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IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené  služby poskytnuté v roce 2020 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 5. června 
2020, s termínem dodání stanovisek do 12. června 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

MSP 

 
 

Úprava v režimu záznamu změn vyznačené drobnější nedostatky návrhu v interpunkci apod. 
 

 

 

Akceptováno částečně viz 

materiál. 
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II.  

N  á v r h 

 

VYHLÁŠKA 

ze dne    2020 

o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené  služby poskytnuté 

v roce 2020 

  

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 1 odst. 2 zákona č. …./2020 Sb., o kompenzacích 

osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění 

COVID-19 v roce 2020 (dále jen „kompenzační zákon“): 

§ 1 

(1) Tato vyhláška za účelem stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za 

hrazené služby poskytnuté v roce 2020 stanoví 

a) kompenzační hodnoty bodu (dále jen „hodnota bodu“),  

b) kompenzační výši úhrad za hrazené služby (dále jen „výše úhrad“) poskytované 

pojištěncům podle § 2 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o 

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

„zákon“) a za hrazené služby poskytované pojištěncům z ostatních členských států 

Evropské unie, členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské 

konfederace podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících koordinaci 

systémů sociálního zabezpečení1) a pojištěncům dalších států, se kterými má Česká 

republika uzavřeny mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení vztahující se i na oblast 

hrazených služeb2), (dále jen „zahraniční pojištěnec“), 

c) kompenzační regulační omezení pro úhrady uvedené v § 3 až 20 (dále jen „regulační 

omezení“), a 

d) výši záloh na kompenzace poskytovaných poskytovatelům. 

(2) Poskytovatelem podle této vyhlášky je 

a) poskytovatel lůžkové péče,  

b) poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovatel v oboru praktické 

lékařství pro děti a dorost, 

                                                 
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, 

v platném znění.  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla 

k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1231/2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) 

č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud 

nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti. 

2) Například sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 130/2002 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou 

republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení, sdělení Ministerstva zahraničních 

věcí č. 135/2004 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním 

zabezpečení, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 2/2007 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou 

republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení. 
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K § 1 odst. 1 písm. b) ad.: Doporučujeme, aby předkladatel komplexně revidoval, jakým způsobem 

v návrhu nakládá se zavedenou legislativní zkratkou „výše úhrad“. K tomu uvádíme několik 

konkrétních příkladů k revizi: (i) v případě § 2 odst. 5 si klademe otázku, zda by místo „výpočtu úhrad“ 

nemělo být hovořeno o „výpočtu výše úhrad“ a (ii) v případě § 5, § 6 odst. 1 ad. je podle našeho názoru 

na místě používat toliko zavedenou zkratku bez nadbytečných slov „hrazených služeb“ apod. 

Akceptováno částečně. Slovní 

spojení „hrazených služeb“ 

bylo vypuštěno tam, kde 

neodpovídalo legislativní 

zkratce.  

MSP 

K § 1 odst. 1 písm. d): 
  
a)      Doporučujeme nahradit slovo „kompenzace“ slovem „kompenzaci“, neboť jak nadpis návrhu, tak 

jeho další ustanovení nasvědčují závěru, že je vhodné užívat předmětného slova v jednotném 
čísle. 

b)      Doporučujeme zvážit doplnění slov „poskytovaných poskytovatelům“ na konci textu shora 
uvedeného ustanovení, jelikož by se tím předkladatel vyvaroval užití příliš neurčitého slova 
„poskytovateli“, které se vyskytuje v konkrétních kontextech v § 14 odst. 4, § 15 odst. 4, § 17 
odst. 5 ad., kde by jej v případě jeho zachování bylo podle našeho názoru třeba specifikovat pro 
účely daného ustanovení (tj. doplnit, o jaký typ poskytovatele se jedná).   

 

Ad a): Akceptováno. 

Ad b): Neakceptováno, 

vysvětleno. Předkladatel je 
toho názoru, že v prováděcí 

vyhlášce postačí formulace 

„výše záloh na kompenzaci“ 

bez jakéhokoliv dovětku. Že 

jsou tyto zálohy vypláceny 

poskytovatelům dostatečně 

jasně vyplývá již ze 

zmocňovacího zákona. 

Kterému poskytovateli se 

jednotlivé zálohy na 

kompenzaci poskytují je též 

jednoznačné – zálohy na 
kompenzaci jsou vždy 

vztaženy ke konkrétnímu 

navýšení úhrady za konkrétní 

hrazenou službu, přičemž se 

poskytují jen těm 

poskytovatelům, kteří poskytli 

a vykázali konkrétní hrazené 

služby, ke kterým se vztahuje 

konkrétní navýšení, na jehož 

základě vzniká nárok na zálohu 

na kompenzaci. 

MSP 

K § 3 odst. 3 a 6: Máme za to, že zvolená textace není příliš přesná, jelikož zdravotní pojišťovny 

pojištěnce neošetřují. Z toho důvodu doporučujeme slova „který byl v hodnoceném období nebo 

referenčním období ošetřen u více než jedné“ nahradit např. slovy „jehož ošetření byla v hodnoceném 

období nebo referenčním období uznána více než jednou“. 

Akceptováno jinak, viz 

materiál. 
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K § 3 odst. 5: Doporučujeme nahradit slova „v nichž byl pojištěnec ošetřen“ slovy „v nichž byl 

ošetřen“, jelikož slovo „pojištěnec“ je v předmětné větě vložené nadbytečné a příliš neurčité; v případě 

jeho zachování by podle našeho názoru bylo třeba jej specifikovat příslušnými přívlastky („globální 

unikátní“). 

Neakceptováno. Úprava nijak 

nemění význam textu. 

Pojištěncem se zde myslí 

ošetřená fyzická osoba, nikoliv 

statistická jednotka. 

MSP 

K § 9: 
  
a)      Z hlediska legislativně technického považujeme za nestandardní, že se v § 9 odkazuje 

na přílohu č. 11, když v předchozím paragrafu se odkazuje na přílohu č. 4 a 
v následujícím paragrafu na přílohu č. 5; odkazy na přílohy by v rámci právního předpisu 
měly být seřazeny vzestupně, pročež doporučujeme návrh v tomto smyslu přeuspořádat. 

b)      Doporučujeme slovo „který“ nahradit slovy „jehož úhrada“, jelikož se nenavyšuje výkon 
jako takový, nýbrž úhrada za něj. 

 

Ad a): Neakceptováno. Znění 

vyhlášky vychází z tzv. 

úhradové vyhlášky, kterou 

mění pouze parametricky. 

Přestože lze argumentovat, že 
z hlediska legislativně 

technického by přílohy měly 

být číslovány postupně, bylo 

by přečíslování příloh oproti 

úhradové vyhlášce pro 

adresáty kompenzační 

vyhlášky nesrozumitelné a 

ztěžovalo by to pochopení již 

tak komplikovaného právního 

předpisu. Kromě toho platí, že 

i u úhradových vyhlášek na 
další roky považujeme za 

nevhodné měnit čísla příloh – 

adresáti právního předpisu 

jsou roky zvyklí na to, která 

příloha má dopady na jimi 

poskytované zdravotní služby. 

Považujeme za vhodnější 

držet historické číslování 

příloh za účelem 

srozumitelnosti pro adresáty 

než za každou cenu dodržet 
všechna formální legislativní 

pravidla. 

Ad b): Akceptováno. 

MSP 

K § 17 odst. 2: Doporučujeme, aby předkladatel vysvětlil, z jakého důvodu není v případě odstavce 
věnovaného příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péči zařazeno ustanovení o úhradě za 
ubytování a stravu průvodce pojištěnce (viz odstavce 1 a 4). 

Vysvětleno. Doprovod 

pojištěnce je hrazen jen dětem 

do šesti let podle § 25 zákona o 
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 veřejném zdravotním pojištění, 

přičemž na základě § 33 odst. 6 

stejného zákona děti do 18 let 

vždy čerpají komplexní 

lázeňskou péči (možnost 

rodičů zvolit si příspěvkovou 

péči není v praxi využívána, 

jelikož by tím na sebe rodiče 

pouze brali náklady na 
ubytování a stravu bez 

jakékoliv výhody). U 

příspěvkové lázeňské péče 

proto v praxi hrazený 

doprovod pojištěnce nepřipadá 

v úvahu. Pokud by přesto ve 

velmi výjimečných 

teoretických případech 

v úvahu připadal (v případě, že 

revizní lékař schválí úhradu 

doprovodu pojištěnce u osoby 
od 18 let věku se sníženou 

soběstačností), bylo by možné 

využít úhradu podle odstavců 1 

a 4 analogicky. Ustanovení 

vychází z úhradové vyhlášky, 

kde je takto dlouhodobě 

formulováno a nečiní v praxi 

obtíže. Kompenzační vyhláška 

má představovat pouze 

parametrickou změnu 

úhradové vyhlášky, proto není 
žádoucí v jejím rámci tuto 

problematiku upravovat, 

zvážíme nicméně doplnění této 

úhrady do příští úhradové 

vyhlášky. 
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MSP 

K § 19 odst. 2: Doporučujeme u třetí vyjmenované varianty („neměl uzavřenou smlouvu se zdravotní 

pojišťovnou“) taktéž specifikovat, že je relevantní pro referenční období, neboť toto zpřesnění 

považujeme v zájmu jednoznačné interpretace ustanovení za potřebné. 

Akceptováno jinak. 
Ustanovení bylo bez náhrady 

vypuštěno. 

MSP 

K § 21: S ohledem na skutečnost, že byl návrh prováděného zákona teprve postoupen Senátu PČR 

k projednání, doporučujeme sledovat, aby návrh vyhlášky nenabyl účinnosti dříve než zmocňovací 

ustanovení k jejímu vydání. 

Vzato na vědomí. 

MSP 
K nadpisu přílohy č. 11: Doporučujeme v navrženém nadpisu reflektovat, že daná příloha stanovuje 

taktéž regulační omezení a že § 9 není členěn na odstavce. 
Akceptováno. 

MSP 

K příloze č. 14: Vzhledem k tomu, že znění přílohy začíná rovnou bodem 1, doporučujeme doplnit 

obecný nadpis přílohy, např. „Poměr počtu pojištěnců zdravotních pojišťoven“, jelikož tento je podle 

Legislativních pravidel vlády nezbytný. 

Akceptováno jinak. 

Nadpis: „Koeficienty poměru 

počtu pojištěnců zdravotních 

pojišťoven“ 

MPSV 

Obecná připomínka: 

 

Ke stanovení výše kompenzace je ve vyhlášce využit mechanismus odvození výše kompenzace od 

hodnoty bodů. V rámci resortu MPSV byla výše odměn (kompenzace)  

u sociálních pracovníků v sociálních službách stanovena hrubou částkou (před zdaněním) 10 000 Kč, 

resp. 40 000 Kč, a to podle toho, zda tito pracovníci přišli do přímého kontaktu s uživatelem 

nakaženým koronavirem COVId-19, či nikoliv. V rámci dotace poskytované MPSV z mimořádného 

dotačního titulu jsou hrazeny uvedené náklady na odměny, včetně všech zákonných odvodů, tj. 

náklady na superhrubou mzdu/plat. S ohledem na zajištění určitého „rovného“ postavení pracovníků 

v sociálních službách a personálu hrazeného dle odbornosti 913 v zařízeních sociálních služeb proto 

dáváme ke zvážení, zda  

i u poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou podle 

zákona použít ke kompenzaci formu poskytnutí dotace. 

 

 

Vysvětleno 

Ministerstvo zdravotnictví 

nedisponuje finančními 

prostředky na uskutečnění 

dotačního programu. Část 

kompenzace určená na odměny 

pracovníků je vypočtena podle 
počtu odměňovanými 

pracovníky odpracovaných 

hodin, viz přílohu č. 1 část B 

bod 4 písmeno a). 
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MPSV 

Z 

K příloze č. 1 vyhlášky: 

Pokud jde o reálnou výši kompenzace (navýšení) u odbornosti 913, jak je uvedeno v příloze č. 1 

vyhlášky, jde fakticky o navýšení o jeden procentní bod. To však vůbec neodpovídá nastavení výše 

odměn zvoleného u sociálních pracovníků pracujících v sociálních službách (viz výše). Požadujeme 

proto navýšení faktické hodnoty kompenzace u odbornosti 913, tj. reálné navýšení z jednoho na šest 

procentních bodů. 

 

Neakceptováno 

Toto navýšení je určeno na 

OOP. Navýšení úhrady na 

odměny personálu je 
stanoveno v příloze č. 1 části B 

bodu 4 písm. a). 

MPSV 

Z  

 

Dále zároveň požadujeme, aby navýšení kompenzace u odbornosti 913 vycházelo  

ze superhrubé mzdy.  

 

Vysvětleno 

Je tomu tak. Bylo upraveno na 

"osobní náklady" a do 

důvodové zprávy doplněno, že 

se jedná o částku včetně 
odvodů. 

MPSV 

Z 

 

Rovněž požadujeme navýšení regulačního koeficientu z navrhovaných 1,21 na 1,23. 

 

a)  

Neakceptováno 

Regulační koeficient souvisí 
s výší HB, která se navyšuje 

jako u ostatních segmentu cca 

o 1 % 

Českomoravsk

á konfederace 

odborových 

svazů 

Tuto připomínku považuje ČMKO0S za zásadní. 

K ustanovení § 5, § 14 až 20 vyhlášky 

Návrh kompenzační vyhlášky považujeme za velmi problematický, a to zvláště ve vztahu 

k poskytovatelům lůžkové péče. Domníváme se, že Ministerstvo zdravotnictví kompletním 

přepracováním vyhlášky nároky poskytovatelů neurčuje transparentním způsobem; úprava je navíc 

Neakceptováno 

Návrh připomínkového místa 

pomíjí skutečnost, že za 

období březen až květen 

produkce a náklady 

poskytovatelů nebyly 

homogenní, což je třeba 
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v rozporu s opakovaně deklarovanými přísliby na plošné ocenění mimořádné práce všech 

zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče a dalších zaměstnanců zdravotnické kritické infrastruktury, 

kteří se v I. linii podíleli na boji proti onemocnění COVID-19. Daleko jednodušší, spravedlivější a pro 

poskytovatele lépe uchopitelné by bylo např. řešení ponechat za měsíce březen až květen zálohy na 

zdravotní péči v plné výši, tj. bez započítání objemu produkce v hodnoceném období březen a květen, 

a k tomu pouze přičíst kompenzační mechanismy pro jednotlivé typy poskytovatelů lůžkové péče. Za 

zásadní považujeme, že u návrhu chybí podrobná kalkulace ekonomických dopadů, což 

netransparentnost návrhu ještě zvyšuje. 

