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IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 17. září 
2020, s termínem dodání stanovisek do 24. září 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

1. Česká stomatologická komora 

Doporučují 1 

příloha č. 11 – kód 00901 
Ve sloupci „Regulační omezení“ v závorce analogicky kódu 00946 vypustit slova „dohledu na těhotenstvím“ a 
nahradit je slovy „Z34 nebo Z35 podle mezinárodní klasifikace nemocí“. 
Odůvodnění: stejná úprava byla provedena u kódu 00946, který je v tomto ohledu analogický kódu 00901 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 2 

příloha č. 11 – kód 00903 
Ve sloupci “Regulační omezení“ první odstavec vypustit a nahradit zněním:  
„Lze vykázat 1 / 1 onemocnění, v případě rozštěpových vad, onkologických a traumatologických onemocnění 
maximálně 3 / 1 rok.“ 
Odůvodnění: pojem „diagnóza“ se v kontextu vykazování používá v jiném smyslu. Vyjadřuje se kódem podle 
mezinárodní klasifikace nemocí a může být (a pravidelně bude) stejný i v tzv. nesouvisejících případech, kdy 
ale vykázání kódu 00903 musí být možné. Navrhuje se nahradit slovem „onemocnění“. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
3 

příloha č. 11 – kód 00908 
Ve sloupci „Regulační omezení“ nahradit slovo „diagnóza“ slovem „onemocnění“. 
Odůvodnění“ sjednocení terminologie ke kódu 00903 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 4 

příloha č. 11 – kód 00913 
Ve sloupci „Regulační omezení“ celý text zní: 
„Lze vykázat 1 / 2 kalendářní roky. V odbornosti 014 podle seznamu výkonů s potvrzením o soustavné účasti v 
systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA, CH, PE8) a v odbornosti 015, 605 podle 
seznamu výkonů lze v souvislosti se specializovanou péčí vykázat 2 / 1 kalendářní rok.  
V případech, kdy je vyšetření vyžádáno kardiologem/kardiochirurgem, ortopedem, transplantologem, 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
S drobnými formulačními 
úpravami akceptováno 
navrhované znění: 

„Lze vykázat bez omezení 

v případech, kdy je 
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osteologem či otorinolaryngologem (např. z důvodu vyloučení fokální infekce nebo předoperačního vyšetření) s 
diagnózou Z01.8 podle mezinárodní klasifikace nemocí nebo v souvislosti s antiresorpční léčbou (diagnóza 
M87.1 podle mezinárodní klasifikace nemocí), v rámci pohotovostní služby v oboru zubní lékařství a v případě 
úrazové nebo onkologické diagnózy lze vykázat bez omezení. 
Odbornost 014, 015, 605 podle seznamu výkonů.  
Vykazuje poskytovatel, který snímek indikoval (i v případě zhotovení snímku jiným poskytovatelem).“ 
Odůvodnění: 
Navržený text věcně neodpovídá dohodě, neboť v podstatě znemožňuje vykázání výkonu v odbornosti 014 bez 
potvrzení o soustavné účasti v systému školicích akcí. Ve skutečnosti pro tuto odbornost platí omezení 1 / 2 
kalendářní roky, zatímco pro odbornost 014 s potvrzením o účasti na školicích akcích a pro odbornosti 015, 
605 platí omezení 2 / 1 kalendářní rok. 
Jazykově upravena též formulace případů, kdy omezení neplatí. 

vyšetření vyžádáno 

kardiologem, 

kardiochirurgem, 

ortopedem, 

transplantologem, 

osteologem či 

otorinolaryngologem (např. 

z důvodu vyloučení fokální 

infekce nebo 

předoperačního vyšetření) 

v souvislosti s diagnózou 

Z01.8 podle mezinárodní 

klasifikace nemocí nebo v 

souvislosti s antiresorpční 

léčbou (diagnóza M87.1 

podle mezinárodní 

klasifikace nemocí), a dále 

v rámci pohotovostní služby 

v oboru zubní lékařství a v 

případě úrazové nebo 

onkologické diagnózy.“ 

Zásadní 5 

příloha č. 11 – kód 00914 
Ve sloupci „Výkon“ se navrhuje za slovo „snímků“ vložit tečku a větu „Součástí výkonu je stručný popis snímku 
ve zdravotnické dokumentaci“. 
odůvodnění: Jde o zdůraznění, že bez zápisu v dokumentaci nebude kód uhrazen. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 6 

příloha č. 11 – kód 00931 
Ve sloupci „Výkon“ se navrhuje za slovo „hygieny“ vložit tečku a větu „Součástí výkonu je parodontologický 
zápis ve zdravotnické dokumentaci“. 
odůvodnění: Jde o zdůraznění, že bez zápisu v dokumentaci nebude kód uhrazen.  

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 7 

příloha č. 11 – kód 00932 
Ve sloupci „Výkon“ se navrhuje poslední větu přeformulovat takto: Součástí výkonu je parodontologický zápis 
ve zdravotnické dokumentaci“. 
odůvodnění: Jde o zdůraznění, že bez zápisu v dokumentaci nebude kód uhrazen.  

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
8 

příloha č. 11 – kód 00932 
Ve sloupci „Regulační omezení“ se navrhuje slovo „vykazuje“ nahradit slovem „vykazují“. 
odůvodnění: jazyková připomínka 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 9 příloha č. 11 – kód 00934 AKCEPTOVÁNO 
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Ve sloupci „Výkon“ nahradit slovo „kostního“ slovem „mezenchymálního“. 
odůvodnění: terminologické upřesnění 

Zásadní 10 
příloha č. 11 – kód 00936 
Ve sloupci „Výkon“ nahradit slovo „kostního“ slovem „mezenchymálního“. 
odůvodnění: terminologické upřesnění 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 11 

příloha č. 11 – kód 00940 
Ve sloupci „Výkon“ se navrhuje za slovo „diagnózy“ vložit tečku a větu „Součástí výkonu je zápis ve 
zdravotnické dokumentaci obsahující popis onemocnění ústní sliznice a návrh léčby.“. 
odůvodnění: Jde o zdůraznění, že bez zápisu v dokumentaci nebude kód uhrazen. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
12 

příloha č. 11 – kód 00941 
Ve sloupci „Regulační omezení“ na konci poslední věty odstranit jednu tečku. 
odůvodnění: jazyková připomínka 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
13 

příloha č. 11 – kód 00944 
Ve sloupci „Regulační omezení“ za slovo „registrujícího“ vložit slovo „zubního“. 
odůvodnění: terminologická připomínka 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 14 

příloha č. 11 – kód 00950 
Ve sloupci „Regulační omezení“ za slovo „moláru“ doplnit slova „s neresorbovanými kořeny“. 
odůvodnění: jde o zdůraznění, že se nejedná o kterýkoliv molár, ale jen o molár s neresorbovanými kořeny. 
Text je určen zubním lékařům, nikoliv právníkům, a proto se navrhuje vyšší míra terminologické přesnosti a 
názornosti. 

AKCEPTOVÁNO, 
DOPLNĚNO 
Obdobně upraveno též ve 
sloupci výkon, doplněno 
„s neresorbovanými kořeny“ 
namísto „bez resorpce 
kořenů“ za účelem 
terminologické jednotnosti. 

Doporučující
15 

příloha č. 11 – kód 00958 
Za sloupci „Regulační omezení“ se navrhuje odstranění mezery za slovem „čelist“. 
odůvodnění: typografická připomínka 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 16 

příloha č. 11 – kód 00963 
Ve sloupci „Výkon“ na konci věty vložit čárku a slova „nejde-li o zvlášť účtovaný léčivý přípravek“. 
odůvodnění: v současné době takový případ neexistuje, není však vyloučeno, že v budoucnu (a to případně 
během roku 2021) tomu bude jinak. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 17 

příloha č. 11 – kód 00965 
Navrhuje se kód zcela vypustit. 
odůvodnění: kód je v současné době obsoletní, poskytování hrazené zdravotní služby mimo zdravotnické 
zařízení poskytovatele je prakticky vyloučeno. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 18 

příloha č. 11 – kód 00968 
Ve sloupci „Výkon“ se navrhuje za slovo „služeb“ namísto slov „vystavení písemné zprávy“ vložit větu 
„Součástí výkonu je vystavení písemné zprávy.“. 
odůvodnění: Jde o zdůraznění, že bez písemné zprávy nebude kód uhrazen.  

AKCEPTOVÁNO 
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Zásadní 19 

příloha č. 11 – kód 00968 
Ve sloupci „Regulační omezení“ se navrhuje text druhého odstavce nahradit textem „Ošetření 
neregistrovaného pojištěnce na základě písemného doporučení jiného zubního lékaře při neodkladných 
stavech (při naléhavých stavech i bez doporučení). V souvislosti s léčením jednoho neodkladného stavu lze 
vykázat pouze 1x. V případě dalšího plánovaného ošetření daného pojištěnce již kód 00968 nelze znovu 
vykázat. Kód není určen pro ambulance poskytovatelů lůžkových služeb jakékoliv odbornosti.“ 
odůvodnění: text vyhlášky, zejména pokud jde o omezení toho, kdo a komu může ošetření doporučit a kdo je 
může provést, nebylo srozumitelné. Navrhuje se jednodušší text, který vychází z toho, že poskytovatel, který 
dotčeného pojištěnce registruje, kód nemůže nikdy vykázat, a proto není potřeba složitě rozepisovat, že 
přeposlání pojištěnce v rámci registrujícího poskytovatele není přípustné. Naopak u neregistrujícího 
poskytovatele je přeposlání k chirurgovi možné a kód by v takovém případě bylo možno vykázat. 
Kromě otázky „přeposílání“ byla do textu doplněna mezery mezi slovy „vykázat“ a „kód“ – (typografická 
poznámka) a ve druhé větě slovo „tohoto“ (ve spojení „tohoto neodkladného stavu“ nahrazeno slovem 
„jednoho“, které lépe vystihuje smysl ustanovení. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 20 

příloha č. 11 – kód 00978 
Ve sloupci „Výkon“ se navrhuje nahrazení stávající textu takto: 
„Sedace nezletilého pojištěnce midazolamem při ambulantním stomatologickém ošetření 
Perorální podání midazolamu pojištěnci od 3 let do dne dosažení 15 let a uložení pojištěnce po ošetření na 
lůžko v dospávací místnosti. Součástí výkonu je monitorace pulzním oxymetrem a měření krevního tlaku, a to 
jak v průběhu ošetření, tak v dospávací místnosti, a zajištění případného podání antidota (flumazenil) a 
kyslíku.“ 
Odůvodnění: Text návrhu vyhlášky naznačoval, že monitorace pulzním oxymetrem má být zajištěna jen v 
dospávací místnosti, nikoliv však v průběhu ošetření. To by ovšem byl chybný postup. Navrhuje se upřesnění. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
S drobnými formulačními 
úpravami akceptováno 
navrhované znění: 

