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IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 28. ledna 
2020, s termínem dodání stanovisek do 18. února 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

1. Ministerstvo zahraničních věcí 

Doporučující 

U výše uvedeného legislativního návrhu Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje dopracovat 
odůvodnění jeho navrhovaného nabytí účinnosti, a to s ohledem na ust.  § 3 odst. 3 a 4 zákona 
č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. Jeho poslední novela provedená zákonem č. 277/2019 Sb., jež nabyla účinnosti dnem 
31. prosince 2019, totiž přinesla zásadní změnu úpravy nabývání účinnosti právních předpisů – 
k jinému datu než k 1. lednu či 1. červenci kalendářního roku lze stanovit nabytí účinnosti jen 
výjimečně (podle věty první odstavce 4 tak tomu může být pouze „ve zvlášť výjimečných 
případech“ a vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem). 

AKCEPTOVÁNO 
Zvláštní část důvodové zprávy byla 
doplněna. 
 

2. Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Doporučující 
1. K odůvodnění - obecné části, bodu 4 
Doporučujeme v poslední větě slova „pro rok 2018“ nahradit slovy „pro rok 2019“. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
2. K odůvodnění - zvláštní části, K § 4:  
Doporučujeme v první větě slova „vyhláška č. 64/2018 Sb.“ nahradit slovy „vyhláška č. 102/2019 
Sb.“. 

AKCEPTOVÁNO 

3. Ministerstvo financí 

Doporučující 
Upozorňujeme na skutečnost, že navržený materiál obsahuje v textu -  § 2 odst. 3 a 4 odkaz na 
vyhlášku č. 201/2018 Sb., resp. na její přílohu č. 2, která byla k 1. 1. 2020 zrušena. Pokud je 
záměrem předkladatele pro účely přerozdělování využít pro oceňování nákladů na zdravotní 

VYSVĚTLENO 
Podle našeho názoru tomu tak není. 
Vyhláška zrušena nebyla. To, že byly 
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služby hodnoty uvedené v této vyhlášce, je podle našeho názoru třeba za název vyhlášky (resp. 
za její číselné označení v § 2 odst. 4) doplnit slova „ve znění účinném přede dnem 1. ledna 
2020“. 

příslušné hodnoty bodu stanovené pro 
konkrétní kalendářní rok, neznamená, že 
se jeho uplynutím ruší, naopak se použijí 
zejména v roce následujícím v rámci 
příslušného vyúčtování za dotčený 
kalendářní rok. Jedná se patrně o chybu 
v příslušném právním informačním 
systému. 

4. Ministerstvo vnitra 

 
K § 2 odst. 4: 
Domníváme se, že před slovy „a které“ by měla být doplněna čárka. 

AKCEPTOVÁNO 

 
K § 3 odst. 1: 
Před slova „s výjimkou“ a „použije“ navrhujeme vložit čárku. 

AKCEPTOVÁNO 

 
K § 3 odst. 2 písm. j): 
Navrhujeme doplnit chybějící čárku za slovo „odbornostmi“. 

AKCEPTOVÁNO 

 
K § 3 odst. 2 písm. n): 
Domníváme se, že by bylo vhodné doplnit čárku před slovo „vykázanou“ a „hodnota“. 

AKCEPTOVÁNO 

 

K § 5: 
Upozorňujeme, že od 31. prosince 2019 nabyl účinnosti zákon č. 277/2019 Sb., který konstituuje 
tzv. jednotná data nabytí účinnosti, a to vždy k 1. lednu nebo k 1. červenci kalendářního roku. 
Doporučujeme proto datum nabytí účinnosti navrhovaného právního předpisu v tomto směru 
upravit, případně detailně zdůvodnit v důvodové zprávě, zda se jedná v tomto případě o zvláště 
výjimečný případ a v čem spočívá naléhavý obecný zájem. 

AKCEPTOVÁNO 
Zvláštní část důvodové zprávy byla 
doplněna. 
 

5. UZS ČR 

Obecná 

S ohledem na skutečnost, že nová vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby 
pro účely přerozdělování bude obsahovat změny vyžadující zásahy do softwaru zdravotní 
pojišťovny, je třeba, aby Ministerstvo zdravotnictví vydalo vyhlášku co možná nejdříve. 

AKCEPTOVÁNO 
Ministerstvo samozřejmě udělá vše pro to, 
aby byla vyhláška publikována co 
nejdříve. Současně jsme již zahájili práce 
na oceňovací vyhlášce na rok 2020, tak 
aby byla účinná již od 1. 1. 2021. 

Zásadní 1 

K § 3 odst. 2 návrhu vyhlášky- 
• Navrhujeme zrušit písm. h) a zahrnout jeho obsah pod písm. g), tzn. sloučit písm. g) a h) a 
odbornosti 809 a 810 ocenit jednou hodnotou bodu- 

AKCEPTOVÁNO 
Pro zachování kontinuity oceňování 
budou všechny výkony odbornosti 809 
ohodnoceny jednou hodnotou bodu. 
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V Praze dne 27. března 2020 

Vypracoval: Mgr. Petr Peiger Podpis: 

Zásadní 2 

Navrhujeme nezavádět výjimky při oceňování pro jednotlivé výkony a zachovat tak principy, na 
kterých se shodli zástupci VZP ČR, SZP ČR a Ministerstva zdravotnictví při tvorbě nové 
oceňovací vyhlášky. 
Navrhujeme specifikovat v textu vyhlášky, zda screening děložního hrdla bude zařazen pod 
písm. i) (laboratoře) nebo pod písm. n) (dle úhradové vyhlášky a hodnoty bodu, podobně jako 
odb. 806 – mam. screening). 

AKCEPTOVÁNO 
Došlo k upřesnění, že screening 
děložního hrdla má být oceněn stejně jako 
mamografický screening, tj. tak jak je ve 
skutečnosti hrazen. 

Doporučující 
1 

Zařadit odb. 926 (paliativní péče) do bodu j) (domácí péče a sesterské odbornosti). AKCEPTOVÁNO 
 

Doporučující 
2 

K § 3 odst. 2 písm. c), d), k) – doporučujeme opravit chybné odkazy na vyhlášku č. 201/2018 
Sb. 

AKCEPTOVÁNO 
 

Doporučující 
3 

K § 4 - doporučujeme opravit text odůvodnění, kde má být jako stávající úprava uvedena 
vyhláška č. 102/2019 Sb., o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely 
přerozdělování 

AKCEPTOVÁNO 
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