 Požadujeme dodatečně zpracovat Hodnocení dopadů regulace (RIA) 

  

 

zohlednit na úrovni úhrad. 

Jako příklad lze uvést 

ponechání záloh 

poskytovatelům s odloženými 

materiálovými náklady. 

Návrh připomínkového místa 

by navíc nijak nebonifikoval 

ty poskytovatele, kteří se 

snažili již během května 
nastartovat poskytování péči 

od těch, kteří ještě nyní 

fungují v omezeném provozu. 

Výjimka z RIA byla schválena 

LRV. 

Českomoravsk

á konfederace 

odborových 

svazů 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

K ustanovení § 5 vyhlášky 

V návrhu kompenzační vyhlášky postrádáme zásadní kompenzaci na odměny pro zaměstnance. Vláda 

se rozhodla ocenit hasiče, policisty, záchranáře, zaměstnance v sociálních službách a další. To 

považujeme za správné a tento krok vlády vysoce oceňujeme. Nicméně za naprosto nedostatečný a 

netransparentní považujeme rozsah odměn pro zdravotnické pracovníky, který je uveden 

v kompenzační vyhlášce.   

Požadujeme proto ocenit nejen mimořádné pracovní nasazení a úsilí zdravotníků, kteří pečovali o 

pacienty s dg. COVID-19, ale mimořádné úsilí všech zdravotníků a potažmo všech zaměstnanců 

poskytovatelů lůžkové péče za plnění mimořádných pracovních úkolů v období epidemie COVID-19 

(za měsíce březen až květen 2020) a za rizika, která v tomto období museli zvládnout. 

Epidemie onemocnění COVID-19 kladla na všechny zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče daleko 

vyšší rizika než běžný stav při poskytování zdravotní péče, včetně mimořádných úkolů při zajišťování 

obslužných činností pro provoz lůžkových zdravotnických zařízení (stravovací provozy, úklid, praní 

prádla atd.). Připomínáme, že v první fázi epidemie nebyli zaměstnanci poskytovatelů lůžkové péče 

adekvátně chránění, nedostatek osobních ochranných pomůcek ohrožoval je samotné, a přitom velmi 

často poskytovali zdravotní péči pacientům, kteří přicházeli od ambulantních poskytovatelů. U 

poskytovatelů lůžkové péče on-line péči poskytovat nelze. Zdůrazňujeme, že v první linii byli všichni 

Neakceptováno 

Systém veřejného zdravotního 

pojištění nedisponuje 

prostředky na realizaci 

navrhovaného opatření. Toto 

opatření je navíc i technicky 

nerealizovatelné, jelikož 
počty pracovníků a jejich 

členění do navržených skupin 

nejsou dostupné informace 

pro zdravotní pojištění, na 

kterých by šlo postavit 

kompenzace, jelikož 

zdravotní pojišťovny platí za 

zdravotní péči nikoliv platy 

zdravotníků. Tyto odměny 

nelze tedy do kompenzační 

vyhlášky vložit z výše 

uvedených důvodů. 

Technicky realizovatelné by 

to bylo přes dotační program 

Ministerstva zdravotnictví, 

zde je ale problém ten, že 
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zaměstnanci všech nemocnic a dalších lůžkových zdravotnických zařízení a nejen ti, kteří pečovali o 

nemocné s COVID-19. Práce všech zaměstnanců v nemocnicích byla náročnější a nebezpečnější. 

Samozřejmě víme, že stupeň této náročnosti a nebezpečí byl různý, proto také navrhujeme tři různé 

stupně jejich ocenění a podle našeho návrhu požadujeme upravit kompenzační vyhlášku.  

Požadujeme, aby všichni poskytovatelé, kteří jsou uvedeni v § 1, odst. 2 písm. a) obdrželi z veřejného 

zdravotního pojištění finance na mimořádné odměny podle následujících kategorií zaměstnanců: 

a) Mimořádná odměna pro zaměstnance Z1, kteří se přímo podíleli na poskytování 

zdravotních služeb pacientům s onemocněním COVID-19 nebo vykonávali činnosti 

spojené s úklidem, praním prádla a manipulací s infekčním odpadem, ve výši 45 000 Kč 

měsíčně.  

Uvedená mimořádná odměna přísluší zaměstnancům, kteří při výkonu práce používali 

ochranné pracovní prostředky nejvyšší ochrany při ošetřování pacientům s potvrzenou 

diagnózou COVID-19. 

Jedná se o návrh na mimořádnou odměnu pro zdravotnické pracovníky, kteří vykonávají 

zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004 Sb. nebo zákona č. 96/2004 Sb. a kteří 

v uvedeném rizikovém prostředí vykonávali v období březen až květen 2020 práci 

u poskytovatelů lůžkové péče zejména na pracovištích ARO, JIP, infekčních odděleních, 

odběrových a třídících pracovištích pro záchyt pacientů s COVID-19, laboratořích, RTG 

pracovištích a "infekčních" příjmových ambulancích. V případě výskytu COVID-19 v 

léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v zařízeních poskytujících následnou péči tento 

příplatek náleží také jim. Na tuto výši mimořádné odměny mají nárok také zaměstnanci 

úklidu, prádelny a zaměstnanci fyzicky manipulující s infekčním odpadem.  

b) Mimořádná odměna pro zaměstnance Z2, kteří byli potenciálně ohroženi onemocněním 

COVID-19 ve výši 30 000 Kč měsíčně.  

Uvedená odměna přísluší zaměstnancům, kteří při výkonu práce přicházeli do styku 

s pacienty, kteří byli potenciálně rizikoví, tj. neměli sice potvrzenou diagnózu COVID-19, ale 

dopad tohoto návrhu je 

minimálně 12 mld. Kč včetně 

odvodů. Ministerstvo 

zdravotnictví bohužel těmito 

finančními prostředky 

nedisponuje. 
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existovalo zvýšené riziko nakažení. Jedná se o odměnu pro zdravotnické pracovníky, kteří 

vykonávali v období březen až květen 2020 zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004 

Sb. nebo zákona č. 96/2004 Sb. a kteří v uvedeném rizikovém prostředí vykonávali práci 

u poskytovatelů lůžkové péče (nemocnic všech typů, léčeben pro dlouhodobě nemocné, 

v zařízení poskytujících následnou péči, OLU atd.). 

Na tuto výši mimořádné odměny mají nárok také zaměstnanci úklidu, prádelny a zaměstnanci 

fyzicky manipulující s infekčním odpadem.  

    c)Mimořádná odměna pro zaměstnance Z3, kteří pracovali v lůžkových zdravotnických 

zařízeních v období onemocnění COVID-19 ve výši 20 000 Kč měsíčně pro všechny ostatní 

zaměstnance, kteří pracují v nemocnicích a na zdravotnických záchranných službách.  

Uvedená odměna přísluší ostatním zaměstnancům, kteří nejsou uvedeni v předchozích bodech 

ad 1. a 2. a zajišťují chod zdravotnických zařízení poskytovatelů lůžkové péče (nemocnic 

všech typů, léčeben pro dlouhodobě nemocné, zařízení poskytujících následnou péči, OLU) a 

kteří se přímo nesetkávali s pacienty, ale kteří v této době svým výkonem práce pomáhali 

nelehkou situaci zvládnout. Jedná se např. o zaměstnance stravovacích provozů, 

technickohospodářské pracovníky a další.  

Výše finančního objemu na mimořádné odměny se stanoví podle počtu zaměstnanců Z1, Z2 a Z3, 

kteří v období březen až květen poskytovali zdravotní a ošetřovatelskou péči a zajišťovali provoz 

zařízení u poskytovatelů lůžkové péče.   

Výše úhrady pro poskytovatele lůžkové péče pro kategorii zaměstnanců Z1: 

Z1 = počet zaměstnanců x 180 900 Kč 

Výše úhrady pro poskytovatele lůžkové péče pro kategorii zaměstnanců Z2: 

Z2 = počet zaměstnanců x 120 600 Kč 

Výše úhrady pro poskytovatele lůžkové péče pro kategorii zaměstnanců Z3: 

Z3 = počet zaměstnanců x 80 400 Kč 

V návrhu jsou kalkulovány také náklady zaměstnavatele. 

Finanční prostředky na odměny jsou vázané, mohou být použity pouze k danému účelu, není možné 

jiné využití.  
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Českomoravsk

á konfederace 

odborových 

svazů 

Požadujeme osobní vypořádání připomínek. Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní 

Akceptováno jinak 

Bylo řešeno již na schůzce 1. 
června 2020.  

Českomoravsk

á konfederace 

odborových 

svazů 

ČMKOS podporuje připomínky společnosti GF 913 týkající se odbornosti 913. 
Vypořádáno v rámci 

připomínek GF 913 

UZS ČR – 
UNIE 
zaměstnavate
lských svazů 
České 
republiky 

 

Obecná připomínka: 

V rámci segmentu poskytovatelů lékárenské péče se ale hovoří pouze o kompenzaci zvýšených nákladů na ochranné 
pomůcky. Domníváme se, že segment lékárenské péče by měl být kompenzován i z pohledu produkce jako ostatní 
zdravotnické segmenty, jelikož i zde je vidět negativní trend propadu příjmů z veřejného zdravotního pojištění. Lékárny 
byly poznamenány stejně jako lékaři úbytkem návštěv pacientů, které se dají doložit na konkrétních číslech. 

Podle dat SÚKLu, která jsou veřejně dostupná na doméně epreskripce.cz, je vidět zřejmý propad za prvních pět měsíců (k 
7. 6. 2020) v úhradách za léky na předpis v porovnání s rokem 2019. Podle těchto údajů je nyní celý segment meziročně v 
propadu o 2,1 %. V absolutních hodnotách je to pak letos 14,5 mld. Kč oproti loňské hodnotě 14,8 mld. Kč. 

Pokud bychom se podívali na další ukazatel veřejně dostupných dat z tohoto serveru, tak počet vydaných položek na 
receptu přesně opisuje trend úhrad léčivých přípravků, a potvrzuje reálný propad i v lékárenském segmentu. 35,7 miliónů 
vydaných položek na receptu za prvních pět měsíců (k 7. 6. 2020) v roce 2019 oproti 34 miliónů v roce 2020. Rozdíl 1,57 
miliónů položek, propad o 4,7 %. To by znamenalo, že se jedná již v současné chvíli o cca 1,26 miliónů receptů méně, tedy 
až o milión méně návštěv pacientů s recepty v lékárnách od začátku roku. Jen v signální kódech může činit propad 40 až 60 
miliónů Kč oproti roku 2019. 

Necháváme stranou situaci kolem OTC, která víceméně kopíruje linku receptových léčiv. Jsme si vědomi, že tyto léky stejně 
tak jako doplňky stravy nejsou nijak hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, a ani se na ně nevztahuje úhrada za signální 
výkon. Je proto pochopitelné, že v tomto případě propad stát kompenzovat nebude. Pro úplnost uvádíme, že v tomto 
trendu není ČR nijak výjimečná a podobné ukazatele lze sledovat např. v Polsku, Rumunsku, Slovensku atd. 

S ohledem na výše uvedené si dovolujeme navrhnout změnu tzv. kompenzační vyhlášky, která by více odpovídala 
dosavadnímu ale i předpokládanému vývoji. Kompenzovala by tak víc než jen prostředky vynaložené poskytovatelům na 
ochranu svých zaměstnanců, které jistě dosahovaly vyšších nákladů, než je předpokládaný nárůst příjmů zvýšením 
signálního výkonu 09552 o 1 Kč, a to takto: 

Akceptováno 

SiV navýšen, regulace 

zrušeny. 
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Od 1. července 2020 se u výkonů vykázaných v souvislosti s vydáním léčivého přípravku (SiV č. 09552) úhrada zvýší o 2 
Kč a vypustí se limitace referenčním rokem. 

Odstranění limitace pro letošní rok považujeme za druhou zásadní připomínku. Uplatňování limitace sankcionuje lékárny, 
které měly v průběhu prvního kvartálu více pacientů než v referenčním roce bez toho, aniž by lékárny tuto skutečnost 
mohly, jakkoliv ovlivnit. Odstranění limitace bylo dohodnuto i v rámci letošního dohodovacího řízení se zdravotními 
pojišťovnami pro rok 2021, jelikož ani v době nekrizové nemá své opodstatnění.  

Při optimistické variantě bude v roce 2020 vydáno 84 až 86 milionů položek na recept. Celkové náklady našeho návrhu by 
se pak pohybovaly maximálně v úrovni 129 milionů korun pro systém veřejného zdravotního pojištění. 

UZS ČR – 
UNIE 
zaměstnavate
lských svazů 
České 
republiky 

 

tato připomínka je zásadní 
 
V odstavci nejsou řešeny odběrová centra pro samoplátce, kdy MZ regulovanou cenou zastropovalo cenu významně pod 

skutečnými náklady a přeneslo tak finanční tíž na poskytovatel služeb. Vyhláška toto neřeší, přesto, že ministr osobně toto 

přislíbil v televizním vystoupení po absolvované schůzce s poskytovateli těchto služeb. 

 

Návrh řešení: 

a) Doplnit do vyhlášky i definici odběrových center, která byla zřízena pouze pro samoplátce v reakci na opatření 

vlády ČR pro osoby překračující hranice v době COVID -19 opatření 

nebo za b) vyjmout cenu odběrů pro samoplátce z regulované ceny 

 

Vysvětleno 

Není technicky realizovatelné, 

jelikož taková odběrová místa 

nemají pravděpodobně ani 

smlouvu s pojišťovnou, takže 

se na ně kompenzační 

vyhláška nebude vztahovat. 

Většina odběrových míst ale 
nemá problém splnit 

podmínku alespoň jednoho 

indikovaného výkonu za 

měsíc. 

UZS ČR – 
UNIE 
zaměstnavate
lských svazů 
České 
republiky 

 

tato připomínka je zásadní 
 

§20, odst.5) a Příloze č.5 odst.2, písm i).  