„Součástí výkonu jsou 

monitorace pulzním 

oxymetrem a měření 

krevního tlaku v průběhu 

ošetření i v dospávací 

místnosti, a dále zajištění 

případného podání antidota 

(flumazenil) a kyslíku.“ 

2. Česká lékařská komora (ČLK) 

Zásadní 1 

K příloze č. 2, 3, 4 a 5 návrhu vyhlášky: 
Návrh úhradové vyhlášky pro rok 2021 je na straně ČLK nad rámec níže uvedeného akceptovatelný pouze 
za předpokladu, že bude s účinností od 1.1.2021 provedena změna vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou 
bude navýšena základní minutová sazba osobních nákladů nositelů výkonů o 10 % od 1.1.2021, o 
dalších 10 % od 1.1.2022 a od 1.1.2023 každoročně o míru inflace. 
 
S ohledem na skutečnost, že změna vyhlášky č. 134/1998 Sb., která by veřejně přislíbený nárůst ceny práce 
zdravotnických pracovníků v kalkulaci ceny hrazených výkonů závazně zakotvila, dosud nebyla přijata, 
vyzýváme ministerstvo zdravotnictví, aby tak učinilo co nejdříve, nejpozději do publikace úhradové vyhlášky 
pro rok 2021 ve Sbírce zákonů.  

VYSVĚTLENO 
Se změnou mzdových 
indexů se na 100% počítá, 
pouze není jasné, jakým 
způsobem bude změna 
řešena – zda rekalkulací 
všech výkonů nebo 
přidáním obecného vzorce 
pro růst počtu bodů výkonů. 
Z technických důvodů však 
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Připomínka je zásadní. 

změna seznamu výkonů 
nebude platná do termínu 
vydání úhradové vyhlášky. 

Zásadní 2 

K příloze č. 2 části A odst. 1 návrhu vyhlášky: 
 
ČLK navrhuje navýšení kapitační platby, které zohlední 10% navýšení ceny práce nositelů výkonů od 
1.1.2021. Většina výkonů, které všeobecní praktičtí lékaři a praktičtí lékaři pro děti a dorost v ambulancích 
provádějí, je zahrnuta do kapitační platby. Bez navýšení kapitační platby se navýšení ceny práce v úhradě 
praktickým lékařům (VPL a PLDD) fakticky neprojeví.  
 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Změna mzdových indexů 
není koncipována tak, aby 
měla finanční dopad na 
úhrady poskytovatelů. Růst 
indexů je proto doprovázen 
poklesem hodnoty bodu.  V 
segmentu praktických 
lékařů tudíž není potřeba 
navyšovat kapitační platby. 

Zásadní 3 

K příloze č. 2 části A odst. 6 návrhu vyhlášky: 
ČLK navrhuje následující změnu předmětného ustanovení: 
 
Pro výkony nezahrnuté do kapitační platby se hodnota bodu stanoví takto: 
a) pro výkony č. 01021, 01022, 01201, 01204, 01186, 01188, 02021, 02022, 02031, 02032, 02037, 02039, 
02100, 02105, 02125, 02130, 15118 a 15119 podle seznamu výkonů poskytovatelem vykázané a zdravotní 
pojišťovnou uznané, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,17 Kč 1,22 Kč, 

b) pro ostatní výkony nezahrnuté do kapitační platby a pro výkony za neregistrované pojištěnce příslušné 
zdravotní pojišťovny, poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané, hrazené podle seznamu 
výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,13 Kč 1,21 Kč. 
 
Odůvodnění: 
ČLK navrhuje, aby byla ponechána hodnota bodu dohodnutá v rámci dohodovacího řízení. V segmentu 
praktických lékařů nedošlo k dohodě se zdravotními pojišťovnami o úpravě parametrů dohody v návaznosti na 
navýšení ceny práce nositelů výkonů o 10 % od 1.1.2021, jelikož zdravotní pojišťovny navrhly úpravu, která 
neumožňovala faktické promítnutí navýšení ceny práce do úhrad. Ponechání hodnoty bodu z dohodovacího 
řízení umožní plné promítnutí navýšení ceny práce do úhrad a naplnění záměru ČLK. 
 
Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
V rámci dohody bylo 
dohodnuto, že v případě 
změny mzdových indexů 
v SZV bude nutné 
parametry dohody 
přepočíst. Přepočet 
provedený v Úhradové 
vyhlášce je proto ve shodě 
s dohodou z dohodovacího 
řízení a zachovává 
dohodnutý objem 
finančních prostředků. 

4 

K příloze č. 2 části A odst. 9 návrhu vyhlášky: 
ČLK navrhuje následující změnu předmětného ustanovení: 
 
9. Pro hrazené služby poskytované zahraničním pojištěncům se stanoví hodnota bodu ve výši 1,26 Kč 1,31 
Kč. 
 

NEAKCEPTOVÁNO 
Z evropské legislativy 
vyplývá, že úhrada za 
zahraniční pojištěnce 
nemůže přesahovat úhradu 
za české pojištěnce. 
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Odůvodnění: 
ČLK nesouhlasí se zásahem Ministerstva zdravotnictví do dohody o úhradě zdravotních služeb poskytnutých 
zahraničním pojištěncům, která byla uzavřena v rámci dohodovacího řízení, a navrhuje úpravu textu návrhu 
vyhlášky v souladu s uzavřenou dohodou. Zásah do sjednané dohody není ze strany Ministerstva zdravotnictví 
adekvátně zdůvodněn.  

5 

K příloze č. 3 části A odst. 7 návrhu vyhlášky: 
ČLK navrhuje následující změnu předmětného ustanovení: 
 
7. Pro hrazené služby poskytované zahraničním pojištěncům se stanoví hodnota bodu ve výši 1,23 Kč 1,29 Kč 
a výpočet celkové výše úhrady podle bodu 3 se nepoužije. 
 
Odůvodnění: 
ČLK nesouhlasí se zásahem Ministerstva zdravotnictví do dohody o úhradě zdravotních služeb poskytnutých 
zahraničním pojištěncům, která byla uzavřena v rámci dohodovacího řízení, a navrhuje úpravu textu návrhu 
vyhlášky v souladu s uzavřenou dohodou. Zásah do sjednané dohody není ze strany Ministerstva zdravotnictví 
adekvátně zdůvodněn.  

NEAKCEPTOVÁNO 
Z evropské legislativy 
vyplývá, že úhrada za 
zahraniční pojištěnce 
nemůže přesahovat úhradu 
za české pojištěnce. 

6 

K příloze č. 4 části A odst. 5 návrhu vyhlášky: 
 
ČLK navrhuje přepočet referenčního limitu podle vyhlášky č. 134/1998 Sb. ve znění účinném od 
1.1.2021. Jedině tak se projeví navýšení ceny práce nositelů výkonů v úhradě smluvním poskytovatelům. 
Snížení hodnoty bodu bez adekvátní úpravy referenčního limitu (NPURO2019) nepřinese poskytovatelům žádný 
finanční efekt.  

NEAKCEPTOVÁNO 
Nebylo dohodnuto 
v dohodovacím řízení. Lze 
ujednat se ZP dodatečně, 
případně v DŘ na rok 2022. 
Vzorec v segmentu 
ambulantních specialistů je 
navržen z důvodu 
heterogenity v rámci tohoto 
segmentu, což 
v gynekologii není. 

7 

K příloze č. 4 části A odst. 4 písm. h) návrhu vyhlášky: 
ČLK navrhuje následující úpravu textu předmětného ustanovení tak, aby byl v souladu se záměrem dohody 
uzavřené v rámci dohodovacího řízení: 
 
V případě, že neregistrující poskytovatel v odbornosti 603 podle seznamu výkonů vykáže v průběhu 
těhotenství některý z výkonů uvedených v písmenu d) a f), jsou tyto výkony hrazeny s hodnotou bodu ve výši 
0,50 Kč a zároveň se tato péče odečte z celkové úhrady registrujícímu poskytovateli s hodnotou bodu ve výši 
0,50 Kč. To neplatí u výkonů č. 63411 a 63413 podle seznamu výkonů, které jsou neregistrujícímu 
poskytovateli hrazeny s hodnotou bodu ve výši 1,10 Kč, pokud již nebyly provedeny a vykázány registrujícím 
poskytovatelem. Jsou-li výkony č. 63411 a 63413 podle seznamu výkonů hrazeny neregistrujícímu 
poskytovateli podle předchozí věty, jsou zároveň odečteny registrujícímu poskytovateli s hodnotou bodu ve 
výši 1,10 Kč. První věta dále neplatí u výkonů č. 63022, 63023 nebo 63417 podle seznamu výkonů, které je 

AKCEPTOVÁNO 
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neregistrující poskytovatel oprávněn vykázat jako nepravidelnou péči o těhotnou pojištěnku a které jsou 
v takovém případě hrazeny neregistrujícímu poskytovali s hodnotou bodu podle odstavců 1 a 2 a jejich úhrada 
nevstupuje do hodnoty vyžádané extramurální péče registrujícího poskytovatele. 
 
