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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

OBECNÁ ČÁST 

 

Název: Návrh vyhlášky o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely 

přerozdělování 

 

 

Podle schváleného Plánu přípravy vyhlášek na rok 2019 se k tomuto materiálu nezpracovává 

hodnocení dopadů regulace (RIA).  

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 

 

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

prováděcím předpisem k zákonu č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, 

ve znění zákona č. 145/2017 Sb. (dále jen „zákon“), který Ministerstvo zdravotnictví vydává 

společně s Ministerstvem financí. 

 

Smyslem navrhované právní úpravy je aktualizovat zavedený jednotný a jednoznačný systém 

oceňování vykázaných a uznaných zdravotních služeb pro účely přerozdělování pojistného na 

veřejné zdravotní pojištění, podle kterého všechny zdravotní pojišťovny postupují při 

oceňování shodně.  

 

Dotčenou vyhlášku je nutné vydat ve Sbírce zákonů v takovém termínu, aby zdravotní 

pojišťovny mohly ocenit své nákladné pojištěnce podle § 21c zákona, tedy aby mohly ocenění 

provést včas tak, aby se dané ocenění mohlo promítnout do příslušných výročních zpráv. Je 

přitom nutno dodržet lhůtu pro předložení výročních zpráv Poslanecké sněmovně Parlamentu 

České republiky. Té se mají podle ustanovení § 6 odst. 11 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné 

zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 15 odst. 11 

zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních 

pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, předkládat vládou schválené návrhy výročních 

zpráv zdravotních pojišťoven v návaznosti na termíny projednávání návrhu státního rozpočtu 

a státního závěrečného účtu. Z toho důvodu Ministerstvo zdravotnictví obvykle vyžaduje 

předložení zmíněných návrhů výročních zpráv ve lhůtě do 30. dubna. 

 

Nový přesnější způsob oceňování doplnil nový způsob přerozdělování s využitím 

farmaceuticko-nákladových skupin zavedený od 1. ledna 2018. 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, 

včetně souladu se zákonným zmocněním 

 

Předkládaný návrh vyhlášky respektuje rozsah a meze zákonného zmocnění stanoveného 

v § 21f písm. d) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění 

zákona č. 145/2017 Sb., a je zpracován v mezích prováděného zákona. 
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3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

 

Návrh vyhlášky neimplementuje právo Evropské unie a není v rozporu s předpisy Evropské 

unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie. Právní předpisy Evropské unie problematiku upravenou návrhem vyhlášky 

nechávají plně v kompetenci členských států. Návrh vyhlášky je tak plně slučitelný s právem 

Evropské unie. 

 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 

Navrhovaná vyhláška naváže na dosavadní vyhlášku č. 102/2019 Sb., o způsobu oceňování 

nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování. 

 

Vyhláška o způsobu oceňování zdravotních služeb vykázaných vždy v příslušném kalendářním 

roce, byla poprvé vydána v roce 2018 a počítá se s její roční periodicitou. Tento návrh vyhlášky 

představuje třetí ze zmíněných ročně vydávaných vyhlášek upravujících způsob oceňování, a 

to ve vztahu ke zdravotním službám vykázaným zdravotním pojišťovnám v kalendářním roce 

2019. Současný návrh zachovává způsob oceňování nastavený v loňském roce, pouze 

aktualizuje některé údaje v návaznosti na vyhlášku č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, 

výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018 (dále jen „úhradová 

vyhláška“) a zpřesňuje ocenění ambulantních zdravotních služeb poskytnutých poskytovateli 

akutní lůžkové péče. 

 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, 

ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady, 

včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 

slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

 

Navrhovaná právní úprava nepředstavuje zvýšené nároky na státní rozpočet a ostatní veřejné 

rozpočty. Navrhovaná úprava oceňování nemá vliv na objem prostředků v systému veřejného 

zdravotního pojištění ani na jeho koncové výdaje (na výdaje zdravotních pojišťoven vůči 

poskytovatelům zdravotních služeb a pojištěncům). Pokud jde o vliv na objem prostředků, které 

z přerozdělování obdrží jednotlivé zdravotní pojišťovny, tato vyhláška je pouze jedním 

z faktorů, které do výpočtu definovaného zákonem vstupují. Celkovou platbu pro jednotlivé 

zdravotní pojišťovny tedy sice ovlivňuje, nikoliv ale rozhodujícím způsobem.  