V obou případech by měl být text " ... u pacientů s diagnózou U07.1 a U69.75 ...." opraven na "... u 
pacientů s diagnózou U07.1 nebo U69.75...", jelikož je podle mě prakticky vyloučené, aby byly v 
rámci jednoho vykázání uvedeny obě diagnózy současně (U07.1 = COVID-19, virus laboratorně 
prokázán; U69.75 = POdezření na COVID-19). Pokud by to zůstalo se spojkou "a", tak by to mohly 
některé ZP vykládat, že musí být vykázány obě dvě diagnózy současně, aby došlo k navýšení úhrady o 
50 Kč za odběr a vyčlenění výkonů 82040 a 82041 nad rámec PURO. 
 

Akceptováno 

 tato připomínka je zásadní Neakceptováno 
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K Příloze č. 1 

Vzhledem k nemožnosti přesně predikovat další vývoj pandemie v souvislosti s onemocněním COVID-
19 nelze v tuto chvíli predikovat finanční dopad navržených parametrů a konstant v kompenzační 
vyhlášce, a to jak na jednotlivé zdravotní pojišťovny, tak na jednotlivé poskytovatele. 
S ohledem na stabilitu v.z.p a zákon o finanční kontrole ve vztahu ke zdravotně pojistnému plánu VZP 
ČR navrhujeme upřesnit zastropování výše úhrady nemocnic. Navrhujeme do přílohy č. 1, část A) 
vložit následující text: 
11. Úhrada za hrazené služby v hodnoceném období stanovená poskytovateli podle § 14 odst. 2 této vyhlášky, 

§ 18 této vyhlášky, § 20 odst. 1 až 3 této vyhlášky, části A) bodu 2.1, 3 až 5 s výjimkou bodu 3.4, 4.3 a 5.4, 
dále podle bodu 7.1 až 7.12, 7.14 a 10 přílohy č. 1 k této vyhlášce, části C) bodu 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce 
a za výkony č. 09566, 88101 a 09563 dle seznamu výkonů stanovená poskytovateli podle části A) bodu 7.13 
přílohy č. 1 k této vyhlášce dosáhne maximálně globální úhradu v hodnoceném období (GLÚHO). Globální 
úhradou se rozumí částka, která se vypočte takto: 

𝑮𝑳Ú𝑯𝑶 = Ú𝑯𝑹𝑹𝑶 ∗ 𝑺𝑲𝑵𝑯𝑶 ∗ 𝑷𝑹𝑰𝑷𝑯𝑶/𝑹𝑶 

kde: 

Ú𝑯𝑹𝑹𝑶 – je celková úhrada za služby hrazené podle § 14 odst. 2 této vyhlášky, § 18 této 

vyhlášky, § 20 odst. 1 až 3 této vyhlášky, části A) bodu 2.1, 3 až 5 s výjimkou bodu 3.4, 4.3 a 5.4, 

bodu 7.1 až 7.12, 7.14 a 10 přílohy č. 1 k této vyhlášce, části C) bodu 1 přílohy č. 1 k této 

vyhlášce a za výkony č. 09566, 88101 a 09563 dle seznamu výkonů hrazené podle části A) bodu 

7.13 přílohy č. 1 k této vyhlášce, vyplacená poskytovateli zdravotní pojišťovnou v referenčním 

období. 

 

𝑺𝑲𝑵𝑯𝑶 – je stabilizační koeficient navýšení, který se stanovuje pro hrazené služby poskytované 

poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou hrazených služeb poskytovaných poskytovateli následné 

lůžkové péče, dlouhodobé lůžkové péče nebo zvláštní lůžkové péče, uvedené v § 14 odst. 2 této 

vyhlášky, § 18 této vyhlášky, § 20 odst. 1 až 3 této vyhlášky, části A) bodu 2.1, 3 až 5 s výjimkou 

bodu 3.4, 4.3 a 5.4, bodu 7.1 až 7.12, 7.14 a 10 přílohy č. 1 k této vyhlášce, části C) bodu 1 

přílohy č. 1 k této vyhlášce a pro výkony č. 09566, 88101 a 09563 dle seznamu výkonů uvedené 

v části A) bodu 7.13 přílohy č. 1 k této vyhlášce ve výši  vypočtené takto: 

Zastropování úhrady omezuje 

dostupnost péče a může 

vytvářet nerovnosti v přístupu 

k péči mezi pojištěnci různých 

pojišťoven. Navíc tvrdé stropy 

již několikrát označil ústavní 

soud za protiústavní. 
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𝑍𝑆𝑚𝑖𝑛 je minimální základní sazba, která se stanoví ve výši 29 000 Kč. 

IZS2018,10,13 je individuální základní sazba vypočtená takto: 
𝑈𝑑𝑟𝑔,2018

𝐶𝑀2018,017
 

a) kde: 

b) Udrg,2018  je celková výše úhrady za poskytovatelem vykázané a zdravotní 
pojišťovnou uznané hrazené služby poskytnuté během hospitalizací ukončených v 
referenčním období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze 
uvedených v příloze č. 10 a č. 13 k této vyhlášce, včetně úhrady dle části A) bodu 2.1 přílohy 
č. 1 k této vyhlášce, zvýšená o hodnotu vyžádané extramurální péče oceněné hodnotami 
bodu platnými v referenčním období, včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť 
účtované léčivé přípravky, snížená o úhradu léčivých přípravků uvedených v příloze č. 12 
k této vyhlášce. 

c) CM2018,017  je počet případů hospitalizací ukončených v referenčním období a zdravotní 
pojišťovnou uznaných, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze 
uvedených v příloze č.10 a č. 13 k této vyhlášce, včetně počtu případů hospitalizací dle části 
A) bodu 2.1 přílohy č. 1 k této vyhlášce vynásobených relativními váhami 2020 uvedenými 
v příloze č.10 a č. 13 k této vyhlášce. 

 

12. Nad rámec globální úhrady vypočtené dle části A) bodu 11 přílohy č. 1 k této vyhlášce bude uhrazena 
částka za výkony č. 09564 dle seznamu výkonů podle pravidel uvedených v § 20 odst. 4 této vyhlášky, 
částka za léčivé přípravky označené symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. podle 
pravidel uvedených v části A) bodu 2.2 přílohy č. 1 k této vyhlášce, částka za léčivé přípravky uvedené 
v příloze č. 12 k této vyhlášce podle pravidel uvedených v části A) bodu 3.4, bodu 4.3, bodu 5.4 a bodu 
7.15, částka zvýšení úhrady podle pravidel uvedených v části A) bodu 7.13 písm. a) až e) přílohy č. 1 k této 
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vyhlášce a regulační omezení na předepsané léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a na vyžádanou 
péči podle pravidel uvedených v části C) bodu 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce. 

Nad rámec globální úhrady vypočtené dle části A) bodu 11 přílohy č. 1 k této vyhlášce bude uhrazena 
bonifikace dle bodu 2.3, 2.4 a 2.5. 

UZS ČR – 
UNIE 
zaměstnavate
lských svazů 
České 
republiky 

 

tato připomínka je zásadní 

K Příloze č. 1, část A, bod 2.3, písm. b) 

Pro jednoznačnost je vhodné doplnit slovo „jednou“ pro eliminaci rizika sporů. 
Návrh znění: „b) jednou, jde-li o případ s diagnózou U69.75 podle mezinárodní klasifikace nemocí, 
pokud byly alespoň jednou současně vykázány výkony č. 82040 a 82041 podle seznamu výkonů.“ 
 

Akceptováno 

UZS ČR – 
UNIE 
zaměstnavate
lských svazů 
České 
republiky 

 

tato připomínka je zásadní 
 

Příloze č. 1, část A, bod 3.6 
Konstanta 5 navyšující 𝑃𝑜𝑑í𝑙𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷  je příliš citlivá na motivaci nemocnic k jakékoli hospitalizaci včetně 
lehkých případů. Pro VZP ČR představuje riziko snížení produkční podmínky o 1 500 000 000 Kč. 
Navrhujeme upřesnit ve všech vzorcích a snížit tuto konstantu z 5 na 2. 
 

Částečně akceptováno 

Parametr snížen z 5 na 4. 

UZS ČR – 
UNIE 
zaměstnavate
lských svazů 
České 
republiky 

 

tato připomínka je zásadní 

K Příloze č. 1, část B, odst. 3, písm. e) 

Uvedené ustanovení je v rozporu s Metodikou pořizování a předávání dokladů, neboť navržené údaje 
nejsou promítnuty do datových rozhraní komunikace PZS a zdravotní pojišťovny. 
 

Neakceptováno 

Očekáváme vytvoření dvou 

signálních výkonů k vykázaní 

odpracované hodiny 

v zařízení s karanténou a bez 

karantény (analogie 

s návrhem připravenost na 

péči). Následně bude možná 

kontrola ze strany zdravotních 

pojišťoven, zda došlo ke 
správnému vykázání výkonů, 

tzn. došlo k vykázání tolika 

signálních výkonů, kolik bylo 

odpracováno hodin. 
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UZS ČR – 
UNIE 
zaměstnavate
lských svazů 
České 
republiky 

 

tato připomínka je zásadní 

K Příloze č.5 vyhlášky, Hodnota bodu a výše úhrad podle § 10 Bod 13)  

Odstranění rozdílu mezi úhradou zdravotních služeb za zahraniční pojištěnce u stejného druhu poskytovaných 
zdravotních služeb mezi nemocničními PZS a ambulantními PZS definovaných ve vyhlášce o stanovení způsobu 
zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby v roce 2020 („Kompenzační vyhláška“)  

Definice hodnoty zdravotních služeb pro lůžkové PZS (komplement): 
Příloha č.1 vyhlášky, oddíl A) Hrazené služby podle § 5 odst. 1: 
7.16. V případě, že poskytovatel poskytne hrazené služby uvedené v bodech 7.1 až 7.13 zahraničním 
pojištěncům, hradí se tyto hrazené služby podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,32 Kč.  

Hodnota pro ambulantní PZS (komplement): 
Příloha č.5 vyhlášky, Hodnota bodu a výše úhrad podle § 10: 
13) Pro hrazené služby podle bodu 2 písm. e) až g) poskytované zahraničním pojištěncům se výpočet celkové 
výše úhrady podle bodu 8 a bodu 2 písm. g) a navýšení hodnoty bodu podle bodu 2 písm. h) nepoužijí. Pro 
poskytovatele, který v referenčním nebo hodnoceném období ošetřil 10 a méně unikátních pojištěnců příslušné 
zdravotní pojišťovny, se pro hrazené služby podle bodu 2 písm. e) až g) výpočet celkové výše úhrady podle bodu 
bodu 8 a bodu 2 písm. g) nepoužije.  

Návrh řešení 

Změna znění odstraňující nerovnost v úhradě poskytovaných zdravotních služeb pro stejný druh poskytovaných 
zdravotních služeb.  

Příloha č.5 vyhlášky, Hodnota bodu a výše úhrad podle § 10: 
13) V případě, že poskytovatel poskytne hrazené služby podle bodu 2 písm. e) až g) zahraničním 
pojištěncům, hradí se tyto hrazené služby podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,32 Kč. Pro 
hrazené služby podle bodu 2 písm. e) až g) poskytované zahraničním pojištěncům se výpočet celkové 
výše úhrady podle bodu 8 a bodu 2 písm. g) a navýšení hodnoty bodu podle bodu 2 písm. h) nepoužijí. 

Neakceptováno 

Rozdíl je dán již v úhradové 

vyhlášce. Kompenzační 

vyhláška nemá zmocnění na 

jeho odstranění. 

UZS ČR – 
UNIE 

tato připomínka je zásadní Částečně akceptováno 
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zaměstnavate
lských svazů 
České 
republiky 

 

K příloze č. 6, k ustanovení bodu 2 písm. b) části A, ke kompenzaci zvýšenou hodnotou bodu 

Požadujeme navýšení základní hodnoty bodu od 1.1.2020 o 5,22%, tj. na 1,13 Kč.  

 

Odůvodnění: 

Ministerstvo zdravotnictví navrhlo navýšení úhrad o necelé jedno procento (navýšení základní hodnoty bodu z 1,07 Kč na 

1,08 Kč). Navrhovaná kompenzace je zcela nedostatečná. Toto navýšení úhrad nemůže pokrýt zvýšené náklady na 

osobní ochranné pomůcky. Poskytovatelé domácí zdravotní péče mají následující náklady na osobní ochranné prostředky 
na jednu návštěvu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tyto náklady budou vynakládány po zbytek roku 2020.  

 
Z dat analytické komise dohodovacího řízení vyplývá následující: 

• V roce 2019 byl vykázána péče v objemu  2 325 342 000 Kč 

• Počet návštěv v roce 2019 =>  6 259 839 

• Každá návštěva x 19,40 Kč 

• Navýšené náklady na OOP =>  121 443 380,54 Kč 

• Jedná se o navýšení 5,22% dle objemu péče v roce 2019 

 

Kompenzace OOP ve výši 

0,01 Kč za bod je dostatečná: 

1) Ústenka již stojí 

maximálně 8 Kč, navíc ne 

vždy je třeba měnit ústenku 

při každé návštěvě. I kdyby 

tomu tak bylo, tak při 

celkových dodatečných 

nákladech na návštěvu ve výši 
10 Kč a kompenzaci pouze za 

druhou polovinu roku vychází 

navýšení 1,3 %, zaokrouhleně 

0,01 Kč na bod. 

 

Jelikož ale z dat zdravotních 

pojišťoven lze pozorovat 

částečný propad produkce za 

březen a duben, dochází 

k navýšení hodnoty bodu na 

1,09 Kč. 

 

UZS ČR – 
UNIE 

tato připomínka je zásadní Neakceptováno 
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zaměstnavate
lských svazů 
České 
republiky 

 

K bodu 4 a 7 části A) přílohy č. 6 návrhu vyhlášky – regulace prostřednictvím PURO 

 

Segment domácí péče navrhuje vypuštění bodu 4 a 7 části A) přílohy č. 6 návrhu vyhlášky. 

 

Odůvodnění: 

Segment domácí péče nesouhlasí s uplatněním regulací prostřednictvím PURO, jelikož poskytovatelé domácí péče jsou 

povinni ošetřovat všechny pacienty bez ohledu na jejich průměrnou nákladovost. V nouzovém stavu byla propuštěna do 
domácího ošetřování řada ošetřovatelsky náročných pacientů s cílem zajistit v lůžkových zařízeních volná lůžka. Současný 

stav je ve vztahu k referenčnímu období atypický, dochází k jinému „mixu“ pacientů, nežli byl v referenčním období, a 

reálně hrozí, že uplatnění regulace povede ke snižování úhrady v rozporu se záměrem kompenzace. 