Odůvodnění: 
Předně je třeba uvést, že ČLK nesouhlasí s dohodou uzavřenou v rámci dohodovacího řízení. Zástupce ČLK-
o.s. pro tuto dohodu nehlasoval. Pokud ministerstvo pro přípravu úhradové vyhlášky akceptovalo dohodu 
z dohodovacího řízení, není zřejmé, proč Ministerstvo zdravotnictví změnilo text dohody tak, že nahradilo slovo 
„extramurální“ slovem „vyžádané“. Tato změna povede ke změně podstaty předmětného ustanovení, které 
označuje zdravotní služby, které se nezapočítávají to tzv. extramurální péče v rámci výpočtu limitu úhrady. Při 
změně, kterou provedlo Ministerstvo zdravotnictví, může být výklad takový, že předmětné zdravotní služby se 
nezapočítají do limitu vyžádané péče za účelem výpočtu regulační srážky za vyžádanou péči, což však není 
záměrem předmětného ustanovení. V důvodové zprávě není tato změna srozumitelně vysvětlena. 

8 

K příloze č. 4 části A odst. 5 návrhu vyhlášky: 
ČLK navrhuje zrušit v úhradovém vzorci malusy za překročení stanoveného podílu těhotných 
s provedeným genetickým vyšetřením (index IGV) nebo specializovaným ultrazvukovým vyšetřením 
(index IUV). 
 
Odůvodnění: 
Ministerstvo zdravotnictví zasáhlo do uzavřené dohody, kterou ČLK odmítla v dohodovacím řízení podpořit, 
tak, že zrušilo úhradový bonus za malý podíl těhotných s provedeným genetickým vyšetřením (index IGV). 
V rozporu se zdůvodněním v důvodové zprávě tento bonus nezrušila u provedených ultrazvukových vyšetření 
(index IUV). Ministerstvo uvedlo, že cílem změny je nemotivovat lékaře k tomu, aby omezovali péči o těhotné. 
ČLK nesouhlasí s postihováním poskytovatelů snižováním úhrady v případě, kdy překročí podíl genetických 
nebo ultrazvukových vyšetření u těhotných. Úhradový princip, který byl bez souhlasu ČLK sjednán, spočívá 
v tom, že pokud poskytovatel překročí limit podílu těhotných pojištěnek s provedeným, resp. indikovaným 
genetickým nebo UZ vyšetřením, je mu snížena úhrada za veškeré výkony, tedy nejen za výkony provedené 
těhotným pojištěnkám. V praxi tedy reálně může dojít k tomu, že poskytovatel pečuje v daném roce řádově o 
jednotky těhotných pojištěnek, přičemž u části z nich je indikováno genetické nebo speciální ultrazvukové 
vyšetření. S ohledem na nízký počet těhotných snadněji dojde k překročení stanoveného limitu a poskytovateli 
je vypočten záporný index IGV a/nebo IUV, což způsobí, že je mu snížen limit úhrady podle referenčního 
období za veškerou péči. Tato regulace, ze které se smluvní poskytovatel nemůže dle dohody nijak vyvinit, je 
v rozporu s povinností smluvního poskytovatele poskytnout a indikovat pojištěnci veškerou hrazenou péči, 
poskytovatele finančně poškozuje a reálně může vést k omezování péče o těhotné pojištěnky. Z uvedeného 
důvodu ČLK navrhuje zrušení malusů (index IUV a IGV).  

NEAKCEPTOVÁNO 
Dohodnuto v dohodovacím 
řízení. MZ ve veřejném 
zájmu pouze zrušilo 
pozitivní bonifikaci. 

9 

K příloze č. 4 části A odst. 5 návrhu vyhlášky: 
ČLK navrhuje opravu chyb v označení proměnných v rámci legendy: 
UOP2020 správně UOP2021 

EM2020 správně EM2021 

AKCEPTOVÁNO 
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10 

K příloze č. 4 části A odst. 6 návrhu vyhlášky: 
6. Pro hrazené služby poskytované zahraničním pojištěncům se stanoví hodnota bodu ve výši 1,11 Kč 1,14 
Kč. Pro stanovení úhrady podle první věty se body 1 až 5 nepoužijí. 
 
Odůvodnění: 
ČLK nesouhlasí se snížením hodnoty bodu pro úhradu zdravotních služeb poskytnutých zahraničním 
pojištěncům. Provedená změna není ze strany Ministerstva zdravotnictví adekvátně zdůvodněna.  

NEAKCEPTOVÁNO 
Z evropské legislativy 
vyplývá, že úhrada za 
zahraniční pojištěnce 
nemůže přesahovat úhradu 
za české pojištěnce. 

11 

K příloze č. 5 odst. 2 písm. h) návrhu vyhlášky: 
ČLK navrhuje následující změnu předmětného ustanovení: 
 

h) Pro výkony podle kapitol 819 a 999 seznamu výkonů je stanovena hodnota bodu ve výši 1,10 Kč, 
přičemž úhrada za tyto výkony nevstupuje do výpočtu celkové výše úhrady podle bodu 8. Celková 
výše úhrady poskytovateli za výkony podle kapitol 819 a 999 seznamu výkonů nepřekročí částku, která 
se vypočte takto:  

PBref x 1,14 x 1,05 
kde: 
PBref je celkový počet bodů za poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané výkony 

podle kapitol 819 a 999 seznamu výkonů poskytnuté v referenčním období, 
HB je hodnota bodu ve výši 1,08 Kč. 

Odůvodnění: 

Návrh změny je v souladu s dohodou zástupců poskytovatelů a zdravotních pojišťoven z července tohoto roku. 

Vypuštění uvedeného textu je logické, jelikož se jedná o nadbytečný text, když proměnná HB není 

v příslušném vzorci na rozdíl od původní dohody použita. 

AKCEPTOVÁNO 

12 

K příloze č. 5 odst. 14 návrhu vyhlášky: 
Navrhujeme ponechat úhradu zdravotních služeb poskytnutých zahraničním pojištěncům v podobě, 
která byla dohodnuta v rámci dohodovacího řízení pro rok 2021, a to následovně: 
 
14. Pro hrazené služby podle bodu 2 písm. a) a d) poskytované zahraničním pojištěncům se stanoví hodnota 
bodu ve výši 1,36 Kč, pro hrazené služby podle bodu 2 písm. b) a c) poskytované zahraničním pojištěncům se 
stanoví hodnota bodu ve výši 0,62 Kč a pro hrazené služby podle bodu 2 písm. e) až h) poskytované 
zahraničním pojištěncům se stanoví hodnota bodu 1,14 Kč. 
 
Odůvodnění: 
ČLK navrhuje, aby zůstala zachována dohoda o úhradě zdravotních služeb poskytnutých zahraničním 
pojištěncům. Zástupci zdravotních pojišťoven a smluvních poskytovatelů se v rámci společného jednání 
dohodli, že tento parametr nebude v návaznosti na navýšení ceny práce nositelů výkonů měněn. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Výše úhrady pro zahraniční 
pojištěnce explicitně 
stanovena. Nelze ale 
připustit, aby hodnota bodu 
v některé odbornosti byla 
markantně vyšší pro 
zahraniční pojištěnce než 
pro české pojištěnce. 
Vyjednávání tohoto rozdílu 
v hodnotě bodu nemůže být 
součástí dohodovacího 
řízení. 

Zásadní 13 K příloze č. 5 odst. 15 návrhu vyhlášky: AKCEPTOVÁNO 
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ČLK navrhuje úpravu návrhu v soudu s dohodou z dohodovacího řízení pro rok 2021, a to následovně: 
 
15. Pro hrazené služby podle bodu 2 písm. e) až g) h) poskytované zahraničním pojištěncům a pro 
poskytovatele, který v referenčním nebo hodnoceném období ošetřil 50 a méně unikátních pojištěnců příslušné 
zdravotní pojišťovny, se výpočet celkové výše úhrady podle bodu 8 a bodu 2 písm. h) nepoužije. 
 
Odůvodnění: 
ČLK navrhuje, aby zůstala zachována dohoda o úhradě zdravotních služeb dohodnutá v rámci dohodovacího 
řízení pro rok 2021, tj. aby byly z regulace za vymezených podmínek vyjmuty i výkony autorské odbornosti 999 
a 819. 
 
Připomínka je zásadní. 

3. Česká lékárnická komora 

Zásadní 1 

ZÁSADNÍ 
V § 19 odst. 1 navrhujeme navýšení úhrady ze 16 Kč na 25 Kč a v odst. 2 ze 12 Kč na 15 Kč tak, aby byly 
kompenzovány snížené úhrady za léčivé přípravky a zvýšené náklady obecně i v důsledku opatření proti 
koronaviru. Z veřejně dostupných údajů z webu epreskipce.cz vyplývá, že úhrady zdravotních pojišťoven za 
léky na recept jsou v roce 2020 nižší než v roce 2019. Epidemie koronaviru sílí a je zřejmé, že její následky 
budou přetrvávat i v roce 2021 včetně zvýšených ekonomických nákladů na provoz lékáren v kombinaci se 
snížením obratu z preskripce léčivých přípravků. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nebylo dohodnuto 
v dohodovacím řízení. Lze 
ujednat se ZP dodatečně, 
případně v DŘ na rok 2022.  

4. Ministerstvo financí 

Doporučující 
1 

K § 1 odst. 2: Slova „podle odstavce 1“ doporučujeme jako nadbytečná vypustit, neboť pojem „poskytovatel“ je 
zaveden jako legislativní zkratka a není tedy nutné ho blíže specifikovat. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
2 

K § 1 odst. 2 písm. a) až k): Slovo „poskytovatel“ doporučujeme uvést v úvodním textu a v jednotlivých 
písmenech ho pak vypustit. 

AKCEPTOVÁNO 

5. Českomoravská konfederace odborových svazů 

Obecná 1 

Obecně k návrhu 

Požadujeme, aby Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) přestalo stanovat hodnotu bodu, výši 
úhrad hrazených služeb a regulační omezení vyhláškou, a aby předložilo příslušné návrhy na úpravu § 17 
odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tak, aby se způsob stanovení výše úhrad hrazených 
služeb a regulačních omezení uskutečňoval cestou nařízení vlády. 

