostní služby ve výši 1,00 Kč obdobně jako v roce 2019. Pro stanovení výše úhrady 
hrazených služeb poskytovaných poskytovateli v rámci pohotovostní služby v oboru zubní 
lékařství se použije § 9. 
 
K § 17 
Stanoví se výše úhrad hrazených služeb poskytovaných poskytovateli komplexní lázeňské 
léčebně rehabilitační péče, příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče, péče 
v ozdravovnách. 
 
Výše úhrady je stanovena na základě dohody uzavřené v dohodovacím řízení. Úhrada 
za jeden den pobytu jak pro komplexní, tak pro příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační 
péči pro dospělé i pro děti bude stanovena ve výši úhrady za jeden den pobytu v roce 2019 
navýšené o 4 %.  
 
V případě ozdravoven je výše úhrady za jeden den pobytu navýšena o 4 % oproti roku 2019. 
 
V dohodě dochází k odstranění části kompenzující zrušený regulační poplatek. Ministerstvo 
zdravotnictví ve veřejném zájmu rozhodlo tento kompenzující poplatek zachovat. 
 
K § 18 
Stanoví se úhrada ve výši 30 Kč za každý vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný signální 
výkon klinického vyšetření. Úhrada poskytovateli za tento výkon nepřekročí objem 
vybraných regulačních poplatků tohoto typu v roce 2018. Tato úhrada se nezapočítává 
do žádného omezení, jako je maximální výše úhrad atd. 
 
K § 19 
Stanoví se úhrada ve výši 15 Kč za každý vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný signální 
výkon výdeje jednoho druhu léčivého přípravku, základní dispenzace a související 
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administrativa. Tento výkon může poskytovatel zdravotní pojišťovně vykázat nejvýše tolikrát, 
kolik položek na receptu vydal v roce 2018 od jejích pojištěnců. Dále ministerstvo chce 
dodržet slib a kompenzovat vzniklé náklady s elektronizací receptů, proto po skončení 
hodnoceného období zdravotní pojišťovna uhradí poskytovateli 10 Kč za každé převedení 
listinného receptu (včetně receptu s modrým pruhem) do elektronické podoby. Výše úhrady je 
koncipována tak, aby pokryla náklady i za elektronizace receptů z veřejného zdravotního 
pojištění nehrazených. 
 
Ztotožněným pojištencem se rozumí pojištěnec ztotožněný proti Registru obyvatel (ROB), 
což je jeden ze základních registrů ČR a jediný zdroj referenčních dat, který státní instituce 
v ČR musí využívat. Ztotožňování pacienta probíhá primárně podle jména, příjmení a data 
narození, které jsou zadávány nebo jsou údaje převzaty z evidence. Pokud nedojde ke 
ztotožnění, pacient neuvidí takto vystavený eRecept či zdigitalizovaný listinný recept 
v přehledu svých eReceptů a nebude takto uložený elektronický záznam o receptu viditelný 
ani v lékovém záznamu pacienta přístupném ostatním zdravotníkům. 
 
Ztotožňování pacienta je nutné k jednoznačnému přiřazení konkrétního eReceptu či 
elektronického záznamu receptu konkrétnímu člověku tak, aby se stoprocentně zamezilo 
tomu, že by někdo omylem mohl vidět i cizí recepty s předepsanými léky.  
 
K § 20 
Došlo ke sloučení 3 §, které všechny stanovují výši úhrady pro konkrétní výkony, případně 
odbornosti. V odstavci 1 se stanoví úhrada ve výši 10 000 Kč za každý poskytovatelem 
vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 78890 podle seznamu výkonů (signální 
výkon indikace odběru orgánu nebo orgánů od zemřelého dárce). Tato úhrada se nezapočítává 
do výše úhrady za hrazené služby stanovené v příloze č. 1 vyhlášky. Stejně jako v roce 2019 
tedy dochází k bonifikaci za odběr orgánů. Smysl tohoto výkonu je označit nemocnici, která 
provedla indikaci odběru orgánu nebo orgánů od zemřelého dárce. Úhrada za tento signální 
výkon má podpořit ty poskytovatele, kteří aktivně vyhledávají možné dárce a přispívají 
k rychlé indikaci a včasnému poskytnutí orgánu příjemci. 
 
V odstavci 2 se stanoví hodnota bodu pro odbornost 005 – nemocniční lékárenství ve výši 
1 Kč, stejně jako v roce 2019.  
 
V odstavci 3 se stanoví hodnota bodu pro odbornost 006 – klinická farmacie ve výši 1 Kč. 
 
V odstavci 4 je definována úhrada za nově vzniklý výkon č. 09564 podle seznamu výkonů, 
který má hradit nemocnicím zvýšené náklady za péči o pojištěnce přivezené zdravotnickou 
záchrannou službou, a tím zabránit v minulosti častým případům odmítnutí přijetí těchto 
převážených pojištěnců.  
 
K § 21 
V souladu se zmocněním se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad a regulačních omezení na celý 
kalendářní rok, a proto se nabytí účinnosti této vyhlášky stanoví k 1. lednu 2020. 
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