Regulace přes PURO byla 

rozvolněna. Úplné zrušení 

úhradového stropu by nebylo 

účelné a vedlo by 

k nepredikovatelným 

finančním dopadům na systém 

veřejného zdravotního 

pojištění. 

UZS ČR – 
UNIE 
zaměstnavate
lských svazů 
České 
republiky 

 

tato připomínka je zásadní 

K bodu 9 části A) přílohy č. 6 návrhu vyhlášky 

 

Předmětné ustanovení navrhujeme doplnit následovně: 

 

U pacientů s diagnózou U07.1, U69.75 nebo Z20.8 se za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný 

výkon č. 06311 podle seznamu výkonů navyšuje úhrada o 377 Kč, za výkon č. 06313 podle seznamu výkonů o 188 Kč, za 

výkon č. 06315 podle seznamu výkonů o 283 Kč, za výkon č. 06317 podle seznamu výkonů o 377 Kč, za výkon č. 06318 

podle seznamu výkonů o 94 Kč a za výkon č. 06319 podle seznamu výkonů o 188 Kč. Navýšení úhrady dle tohoto bodu se 

nezapočte do výpočtu celkové výše úhrady podle bodu 4 
 

 

Odůvodnění: 

Je třeba kompenzovat náklady související nejen s ošetřováním pacientů, jejichž nákaza byla laboratorně prokázána, ale 

rovněž s ošetřováním pacientů suspektně pozitivních a pacientů s kontaktem s nakaženou osobou. Opatření musí být na 

straně poskytovatele stejná. 

Akceptováno jinak 

Podmínka diagnózy byla 

vypuštěna – navýšení se nyní 

týká všech poskytovatelů pro 

služby poskytnuté od 

13.3.2020 do 31.5.2020. 
Částka upravena, aby úhrada 

odpovídala navýšení mezd o 

10 000 Kč včetně odvodů. 

UZS ČR – 
UNIE 
zaměstnavate
lských svazů 
České 
republiky 

 

tato připomínka je zásadní 

Mimořádné odměny pro sestry 

 

Segment domácí péče Ministerstvo zdravotnictví žádal o mimořádné odměny pro sestry, které pracovaly bez ohledu na 

riziko nákazy a zajišťovaly kontinuitu péče. Ze strany Ministerstva zdravotnictví bylo přislíbeno, že tyto odměny budou 

řešeny v rámci kompenzační vyhlášky. V návrhu však zakotveny nejsou. Segment domácí péče navrhuje následující 

Akceptováno jinak 

Odměny sestrám domácí péče 

stanoveny formou navýšení 

úhrady za časové výkony. 
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doplnění úhradové vyhlášky, kdy je využit stejný mechanismus proplácení odměn, který je v návrhu kompenzační 

vyhlášky uveden pro sestry v odbornosti 913. 

 

Navrhujeme doplnění bodu 11 do přílohy č. 6 části A) návrhu vyhlášky: 

 

 

1. Výše úhrady poskytovatelům v odbornosti 925 se navýší o částku odpovídající navýšení odměn zdravotnických 

pracovníků poskytujících péči o pacienty s onemocněním COVID-19, která se vypočte následovně: 

(314,43 ∗ 𝐾 ∗ ∑ 𝑃𝑜č𝑒𝑡𝐻𝑜𝑑𝑖𝑛𝑖

𝑘𝑣ě𝑡𝑒𝑛

𝑖=𝑏ř𝑒𝑧𝑒𝑛

)+(78,94 ∗ 𝐾 ∗ ∑ 𝑃𝑜č𝑒𝑡𝐻𝑜𝑑𝑖𝑛𝑗

𝑘𝑣ě𝑡𝑒𝑛

𝑗=𝑏ř𝑒𝑧𝑒𝑛

) 

kde: 

 

K nabývá hodnoty od 0 do 1 odpovídající poměru počtu pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v 

daném regionu, podle bodu 2 přílohy č. 14 k této vyhlášce 

𝑃𝑜č𝑒𝑡𝐻𝑜𝑑𝑖𝑛𝑖  je celkový počet zdravotnickými pracovníky skutečně odpracovaných hodin práce v období od 

13. března 2020 do 31. května 2020 v měsíci i, pokud v tomto měsíci poskytovatel ošetřoval 

pacienty s prokázanou nákazou  onemocněním COVID-19 nebo u něj byla zavedena karanténa 

orgánem ochrany veřejného zdraví nebo jinou oprávněnou osobou nebo poskytovatel 

přistoupil k dobrovolné karanténě na základě rozhodnutí statutárního orgánu nebo 

zřizovatele; kde i nabývá hodnot březen až květen 2020 

𝑃𝑜č𝑒𝑡𝐻𝑜𝑑𝑖𝑛𝑗  je celkový počet zdravotnickými pracovníky skutečně odpracovaných hodin práce v období od 

13. března 2020 do 31. května 2020 v měsíci i, pokud v tomto měsíci poskytovatel neošetřoval 

pacienty s prokázanou nákazou onemocněním COVID-19 ani u něj nebyla zavedena karanténa 

orgánem ochrany veřejného zdraví nebo jinou oprávněnou osobou ani poskytovatel 

nepřistoupil k dobrovolné karanténě na základě rozhodnutí statutárního orgánu nebo 

zřizovatele; kde j nabývá hodnot březen až květen 2020. 

 

UZS ČR – 
UNIE 
zaměstnavate
lských svazů 
České 
republiky 

 

tato připomínka je zásadní 

Změna nastavení zálohových plateb na kompenzaci 

 

Navrhujeme následující změnu ustanovení bodu 10 části A) přílohy č. 6 návrhu kompenzační vyhlášky: 

 

Vysvětleno a akceptováno 

jinak 

Navýšení záloh za každý bod 

vypuštěno. Záloha dle bodu 9 

bude vyplacena po nabytí 
účinnosti vyhlášky – vyplývá 

z tohoto ustanovení 

„vztahujícího se 
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Záloha na kompenzaci se poskytuje poskytovateli měsíčně, a to ve výši součtu navýšení úhrady dle bodu 9 vztahujícího se 

k poskytovatelem vykázaným hrazeným službám a částky 1,01 0,06 Kč za bod podle poskytovatelem vykázaných hrazených 

služeb, přičemž první záloha ode dne účinnosti této vyhlášky se navýší o výši úhrady podle bodu 11. 

k poskytovatelem vykázaným 

hrazeným službám“ 

Úřad vlády 

České 

republiky 

 

Po stránce materiální: 

 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 

Návrhu se dotýkají tyto předpisy EU: 

- čl. 34 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), 

- čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie,  

- sdělení Komise: Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při 

stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 (2020/C 91 I/01),  

- sdělení Komise: Změna dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství 

při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 (2020/C 112 I/01), 

- sdělení Komise: Změna dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství 

při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 (2020/C 164/03). 

Připomínky a případné návrhy změn: 

K návrhu obecně: 

Spolu s návrhem zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby 

zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020 by měl být návrh notifikován 

Evropské komisi jako státní podpora podle čl. 107 odst. 2 písm. b) resp. čl. 107 odst. 3 písm. b) a c) 

Smlouvy o fungování Evropské unie, a to jako státní podpora ve smyslu bodu 3.1. Dočasného rámce 

pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy 

COVID-19. 

Vysvětleno.  

Návrh zákona a vyhlášky 

nelze podle názoru 

předkladatele notifikovat 

podle bodu 3.1 dočasného 

rámce, jelikož tento bod 

omezuje maximální výši 

grantu na 800 tisíc eur. U 
velkých poskytovatelů 

lůžkové péče jako např. 

fakultní nemocnice 

kompenzační vyhláška tento 

limit jednoznačně přesáhne. 

Po finalizování znění 

vyhlášky předkladatel bude 

s Evropskou komisí jednat o 

tom, jakým způsobem 

notifikovat či jinak zajistit 

soulad návrhu s evropským 

právem, buď formou 
individuálního posouzení 

nebo speciální výjimky apod. 
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Závěr: 

Za podmínky notifikace návrhu spolu s návrhem zákona Evropské komisi jako státní podpory 

podle čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie, jak je uvedeno výše, bude návrh vyhlášky 

slučitelný s právem EU. 

Nedostatky v odůvodnění návrhu požadujeme napravit. 

ČLK 

Zásadní 
K § 20 odst. 5 návrhu a k bodu 2 písm. i) přílohy č. 5 návrhu: 
 
ČLK navrhuje následující změnu ustanovení:  
(5) Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 09115 podle seznamu výkonů, 
vykázaný u pacientů s diagnózou U07.1 a nebo U69.75 podle mezinárodní klasifikace nemocí, poskytnutý od 
1. července 2020 se poskytovateli navýší úhrada o 50 Kč. Toto navýšení úhrady se nezapočítává do výše 
úhrady za hrazené služby stanovené podle příloh č. 1 až 8 k této vyhlášce. 
 
i) Pro výkony č. 09115, 82040 a 82041 podle seznamu výkonů vykázané u pacientů s diagnózou U07.1 a nebo U69.75 

podle mezinárodní klasifikace nemocí je stanovena hodnota bodu ve výši 0,85 Kč, přičemž úhrada za tyto výkony 

nevstupuje do výpočtu celkové výše úhrady podle bodu 8.  

 
Odůvodnění: 
Je prakticky vyloučené, aby byly u jednoho pacienta v rámci jednoho vykázání uvedeny obě diagnózy 
současně (U07.1 = COVID-19, virus laboratorně prokázán; U69.75 = podezření na COVID-19). Navrhované 
znění upřesňuje text tak, by nemohlo dojít k nesprávnému výkladu, že u jednoho pacienta musí být současně 
vykázány obě dvě diagnózy, aby došlo k navýšení úhrady o 50 Kč za odběr a vyčlenění výkonů 82040 a 82041 
nad rámec PURO. 
 
 

Akceptováno 

ČLK   

Zásadní 
K bodu 13 přílohy č. 5 návrhu + k dalším ustanovením návrhu, která upravují úhradu ambulantní péče 
zahraničním pojištěncům 
 
Formulace připomínky: 
Odstranění rozdílu mezi úhradou zdravotních služeb za zahraniční pojištěnce u stejného druhu poskytovaných 
zdravotních služeb mezi nemocničními PZS a ambulantními PZS. 
 

Neakceptováno 

Kompenzační vyhláška 

kompenzuje výpadek 

produkce pouze za české 

pojištěnce. Rozdíl 

v ohodnocení mezi 

nemocnicemi a ambulancemi 
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Výchozí informace k připomínce: 
Definice hodnoty zdravotních služeb pro lůžkové PZS (komplement) v příloze č. 1 části A) bod 7.16.: V případě, 
že poskytovatel poskytne hrazené služby uvedené v bodech 7.1 až 7.13 zahraničním pojištěncům, hradí se tyto 
hrazené služby podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,32 Kč. 
 
ČLK navrhuje následující změnu ustanovení bodu 13 přílohy č. 5 návrhu: 
 
13. V případě, že poskytovatel poskytne hrazené služby podle bodu 2 písm. e) až g) zahraničním 
pojištěncům, hradí se tyto hrazené služby podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,32 Kč. Pro 

hrazené služby podle bodu 2 písm. e) až g) poskytované zahraničním pojištěncům se výpočet celkové výše úhrady podle 

bodu 8 a bodu 2 písm. g) a navýšení hodnoty bodu podle bodu 2 písm. h) nepoužijí. Pro poskytovatele, který v referenčním 
nebo hodnoceném období ošetřil 10 a méně unikátních pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, se pro hrazené služby 

podle bodu 2 písm. e) až g) výpočet celkové výše úhrady podle bodu 8 a bodu 2 písm. g) nepoužije. 

 
Nad rámec uvedeného ČLK navrhuje zakotvení hodnoty bodu 1,32 Kč bez regulace pro úhradu 
hrazených služeb poskytnutých zahraničním pojištěncům pro všechny segmenty ambulantní péče. 
 
Odůvodnění: 
Změna odstraňuje nedůvodnou nerovnost v úhradě zdravotních služeb druhově i nákladově shodných. 
Odstraňuje nerovné nastavení úhradových podmínek s cílem zajistit stejnou veřejnou podporu pro poskytování 
zdravotních služeb v segmentu nemocničních a ambulantních služeb. Při stanovení výše kompenzací je třeba 
nastavit jednotná pravidla pro podobné segmenty (viz důvodová zpráva ke „Kompenzační vyhlášce“ – popis 
cílového stavu).  
 

je dán již v úhradové vyhlášce 

a kompenzační vyhláška nemá 

zmocnění na to ho měnit. 

ČLK 

Zásadní 
K bodu 1, bodu 2 písm. a), b), c), d), bodů 3 – 7 přílohy č. 5 návrhu: 

 

Formulace připomínky 

• Stávající návrh neposkytuje kompenzaci ztráty vzniklé v důsledku situace COVID-19, neboť vychází z nesprávného a 

nereálného předpokladu, že pokles produkce v prvním pololetí lze kompenzovat zvýšením produkce v následujících 

obdobích. Nelze předpokládat, že ZZ výpadek z důvodu COVID-19 situace doženou, neboť to z kapacitních důvodů 

nelze - ZZ mají k dispozici stále stejný personál, stejný počet přístrojů, stejný fond pracovní doby. Pokud tyto kapacity 

optimálním způsobem dlouhodobě využívají, nelze „dohnat“ více než dvouměsíční výpadek nadprodukcí v dalších 

obdobích. Cílem by tedy mělo být, aby se pracoviště od 1.7.2020 vrátila k původní standardní produkci.   

• Nastavení mechanismu úhrady ve změnovém návrhu uvedeném níže umožňuje, aby při dosažení 80% produkce 

referenčního období bylo po aplikaci hodnot z roku 2020 dosaženo cca: 

•  91 % úhrady r.2018 v případě CT, MR 

•  97 % úhrady r.2018 v případě RTG 

•  94 % úhrady r.2018 v případě mammárního screeningu 

Akceptováno jinak 

Hodnoty bodu navýšeny 

v písm. h) a i) 
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Jedná se o analogii přístupu k ZZ s akutní lůžkovou péčí.  