Odůvodnění: ČMKOS považuje za dlouhodobě neudržitelné, aby hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb 
a regulační omezení byla v demokratickém právním státě stanovena pouze vyhláškou, a nikoli zákonem nebo 
alespoň nařízením vlády. Současný stav, kdy pouze ministerstvo rozděluje stovky miliard korun na zdravotní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Není připomínka k textu 
návrhu „úhradové 
vyhlášky“. 
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péči, považujeme za naprosto nevyhovující, nedemokratický a nehospodárný model, a to zvláště za situace, 
kdy ministerstvo opakovaně žádá o výjimku a kdy se k materiálu tradičně nezpracovává hodnocení dopadu 
regulace (RIA). 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

Zásadní 1 

Nesouhlasíme se schválenou výjimkou, kdy se k materiálu nezpracovává hodnocení dopadu regulace (RIA), 
požadujeme zpracovat a doplnit hodnocení dopadu regulace.  

Odůvodnění: Chybějící RIA netransparentně zhoršuje možnosti porovnání ekonomických dopadů z roku na rok 
a v časových řadách. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Není připomínka k textu 
návrhu „úhradové 
vyhlášky“. 

Zásadní 2 

Úhrady poskytované poskytovateli akutní lůžkové péče, následné lůžkové péče a dlouhodobé lůžkové péče v 
části vyhlášky § 5 a příloze č. 1 požadujeme přepracovat podle návrhů Asociace českých a moravských 
nemocnic, s nimiž se ztotožňujeme.  Za minimum úhrady lůžkové péče v roce 2021 považuje i ČMKOS úhradu 
roku 2020 vypočtenou a provedenou podle úhradové a kompenzační vyhlášky, navýšenou o: 

- 3 % k pokrytí předpokládané inflace (nižší navýšení by bylo snížení úhrad pro rok 2021, který může být na 
zdravotní péči komplikovanější než rok 2020) 

- 3 % na udržení kvality a objemu poskytované péče 

- 1 % na zvýšené náklady na ochranné prostředky a protiepidemiologická opatření (lze považovat za jisté, 
že epidemiologická situace v roce 2021 nebude lehčí než v roce 2020, kdy část nákladů hradil stát). 

Znamená to minimální úhradu navýšenou na 107 % úhrady roku 2020.  

Nad rámec navrhovaných úhrad ČMKOS ve shodě s AČMN požaduje zvlášť dofinancovat nové typy léčby 
např. udržitelnost pilotního projektu EU a podporu paliativní péče v nemocnicích, centra duševního zdraví a 
další. 

Odůvodnění: Za stávající epidemiologické situace zásadně nesouhlasíme s navrhovanými změnami v 
úhradách akutní lůžkové péče a nesouhlasíme ani se zavedením úhrad podle systému CZ-DRG. Nový systém 
je dle našeho názoru velmi potřebný, nicméně v situaci, kdy nevíme, jaký bude epidemiologický vývoj 
onemocnění COVID-19, a kdy nám bylo sděleno, že některé nemocnice v příštím roce prakticky neobdrží 
žádné navýšení úhrad a kdy ministerstvo plánuje vyčlenit místo avizovaných 30 mld. na nový systém úhrad 
pouze 2,45 mld. považujeme tento přístup za nezodpovědný hazard. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
V reakci na nejistotu 
produkce v roce 2021 
snížen produkční cíl na 
95 % v paušální části 
úhrady. Zároveň dochází 
k navýšení růstu úhrad na 
18% u paušálu a na 
základní sazbu CZ-DRG ve 
výši 57 297 Kč. 
Úplné odložení nebo 
zrušení CZ-DRG je 
neakceptovatelné. 

Zásadní 3 

Navrhujeme vložit do vyhlášky v § 5 a příloze č. 1, mimo Asociací českých a moravských nemocnic 
požadovaného navýšení úhrad o 7 %, další navýšení úhrad, které se využijí, jako finanční prostředky na 
personální stabilizaci zaměstnanců, a které umožní navýšit tarifní platy a mzdy zaměstnancům nemocnic o 15 
% (tarifní plat požadujeme zvýšit prostřednictvím nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve 

ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
Úhrady poskytovatelů 
lůžkové péče navýšeny, 
aby drtivá většina 
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veřejných službách a správě, tarifní mzdy budou řešeny v kolektivních smlouvách). 

Odůvodnění: Návrh předkládáme s ohledem na přetrvávající personální krizi v nemocnicích a nutnosti 
personálně stabilizovat zaměstnance poskytovatelů lůžkové zdravotní péče a také na základě záměru 
ministerstva upravit mzdové indexy zdravotnických pracovníků, a to o 10 %, kdy současně trváme na navýšení 
všech mzdových indexů, tedy včetně domácí péče. V souladu s cílem personální stabilizace do vyhlášky tedy 
navrhujeme vložit následující specifická ustanovení na bonifikaci, prostřednictvím kterých obdrží poskytovatelé 
akutní, následné a dlouhodobé péče objem finančních prostředků na pokrytí zvýšených osobních nákladů z 
důvodů navýšení tarifní složky platu a mezd pracovníků o 15 %. Finanční náklady na personální stabilizaci, 
včetně odvodů, jsme vyčíslili na částku 15 mld. a dle našeho názoru představují únosnou finanční zátěž 
systému veřejného zdravotního pojištění.  

Navýšení úhrad na personální stabilizaci na zaměstnance poskytovatelů uvedených v části vyhlášky § 5 a 
příloze č. 1 se vypočte následně: 

- Bonifikace na personální stabilizaci lékaře, zubního lékaře a farmaceuta:  

Počet zdravotnických pracovníků uvedených v zákoně č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 
odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře 
a farmaceuta u jednotlivého poskytovatele x 11 588 Kč x 12 měsíců, tj. roční bonifikace na jednoho 
zaměstnance ve výši 138 696 Kč. 

- Bonifikace na personální stabilizaci nelékařských zdravotnických pracovníků:  

Počet zdravotnických pracovníků uvedených v zákoně č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s 
poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských 
zdravotnických povoláních) u jednotlivého poskytovatele x 7 789 Kč x 12 měsíců, tj. roční bonifikace na 
jednoho zaměstnance ve výši 93 468 Kč 

- Bonifikace na personální stabilizaci ostatních pracovníků: 

Počet ostatních pracovníků, kteří nejsou uvedeni ve vyjmenovaných zákonech u jednotlivého poskytovatele 
x 7 330 Kč x 12 měsíců, tj. roční bonifikace na jednoho zaměstnance ve výši 92 760 Kč   

Finanční částky na personální stabilizaci se vyplácejí zálohově. 

Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 

poskytovatelů měla 
dostatek prostředků na 
navýšeních platových tarifů 
o 10 %. 
Odbory navrhované znění 
ustanovení a realizace 
úhrady je však v rozporu 
s mandátem pro úhradu 
zdravotních služeb 
z veřejného zdravotního 
pojištění, dle kterého lze 
hradit pouze zdravotní péči. 

6. MPSV 

Zásadní 1 
K Příloze č. 1 k vyhlášce, str. 27, 3. Úhrada ambulantní péče a zvláštní ambulantní péče s výjimkou úhrady 

takové péče poskytnuté poskytovatelem zvláštní lůžkové péče  

ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
Hodnota bodu sjednocena 
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Zásadně odmítáme návrh pro úhrady ambulantní péče a zvláštní ambulantní péče (viz níže), kde se nově 

navrhuje snížená hodnota bodu u bonifikačních a materiálových výkonů. Toto nové rozdělení ve smyslu 

stanovení rozdílných parametrů u časových a dalších výkonů naprosto neguje důvody pro vytvoření a účel 

bonifikačních výkonů. Pro toto rozdělení neexistují žádné věcné argumenty, a jako jediný důvod se jeví 

zmírnění finančních dopadů minulých rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví při stanovování podmínek úhrad 

v minulosti v souvislosti s bonifikačními výkony. Navrhované snížení hodnot bodu při stejné produkci 

v odbornosti 913 sníží oproti roku 2020 celkové úhrady o 93 mil. Kč. 

 

Ze shora uvedených důvodů žádáme o vyjmutí níže označeného textu a úpravu znění přílohy vyhlášky tak, aby 

výše úhrady za všechny poskytnuté výkony podle seznamu výkonů byla s hodnotou bodu ve výši 1,17.   

3. Úhrada ambulantní péče a zvláštní ambulantní péče s výjimkou úhrady takové péče poskytnuté 

poskytovatelem zvláštní lůžkové péče  

b) Pro poskytovatele zvláštní ambulantní péče poskytované podle § 22 písm. c) zákona se stanoví výše 

úhrady podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony č. 06611 a 06613 podle seznamu 

výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,17 Kč a pro ostatní výkony odbornosti 913 podle seznamu 

výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč. Celková výše úhrady za výkony poskytovateli 

nepřekročí částku, která se vypočte takto: 

max{𝑃𝑀𝑈𝑃𝑟𝑒𝑓 ∗ (∑ 𝑃𝑈𝑀ℎ𝑜,𝑗
𝑗=1…𝑚

) ∗ 1,14;𝑃𝐵ℎ𝑜 ∗ 𝐻𝐵𝑚𝑖𝑛 + 𝐾𝑃ℎ𝑜} + 𝐾𝑈07.1 

kde: 

𝑃𝑈𝑀ℎ𝑜,𝑗    je počet vykázaných kalendářních měsíců, v nichž byly poskytovány unikátnímu pojištěnci j 

zdravotní služby v hodnoceném období. 

𝑃𝐵ℎ𝑜         je celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů 
v hodnoceném období. 

𝐻𝐵𝑚𝑖𝑛      je minimální hodnota bodu, která se stanoví ve výši 0,86 Kč. 

na 1,16 Kč v reakci na 
navýšení mzdových 
indexů. 
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𝐾𝑃ℎ𝑜         je hodnota korunových položek v hodnoceném období. 

𝑚𝑎𝑥         funkce maximum, která vybere z oboru hodnot hodnotu nejvyšší. 

