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ODŮVODNĚNÍ 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů 

s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních 

prohlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/2016 Sb. 

 

I. Obecná část 

 

Podle výjimky ministryně a předsedkyně Legislativní rady vlády udělené dopisem ze dne  

2. 3. 2020 č. j. 7851/2020-UVCR se k tomuto materiálu nezpracovává hodnocení dopadů regulace 

(RIA). 

 

A. VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY, 

ODŮVODNĚNÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ, ZHODNOCENÍ PLATNÉHO PRÁVNÍHO 

STAVU 

Ministerstvo zdravotnictví na základě zmocnění obsaženého v § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., 

o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“) a v § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotmích 

službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

č. 372/2011 Sb.“), zpracovalo návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se 

vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhláška č. 134/1998 Sb.“) a návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních 

prohlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/2016 Sb. (dále jen „vyhláška č. 70/2012 Sb.“).  

 

Na základě vědeckých studií bylo prokázáno, že časnější screening kolorektálního karcinomu významně 

sníží morbiditu a mortalitu ve věkové kategorii nad 50 let. Na základě těchto odborných zjištění bylo na 

jednání Komise Ministerstva zdravotnictví České republiky dne  

1. října 2019 a jednání Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 

Ministerstva zdravotnictví České republiky dne 5. března 2020 shledáno jako potřebné snížení dolní 

věkové hranice pro screeningovou kolonoskopii z 55 let na 50 let. Náklady na léčbu ze systému 

veřejného zdravotního pojištění se očekávají významně nižší, než při chybějícím sreeningu v této věkové 

kategorii.  

 

Cílem novely vyhlášky č. 70/2012 Sb. je úprava věkové hranice pro screeningovou kolonoskopii  

z 55 let na 50 let.  

 

Cílem novely vyhlášky č. 134/1998 Sb. je provést nezbytnou změnu v seznamu zdravotních výkonů,  

tj. aktualizaci dvou stávajících výkonů a uvést tak do souladu výkony uvedené v seznamu zdravotních 

výkonů s bodovými hodnotami s věkovou hranicí pro vyšetření screeningovou kolonoskopií.   

 

Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku představují v České republice velký populační problém. 

Ročně je nově toto onemocnění diagnostikováno více než 7 600 pacientům a v souvislosti s tímto 

onemocněním ročně 3 400 pacientů umírá. S historií nádoru tlustého střeva a konečníku v České 

republice žije cca 58 000 osob. Onemocnění lze přitom účinně předejít nebo jeho následky 
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minimalizovat, je-li zachyceno včas. Ve screeningu zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku 

dosahuje Česká republika skvělých výsledků. 

 

Během třinácti let sledování byla odstraněna prekanceróza – adenomový polyp u více než 113 000 osob, 

tedy ve 36 procentech všech kolonoskopií. Tento vysoký podíl zachycených adenomů svědčí 

o potřebnosti screeningu. U dalších více než 9 500 osob byl nádor odhalen relativně včas, tedy v málo 

pokročilém stavu. Při hodnocení tříletého intervalu a se zahrnutím souvisejících diagnostických výkonů 

program dosahuje celkové pokrytí více jak 50 procent. Rostoucí pokrytí screeningem a dobrá dostupnost 

kolonoskopie se promítají do významného snížení mortality. Úmrtnost na rakovinu tlustého střeva  

a konečníku dlouhodobě klesá. V poslední dekádě je sledován pokles úmrtnosti o více než 30 procent. 

Populační data dokládají, že screeningový program přispívá také k redukci počtu nových onemocnění, 

tedy předchází samotnému vzniku nádoru. Během posledních deseti let poklesl počet nově 

diagnostikovaných onemocnění o 17 procent. 

 

Komise pro screening kolorektálního karcinomu Ministerstva zdravotnictví České republiky projednává 

návrhy na vhodné plošné preventivní programy a hledá možnosti jejich realizace a postupného 

promítnutí do doporučených odborných postupů monitorace a řízení průběhu screeningu kolorektálního 

karcinomu v České republice, navrhuje kritéria a stanovuje podmínky pro vstup zdravotnických 

pracovišť do screeningového programu. Pracovní skupina k seznamu zdravotních výkonů s bodovými 

hodnotami jako odborný poradní orgán napomáhá svou činností k objektivnímu posuzování návrhů na 

změny vyhlášky zařazením nových zdravotních výkonů či změnou a vyřazením stávajících zdravotních 

výkonů s cílem přispět k zajištění kvality a dostupnosti zdravotních služeb a fungování systému 

zdravotnictví a jeho stability v rámci finančních možností systému veřejného zdravotního pojištění. 