 

Výchozí informace k připomínce: 

• Screeningová pracoviště v souladu s vyhlášením nouzového stavu zastavila svou produkci v rozsahu preventivních 

vyšetření, přičemž náklady modality jsou většinově fixní, příjmy čistě variabilní.  

• Pracoviště zobrazovacího komplementu (včetně modalit CT, MR a denzitometrie) zaznamenala výrazný propad 

v produkci vlivem situace COVID-19. Tato pracoviště poskytují péči pouze na základě žádanky. Jejich produkce je tedy 

plně odkázána na indikaci vyšetření ošetřujícími lékaři (jejichž provoz byl také silně omezený). Tato pracoviště se 
během situace COVID-19 dostala na cca 20-30% své běžné produkce bez možnosti jakkoli tuto situaci ovlivnit. 

• U výkonově hrazených modalit je nově navržena hodnota bodu od 1.7.2020 tak, aby bylo možno přijatelně kompenzovat 

ztráty z 1.pololetí 2020, pokud se plně obnoví produkce v 2.pololetí 2020 

• U modalit hrazených výkonově s omezením úhrady vzorcem je nově úhrada koncipována tak, aby do limitu 80% 

produkce referenčního období byla nastavena výrazně vyšší hodnota bodu (aby bylo možno kompenzovat ztráty), a od 

tohoto limitu byla péče hrazena nižší hodnotou bodu (která alespoň částečně zohlední případné překročení limitu). 

Zároveň je zde ochranný mechanismus pro zdravotní pojišťovny, aby k obnovení/navýšení produkce nedocházelo bez 

vazby na navýšení počtu ošetřených pojištěnců.  

• Změny uvedené níže motivují poskytovatele k obnovení plné produkce, aby jim byly kompenzovány ztráty, ale zároveň 

zabraňuje účelovému chování poskytovatelů. Navržený vzorec dokonce výraznou nadprodukci proti roku 2018 omezuje 

více než stávající platná úhradová vyhláška. 

• Změny uvedené níže minimalizují existenční hrozby pro poskytovatele, ale neměly by znamenat zvýšené náklady 

zdravotních pojišťoven oproti schválenému zdravotné pojistnému plánu. 

 

Je navrhováno následující nové znění bodu 1, bodu 2 písm. a), b), c), d), bodů 3 – 7 přílohy č. 5 návrhu: 

1. Pro nasmlouvané výkony odbornosti 806 podle seznamu výkonů a pro nasmlouvané výkony screeningu 
děložního hrdla podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,12 Kč, přičemž u výkonů 
poskytnutých od 1. července 2020 se tato hodnota bodu navýší na hodnotu 1,37 Kč. 

2. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s následující hodnotou bodu:  

a) Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 809 a 810 podle seznamu výkonů se pro poskytovatele, 
kteří v referenčním období vykázali některý z výkonů č. 89111, 89119, 89123, 89127 a 89131 podle
 seznamu výkonů, stanoví hodnota bodu ve výši 1,62 Kč a fixní složka úhrady ve výši 0,47 Kč. 
Pro poskytovatele, kteří v referenčním období nevykázali žádný z výkonů č. 89111, 89119, 89123, 89127 
a 89131 podle seznamu výkonů, se pro hrazené služby poskytované v odbornostech 809 a 810 podle 
seznamu výkonů stanoví hodnota bodu ve výši 1,42 Kč a fixní složka úhrady ve výši 0,47 Kč.  

b) Pro výkony č. 89611 až 89619 podle seznamu výkonů odbornosti 809 podle seznamu výkonů se stanoví 
hodnota bodu ve výši 0,65 Kč a fixní složka úhrady ve výši 0,40 Kč. V případě, že poskytovatel doloží do 
31. ledna 2021, že je po celé hodnocené období zapojen do systému elektronické distribuce obrazových 
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dat, stanoví se hodnota bodu pro výkony podle první věty ve výši 0,67 Kč a fixní složka úhrady ve výši 
0,40 Kč. 

c) Pro výkony č. 89711 až 89725 podle seznamu výkonů odbornosti 809 podle seznamu výkonů se stanoví 
hodnota bodu ve výši 0,63 Kč a fixní složka úhrady ve výši 0,40 Kč. V případě, že poskytovatel doloží do 
31. ledna 2021, že je po celé hodnocené období zapojen do systému elektronické distribuce obrazových 
dat, stanoví se hodnota bodu pro výkony podle první věty ve výši 0,66 Kč a fixní složka úhrady ve výši 
0,40 Kč. 

d) Pro výkon č. 89312 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,03 přičemž u výkonů 
poskytnutých od 1. července 2020 se tato hodnota bodu navýší na hodnotu 1,11 Kč. 

 

3. Pro výkony č. 89111, 89119, 89123, 89127 a 89131 podle seznamu výkonů je stanovena hodnota bodu ve výši 1,62 Kč 

4. Celková výše úhrady poskytovateli poskytujícímu hrazené služby v odbornostech uvedených v bodě 2 písm. a) až c) se 

stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony následovně: 

 ÚHRADA = HB * BODY LIMIT + FS * (BODY2020 - BODYLIMIT) 

  BODYLIMIT = 0,8 * BODY2018 – max [0; (PrůmB2020 – KN * PrůmB2018) * UOP2020] 

 

KN je koeficient navýšení, který se stanoví ve výši 1,05 pro hrazené služby podle bodu 2 písm. a) a ve výši 1,04 

pro hrazené služby podle bodu 2 písm. b) až c), 

FS  je fixní složka úhrady podle bodu 2 písm. a) až c), 

HB je hodnota bodu podle bodu 2 písm. a) až c) navýšená podle bodů 5 až 7, 

BODY2018  počet vykázaných a pojišťovnou uznaných bodů za rok 2018 přepočtený dle SZV ve znění účinném 

od 1.1.2020 

PrůmB2020 je průměrný počet bodů na jednoho unicitního ošetřeného pojištěnce za rok 2020 

PrůmB2018  je průměrný počet bodů přepočtený dle SZV ve znění účinném od 1.1.2020 na jednoho unicitního 

ošetřeného pojištěnce za rok 2018  

5. Hodnoty bodu uvedené v bodě 2 písm. a) a v bodě 3 se navýší o hodnotu 0,02 Kč v případě, že poskytovatel alespoň u 

jednoho pracoviště poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby po celé hodnocené období 

v rozsahu alespoň 35 hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně. 

6. Hodnoty bodu uvedené v bodě 2 písm. b) se navýší o hodnotu 0,02 Kč v případě, že poskytovatel alespoň u jednoho 

pracoviště poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby po celé hodnocené období v rozsahu 

alespoň 70 hodin týdně. 
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7. Hodnoty bodu uvedené v bodě 2 písm. c) se navýší o hodnotu 0,02 Kč v případě, že poskytovatel alespoň u jednoho 

pracoviště poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby po celé hodnocené období v rozsahu 

alespoň 70 hodin týdně. 

Odůvodnění navrhovaného řešení: 

▪ Finanční stabilizace segmentu. 

▪ Motivace k obnovení plné výkonnosti. 

▪ Zamezení účelového chování pracovišť ZZ ve snaze minimalizace finančních ztrát v důsledku omezení činnosti 

v období COVID-19 

▪ Odstranění potenciálního rizika žalob poskytovatelů na stát. 
▪ Podání stížnosti na údajnou protiprávní státní podporu nebo zneužití podpory. 

 

ČLK 

Zásadní 
K příloze č. 3 návrhu: 

 

ČLK zásadně nesouhlasí s navrhovanou výší kompenzace pro ambulantní specialisty. Navržená kompenzace 

v žádném ohledu negarantuje dorovnání propadu péče v souvislosti s epidemií COVID-19. 

 

Návrh kompenzace vychází z nesprávného a nereálného předpokladu, že pokles produkce v prvním pololetí lze 

kompenzovat zvýšením produkce v následujících obdobích. Nelze předpokládat, že ZZ výpadek z důvodu COVID-19 

situace doženou, neboť to z kapacitních důvodů nelze - ZZ mají k dispozici stále stejný personál, stejný počet přístrojů, 

stejný fond pracovní doby. Pokud tyto kapacity optimálním způsobem dlouhodobě využívají, nelze „dohnat“ více než 
dvouměsíční výpadek nadprodukcí v dalších obdobích. Cílem by tedy mělo být, aby se pracoviště od 1.7.2020 vrátila 

k původní standardní produkci.   

 

Pracoviště ambulantních specialistů zaznamenala v důsledku nouzového stavu a situace kolem COVID-19 výrazný pokles 

produkce. Tyto poklesy se liší mezioborově, ale i v rámci jedné odbornosti mezi jednotlivými pracovišti. Některá 

pracoviště se přechodně dostala např. i na 25% standardní produkce, přičemž důvodem vůbec nemuselo být uzavření 

ordinace. Pokles nemohl být u některých odborností kompenzován ani vstřícným krokem pojišťoven v možnosti vykazovat 

cílená vyšetření při telefonickém kontaktu. To se týká zejména odborností „kontaktních“, provádějících invazivní výkony. 

Screeningová pracoviště kolorektálního karcinomu v souladu s vyhlášením nouzového stavu zastavila svou produkci téměř 

úplně. 

 

Je navrhován úhradový mechanismus, který umožní při dosažení 80% produkce minimalizovat ztráty v porovnání 

s referenčním obdobím.  

 

Vysvětlení a odůvodnění návrhu: 

 

Částečně akceptováno 

Hodnoty bodu navýšeny. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBQNL7PJ7)



 26 

• Navržený mechanismus úhrady umožní, aby při dosažení 80% produkce referenčního období bylo dosaženo 

přibližně 100 % zálohových plateb. Jedná se o analogii přístupu k ZZ s akutní lůžkovou péčí.  

• U výkonově hrazených odborností je navržena hodnota bodu od 1.7.2020 tak, aby bylo možno přijatelně 

kompenzovat ztráty z 1.pololetí 2020, pokud se plně obnoví produkce v 2.pololetí 2020. 

• U modalit hrazených výkonově s omezením úhrady regulačním vzorcem (přes PURO) je nově úhrada koncipována 

tak, že do limitu 80 % produkce referenčního období je nastavena výrazně vyšší hodnota bodu (aby bylo 

možno kompenzovat ztráty), a od tohoto limitu je péče hrazena s hodnotou bodu dle úhradové vyhlášky pro 

rok 2020, přičemž zůstává zachován regulační vzorec v původně navržené podobě. Je tedy zachován ochranný 

mechanismus pro zdravotní pojišťovny, aby k obnovení/navýšení produkce nedocházelo bez vazby na navýšení 

počtu ošetřených pojištěnců. 

• Ruší se různá hodnota bodu navržená v části C. 

• Návrh úhrady povede k motivaci poskytovatelů k obnovení plné produkce ve 2.pololetí 2020, aby jim byly 

kompenzovány ztráty, ale zároveň zabraňuje účelovému chování poskytovatelů.  

• Cílem návrhu je finanční stabilizace segmentu a jednotlivých poskytovatelů a motivace k obnovení plné 

výkonnosti. 

• Cílem je i zamezení účelového chování pracovišť ZZ ve snaze minimalizace finančních ztrát v důsledku 

omezení činnosti v období COVID-19, ale zároveň umožnění navýšení výkonnosti v odůvodněných 

případech. 

• Cílem je i odstranění potenciálního rizika žalob poskytovatelů na stát. 

• Změny uvedené níže minimalizují existenční hrozby pro poskytovatele, ale neměly by znamenat zvýšené 

náklady zdravotních pojišťoven oproti schválenému zdravotně pojistnému plánu. 

 

Navrhované řešení: 

Nové znění bodu 1 – 3 části A) přílohy č. 3 návrhu vyhlášky: bod 1 – vyznačena změna, bod 2 – vyznačena změna, 

nově vložen bod 3, následující body přečíslovány, část C se ruší – pro lepší přehlednost uváděn celý text uvedených 

ustanovení. 

 

Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle § 7 

A) Hodnota bodu a výše úhrad  

1. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou bodu ve výši: 
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a) Pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornostech 305, 306, 308 a 309 podle seznamu výkonů se 

hodnota bodu v uvedených odbornostech stanoví ve výši 1,09 Kč, přičemž u výkonů poskytnutých od 1. července 

2020 se tato hodnota bodu navýší o 0,01 Kč. 

b) Pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornostech 901 a 931 podle seznamu výkonů a pro poskytovatele 

poskytující hrazené služby v odbornostech 305, 306, 308 a 309 podle seznamu výkonů vykázané v souvislosti s 

výkony odbornosti 910 podle seznamu výkonů společně s ošetřovacím dnem denního stacionáře podle seznamu 

výkonů se hodnota bodu v uvedených odbornostech stanoví ve výši 1,13 Kč, přičemž u výkonů poskytnutých od 1. 