𝐾𝑈07.1       je kompenzace za zvýšené náklady při péči o pojištěnce s diagnózou U07.1 ve výši 10 Kč za 
každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 06613 podle 
seznamu výkonů. 

j                nabývá hodnot 1 až m, kde m je počet unikátních pojištěnců ošetřených v hodnoceném období. 

𝑃𝑀𝑈𝑃𝑟𝑒𝑓  je průměrná měsíční úhrada za unikátního pojištěnce v referenčním období vypočtená jako: 

𝑃𝑀𝑈𝑃𝑟𝑒𝑓 =
𝑈ℎ𝑟𝑟𝑒𝑓

∑ 𝑃𝑈𝑀𝑟𝑒𝑓,𝑖𝑖=1…𝑛

 

kde: 

𝑈ℎ𝑟𝑟𝑒𝑓     je celková úhrada poskytovateli za výkony, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť 

účtovaných léčivých přípravků v referenčním období. 

𝑃𝑈𝑀𝑟𝑒𝑓,𝑖   je počet vykázaných kalendářních měsíců, v nichž byly poskytovány unikátnímu pojištěnci i 

zdravotní služby v referenčním období. 

i                nabývá hodnot 1 až n, kde n je počet unikátních pojištěnců ošetřených v referenčním období. 

Tato připomínka je zásadní. 

7. Unie Zaměstnavatelských svazů České republiky a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 

Zásadní 1 

§17 odst. 1 věta druhá 

Připomínka: V §17 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou: „Nebyla-li úhrada za 1 den pobytu pro rok 2019 
sjednána do 31. prosince 2019 včetně, stanoví se úhrada ve výši 1235 Kč za 1 den pobytu pro komplexní 
lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro dospělé a 1512 Kč pro děti a dorost.“ 
Odůvodnění: Je nezbytné stanovit a ukotvit částky pro účely refundace nákladů, které pojištěnec vynaložil na 
lázeňskou léčebně rehabilitační péči čerpanou v zahraničí, protože vzhledem k tomu, že lázeňští poskytovatelé 
využívají různé přírodní zdroje, je úhrada poskytovatelům na území ČR rozdílná, i když se jedná o stejnou 
indikaci. Navrhovaným způsobem by byla k využití pro účely refundace konkrétní částka, bez ohledu na indikaci 
a přírodní léčebný zdroj. Navrhovaná výše částek je odvozena od částek stanovených v §15 vyhlášky č. 
353/2017 Sb., které jsou navýšeny indexy v souladu s vyhláškami č. 201/2018 Sb. a č. 268/2019 Sb. 

tato připomínka je zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Není součástí dohody. 

Zásadní 2 
§17 odst. 2 věta druhá 

Připomínka: V §17 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou: „Nebyla-li úhrada za 1 den pobytu pro rok 2019 

NEAKCEPTOVÁNO 
Není součástí dohody. 
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sjednána do 31. prosince 2019 včetně, stanoví se úhrada ve výši 447 Kč za 1 den pobytu pro příspěvkovou 
lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro dospělé a 537 Kč pro děti a dorost.“ 
Odůvodnění: Je nezbytné stanovit a ukotvit částky pro účely refundace nákladů, které pojištěnec vynaložil na 
lázeňskou léčebně rehabilitační péči čerpanou v zahraničí, protože vzhledem k tomu, že lázeňští poskytovatelé 
využívají různé přírodní zdroje, je úhrada poskytovatelům na území ČR rozdílná, i když se jedná o stejnou 
indikaci. Navrhovaným způsobem by byla k využití pro účely refundace konkrétní částka, bez ohledu na indikaci 
a přírodní léčebný zdroj. Navrhovaná výše částek je odvozena od částek stanovených v §15 vyhlášky č. 
353/2017 Sb., které jsou navýšeny indexy v souladu s vyhláškami č. 201/2018 Sb. a č. 268/2019 Sb. 

tato připomínka je zásadní 

Zásadní 3 

§ 18, bod 2 

Bonifikace výkonu 09115 odběr biologického materiálu ve vazbě na dg je problematická, protože: 

 Kvalita vykazování dg v K dávkách není ideální a průběžné sledování a nastavení ceny za výkon 
s bonifikací je v informačních systémech nereálné. 

 Nebylo a není specifikováno, zda se dg povinně vykazuje na místě hlavní nebo vedlejší. (nutné sjednotit) 

 Pravidla pro realizaci odběrů z prostředků v.z.p. se opakovaně mění 

 Možnost průběžných revizních kontrol je téměř nulitní 

 Zpětná (tj. následná) kontrola ze strany zdravotních pojišťoven není možná, protože neexistují ve většině 
indikovaných případů reálné žádanky ve zdravotnické dokumentaci (většinu odběrů indikuje KHS, která 
nevede zdravotnickou dokumentaci ve smyslu právních předpisů). Dlouhodobá bonifikace odběru 
biologického materiálu bez definovaných jednoznačných a dlouhodobě kontrolovatelných podmínek je 
s výjimkou již plynoucího kalendářního období, kdy došlo k nouzovému stavu neudržitelná z pohledu 
zákona o finanční kontrole. 

 Pro existenci bonifikace v nějaké výši (100 Kč se jeví, vzhledem .k predikovaným počtům testovaných osob 
na náklady v.z.p. jako částka významně nadhodnocená) je nezbytné exaktně definovat pravidla přímo 
úhradovou vyhláškou event. jiným předpisem srovnatelné právní síly.  

 Pro odůvodnění připomínek zopakování, že testování podezřelých osob se děje jednak trasováním 
bezpříznakových kontaktů ze strany KHS, dále testování bezpříznakových pacientů přijímaných 
k plánovaným výkonům, pravidelné testování personálu, testování pacientů před překladem na lůžko 
následné/dlouhodobé péče či do lázní atd.  

 Finanční dopady jsou nepredikovatelné a pravděpodobně přesáhnou částky veřejně diskutované do září 
2020.  

Tato připomínka je zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o novou 
zdravotní službu, kterou je 
třeba adekvátně uhradit ve 
vytyčených indikacích. 
Tomu je třeba přizpůsobit 
systémy pojišťovny. 

Zásadní 4 

Příloha 1 Část B, odst. 3, Úhrada ambulantní péče a zvláštní ambulantní péče s výjimkou úhrady takové 
péče poskytnuté poskytovatelem zvláštní lůžkové péče 

Nesouhlasíme s návrhem pro úhrady ambulantní péče a zvláštní ambulantní péče, kde se nově navrhuje 
snížená hodnota bodu u bonifikačních a materiálových výkonů (1 Kč oproti 1,17 Kč u časových výkonů). Toto 
nové rozdělení ve smyslu stanovení rozdílných parametrů u časových a ostatních výkonů popírá důvody pro 

ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
Hodnota bodu sjednocena 
na 1,16 Kč v reakci na 
zvýšení mzdových indexů. 
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vytvoření a účelu bonifikačních výkonů. Pro toto rozdělení neexistují žádné věcné argumenty a jako jediný 
důvod se jeví snížení celkového objemu úhrad. Stejný argument platí u rozdílné hodnoty výkonů materiálových. 
Důvody rozdělení hodnoty bodu dle typu výkonů nejsou ani vysvětleny v důvodové zprávy předkládaného 
návrhu.  

Tato připomínka je zásadní 

Zásadní 5 

Příloha č. 1 část B bod 3 písm. b) 

„Pro poskytovatele zvláštní ambulantní péče poskytované podle § 22 písm. c) zákona se stanoví výše úhrady 
podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony č. 06611 a 06613 podle seznamu výkonů s hodnotou 
bodu ve výši 1,17 Kč a pro ostatní výkony odbornosti 913 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve 
výši 1 Kč. Celková výše úhrady za výkony poskytovateli nepřekročí částku, která se vypočte takto: 

max{𝑃𝑀𝑈𝑃𝑟𝑒𝑓 ∗ (∑ 𝑃𝑈𝑀ℎ𝑜,𝑗𝑗=1…𝑚 ) ∗ 1,14;𝑃𝐵ℎ𝑜 ∗ 𝐻𝐵𝑚𝑖𝑛 + 𝐾𝑃ℎ𝑜} + 𝐾𝑈07.1“ 

 
Připomínka: Vlivem definování nového úhradového mechanismu oproti referenčnímu období, vlivem 
razantního navýšení minimální hodnoty bodu (navýšení z hodnoty 0,77 Kč na 0,86 Kč – navýšení o 11,7 %) a 
vlivem stanovení koeficientu navýšení úhrady ve výši 1,14 nedojde v roce 2021 k navýšení nákladů v segmentu 
pobytových zařízení sociálních služeb, pro které je úhradový mechanismu analogicky zdravotními pojišťovnami 
používán, oproti nákladům v roce 2020 o v důvodové zprávě avizovaná 3 %, ale jak z analýzy nad daty VZP 
ČR vyplývá o cca 10 %. Vzhledem k tomu, že takové navýšení nákladů je výrazně vyšší než trend navýšení 
nákladů, který byl dohodnut se zástupci poskytovatelů ostatních segmentů hrazených služeb dohodnutý v 
rámci dohodovacího řízení o cenách na rok 2021 navrhujeme Zachovat úhradový mechanismus z roku 2020 
s parametry, které byly navrženy pro DŘ 2021 v příslušném segmentu, nebo snížit koeficient navýšení úhrady 
na hodnotu 1,04. 

tato připomínka je zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nový úhradový 
mechanismus sbližuje 
úhrady napříč 
pojišťovnami, což je pro 
systém žádoucí. Vyšší 
navýšení pro konkrétní 
pojišťovnu je třeba chápat 
jako mandatorní růst 
spojený s reformou. 

Zásadní 6 

Příloha č. 1 část B, odst. 3, Úhrada ambulantní péče a zvláštní ambulantní péče s výjimkou úhrady 
takové péče poskytnuté poskytovatelem zvláštní lůžkové péče 

Navrhujeme zachovat stejnou hodnotu bodu, jako v r. 2020, tj. 1,18 Kč.  