 

Návrh nepředpokládá dopady na podnikatelské prostředí, sociální dopady (včetně dopadů 

na rodiny a specifické skupiny obyvatel) ani dopady na životní prostředí.  

 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 

Návrh vyhlášky nezasahuje a ani nemůže zasáhnout do zásady zákazu diskriminace 

ani do oblasti rovnosti mužů a žen. 
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7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

 

Návrh vyhlášky nezakládá žádný nový sběr osobních údajů ani nevytváří nové způsoby 

zpracování osobních údajů.  

 

8. Zhodnocení korupčních rizik. 

 

Návrh vyhlášky s ohledem na svůj věcný obsah nezakládá a ani nepředpokládá založení 

korupčních rizik ani jejich nárůst. 

 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Navrhovaná právní úprava nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBL9DZ72E)



8 
 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K § 1 

V souladu se zmocněním se definuje předmět úpravy návrhu vyhlášky. Vyhláška stanoví 

způsob oceňování vykázaných zdravotních služeb pro účely přerozdělování prostředků systému 

veřejného zdravotního pojištění. Ocenění vykázaných zdravotních služeb je jedním ze vstupů 

přerozdělování pojistného, bez něhož toto přerozdělování nelze vůbec provádět. 

 

K § 2 a příloze k vyhlášce 

Odstavec 1 stanovuje, že zdravotní pojišťovny pro účely přerozdělování oceňují náklady na 

zdravotní služby vykázané v roce 2019 v souladu s jinými právními předpisy. Jinými právními 

předpisy je zde myšlen především zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o 

změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vyhláška 

č 134/1998, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění 

pozdějších předpisů, a také příslušná úhradová vyhláška.  

Jedná se o základní postup při oceňování zdravotních služeb vykázaných a zdravotní 

pojišťovnou uznaných v roce 2019. Jednotlivá písmena tohoto ustanovení oceňující zdravotní 

pojišťovna využívá postupně. Nejprve tedy všechny zdravotní služby, které odpovídají odstavci 

1, jsou oceněny příslušnou pevně danou (minimální) paušální sazbou ošetřovacího dne. 

Vzhledem k tomu, že tabulka minimálních paušálních sazeb uvedených v úhradové vyhlášce 

pro rok 2019 nebyla oproti roku 2018 valorizovány o stanovených 7 % růstu hodnoty 

ošetřovacích dnů, došlo k její valorizaci o stanovený sedmiprocentní růst a o příplatky za 

směnnost tak, aby odpovídala reálnému růstu paušálních sazeb. Valorizovaná tabulka byla 

vložena do přílohy k této vyhlášce. 

Následuje ocenění zdravotních služeb hrazených paušálně kapitační platbou. Kvůli zachování 

jednoduchosti oceňování byla pro ocenění zvolena jednotná základní kapitační platba ve výši 

48 Kč, jelikož se jedná o minimální výši kapitační platby, kterou mohou poskytovatelé v oboru 

všeobecné praktické lékařství a poskytovatelé v oboru praktické lékařství pro děti a dorost 

dostat. 

Následně jsou všechny zdravotní služby, u nichž je úhrada stanovena v úhradové vyhlášce pro 

rok 2019 přímo částkou v korunách, oceněny touto částkou, s výjimkou zdravotních služeb 

zahrnutých do kapitační platby, které již byly oceněny podle odstavce 3. Zdravotní výkony 

oceněné podle jednoho z odstavců 2 až 4 tedy již dále nevstupují do oceňování výkonového 

součinem počtu bodů a hodnoty bodu podle odstavce 5. 

Zdravotní služby, které nebyly doposud oceněny, ale je možné je ocenit součinem počtu bodů 

podle seznamu zdravotních výkonů a hodnoty bodu (stanovené v § 3), jsou poté tímto 

způsobem oceněny. Nakonec se oceňují zdravotní služby, které nebylo možné ocenit žádným 

z předchozích způsobů, a to skutečnou výší úhrady. Jedná se tedy o zbytkovou kategorii, podle 

které se ocení veškerá produkce, kterou nebylo možné ocenit některým z předchozích způsobů. 