července 2020 se tato hodnota bodu navýší o 0,08 Kč. 

c) Pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornostech 905, 919 a 927 podle seznamu výkonů se hodnota 
bodu v uvedených odbornostech stanoví ve výši 1,04 Kč, přičemž u výkonů poskytnutých od 1. července 2020 se 

tato hodnota bodu navýší o 0,14 Kč. 

d) Pro výkony č. 43311, 43313, 43315, 43613, 43617, 43627, 43629 a 43633 podle seznamu výkonů poskytované 

poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 403 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,72 Kč, 

přičemž u výkonů poskytnutých od 1. července 2020 se tato hodnota bodu navýší o 0,02 Kč. 

e) Pro výkony č. 43652 a 43653 podle seznamu výkonů poskytované poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 403 

podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,04 Kč, přičemž u výkonů poskytnutých od 1. července 

2020 se tato hodnota bodu navýší o 0,03 Kč. 

f) Pro výkony č. 75347, 75348 a 75427 podle seznamu výkonů poskytované poskytovateli hrazených služeb v 

odbornosti 705 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,72 Kč, přičemž u výkonů poskytnutých od 

1. července 2020 se tato hodnota bodu navýší o 0,08 Kč. 

g) Pro výkony č. 15101, 15103, 15105, 15107, 15440, 15445 a 15950 podle seznamu výkonů, vykázané v souvislosti 

se screeningem karcinomu kolorekta podle seznamu výkonů, poskytované poskytovateli hrazených služeb v 

odbornosti 105 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,11 Kč, přičemž u výkonů poskytnutých od 

1. července 2020 se tato hodnota bodu navýší o 0,07 0,3 Kč, a pro výkony screeningu č. 73028, 73029 a 71112 

podle seznamu výkonů poskytované poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 701, 702 nebo 704 podle seznamu 

výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,04 Kč, přičemž u výkonů poskytnutých od 1. července 2020 se tato 

hodnota bodu navýší o 0,12 Kč. 

h) Hodnota bodu uvedená v písm. a) až g) se dále při splnění následujících podmínek navýší o: 

i.     0,04 Kč, pokud bylo zdravotní pojišťovně nejpozději do 31. ledna 2020 podle vyhlášky č. 268/2019 Sb. 

doloženo, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských pracovníků, kteří v rámci poskytovatele poskytují 

hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, tj. působí u poskytovatele jako nositelé výkonů, je 
držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní 

organizace, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celé 

hodnocené období,  
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ii. 0,04 Kč pro danou odbornost v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané 

odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních 

dnů týdně, respektive 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u odborností 501 až 507, 

601, 602, 605, 606, 701 a 704 až 707 podle seznamu výkonů (dále jen „operační obory“), přičemž má 

ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu 

nejpozději od 7 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň 

alespoň 1 den v týdnu nejméně do 18 hodin. 

iii. 0,02 Kč pro danou odbornost v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané 

odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních 
dnů týdně, respektive 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u operačních oborů, 

přičemž v hodnoceném období ošetří alespoň 5 % pojištěnců, u nichž v období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 

2019 nevykázal zdravotní pojišťovně žádný výkon, a pro návštěvy pojištěnců využívá objednávkový systém, 

který umožňuje přednostní vyšetření či ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav. 

i) Vypočtenou částku odpovídající navýšení hodnoty bodu podle písm. h) bod iii) poskytovateli zdravotní pojišťovna 

uhradí v rámci vyúčtování podle § 2 odst. 1 kompenzačního zákona. 

 

2. Pro poskytovatele hrazených služeb poskytující specializovanou ambulantní péči neuvedenou v bodě 1 se stanoví výše 

úhrady podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou bodu ve výši stanovené pro příslušnou 

odbornost podle seznamu výkonů v části C této přílohy hodnota bodu ve výši 1,4 Kč, s výjimkou výkonu č. 89312 podle 

seznamu výkonů, pro který se stanoví hodnota bodu ve výši 1,07  1,11 Kč.  

Hodnota bodu se dále při splnění následujících podmínek navýší o: 

a) 0,04 Kč, pokud bylo zdravotní pojišťovně nejpozději do 31. ledna 2020 podle vyhlášky 268/2019 Sb. doloženo, že 

nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských pracovníků, kteří v rámci poskytovatele poskytují hrazené služby 

pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, tj. působí u poskytovatele jako nositelé výkonů, je držiteli platného 

dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace, přičemž za 

platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celé hodnocené období, 

b) 0,04 Kč pro danou odbornost v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané 

odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů 

týdně, 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u operačních oborů, přičemž má ordinační 

hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejpozději 

od 7 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň 1 den 

v týdnu nejméně do 18 hodin, 

c) 0,02 Kč pro danou odbornost v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané 

odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů 

týdně, respektive 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u operačních oborů, přičemž 
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v hodnoceném období ošetří alespoň 5 % pojištěnců, u nichž v období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2019 

nevykázal zdravotní pojišťovně žádný výkon, a pro návštěvy pojištěnců využívá objednávkový systém, který 

umožňuje přednostní vyšetření či ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav. 

3. Výše úhrady v dané odbornosti poskytovateli uvedenému v bodě 2 se vypočte takto: 

 

 

UHRODB = HB * BODYLIMIT + HBZ * max [(BODY2020 – BODYLIMIT);0] + KP2020 

 

UHRODB               je úhrada za zdravotní služby poskytnuté v dané odbornosti v roce 2020 včetně úhrady za zvlášť 

účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky v hodnoceném období 

 

HB          je hodnota bodu ve výši dle bodu 2 

 

HBZ je základní hodnota bodu ve výši 1,07 Kč navýšená dle splnění podmínek podle bodu 2 

KP2020
  jsou korunové položky za rok 2020 (zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé 

přípravky) 

 

BODY2020 je počet bodů vykázaných a uznaných v dané odbornosti za rok 2020 

 

BODYLIMIT je počet bodů, do kterého platí hodnota bodu HBODB a je vypočtena následovně: 

 BODYLIMIT = min (BODY2020;  0,8 * BODY2018) 

 

BODY2018 je počet bodů vykázaných a uznaných v dané odbornosti za rok 2018  

  

4. Celková výše úhrady poskytovateli uvedenému v bodě 2 nepřekročí částku, která se vypočte takto: 
 

(1,05 + KN) x (max(POPzpoZ; POPrefZ) x PUROo + max[PUROo x POPzpoMh; UHRMh – UHRMr]) 

… 

 

ČLK 

Zásadní 
K příloze č. 3 – kompenzace propadu jednodenní péče 

 

Vysvětleno 

Úhradová vyhláška explicitně 

neřeší úhradu JLP. 

Kompenzační vyhláška ji 
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Formulace a odůvodnění připomínky: 

Předložený návrh kompenzační vyhlášky vůbec neřeší kompenzaci propadu zdravotních služeb 

poskytovaných v režimu jednodenní péče. Tito poskytovatelé měli v důsledku nouzového stavu cca 

dvouměsíční výpadek, neboť se jedná o elektivní zákroky, které byly v souladu se stanoviskem MZČR 

v souvislosti se epidemií COVID-19 odsunuty.  

 

Navržený úhradový mechanismus umožňuje, aby při dosažení 80% produkce referenčního období, bylo po 

dosaženo přibližně 100 % úhrad roku 2018. Návrh je analogický přístupu, který zvolilo MZ pro úhradu akutní 

lůžkové péče. 

 

Úhradový vzorec motivuje poskytovatele k obnovení plné produkce ve 2.pololetí 2020, aby jim byly 

kompenzovány ztráty, ale zároveň zabraňuje účelovému chování poskytovatelů. Navržená kompenzace 

minimalizuje existenční hrozby pro poskytovatele, ale neznamená zvýšené náklady zdravotních 

pojišťoven oproti schválenému zdravotně pojistnému plánu. 

 

Navrhované řešení: 

Do přílohy č. 3 návrhu se vkládá následující ustanovení: 

Výsledná výše úhrady pro poskytovatele jednodenní péče (JPL) bude stanovena následovně: 

         Když  DÁVKYJPL2020 ≤ 0,8 * DÁVKYJPL2018 

 

UHRJPL =        DÁVKYJPL2020 * 1,25 

 

Když  DÁVKYJPL2018 > DÁVKYJPL2020 > 0,8 * DÁVKYJPL2018 , potom bude úhrada  

 

UHRJPL =        DÁVKYJPL2018 

 

 

Když  DÁVKYJPL2020 > DÁVKYJPL2018 , potom bude úhrada stanovena dle platného podepsaného cenového dodatku 

pro rok 2020. 

 

 

proto nemůže kompenzovat. 

Pokud se JLP nevejde pod 

navýšení HB u nějaké 

odbornosti, je třeba ji řešit 

individuálně se ZP. 
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UHRJPL          je úhrada za zdravotní péči poskytnutou v odbornosti v roce 2020 včetně úhrady za zvlášť účtovaný 

materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky v hodnoceném období 

 

DÁVKYJPL2020          je hodnota dávek v roce 2020 (pokud je péče vykazována prostřednictvím „balíčků“, pak se 

jedná o celkovou hodnotu balíčků) 

 

DÁVKYJPL2018          je hodnota dávek v roce 2018 (pokud je péče vykazována prostřednictvím „balíčků“, pak se 

jedná o celkovou hodnotu balíčků) 

 

 

ČLK 

Zásadní 
ČLK navrhuje následující změnu ust. § 18 odst. 1 návrhu: 

 

(1) Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 09543 podle seznamu výkonů 

se stanoví úhrada ve výši 35 55 Kč, přičemž u výkonů vykázaných v souvislosti s hrazenou službou 

poskytnutou od 1. července 2020 se tato úhrada navýší o 4 Kč. 

 

ČLK navrhuje následující změnu bodu 8 přílohy č. 3 návrhu: 

 

8. Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon klinického vyšetření podle seznamu výkonů u 

dětí ve věku od 6 do 18 let se stanoví dodatečná úhrada 35 55 Kč, přičemž u výkonů poskytnutých od 1. července 2020 

se tato úhrada navýší o 4 Kč. Tato úhrada se nezapočítává do výpočtu celkové výše úhrady dle bodu 3. 

 

Odůvodnění: 

Navýšení úhrady za vykázaný výkon 09543, resp. příplatek za klinické vyšetření u dětí je u ambulantních specialistů 

jediným způsobem kompenzace zvýšených nákladů na osobní ochranné prostředky (OOP). Tyto podmínky je třeba 

nastavit napříč segmenty shodně. V segmentu ambulantních specialistů je navrhována stejná hodnota jako v segmentu 

gynekologů a praktických lékařů. Tím dojde ke spravedlivému narovnání podmínek doplatku za klinická vyšetření napříč 

segmenty. Všechny segmenty jsou nuceny vynakládat zvýšené náklady na OOP v podobné výši. Historicky vzniklá 

diference nemá ekonomické zdůvodnění a má diskriminační charakter.  
 

Neakceptováno 

Rozdíl je dán úhradovou 

vyhlášku, kompenzace je 6 Kč 

u všech segmentů. Navržená 

změna jde nad rámec 

zmocnění kompenzační 

vyhlášky, neboť mění úhrady 

dle dohodovacího řízení. 

ČLK 
Zásadní 
K příloze č. 4 návrhu: 

 

Částečně akceptováno 

Hodnota bodu navýšena. 
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ČLK navrhuje následující změnu ust. bodu 1 části A) přílohy č. 4 návrhu: 

 

1. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou bodu ve výši 1,12 1,30 Kč. 
 

 

Odůvodnění: 

I v segmentu gynekologie došlo k propadu péče, který je třeba kompenzovat. Navrhované navýšení hodnoty bodu o necelá 

4% je nedostatečné. Je navrhováno navýšení hodnoty bodu o 20%. Toto navýšení umožní poskytovatelům kompenzovat 

ztrátu při současném zachování regulace regulačním vzorcem.  

 

ČLK 

Zásadní 
Příloha č. 2, 3, 4 a 5 návrhu 

 

ČLK navrhuje vložení následujícího ustanovení do přílohy č. 2,3,4 a 5 návrhu: 

 

Za účelem odstranění nespravedlností a tvrdostí stanoveného způsobu úhrady, včetně kompenzace, projedná zdravotní 

pojišťovna na žádost poskytovatele výsledek vyúčtování hrazených zdravotních služeb poskytnutých v roce 2020 

s poskytovatelem v rámci smírčího jednání za účasti zástupce České lékařské komory. V rámci smírčího jednání se může 

zdravotní pojišťovna s poskytovatelem dohodnout na jiném způsobu úhrady.  

 

Odůvodnění: 

Při paušálním nastavení kompenzací, které nemůže zohlednit individuální okolnosti, je nezbytné, aby byl pro 

poskytovatele zajištěn prostor pro přezkum vyúčtování s cílem odstranit nedůvodné nespravedlnosti a tvrdosti způsobené 
okolnostmi, které poskytovatel nemohl ovlivnit. Projednávání sporů o uplatnění regulačních opatření za účasti zástupce 

ČLK funguje úspěšně již několik let se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR.  

 

Vysvětleno 

Jde nad rámec zmocnění pro 

kompenzační vyhlášku. Nárok 
na smírčí jednání má 

poskytovatel vždy, po dohodě 

je možné i přizvání zástupce 

ČLK. 

Konfederac
e 

zaměstnava
telských a 

podnikatels
kých svazů 

ČR 
 

Tato připomínka je zásadní 

S ohledem na výše uvedené si dovolujeme navrhnout změnu tzv. kompenzační vyhlášky, která by více odpovídala 
dosavadnímu ale i předpokládanému vývoji. Kompenzovala by tak víc než jen prostředky vynaložené poskytovatelům na 
ochranu svých zaměstnanců, které jistě dosahovaly vyšších nákladů, než je předpokládaný nárůst příjmů zvýšením 
signálního výkonu 09552 o 1 Kč, a to takto: 

Od 1. července 2020 se u výkonů vykázaných v souvislosti s vydáním léčivého přípravku (SiV č. 09552) úhrada zvýší o 2 
Kč a vypustí se limitace referenčním rokem. 

Odstranění limitace pro letošní rok považujeme za druhou zásadní připomínku. Uplatňování limitace sankcionuje lékárny, 
které měly v průběhu prvního kvartálu více pacientů než v referenčním roce bez toho, aniž by lékárny tuto skutečnost 

Akceptováno 

SiV navýšen, regulace 

zrušeny. 
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mohly, jakkoliv ovlivnit. Odstranění limitace bylo dohodnuto i v rámci letošního dohodovacího řízení se zdravotními 
pojišťovnami pro rok 2021, jelikož ani v době nekrizové nemá své opodstatnění.  

Při optimistické variantě bude v roce 2020 vydáno 84 až 86 milionů položek na recept. Celkové náklady našeho návrhu by 
se pak pohybovaly maximálně v úrovni 129 milionů korun pro systém veřejného zdravotního pojištění.  
 