Navrhované znění:  

Úhrada ambulantní péče a zvláštní ambulantní péče s výjimkou úhrady takové péče poskytnuté 
poskytovatelem zvláštní lůžkové péče 

a) Pro ambulantní péči hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví podle části A bodu 7 
přílohy č. 1 k této vyhlášce.  

b) Pro poskytovatele zvláštní ambulantní péče poskytované podle § 22 písm. c) zákona se stanoví výše 
úhrady podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony č. 06611 a 06613 podle seznamu výkonů s 
hodnotou bodu ve výši 1,18 Kč 1,17 Kč a pro ostatní výkony odbornosti 913 podle seznamu výkonů se 
stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč. Celková výše úhrady za výkony poskytovateli nepřekročí částku, která 

ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
Hodnota bodu sjednocena 
na 1,16 Kč v reakci na 
zvýšení mzdových indexů. 
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se vypočte takto: 

max{P𝑀UPref*(j=1…mPUMho,j)*1,14; PBho* HBmin + KPho}+KU07.1 
kde: 
PUMho,j   je počet vykázaných kalendářních měsíců, v nichž byly poskytovány unikátnímu pojištěnci j 

zdravotní služby v hodnoceném období. 

PBho        je celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů 
v hodnoceném období. 

HBmin      je minimální hodnota bodu, která se stanoví ve výši 0,86 Kč. 

KPho        je hodnota korunových položek v hodnoceném období. 

max         funkce maximum, která vybere z oboru hodnot hodnotu nejvyšší. 

KU07.1       je kompenzace za zvýšené náklady při péči o pojištěnce s diagnózou U07.1 ve výši 10 Kč za 
každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 06613 podle 
seznamu výkonů. 

j                nabývá hodnot 1 až m, kde m je počet unikátních pojištěnců ošetřených v hodnoceném období. 

PMUPref  je průměrná měsíční úhrada za unikátního pojištěnce v referenčním období vypočtená jako: 

PMUPref=Uhrrefi=1…nPUMre𝑓,i 

kde: 

Uhrref     je celková úhrada poskytovateli za výkony, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť 
účtovaných léčivých přípravků v referenčním období. 

PUMref,i  je počet vykázaných kalendářních měsíců, v nichž byly poskytovány unikátnímu pojištěnci i 
zdravotní služby v referenčním období. 

i                nabývá hodnot 1 až n, kde n je počet unikátních pojištěnců ošetřených v referenčním období. 

Tato připomínka je zásadní 

Zásadní 7 

Příloha č. 1 

Výrazně vyšší procento nárůstu úhrad v segmentu ústavní péče oproti ostatním segmentům neodpovídá 
opakovaně deklarovanému cíli rovnoměrného navyšování úhrad v segmentech. 

Tato připomínka je zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Růst základních úhrad je 
srovnatelný. Dodatečné 
náklady jsou mandatorní a 
způsobené implementací 
CZ-DRG, růstem platových 
tarifů, případně plynoucí z 
COVID-19. 
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Zásadní 8 

Příloha č. 1, část A) bod 1. 

V bodě 1. chybí podbod 1.1. – povinnost vykazovat hospitalizační péči v systému CZ-DRG (na tento chybějící 
podbod odkazuje důvodová zpráva). 

Tato připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Odstraněno z důvodové 
zprávy. 

Zásadní 9 

Příloha č. 1, část A) bod 2. 

Text bodu 2 neodpovídá textu důvodové zprávy (stránka 160 „K bodu 2“) ve které se uvádí, že ISSU se sestává 
z individuálně nasmlouvané úhrady DRG bází - střední úroveň v klasifikace DRG. Tyto ale nejsou v bodě 2 
Přílohy č. 1 nijak uvedeny, pouze je v bodě 2.1. Přílohy č. 1 uvedeno, že ZP a Poskytovatel si mohou 
dohodnout rozdílnou výši a způsob úhrady i pro služby, jež jsou zahrnuty v bodech 3-7 Přílohy č. 1. 

Tato připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Důvodová zpráva 
upravena. 

Zásadní 10 

Příloha č. 1 část A bod 3.5 

„Vyžádanou extramurální péčí se rozumí péče související s hospitalizací pojištěnce u poskytovatele, kterou si 
poskytovatel vyžádal, a která je pojištěnci v době hospitalizace u poskytovatele poskytnuta jiným 
poskytovatelem, který ji účtuje zdravotní pojišťovně. U případů hospitalizace s diagnózou U07.1 podle 
mezinárodní klasifikace nemocí se do extramurální péče nezahrnou vykázané výkony č. 82040 a 82041 podle 
seznamu výkonů. U případů hospitalizace s diagnózou U69.75 podle mezinárodní klasifikace nemocí se do 
extramurální péče nezahrne první současné vykázání výkonů č. 82040 a 82041 podle seznamu výkonů.“ 

Připomínka: neumíme v aplikaci filtrovat výkony podle potřeby úhradové vyhlášky (jednou zahrň, jednou ne), 
obdobně v bodu 4.4, 5.5, je to zde opakovaně, vše se provádí ručně. 
Navrhujeme zcela vypustit vazbu na Covid výkony a ponechat historickou definici extramurálu. Alternativně, 
pokud je nutné zachovat, velice doporučujeme řešení: Ponechat výkony standardně v extramurálu a jen ty 
vybrané a konkrétně vyspecifikované bonifikovat samostatně = tímto bychom měli dosáhnout stejného cíle 
s minimálními technickými komplikacemi. 

tato připomínka je zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Vzhledem k vyčlenění 
úhrady za tyto testy 
z úhrady za hospitalizace 
je nutné vyčlenit je i 
z extramurálu, jinak by tato 
péče v případě 
extramurálního vykázání 
byla poskytovateli stržena. 

Zásadní 11 

Příloha č. 1 část A bod 4.5 

𝐼𝑍𝑆𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛𝑖,2021 =

{Ú𝐻𝑅𝑣𝑦č𝑙,2019 + 𝐸𝑀2019,𝐸𝐹 + (
𝐶𝑀2019,𝐶𝑍−𝐷𝑅𝐺,𝐶𝐷

𝐶𝑀2019,𝐶𝑍−𝐷𝑅𝐺,𝐴
) ∗ 𝑃𝑈𝑑𝑟𝑔,2019} ∗ 1,14

𝐶𝑀2019,𝐶𝑍−𝐷𝑅𝐺,𝐶−𝐹

 

 

Připomínka: chybná položka 𝐶𝑀2019,𝐶𝑍−𝐷𝑅𝐺,𝐴 

Dle našeho názoru pravděpodobně má být v indexu zahrnuto minimálně A-D. 
tato připomínka je zásadní  

VYSVĚTLENO 
Nejedná se o chybu. Po 
dosazení za PUdrg,2019 
bude výpočet zřejmý. 

Zásadní 12 
Příloha č. 1 část A bod 4.5 

„Ú𝐻𝑅𝑣𝑦č𝑙,2019 je celková výše úhrady za poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané hrazené 

AKCEPTOVÁNO 
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služby poskytnuté během hospitalizací podle bodu 4.2 ukončených v referenčním období, zařazených podle 
Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10, částech E a F k této vyhlášce.“ 
Připomínka: dle definice v návrhu vyhlášky tato hodnota není známa a není ani známo, jak jí stanovit, neboť 
není jasně daný vztah mezi hospitalizacemi zařazenými dle této vyhlášky do skupiny E a F a mezi 
hospitalizacemi zařazenými do skupin dle ÚV pro rok 2019. 
Navrhujeme proto doplnit konkrétní metodiku stanovení ÚHRvyčl,2019 

tato připomínka je zásadní  

Zásadní 13 

Příloha č. 1 část A bod 7.4 druhá a třetí věta  

„Pro hrazené služby poskytované těhotným pojištěnkám, registrovaným u poskytovatele alespoň 12 měsíců 
před začátkem třetího trimestru těhotenství, uvedené v části A bodě 4 písm. a) až c) přílohy č. 4 k této vyhlášce 
se stanoví úhrada podle části A bodu 4 písm. a) až c) přílohy č. 4 k této vyhlášce. Pro hrazené služby 
poskytované těhotným pojištěnkám, registrovaným u poskytovatele méně než 12 měsíců před začátkem třetího 
trimestru těhotenství, se hodnota bodu stanoví podle části A bodu 1 přílohy č. 4 k této vyhlášce.“ 
Toto jako ZP „neumíme“, nasazení balíčků pro těhotné v nemocnicích se vzhledem k jejich množství (např. u 
VZP ČR se týká cca 1000 pojištěnek za rok) nemůže s ohledem na nutné úpravy IT ekonomicky nikomu 
vyplatit. Navíc pokud bychom měli být důslední, mělo by se strhávat registrujícímu lékaři vše v hodnotě jak je 
péče uhrazena (v nemocnici je hrazeno cca 2x hodnotou než máme odečítat, v podstatě sem jde zařadit 
veškeré neplánované návštěvy nemocnice před porodem).  
Navrhujeme proto tuto část zcela vypustit a ponechat výkonovou úhradu. 

tato připomínka je zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Opatření zamezuje 
přeregistracím pojištěnek 
před porodem v nemocnici. 
Zároveň je stanovena 
úhradová rovnost. 
Vzhledem k tomuto 
způsobu úhrady již v tomto 
roce musí být IT systémy 
již adaptovány. 

Zásadní 14 

příloha č. 1 písm. A), bod 3.3 a 5.3  

Dle metodických materiálů k CZ DRG nebyly náklady na OD00031 a 00032 vyloučeny z kalkulace vah. Při 
stanovení paušální sazby dojde k duplicitní úhradě, požadujeme ustanovení vypustit. 

Tato připomínka je zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se primárně o 
připomínku na ÚZIS 
k metodice nákladového 
ocenění. 