Činnost Pracovní skupiny je kontinuální proces, v rámci kterého je posuzována, popř. přehodnocována 

medicínská efektivita, určována relativní nákladovost jednotlivých výkonů, odhadnuty celkové nároky 

na systém veřejného zdravotního pojištění a provedeno porovnání s prokázaným léčebným přínosem 

stávajících postupů určených k léčbě ve stejné či obdobné indikaci. 

 

Podle § 17b zákona č. 48/1997 Sb. zařazení, změnu či vyřazení zdravotního výkonu ze seznamu 

zdravotních výkonů navrhují Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovna nebo příslušná odborná 

společnost sdružená v České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, profesní organizace nebo 

odborná společnost, která sdružuje fyzické osoby s odbornou nebo specializovanou způsobilostí 

vykonávající zdravotnické povolání. Každý návrh registračního listu zdravotního výkonu musí 

obsahovat název, zdůvodnění návrhu, popis zdravotního výkonu a jeho provedení, pravidla pro jeho 

vykazování a podklady pro výpočet jeho bodové hodnoty. Současně se u návrhu posuzuje účinnost 

zdravotního výkonu a porovnání s prokázaným léčebným přínosem existujících postupů ve stejné nebo 

podobné indikaci. Ministerstvo zdravotnictví vzory návrhu registračního listu zdravotního výkonu 

včetně pokynů pro jeho vyplnění zveřejňuje na internetových stránkách. Na internetových stránkách 

Ministerstva zdravotnictví jsou návrhy předložených registračních listů zdravotních výkonů vyvěšeny 

pod dobu 30 dnů (http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/navrhy-registracnich-

listu_12340_998_3.html). 

 

Návrhy jednotlivých zdravotních výkonů, které jsou uvedeny ve zvláštní části, postup stanovený v § 17b 

zákona 48/1997 Sb. naplnily.  
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Na základě rozvoje jednotlivých medicínských disciplín a dalších navazujících oborů kontinuálně 

probíhá proces zařazování nových zdravotních výkonů do vyhlášky, změn v obsahu zařazených 

zdravotních výkonů a vyřazování některých zdravotních výkonů, které již nevyhovují medicínským 

poznatkům. Vznikají celé nové medicínské obory, s nimiž přicházejí také nové možnosti léčení, 

prodloužení a zkvalitnění lidského života. Současně technický pokrok umožňuje medicínské využití 

zcela nových technologií, materiálů či konstrukci zcela nových přístrojů, nových typů zdravotních 

pomůcek apod. Vznik, změna a případně zánik jednotlivých zdravotních výkonů je tedy výsledkem 

určitého objektivního vývoje, který je podmíněn rozvojem medicíny jako takové a ostatními změnami 

ve zdravotnictví. Trvalým a nutným požadavkem na vyhlášku a smyslem její každoroční novelizace pak 

je, aby vyhláška odpovídala aktuálnímu stavu medicíny, organizaci systému veřejného zdravotního 

pojištění a tomu, jaké zdravotní služby jsou reálně poskytovány. 

 

Výše uvedený trend je objektivně dán a je třeba adekvátním způsobem reagovat tak, aby vyhláška 

v maximální dosažitelné míře odpovídala stavu vědeckého poznání a požadavku na racionální 

vynakládání prostředků veřejného zdravotního pojištění. Medicína se neustále vyvíjí a posouvá, a aby 

byly pacientům zajištěny kvalitní zdravotní služby, je zapotřebí s tímto vývojem zachovávat krok 

a vyhlášku průběžně novelizovat a udržovat ji aktuální. Jednotlivé zdravotní výkony je přitom třeba 

odborně posuzovat především z medicínských hledisek, k čemuž slouží zmíněná Pracovní skupina. 

 

Subjekty dotčenými návrhem vyhlášky jsou účastníci systému veřejného zdravotního pojištění, 

tj. poskytovatelé zdravotních služeb, zdravotní pojišťovny, pojištěnci veřejného zdravotního pojištění  

a další osoby, kterým jsou poskytovány zdravotní služby. 

 

 

B. ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SE ZÁKONEM, 

S MEZINÁRODNÍMI SMLOUVAMI A S PRÁVEM EVROPSKÉ UNIE 

 

1. SOULAD SE ZÁKONEM, K JEHOŽ PROVEDENÍ JE NAVRŽENA, VČETNĚ SOULADU 

SE ZÁKONNÝM ZMOCNĚNÍM K JEJÍMU VYDÁNÍ 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., k jehož provedení je 

navržena, i se zákonem jako takovým, stejně jako se zmocněním uvedeným v § 120 zákona  

č. 372/2011 Sb., a zákonem jako takovým. Předkládaný návrh vyhlášky je plně v souladu s ústavním 

pořádkem České republiky. 