Konfederac
e 

zaměstnava
telských a 

podnikatels
kých svazů 

ČR 
 

Tato připomínka je zásadní 

K § 11 a příloze č. 6 k odbornosti 925: 
 

Ustanovení bodu 2 části A) přílohy č. 6 navrhujeme změnit následovně: 

 
a) pro odbornost 925 podle seznamu výkonů ve výši 1,08 1,12 Kč, 

 

Odůvodnění: 

Ministerstvo zdravotnictví navrhlo navýšení úhrad o necelé jedno procento (navýšení základní 

hodnoty bodu z 1,07 Kč na 1,08 Kč). Navrhovaná kompenzace je zcela nedostatečná. Toto navýšení 

úhrad nemůže pokrýt zvýšené náklady na osobní ochranné pomůcky. Poskytovatelé domácí zdravotní 

péče mají následující náklady na osobní ochranné prostředky:  

Ústenky (pro sestru)  14,00 Kč  

Rukavice na návštěvu  1,80 Kč  

Dezinfekce               1,60 Kč  

CELKEM             17,40 Kč 

 

Vycházíme-li z dat analytické komise dohodovacího řízení za rok 2019: 

• V roce 2019 byla vykázána péče v objemu   

2 325 342 000,- Kč 

• Počet návštěv v roce 2019 =>  6 259 839 

• Každá návštěva x 17,40 Kč 

• Navýšené náklady na OOP =>  108 923 702,54 Kč 

Částečně akceptováno 

Kompenzace OOP ve výši 

0,01 Kč za bod je dostatečná: 

1) Ústenka již stojí 

maximálně 8 Kč, navíc ne 

vždy je třeba měnit ústenku 

při každé návštěvě. I kdyby 

tomu tak bylo, tak při 

celkových dodatečných 

nákladech na návštěvu ve výši 

10 Kč a kompenzaci pouze za 

druhou polovinu roku vychází 

navýšení 1,3 %, zaokrouhleně 

0,01 Kč na bod.  

Jelikož ale z dat zdravotních 

pojišťoven lze pozorovat 

částečný propad produkce za 

březen a duben, dochází 

k navýšení hodnoty bodu na 

1,09 Kč. 
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• Jedná se o navýšení 4,68% dle objemu péče v roce 2019 

Návrh řešení: 
Navýšení hodnoty bodu o 4,68% => tedy 1,12 Kč 
 

Konfederac
e 

zaměstnava
telských a 

podnikatels
kých svazů 

ČR 
 

Tato připomínka je zásadní 

§20, odstavec 6 

 
V odstavci nejsou řešeny odběrová centra pro samoplátce, kdy MZ regulovanou cenou zastropovalo 
cenu významně pod skutečnými náklady a přeneslo tak finanční tíž na poskytovatel služeb. Vyhláška 
toto neřeší, přesto, že ministr osobně toto přislíbil v televizním vystoupení po absolvované schůzce 
s poskytovateli těchto služeb. 
 
Návrh řešení: 

b) Doplnit do vyhlášky i definici odběrových center, která byla zřízena pouze pro samoplátce 

v reakci na opatření vlády ČR pro osoby překračující hranice v době COVID -19 opatření 

nebo za b) vyjmout cenu odběrů pro samoplátce z regulované ceny 

Vysvětleno 

Není technicky realizovatelné, 

jelikož taková odběrová místa 

nemají pravděpodobně ani 

smlouvu s pojišťovnou, takže 

se na ně kompenzační 

vyhláška nebude vztahovat. 

Většina odběrových míst ale 

nemá problém splnit 

podmínku alespoň jednoho 

indikovaného výkonu za 
měsíc. 

1.  

Konfederac
e 

zaměstnava
telských a 

podnikatels
kých svazů 

ČR 
 

Tato připomínka je zásadní 

§20, odst.5) a Příloze č.5 odst.2, písm i).  

 
V obou případech by měl být text " ... u pacientů s diagnózou U07.1 a U69.75 ...." opraven na "... u 
pacientů s diagnózou U07.1 nebo U69.75...", jelikož je podle mě prakticky vyloučené, aby byly v rámci 
jednoho vykázání uvedeny obě diagnózy současně (U07.1 = COVID-19, virus laboratorně prokázán; 
U69.75 = POdezření na COVID-19). Pokud by to zůstalo se spojkou "a", tak by to mohly některé ZP 
vykládat, že musí být vykázány obě dvě diagnózy současně, aby došlo k navýšení úhrady o 50 Kč za 
odběr a vyčlenění výkonů 82040 a 82041 nad rámec PURO. 

Akceptováno 

Konfederac
e 

Tato připomínka je zásadní Neakceptováno 

Zastropování úhrady omezuje 

dostupnost péče a může 
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zaměstnava
telských a 

podnikatels
kých svazů 

ČR 
 

K Příloze č. 1 

Vzhledem k nemožnosti přesně predikovat další vývoj pandemie v souvislosti s onemocněním COVID-
19 nelze v tuto chvíli predikovat finanční dopad navržených parametrů a konstant v kompenzační 
vyhlášce, a to jak na jednotlivé zdravotní pojišťovny, tak na jednotlivé poskytovatele. 
S ohledem na stabilitu v.z.p a zákon o finanční kontrole ve vztahu ke zdravotně pojistnému plánu VZP 
ČR navrhujeme upřesnit zastropování výše úhrady nemocnic. Navrhujeme do přílohy č. 1, část A) 
vložit následující text: 
13. Úhrada za hrazené služby v hodnoceném období stanovená poskytovateli podle § 14 odst. 2 této vyhlášky, 

§ 18 této vyhlášky, § 20 odst. 1 až 3 této vyhlášky, části A) bodu 2.1, 3 až 5 s výjimkou bodu 3.4, 4.3 a 5.4, 
dále podle bodu 7.1 až 7.12, 7.14 a 10 přílohy č. 1 k této vyhlášce, části C) bodu 1 přílohy č. 1 k této vyhlášce 
a za výkony č. 09566, 88101 a 09563 dle seznamu výkonů stanovená poskytovateli podle části A) bodu 7.13 
přílohy č. 1 k této vyhlášce dosáhne maximálně globální úhradu v hodnoceném období (GLÚHO). Globální 
úhradou se rozumí částka, která se vypočte takto: 

𝑮𝑳Ú𝑯𝑶 = Ú𝑯𝑹𝑹𝑶 ∗ 𝑺𝑲𝑵𝑯𝑶 ∗ 𝑷𝑹𝑰𝑷𝑯𝑶/𝑹𝑶 

kde: 

Ú𝑯𝑹𝑹𝑶 – je celková úhrada za služby hrazené podle § 14 odst. 2 této vyhlášky, § 18 této 

vyhlášky, § 20 odst. 1 až 3 této vyhlášky, části A) bodu 2.1, 3 až 5 s výjimkou bodu 3.4, 4.3 a 5.4, 

bodu 7.1 až 7.12, 7.14 a 10 přílohy č. 1 k této vyhlášce, části C) bodu 1 přílohy č. 1 k této 

vyhlášce a za výkony č. 09566, 88101 a 09563 dle seznamu výkonů hrazené podle části A) bodu 

7.13 přílohy č. 1 k této vyhlášce, vyplacená poskytovateli zdravotní pojišťovnou v referenčním 

období. 

 

𝑺𝑲𝑵𝑯𝑶 – je stabilizační koeficient navýšení, který se stanovuje pro hrazené služby poskytované 

poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou hrazených služeb poskytovaných poskytovateli následné 

lůžkové péče, dlouhodobé lůžkové péče nebo zvláštní lůžkové péče, uvedené v § 14 odst. 2 této 

vyhlášky, § 18 této vyhlášky, § 20 odst. 1 až 3 této vyhlášky, části A) bodu 2.1, 3 až 5 s výjimkou 

bodu 3.4, 4.3 a 5.4, bodu 7.1 až 7.12, 7.14 a 10 přílohy č. 1 k této vyhlášce, části C) bodu 1 

přílohy č. 1 k této vyhlášce a pro výkony č. 09566, 88101 a 09563 dle seznamu výkonů uvedené 

v části A) bodu 7.13 přílohy č. 1 k této vyhlášce ve výši  vypočtené takto: 

vytvářet nerovnosti v přístupu 

k péči mezi pojištěnci různých 

pojišťoven. Navíc tvrdé stropy 

již několikrát označil ústavní 

soud za protiústavní. 
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𝑆𝐾𝑁𝐻𝑂 = 1 +
0,21

𝐴𝑅𝐶𝑇𝐺 (
√max(𝑍𝑆𝑚𝑖𝑛; 𝐼𝑍𝑆2018,10,13) − 26800

35
)

 

 

𝑍𝑆𝑚𝑖𝑛 je minimální základní sazba, která se stanoví ve výši 29 000 Kč. 

IZS2018,10,13 je individuální základní sazba vypočtená takto: 
𝑈𝑑𝑟𝑔,2018

𝐶𝑀2018,017
 

d) kde: 

e) Udrg,2018  je celková výše úhrady za poskytovatelem vykázané a zdravotní 
pojišťovnou uznané hrazené služby poskytnuté během hospitalizací ukončených v 
referenčním období, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze 
uvedených v příloze č. 10 a č. 13 k této vyhlášce, včetně úhrady dle části A) bodu 2.1 přílohy 
č. 1 k této vyhlášce, zvýšená o hodnotu vyžádané extramurální péče oceněné hodnotami 
bodu platnými v referenčním období, včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť 
účtované léčivé přípravky, snížená o úhradu léčivých přípravků uvedených v příloze č. 12 
k této vyhlášce. 

f) CM2018,017  je počet případů hospitalizací ukončených v referenčním období a zdravotní 
pojišťovnou uznaných, zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze 
uvedených v příloze č.10 a č. 13 k této vyhlášce, včetně počtu případů hospitalizací dle části 
A) bodu 2.1 přílohy č. 1 k této vyhlášce vynásobených relativními váhami 2020 uvedenými 
v příloze č.10 a č. 13 k této vyhlášce. 

 

14. Nad rámec globální úhrady vypočtené dle části A) bodu 11 přílohy č. 1 k této vyhlášce bude uhrazena 
částka za výkony č. 09564 dle seznamu výkonů podle pravidel uvedených v § 20 odst. 4 této vyhlášky, 
částka za léčivé přípravky označené symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. podle 
pravidel uvedených v části A) bodu 2.2 přílohy č. 1 k této vyhlášce, částka za léčivé přípravky uvedené 
v příloze č. 12 k této vyhlášce podle pravidel uvedených v části A) bodu 3.4, bodu 4.3, bodu 5.4 a bodu 
7.15, částka zvýšení úhrady podle pravidel uvedených v části A) bodu 7.13 písm. a) až e) přílohy č. 1 k této 
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vyhlášce a regulační omezení na předepsané léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a na vyžádanou 
péči podle pravidel uvedených v části C) bodu 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce. 

15. Nad rámec globální úhrady vypočtené dle části A) bodu 11 přílohy č. 1 k této vyhlášce bude uhrazena 
bonifikace dle bodu 2.3, 2.4 a 2.5. 

 

Konfederac
e 

zaměstnava
telských a 

podnikatels
kých svazů 

ČR 
 

Tato připomínka je zásadní 

K Příloze č. 1, část A, bod 2.3, písm. b) 

Pro jednoznačnost je vhodné doplnit slovo „jednou“ pro eliminaci rizika sporů. 
Návrh znění: „b) jednou, jde-li o případ s diagnózou U69.75 podle mezinárodní klasifikace nemocí, 
pokud byly alespoň jednou současně vykázány výkony č. 82040 a 82041 podle seznamu výkonů.“ 

Akceptováno 

Konfederac
e 

zaměstnava
telských a 

podnikatels
kých svazů 

ČR 
 

Tato připomínka je zásadní 

K Příloze č. 1, část A, bod 3.6 

Konstanta 5 navyšující 𝑃𝑜𝑑í𝑙𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷  je příliš citlivá na motivaci nemocnic k jakékoli hospitalizaci včetně 
lehkých případů. Pro VZP ČR představuje riziko snížení produkční podmínky o 1 500 000 000 Kč. 
Navrhujeme upřesnit ve všech vzorcích a snížit tuto konstantu z 5 na 2. 

Částečně akceptováno 

Parametr snížen z 5 na 4. 

Konfederac
e 

zaměstnava
telských a 

podnikatels
kých svazů 

ČR 
 

Tato připomínka je zásadní 

K Příloze č. 1, část B, odst. 3, písm. e) 

Uvedené ustanovení je v rozporu s Metodikou pořizování a předávání dokladů, neboť navržené údaje 
nejsou promítnuty do datových rozhraní komunikace PZS a zdravotní pojišťovny. 

Neakceptováno 

Očekáváme vytvoření dvou 

signálních výkonů k vykázaní 

odpracované hodiny 

v zařízení s karanténou a bez 

karantény (analogie 

s návrhem připravenost na 

péči). Následně bude možná 

kontrola ze strany zdravotních 

pojišťoven, zda došlo ke 

správnému vykázání výkonů, 

tzn. došlo k vykázání tolika 
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signálních výkonů, kolik bylo 

odpracováno hodin. 

Konfederac
e 

zaměstnava
telských a 

podnikatels
kých svazů 

ČR 
1.  

 

 
 

Tato připomínka je zásadní 

K Příloze č.5 vyhlášky, Hodnota bodu a výše úhrad podle § 10 Bod 13)  

Odstranění rozdílu mezi úhradou zdravotních služeb za zahraniční pojištěnce u stejného druhu poskytovaných 
zdravotních služeb mezi nemocničními PZS a ambulantními PZS definovaných ve vyhlášce o stanovení způsobu 
zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby v roce 2020 („Kompenzační vyhláška“)  

Definice hodnoty zdravotních služeb pro lůžkové PZS (komplement): 
Příloha č.1 vyhlášky, oddíl A) Hrazené služby podle § 5 odst. 1: 
7.16. V případě, že poskytovatel poskytne hrazené služby uvedené v bodech 7.1 až 7.13 zahraničním 
pojištěncům, hradí se tyto hrazené služby podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,32 Kč.  

Hodnota pro ambulantní PZS (komplement): 
Příloha č.5 vyhlášky, Hodnota bodu a výše úhrad podle § 10: 
13) Pro hrazené služby podle bodu 2 písm. e) až g) poskytované zahraničním pojištěncům se výpočet celkové 
výše úhrady podle bodu 8 a bodu 2 písm. g) a navýšení hodnoty bodu podle bodu 2 písm. h) nepoužijí. Pro 
poskytovatele, který v referenčním nebo hodnoceném období ošetřil 10 a méně unikátních pojištěnců příslušné 
zdravotní pojišťovny, se pro hrazené služby podle bodu 2 písm. e) až g) výpočet celkové výše úhrady podle bodu 
bodu 8 a bodu 2 písm. g) nepoužije.  

Návrh řešení 

Změna znění odstraňující nerovnost v úhradě poskytovaných zdravotních služeb pro stejný druh poskytovaných 
zdravotních služeb.  