Zásadní 15 

Příloha č. 1 část A), bod 3.5 a 4.4 a 5.5 

U delší hospitalizace (případně u překladů) lze očekávat, že z COVID-19 pozitivního pacienta se stane COVID-
19 negativní pacient. Není zřejmé, zda budou vykázány obě diagnózy současně a jak se v těchto případech 
bude postupovat s odečtem za externě provedené výkony 82040/82041. U diagnózy se totiž nevykazuje datum 

Tato připomínka je zásadní 

VYSVĚTLENO 
Pokud je pacient zároveň 
pozitivní a negativní 
v průběhu jedné 
hospitalizace, počítá se 
jako pozitivní, jelikož 
během hospitalizace získal 
diagnózu COVID-pozitivní. 

Zásadní 16 

Příloha č. 1 bod 3.6 (i), str. 10 

IPU je navyšována 14% plošně, to je bez ohledu na skutečnou výši ZS. Pro sbližování ZS preferujeme postup 
jako v předchozích ÚV. 

Tato připomínka je zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Funkce arcustangens 
z minulých vyhlášek je 
nahrazena sbližování zdola 
pomocí minimálních sazeb 
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a sbližováním sazeb 
v rámci vyčleněných bází. 
Vzhledem k nedořešené 
nákladové heterogenitě 
v paušální úhradě je 
neopodstatněné sbližovat 
úhrady „shora“.  

Zásadní 17 

Příloha č. 1 bod 3.6 ZSmin, str. 10, 11 

ZS je navýšená o 7 – 10 tis.Kč oproti předchozí ÚV, při zafungování hodnoty max. parametru v první části 
vzorce je násobeno CM2019, to je čistý zdvih IPU. Předpokládáme, že i CZ-DRG je počítáno s celkovým 
indexem 1. 

Tato připomínka je zásadní 

VYSVĚTLENO 
CZ-DRG casemix je nižší 
než IR-DRG casemix, 
proto dochází k zásadnímu 
zvýšení minZS. 

Zásadní 18 

Příloha č. 1 část A) bod 4.5 

Formální připomínka, chyby v textu - opravit překlepy v tabulce na str. 16 – u parametru TSCE, dolní a TSCF, 
dolní na Dolní  

Tato připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 19 

Příloha č. 1 část A), bod 4. 5 

Dochází k vyčlenění části DRG bazí z paušální úhrady do případového paušálu. Tím se navyšuje u menších 
nemocnic jednotková úhrada za tyto případy (sbližování základních sazeb) a dále je umožněn nárůst počtu 
provedených případů prakticky bez omezení (jde o plánovanou péči). V takto vyčleněných bazích jsou ale i 
výkony, které spadají do jednodenní péče (laparoskopie, artroskopie) nebo jsou hrazeny formou balíčků (TEP, 
kardiologie). V úhradové vyhlášce zvolený přístup prakticky znemožňuje nasmlouvání ISSU, zavedení JPL, 
dosažení určité úspory z rozsahu a vede ke skokovému navýšení úhrad za stejnou poskytnutou službu. 

Tato připomínka je zásadní 

VYSVĚTLENO 
Se systémovým řešením 
jednodenní péče v rámci 
CZ-DRG se do budoucna 
počítá. V mezidobí 
v případě zájmu o 
individuální nasmlouvání 
jednodenní péče nebo 
balíčků je nutné vyrovnat 
vyšší CZ-DRG úhradu. 
Nelimitovaný způsob 
úhrady u plánované péče 
by měl zvýšit dostupnost a 
snížit čekací doby. 

Zásadní 20 

Příloha č. 1 bod 5.6 KPTrans, str. 16 

Doporučujeme přesněji specifikovat, co se rozumí plněním transformačního plánu. Dále požadujeme 
pregnantně specifikovat termín, do kdy je poskytovatel povinen provést restrukturalizaci lůžek, předpokládáme 
že do 31.12.2021. 

tato připomínka je zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Termíny jsou dány přímo 
konkrétním 
transformačním plánem. 

Zásadní 21 Příloha č. 1 část A bod 5.6 – stanovení výše úhrady formou případového paušálu AKCEPTOVÁNO 
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Připomínka: Ve vysvětlivkách ke vzorci nahradit parametr 𝑪𝑴𝟐𝟎𝟐𝟏,𝑪𝒁−𝑫𝑹𝑮,𝑪𝑬 parametrem 𝑪𝑴𝟐𝟎𝟐𝟏,𝑪𝒁−𝑫𝑹𝑮,𝑩𝑮 

tato připomínka je zásadní 

Zásadní 22 

Příloha č. 1, část A) bod 6. 

V případě poskytnutí služeb zahraničním pojištěncům by měl zůstat zachován způsob z minulých let, tj. úhrada 
výkonovým způsobem s HB, tj. pro rok 2021 s HB uvedenou v bodě 7.19 Přílohy č. 1.  
Odůvodnění: 
Úhrada zahraničních pojištěnců prostřednictvím DRG je technicky problematická – úhrada totiž neváže na 
jednotlivou fakturaci, ale je možné ji stanovit až po ukončení hospitalizace a to z následujících důvodů: 
a) je nutné průběžně sestavovat případy, dovykázání kritického výkonu zásadně mění zařazení/úhradu 
(storno dokladů v cizině?), dovykázání extramurální péče jiným poskytovatelem rovněž (storno dokladů v 
cizině?) 
b) splnění podmínek pro výpočet indexů Kptrans a Kpkrit je možné reálně vyhodnotit až po ukončení 
hodnoceného období. 
Vůči zahraničí by tak bylo třeba řešit institut zálohových plateb – technicky v současnosti nerealizovatelné a 
mezinárodně nevhodné. 
Obdobně navrhujeme zachování výkonové úhrady při poskytnutí 50 a méně hospitalizací. Navržená úhrada 
přes DRG  může být zvlášť při malém počtu případů pro některou z obou smluvních stran nevýhodná a úhrada 
by tak nebyla vyvážená. Navíc je pro úhradu případů zařazených do části A Přílohy č. 10 používána ZS pro CZ 
DRG ve výši 53.972 Kč, která se používá pro případy  zařazené do části C-F, B, G, H Přílohy č. 10. Pokud by 
nebyl akceptován výkonový způsob úhrady, navrhujeme pro případy z části A) Přílohy č. 10 používat minimální 
ZS, uvedenou  v bodě 3.6 Přílohy č. 1   
Z praktických důvodů navrhujeme u zahraničních pojištěnců zachovat výkonový způsob úhrady. 
 

Tato připomínka je zásadní 

ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
S vystavením faktury až po 
skončení hospitalizace se 
počítá. 
Extramurál by neměl činit 
problém a je irelevantní 
z pohledu fakturace 
pacientovi. 
Indexy KP pro zahraniční 
pojištěnce vypuštěny.  
Co se týče českých 
pojištěnců pod 50, je ZS 
spíše podhodnocená, 
jelikož neobsahuje horní 
risk-koridory. Určitě tak 
nebude užita minimální ZS.  

Zásadní 23 

Příloha č. 1 část A bod 6 – změna mechanismu úhrady u zahraničních pojištěnců 

V případě hrazených služeb poskytnutých zahraničním pojištěncům a dále v případě, že poskytovatel poskytne 
v referenčním nebo hodnoceném období hrazené služby v rámci 50 a méně případů hospitalizací pojištěnců 
příslušné zdravotní pojišťovny, hradí se tyto hrazené služby následovně: 

Připomínka: Změnu mechanismu úhrady z výkonové úhrady je nutné předem dohodnout se ZP a KZP 
s dostatečným časovým odstupem. 

Navrhujeme úpravu: V případě hrazených služeb poskytnutých zahraničním pojištěncům se tyto hrazené služby 
hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,33 Kč. V případě, že poskytovatel poskytne v 
referenčním nebo hodnoceném období hrazené služby v rámci 50 a méně případů hospitalizací pojištěnců 
příslušné zdravotní pojišťovny, hradí se tyto hrazené služby následovně… 

Tato připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Pro zahraniční pojištěnce 
odstraněny koeficienty 
vyhodnocované po 
skončení hodnoceného 
období, což usnadní 
okamžitou fakturaci po 
skončení hospitalizace. 
Změny této fakturace je do 
konce roku nutné 
dohodnout mezi ZP a KZP. 
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Zásadní 24 

Příloha č. 1, písm. A) bod 7.1, ř. 6 

Ve výjimkách chybí vyjmenován bod 8 („… s výjimkou navýšení úhrady uvedené v části A bodu 2 písm. a) a 
bodu 7 a bodu 8 a s výjimkou regulačních omezení…“ 
 
 
Příloha č.1 písm. A) bod 7.4 – úhrada těhotenských balíčků s definovanou podmínkou registrace je u lůžkových 
PZS v kontextu výpočtu ambulantní úhrady technicky nerealizovatelná (s ohledem na množství 
PZS/registrovaných pojištěnek).  
Navrhujeme ponechat pouze výkonové ocenění tj. „Pro hrazené služby poskytované těhotným pojištěnkám se 
hodnota bodu stanoví podle části A bodu 1 přílohy č. 4 k této vyhlášce.“ 

Tato připomínka je zásadní 

1. AKCEPTOVÁNO 
 
2. NEAKCEPTOVÁNO 
Opatření zamezuje 
přeregistracím pojištěnek 
před porodem v nemocnici. 
Zároveň je stanovena 
úhradová rovnost. 
Vzhledem k tomuto 
způsobu úhrady již v tomto 
roce musí být IT systémy 
již adaptovány. 

Zásadní 25 

Příloha č. 1 část A bod 7.12 

Hrazené služby poskytované v odbornosti 806 podle seznamu výkonů se hradí podle seznamu výkonů s 
hodnotou bodu ve výši 1,11 Kč a výkony č. 95198, 95199, 95201, 95202 a 95203 podle seznamu výkonů se 
hradí s hodnotou bodu ve výši 1,10 Kč. 
Připomínka: V bodu 7.12 se slova „95202 a 95203“ zrušují 
Odůvodnění: Výkony nejsou uvedeny v SZV. V rámci jednání pracovní skupiny k SZV při MZ ČR trvala VZP na 
aktualizaci metodiky k provádění screeningu nádorů děložního hrdla. 

tato připomínka zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o nové výkony. 