Důvodem pro zvolený postup je, aby zdravotní služby byly oceněny jednotným způsobem 

u všech zdravotních pojišťoven, a přitom způsobem, který je co možná věrný způsobu hrazení 

daných služeb stanovenému úhradovými předpisy. 
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Důvodem, proč nebyla zvolena varianta, kdy by veškeré zdravotní služby byly oceněny 

skutečnou výší úhrady, bylo, že by tak nebylo zohledněno, zda zdravotní pojišťovna 

se svěřenými prostředky nakládá hospodárně ve srovnání s ostatními pojišťovnami. Důvodem, 

proč nejsou všechny zdravotní služby oceněny výkonově shodnou hodnotou bodu, je to, že 

zdravotní služby ve skutečnosti tímto způsobem nejsou hrazeny a výsledek by se proto příliš 

lišil od skutečných úhrad v systému zdravotní péče, což by mohlo mít negativní vliv na 

přerozdělování a na soulad příjmové a výdajové stránky zdravotních pojišťoven.  

Podle § 2 (resp. § 3) se budou pro účely přerozdělování oceňovat všechny zdravotní služby 

vykázané zdravotní pojišťovně v roce 2019. Za datum vykázání je považováno přijetí 

vyúčtování zdravotních výkonů a služeb zdravotní pojišťovnou. 

 

K § 3 

Na základě shody Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP ČR) a Svazu zdravotních 

pojišťoven ČR (SZP ČR) na odstranění všech výjimek a zjednodušení oceňování byla ve 

spolupráci MZ, VZP ČR a SZP ČR v roce 2018 vypracována základní struktura § 3, podle které 

se zdravotní služby při oceňování sdružují do skupin oceňovaných společnou hodnotou bodu. 

Tato struktura v letošním roce dostála některých změn, neboť bylo nutné zpřesnit ocenění 

ambulantní péče poskytované u poskytovatelů akutní lůžkové péče (viz přiložená tabulka) a 

dále ocenění radiodiagnostické péče, u kterého ocenění v minulých letech neodpovídalo 

úhradám.  

 

Ocenění nově 

navrhované1 

Ocenění 

původní2 

Skutečné 

úhrady 2018 

Ocenění nově 

navrhované/skutečné 

úhrady  

Ocenění 

původní/skutečné 

úhrady 

32 477 364 929 40 496 688 150 33 240 623 716 98 % 122 % 
1 ocenění nemocničních ambulancí diferencovanou hodnotu bodu dle hodnoty bodů ambulancí mimo 

nemocnice 
2 ocenění nemocničních ambulancí jednotnou hodnotou bodu 

 

Mimo tuto zásadní změnu došlo v návrhu k aktualizaci jednotlivých odkazů na hodnoty bodu 

podle úhradové vyhlášky na rok 2019 a k drobným změnám v textaci některých odkazů. 

 

Podle odstavce 1 se oceňují zdravotní služby poskytované poskytovateli akutní lůžkové péče, 

které není možné ocenit podle § 2 odstavců 1, 2 a 3, od letošního roku s výjimkou ambulantní 

péče poskytované poskytovateli lůžkové péče. 

 

Pokud jde o strukturu odstavce 2, písmeno a) představuje služby gynekologů, písmeno b) 

vyděluje zvlášť služby hemodialyzační péče, protože jde o poměrně specifický a přitom 

nákladný segment, písmeno c) slučuje co do oceňování záchrannou službu a přepravu pacientů 

neodkladné péče. Písmeno d) představuje služby pohotovosti ve všech odbornostech, písmeno 

e) vychází z vlastního řádku ve zdravotně pojistném plánu. Písmeno f) slouží k oceňování těch 

zdravotních služeb poskytovaných praktickými lékaři, které nespadají pod kapitační platbu. 
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Písmena g), h) a i) představují komplementární péči, v případě písmena g) jde o základní 

zobrazovací metody, písmeno h) slouží k oceňování magnetických rezonancí a počítačové 