Příloha č.5 vyhlášky, Hodnota bodu a výše úhrad podle § 10: 
13) V případě, že poskytovatel poskytne hrazené služby podle bodu 2 písm. e) až g) zahraničním 
pojištěncům, hradí se tyto hrazené služby podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,32 Kč. Pro 
hrazené služby podle bodu 2 písm. e) až g) poskytované zahraničním pojištěncům se výpočet celkové 
výše úhrady podle bodu 8 a bodu 2 písm. g) a navýšení hodnoty bodu podle bodu 2 písm. h) nepoužijí. 

Neakceptováno 

Rozdíl je dán již v úhradové 

vyhlášce. Kompenzační 

vyhláška nemá zmocnění na 

jeho odstranění. 
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Konfederac

e 
zaměstnava
telských a 

podnikatels
kých svazů 

ČR 
 

Tato připomínka je zásadní 

K bodu 4 a 7 části A) přílohy č. 6 návrhu vyhlášky – regulace prostřednictvím PURO 

Segment domácí péče navrhuje vypuštění bodu 4 a 7 části A) přílohy č. 6 návrhu vyhlášky. 

 

Odůvodnění: 

Segment domácí péče nesouhlasí s uplatněním regulací prostřednictvím PURO, jelikož poskytovatelé domácí péče jsou 

povinni ošetřovat všechny pacienty bez ohledu na jejich průměrnou nákladovost. V nouzovém stavu byla propuštěna do 
domácího ošetřování řada ošetřovatelsky náročných pacientů s cílem zajistit v lůžkových zařízeních volná lůžka. Současný 

stav je ve vztahu k referenčnímu období atypický, dochází k jinému „mixu“ pacientů, nežli byl v referenčním období,            

a reálně hrozí, že uplatnění regulace povede ke snižování úhrady v rozporu se záměrem kompenzace.  

 
A dále k bodu 4 části A) přílohy č. 6 
 
Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornostech 911, 916, 921 a 925 podle 
seznamu výkonů celková výše úhrady poskytovateli v dané odbornosti, mimo úhrady hrazených služeb 
uvedených v bodě 1, nepřekročí částku, která se vypočte takto: 

 

(1,17 1,21+ KN) x max[POPzpoZ;POPrefZ] x PUROo + (1,17 1,21 + KN) x max [PUROo x POPzpoMh; (UHRMh 

– UHRMr)], 

 

Odůvodnění: 

S ohledem na navrhované navýšení hodnoty bodu o 4,68%, které je kompenzací navýšených nákladů 

na OOP, je třeba adekvátně navýšit i regulační limit, aby poskytovatelé měli šanci na navýšení úhrady 

na dosáhnout.  

 
A dále navrhujeme navrhujeme následující změnu koeficientu KN v bodě 4 části A přílohy č. 6 
návrhu vyhlášky: 

 

KN je koeficient navýšení, který je součtem těchto koeficientů: 

a) 0,03 0,06 – v případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou 

uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období s vykázaným výkonem č. 

Neakceptováno 

Regulace přes PURO byla 

rozvolněna. Úplné zrušení 

úhradového stropu by nebylo 
účelné a vedlo by 

k nepredikovatelným 

finančním dopadům na systém 

veřejného zdravotního 

pojištění. 
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06135 nebo 06137 podle seznamu výkonů na celkovém počtu ošetřených a zdravotní 

pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období je alespoň 25 %. 

b) 0,03 0,06 – v případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou 

uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období s vykázanými výkony č. 

06325, 06331, 06333, 06327 nebo 06329 podle seznamu výkonů na celkovém počtu 

ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném 

období je alespoň 35 %. 

Odůvodnění: 

 Segment domácí péče nesouhlasí s uplatněním regulací prostřednictvím PURO, jelikož 

poskytovatelé domácí péče jsou povinni ošetřovat všechny pacienty bez ohledu na jejich průměrnou 

nákladovost. V nouzovém stavu byla propuštěna do domácího ošetřování řada ošetřovatelsky 

náročných pacientů s cílem zajistit v lůžkových zařízeních volná lůžka. Současný stav je ve vztahu 

k referenčnímu období atypický, dochází k jinému „mixu“ pacientů, nežli byl v referenčním období, a 

reálně hrozí, že uplatnění regulace povede ke snižování úhrady v rozporu se záměrem kompenzace. 

Pokud není reálné úplné zrušení regulace, navrhujeme navýšení limitů pro ty poskytovatele, kteří 

pečují o náročnější pacienty.  

 
 

Konfederac
e 

zaměstnava
telských a 

podnikatels
kých svazů 

ČR 
 

Tato připomínka je zásadní 

(5) Navrhujeme nové znění ust. bodu 9 části A přílohy č. 6 návrhu vyhlášky: 

(6) U pacientů s diagnózou U07.1 se za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou 
uznaný výkon č. 06311 podle seznamu výkonů navyšuje úhrada o 377 Kč, za výkon č. 06313 podle 
seznamu výkonů o 188 Kč, za výkon č. 06315 podle seznamu výkonů o 283 Kč, za výkon č. 06317 podle 
seznamu výkonů o 377 Kč, za výkon č. 06318 podle seznamu výkonů o 94 Kč a za výkon č. 06319 podle 
seznamu výkonů o 188 Kč. Navýšení úhrady dle tohoto bodu se nezapočte do výpočtu celkové výše 
úhrady podle bodu 4. 

(7) Úhrada za výkony 06311, 06313, 06315, 06317, 06318 a 06319 podle seznamu výkonů, které 
byly vykázané za období od 13.3.2020 do 31.5.2020, se navyšuje úhrada následovně: za každý 
poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 06311 podle seznamu výkonů se 

Částečně akceptováno 

Odstraněna návaznost na 

COVID tak, aby došlo 

k analogickému navýšení jako 

u sociálních pracovníků, cca 

10 tisíc za 4 týdny práce 
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navyšuje úhrada o 102 Kč, za výkon č. 06313 podle seznamu výkonů o 51 Kč, za výkon č. 06315 podle 
seznamu výkonů o 76,50 Kč, za výkon č. 06317 podle seznamu výkonů o 102 Kč, za výkon č. 06318 
podle seznamu výkonů o 25,50 Kč a za výkon č. 06319 podle seznamu výkonů o 51 Kč. Navýšení úhrady 
dle tohoto bodu se nezapočte do výpočtu celkové výše úhrady podle bodu 4. 

(8)  

(9) Odůvodnění: 

Agentury domácí zdravotní péče poskytovaly zdravotní služby v době nouzového stavu i bez 

ochranných pomůcek, které někteří poskytovatelé obdrželi až v prvním týdnu v dubnu.  

Jsme toho názoru, že tito odvážní zdravotníci by měli být oceněni minimálně na stejné úrovni, jako 

pracovníci v sociálních službách. 

Paní ministryně Jana Maláčová komentovala svůj návrh na mimořádné odměny pro sociální služby 

takto:  „Zaměstnanci v sociálních službách jsou pro mě hrdinové dnešní doby. V krizi obětovali své 

pohodlí a riskovali svoje zdraví, aby byli po ruce těm, kteří je nejvíce potřebují. Slova obdivu a díků 

ale nestačí. Byl nejvyšší čas ocenit nezměrnou vytrvalost zaměstnanců v sociálních službách i 

finančně“ 

Chtěli bychom upozornit na tento stav i z důvodu, který byl uveden v mimořádném opatření ze dne 

30.4.2020: 

„Účelem tohoto mimořádného opatření je zamezení vzniku a dalšího šíření onemocnění COVID-19 

mezi nejvíce ohroženými skupinami obyvatel. Služby domácí péče a pečovatelské služby jsou 

zajišťovány pro pacienty s chronickým onemocněním, dlouhodobě nemocné, lidi po úrazech, 

pacienty v konečném stadiu onemocnění, kteří mohou být ve svém sociálním prostředí. Většina 

těchto pacientů splňuje kritéria rizikových osob závažnějšího průběhu onemocnění Covid-19. 

Personál těchto služeb může být zdrojem nákazy pro ošetřované klienty. Personál se v době mimo 

zaměstnání vrací do svého běžného prostředí, kde se může nakazit a onemocnět nemocí Covid-19. 

Následně hrozí riziko zavlečení nákazy mezi klienty.“ 

 

Po celou dobu nouzového stavu byly zdravotní sestry v agenturách domácí zdravotní péče v tzv. první 

linii a ošetřovaly nejvíce ohroženou skupinu obyvatel, tedy seniory.  Díky jejich odpovědnosti a 
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profesionalitě, byla tato péče poskytována kontinuálně. V mnoha případech nastala situace, že 

k pacientovi v době nouzového režimu docházela pečovatelka a následně sestra z domácí zdravotní 

péče. Přístup, kdy pečovatelka dostane za svoji práci mimořádnou odměnu a zdravotní sestra nikoli, 

je evidentně diskriminační. Provozovatelé agentur domácí péče jsou opakovaně dotazovány svými 

zaměstnankyněmi, zda obdrží odměny, které stát přislíbil pracovníkům v sociálních službách. Návrh 

kompenzační vyhlášky počítá s úhradou odměn zdravotním sestrám v odbornosti 913, je nezbytné, 

aby odměny obdržely i sestry v domácí péči.  

 

Z tohoto důvodu navrhujeme mimořádné odměny pro sestry v domácí zdravotní péči dle poměru 

parametrů pro sociální sféru. Dle našich propočtů nám vychází sazba za hodinu pro sestru 102 Kč. 

 

Průměrný plat Sazba za hodinu S odvody 

   22 000,00     59 

             

78,94     

  28 439,64     76 

           

102,05     

(10) Zástupci segmentu doplňují, že agentury domácí péče neošetřují pacienty s COVID-19, 
neexistuje k tomu žádný metodický pokyn a v praxi je to fakticky nerealizovatelné. 

 

  
Konfederac

e 
zaměstnava
telských a 

podnikatels
kých svazů 

ČR 
 

Tato připomínka je zásadní 

Mimořádné odměny pro sestry 

 

Segment domácí péče Ministerstvo zdravotnictví žádal o mimořádné odměny pro sestry, které pracovaly bez ohledu na 

riziko nákazy a zajišťovaly kontinuitu péče. Ze strany Ministerstva zdravotnictví bylo přislíbeno, že tyto odměny budou 

řešeny v rámci kompenzační vyhlášky. V návrhu však zakotveny nejsou. Segment domácí péče navrhuje následující 

doplnění úhradové vyhlášky, kdy je využit stejný mechanismus proplácení odměn, který je v návrhu kompenzační 

vyhlášky uveden pro sestry v odbornosti 913. 
 

Navrhujeme doplnění bodu 11 do přílohy č. 6 části A) návrhu vyhlášky: 

Akceptováno jinak 

Odměny sestrám domácí péče 
stanoveny formou navýšení 

úhrady za časové výkony tak, 

aby došlo k analogickému 

navýšení jako u sociálních 

pracovníků, cca 10 tisíc za 4 

týdny práce 
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V Praze 19. června 2020 

Vypracoval: Mgr. Pavlína Žílová  

 

 

2. Výše úhrady poskytovatelům v odbornosti 925 se navýší o částku odpovídající navýšení odměn zdravotnických 

pracovníků poskytujících péči o pacienty s onemocněním COVID-19, která se vypočte následovně: 

(314,43 ∗ 𝐾 ∗ ∑ 𝑃𝑜č𝑒𝑡𝐻𝑜𝑑𝑖𝑛𝑖

𝑘𝑣ě𝑡𝑒𝑛

𝑖=𝑏ř𝑒𝑧𝑒𝑛

)+(78,94 ∗ 𝐾 ∗ ∑ 𝑃𝑜č𝑒𝑡𝐻𝑜𝑑𝑖𝑛𝑗

𝑘𝑣ě𝑡𝑒𝑛

𝑗=𝑏ř𝑒𝑧𝑒𝑛

) 

kde: 

 

K nabývá hodnoty od 0 do 1 odpovídající poměru počtu pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v 

daném regionu, podle bodu 2 přílohy č. 14 k této vyhlášce 

𝑃𝑜č𝑒𝑡𝐻𝑜𝑑𝑖𝑛𝑖  je celkový počet zdravotnickými pracovníky skutečně odpracovaných hodin práce v období od 

13. března 2020 do 31. května 2020 v měsíci i, pokud v tomto měsíci poskytovatel ošetřoval 

pacienty s prokázanou nákazou  onemocněním COVID-19 nebo u něj byla zavedena karanténa 

orgánem ochrany veřejného zdraví nebo jinou oprávněnou osobou nebo poskytovatel 

přistoupil k dobrovolné karanténě na základě rozhodnutí statutárního orgánu nebo 

zřizovatele; kde i nabývá hodnot březen až květen 2020 

𝑃𝑜č𝑒𝑡𝐻𝑜𝑑𝑖𝑛𝑗 je celkový počet zdravotnickými pracovníky skutečně odpracovaných hodin práce v období od 13. března 

2020 do 31. května 2020 v měsíci i, pokud v tomto měsíci poskytovatel neošetřoval pacienty s prokázanou nákazou 

onemocněním COVID-19 ani u něj nebyla zavedena karanténa orgánem ochrany veřejného zdraví nebo jinou oprávněnou 
osobou ani poskytovatel nepřistoupil k dobrovolné karanténě na základě rozhodnutí statutárního orgánu nebo zřizovatele; 

kde j nabývá hodnot březen až květen 2020. 

Konfederac
e 

zaměstnava
telských a 

podnikatels
kých svazů 

ČR 
 

Tato připomínka je zásadní 

Změna nastavení zálohových plateb na kompenzaci 

 

Navrhujeme následující změnu ustanovení bodu 10 části A) přílohy č. 6 návrhu kompenzační vyhlášky: 

 

Záloha na kompenzaci se poskytuje poskytovateli měsíčně, a to ve výši součtu navýšení úhrady dle bodu 9 vztahujícího se 

k poskytovatelem vykázaným hrazeným službám a částky 1,01 0,06 Kč za bod podle poskytovatelem vykázaných hrazených 

služeb, přičemž první záloha ode dne účinnosti této vyhlášky se navýší o výši úhrady podle bodu 11.  

Vysvětleno a akceptováno 

jinak 

Navýšení záloh za každý bod 

vypuštěno. Záloha dle bodu 9 

bude vyplacena po nabytí 

účinnosti vyhlášky – vyplývá 

z tohoto ustanovení 

„vztahujícího se 

k poskytovatelem vykázaným 

hrazeným službám“ 
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