 

2. SOULAD S MEZINÁRODNÍMI SMLOUVAMI A S PRÁVEM EU 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

Obsah předkládaného návrhu není předmětem žádné mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika 

vázána. Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo Evropské 

unie a návrh není s právem Evropské unie v rozporu. Upravovaná problematika je plně v kompetenci 

členských států Evropské unie. 
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C. PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOPAD NAVRHOVANÉ 

PRÁVNÍ ÚPRAVY 

V případě, že ve vyhlášce dochází ke změně vymezení již existujících zdravotních výkonů, lze na 

základě frekvence vykazování těchto výkonů v minulosti kvantifikovat dopad novelizace. Platí však, že 

počty bodů za jednotlivé výkony neovlivňují celkovou výši finančních prostředků, které má systém 

veřejného zdravotního pojištění k dispozici.  

 

Dopady navrhované vyhlášky do systému veřejného zdravotního pojištění na rok 2020: 

Předběžné očekávané náklady, které vzniknou v souvislosti se zavedením aktualizovaných výkonů, 

dosáhnou v roce 2020 cca 8, 4 mil  Kč.  

Po úpravě věkové hranice pro screeningovou kolonoskopii lze očekávat zhruba 15 tisíc provedených 

screeningových kolonoskopií u věkové kategorie 50–54 let v následujících 5 letech, což se započtením 

souvisejících polypektomií může představovat náklady ve výši zhruba 40 milionů. Naopak lze očekávat 

úsporu zhruba 10 milionů za nevyužité testy na okultní krvácení.  

 

Vzhledem k tomu, že tímto návrhem předkládané zdravotní výkony byly projednány na jednání Pracovní 

skupiny a jejich projednávání se účastnili jak zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, tak zástupci 

zdravotních pojišťoven, lze konstatovat, že dopady do systému veřejného zdravotního pojištění 

jednotliví účastníci znají a souhlasí s nimi. Uvedené náklady považuje Ministerstvo zdravotnictví za 

marginální vzhledem k finančním prostředkům, které by byly vynaloženy na léčbu pokročilých stádií 

nádorů tlustého střeva a konečníku. 

 

D. DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SOCIÁLNÍ DOPADY NAVRHOVANÉ 

PRÁVNÍ ÚPRAVY 

Navrhovaná novela nebude mít dopad na životní prostředí ani sociální dopady.    

 

E. 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.  

 

F. ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

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. 

 

G. ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

VE VZTAHU K ZÁKAZU DISKRIMINACE A VE VZTAHU K ROVNOSTI ŽEN  

A MUŽŮ 

Návrh neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu se zákazem diskriminace. Dopad 

na rovnost žen a mužů je neutrální. 

Na základě hodnocení materiálu podle Metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů lze 

konstatovat, že materiál má neutrální dopad na rovnost žen a mužů, neboť dotčené preventivní prohlídky 

se týkají všech pojištěnců starších 50 let. 
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H. DOPADY 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. 

 

CH. DOPADY NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 

Dopad na bezpečnost nebo obranu státu není pro navrhovanou novelu vyhlášky relevantní. 
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II. Zvláštní část 

 

K části první 

Změna popisu výkonu, která zahrnuje změnu dolní věkové hranice z 55 let na 50 let pro screeningovou 

kolonoskopii, byla odsouhlasena na jednání Komise pro screening kolorektálního karcinomu 

Ministerstva zdravotnictví České republiky dne 1. 10. 2019 a dále na jednání Pracovní skupiny  

k seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami Ministerstva zdravotnictví České republiky dne  

5. března 2020. Plátci zdravotní péče se změnou souhlasí. Včasná diagnostika nádorových onemocnění 

umožňuje léčit lokalizované onemocnění, případně zabránit jeho vzniku. 

 

K části druhé 

Snižuje se věková hranice z 55 na 50 let věku pro vyšetření screeningovou kolonoskopií. Snížení věkové 

hranice je v souladu s doporučením Komise pro screening nádorů kolorekta. Důvodem je narůstající 

incidence kolorektálního karcinomu u mladších osob. Stovky onemocnění kolorektálním karcinomem 

jsou každoročně diagnostikovány u osob ve věku 45-54 let, zastoupení stadií je u mladších osob 

nepříznivější. Díky posunu věkové hranice budou mít tisíce osob včas diagnostikovány a odstraněny 

adenomy, se šancí na prevenci kolorektálního karcinomu. Dá se předpokládat, že tato opatření sníží 

úmrtnost na nádory tlustého střeva a konečníku. 

 

K části třetí 

Navrhuje se, aby vyhláška nabyla účinnosti dne 1. července 2020. 
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