tomografie, písmeno i) slouží k oceňování laboratoří. Písmeno j) oceňuje domácí péči a další 

sesterské odbornosti, písmeno k) rehabilitační péči, písmeno l) představuje služby přepravy 

poskytované poskytovateli přepravy. Písmeno m) slouží k ocenění následné intenzivní péče, 

následné ventilační péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče. Písmeno n) slouží za 

prvé k ocenění ostatních ambulantních specializovaných služeb, které nejsou zmíněny dříve, za 

druhé k ocenění péče v odbornosti 806 a pak k ocenění následné a dlouhodobé péče, kterou 

nelze ocenit podle § 2 odstavce 2 minimální paušální sazbou ošetřovacího dne. 

 

Mimo již uvedených skutečností je třeba uvést, že veškeré hodnoty bodu uvedené v § 3 jsou 

převzaty ze souvisejícího ustanovení úhradové vyhlášky pro příslušný rok, tj. z úhradové 

vyhlášky pro rok 2019 s výjimkou hodnoty bodu stanovené v odstavci 1, která je stanovena ve 

výši maximální hodnoty bodu podle cenového předpisu č. 1/2019 DZP, zveřejněného 

ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví č. 11/2018. Pro akutní lůžkovou péči není použitá platná 

hodnota bodu v úhradové vyhlášce, z důvodu, že tato hodnota bodu nebyla pro rok 2019 

v úhradové vyhlášce valorizována, ačkoliv úhrady akutní lůžkové péče rostly tempem 10 % 

podle zdravotně pojistného plánu. Místo této neaktualizované hodnoty bodu byla tudíž použita 

maximální hodnota bodu z cenového předpisu, která lépe odpovídá realitě. U ostatních hodnot 

bodu se odkazuje na následující ustanovení:  

Odst. 2 

a) hodnota bodu stanovená v příloze č. 4 části A bodu 1 úhradové vyhlášky, 

b) hodnota bodu stanovená v příloze č. 8 části A bodu 1 úhradové vyhlášky, 

c) hodnota bodu stanovená těmto poskytovatelům v § 12 úhradové vyhlášky, 

d) hodnota bodu stanovená v § 14 úhradové vyhlášky, 

e) hodnota bodu stanovená v příloze č. 1 části B bodu 3 písm. b) úhradové vyhlášky, 

f) hodnota bodu stanovená v příloze č. 2 části A bodu 5 úhradové vyhlášky, 

g) hodnota bodu stanovená v příloze č. 5 bodu 2 písm. a) úhradové vyhlášky, 

h) hodnota bodu stanovená v příloze č. 5 bodu 2 písm. b) úhradové vyhlášky, 

i) hodnota bodu stanovená v příloze č. 5 bodu 2 písm. e) větě první úhradové vyhlášky,  

j) hodnota bodu stanovená v příloze č. 6 bodu 4 písm. a) úhradové vyhlášky, 

k) hodnota bodu stanovená v příloze č. 7 bodu 2 úhradové vyhlášky, 

l) hodnota bodu stanovená v § 15 bodu 1 písm. a) úhradové vyhlášky, 

m) hodnota bodu stanovená v příloze č. 1, části B bodu 2 písmene a) úhradové vyhlášky, 

n) hodnota bodu stanovená v příloze č. 3 části A bodu 2 úhradové vyhlášky. 

 

K § 4 

Stávající vyhláška č. 64/2018 Sb., o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely 

přerozdělování, se zrušuje, neboť již v roce 2019 byla použita pro ocenění zdravotních služeb, 

které byly vykázány poskytovateli zdravotních služeb za rok 2018. Účinky této vyhlášky se již 

v letošním roce vyčerpaly. Byla tedy plně konzumována a je možné ji zrušit a nahradit novou 

aktualizovanou vyhláškou. 
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K § 5 

Vzhledem k charakteru navrhované vyhlášky, kdy je nezbytné zajistit, aby zdravotní pojišťovny 

mohly ocenit své nákladné pojištěnce podle § 21c zákona, tedy aby mohly ocenění provést do 

data stanoveného pro předkládání výročních zpráv, se navrhuje nabytí účinnosti dnem 1. dubna 

2020. 
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