Zásadní 26 

Příloha č. 1 písm. A) bod 7.13 

uvedeno: ….za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 29170 podle 
seznamu výkonů se stanoví úhrada ve výši 2 000 Kč, a to za podmínky….. 
V platném SZV žádný výkon 29170 uveden není 
 
 
Příloha č. 1, část A, bod 7.16 
Nově se zavádí úhrada za výkony poskytované na urgentním příjmu, nicméně zůstává úhrada za převzetí 
pacienta od zdravotnické záchranné služby a nemění se úhradové tarify CZ-DRG u případů, které přicházejí 
přes urgentní příjem. Tímto způsobem je část hrazených služeb hrazena duplicitně.  
 
 
Příloha č. 1, část A) bod 8.1 
Na vyjmenovanou péči se také vztahuje navýšení za urgentní příjmy dle bodu 7.16 – duplicitní bonifikace. 
Dále k tomuto jednomu PZS - U jarní fáze epidemie COVID-19 se ukázalo, že nemocní nejsou hospitalizováni 
výhradně u jediného poskytovatele se statutem centra vysoce specializované péče v ČR. Částka 15 mil. Kč by 
proto měla být rozdělena podle poměru počtu ošetřovacích dnů u pacientů s onemocněním COVID-19 v roce 

1. ŘEŠENO JINAK 
Výkon 29170 byl vypuštěn. 
 
2. NEAKCEPTOVÁNO A 
VYSVĚTLENO 
Bonifikace za přijetí ZZS je 
bonifikační platba nad 
rámec úhrady CZ-DRG, 
zde je duplicitní platba 
v pořádku. U úhrady 
urgentního příjmu bude 
v budoucnu vyřešit 
interakci s nákladovým 
oceněním CZ-DRG. 
 
3. ŘEŠENO JINAK 
Úhrada stanovena podle 
počtu těžkých COVID 
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2021 mezi všechny poskytovatele, kteří poskytovali vysocespecializovanou péči v oboru infekčního lékařství, 
případně specifikovat kterou vysocespecializovanou péči je zde uloženo. 

Tato připomínka je zásadní 

pacientů. Paušální 
bonifikace vypuštěna. 

Zásadní 27 

Příloha č. 1 část A bod 7.13 

Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 29170 podle seznamu výkonů se 
stanoví úhrada ve výši 2 000 Kč, a to za podmínky, že poskytovatel v hodnoceném období vykáže tento výkon 
alespoň u 90 % pojištěnců hospitalizovaných v hodnoceném období s hlavní diagnózou I60 až I63 nebo G45 
podle mezinárodní klasifikace nemocí. 
Důvodová zpráva: Nově dochází k navýšení úhrady pro poskytovatele, kteří provádějí návaznou kontrolu 
pacientů po cévní mozkové příhodě 3 měsíce po hospitalizaci, a kteří údaje o výsledku léčby a léčených 
pacientech zaznamenávají do registru kvality péče. Za každého zkontrolovaného pacienta se úhrada navýší o 
2000 Kč, a to za podmínky, že poskytovatel správně reportuje data alespoň u 90 % pacientů. Tato bonifikace 
zlepší monitoring a ve výsledku i kvalitu péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou. 

Připomínka: Z prostředků v.z.p. lze hradit pouze zdravotní služby. Dle popisu výkonu se jedná o platbu za 
registr, je zde reálná hrozba tlaku i ostatních odb. společností s cílem hradit rovněž jejich registry. Výkon 29170 
není uveden v SZV a nebyl projednán pracovní skupinou při MZ ČR. Navrhujeme tedy celou úpravu zrušit. 
Indikátory kvality center jsou sledovány již v současné době. Dle Věstníku MZ 11/2015 poskytovatel 
zdravotních služeb, kterému bude udělen statut komplexního cerebrovaskulárního centra nebo iktového centra, 
pravidelně sleduje indikátory výkonnosti a kvality poskytované zdravotní péče, podle indikátorů uvedených v 
metodickém pokynu „Péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou“ uveřejněném ve Věstníku MZ částka 
10/2012. 

Tato připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 28 

Příloha č. 1 část A bod 7. 14 

Za hrazené služby podle bodů 7.2 a 7.3 poskytnuté pojištěncům s diagnózou E84 podle mezinárodní 
klasifikace nemocí se úhrada poskytovateli navýší o součin hodnoty 0,1 a počtu bodů poskytovatelem 
vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných za tyto hrazené služby. 
Důvodová zpráva: Dále z důvodu centralizace péče o pacienty s cystickou fibrózou dochází k navýšení úhrady 
za ambulantní výkony poskytnuté těmto pacientům o 10 %, což reflektuje zvýšenou nákladovost poskytování 
služeb těmto pacientům (separátní čekárny, zvýšené mzdové náklady). 

Připomínka: Z prostředků v.z.p. lze hradit pouze zdravotní služby, nikoliv mzdové náklady. Znamená 
bonifikovat všechny výkony napříč odbornostmi s vykázáním této dg. Toto není v logice úhrad. Navrhujeme 
tedy celou úpravu zrušit. 

tato připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 29 

Příloha č. 1 část A bod 7 

Připomínka: V bodu 7.se slova „nemocniční lékárenství“ nahrazují slovy „klinická farmacie“. 

AKCEPTOVÁNO 
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Odůvodnění: Odbornost 005 – nemocniční lékárenství je zahrnuta v bodu 8, ale chybí odbornost 006 – klinická 
farmacie. 

tato připomínka je zásadní 

Zásadní 30 

Příloha č. 1 část A bod 7. 3  

Pro hrazené služby poskytované ve vyjmenovaných odbornostech hrazené podle seznamu výkonů, s výjimkou 
výkonů odbornosti 806 podle seznamu výkonů a výkonů screeningu děložního hrdla podle seznamu výkonů a 
výkonů č. 82040 a 82041 podle seznamu výkonů vykázaných u pacientů s diagnózou U07.1 nebo U69.75 
podle mezinárodní klasifikace nemocí, se hodnota bodu stanoví ve výši hodnoty bodu podle bodu 2 přílohy 
č. 5 k této vyhlášce, přičemž navýšení hodnoty bodu uvedené v bodě 2 písm. b) a c) a výpočet celkové 
úhrady podle bodu 2 písmeno h) a bodů 4, 8 a 9 přílohy č. 5 k této vyhlášce se nepoužijí. 

Připomínka: Doplnit a upřesnit odkazy 

Odůvodnění: Pro hrazené služby poskytované ve vyjmenovaných odbornostech hrazené podle seznamu 
výkonů, s výjimkou výkonů odbornosti 806 podle seznamu výkonů a výkonů screeningu děložního hrdla podle 
seznamu výkonů a výkonů č. 82040 a 82041 podle seznamu výkonů vykázaných u pacientů s diagnózou U07.1 
nebo U69.75 podle mezinárodní klasifikace nemocí, se hodnota bodu stanoví ve výši hodnoty bodu podle bodu 
2 a 3 přílohy č. 5 k této vyhlášce, přičemž navýšení hodnoty bodu uvedené v bodě 2 písm. b) a c), 5, 6 a 7 a 
výpočet celkové úhrady podle bodu 2 písmeno h) a bodů 4, 8 a 9 přílohy č. 5 k této vyhlášce se nepoužijí. 

tato připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 31 

Příloha č. 1 část A bod 7.11 

„Hrazené služby poskytované poskytovateli v odbornostech 305, 306, 308 a 309 podle seznamu výkonů se 
hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,04 Kč. Hrazené služby poskytované poskytovateli 
v odbornostech 905, 919 a 927 podle seznamu výkonů se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve 
výši 1,01 Kč.“ 

Připomínka: V bodu 7.11 za slova „v odbornostech“ navrhujeme doplnit „006“. 

Odůvodnění: Hrazené služby poskytované poskytovateli v odbornostech 006, 305, 306, 308 a 309 podle 
seznamu výkonů se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,04 Kč. Hrazené služby 
poskytované poskytovateli v odbornostech 905, 919 a 927 podle seznamu výkonů se hradí podle seznamu 
výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,01 Kč. 

tato připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 32 

Příloha č. 1 část A bod 7.19  

„V případě, že poskytovatel poskytne v referenčním nebo hodnoceném období hrazené služby uvedené 
v bodech 7.1 až 7.17 zahraničním pojištěncům nebo 50 a méně unikátním pojištěncům příslušné zdravotní 
pojišťovny, hradí se tyto hrazené služby podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,33 Kč.“ 

Připomínka: V bodu 7.19 se slova „7.1 až 7.17“ nahrazují slovy „7.1 až 7.18“. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Regulace jednotkovou 
cenou je nezávislá na 
objemu péče. 
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Odůvodnění: Kdyby nebyl zahrnut bod 7.18, zůstaly by léčivé přípravky uvedené v příloze č. 12, poskytnuté 
zahraničním pojištěncům nebo 50 a méně unikátním pojištěncům hrazeny podle bodu 7.18 včetně regulace 
maximální jednotkovou cenou v roce 2020. V případě, že poskytovatel poskytne v referenčním nebo 
hodnoceném období hrazené služby uvedené v bodech 7.1 až 7.18 zahraničním pojištěncům nebo 50 a méně 
unikátním pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, hradí se tyto hrazené služby podle seznamu výkonů 
s hodnotou bodu ve výši 1,33 Kč. 

tato připomínka je zásadní 

Zásadní 33 

Příloha č. 1 část A bod 8 - změna rozsahu a struktury  

Připomínka: V bodě 8 se vkládá věta, která zní: „Změny v rozsahu a struktuře poskytovaných hrazených 
služeb ve srovnání s referenčním obdobím se dohodnou ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní 
pojišťovnou včetně souvisejících změn ve výpočtu úhrad.“ 

Odůvodnění: Podstatné pro úhradu např. nových kapacit. Odst. 9 – nastavení předběžné měsíční úhrady o 
změně struktury pojednává. 

tato připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 34 

Příloha č. 1, část A) bod 8.5. 

1) Ze znění bodu vyplývá, že každá ZP uhradí poskytovateli za každý paliativní tým úhradu ve výši 
minimálně 2.300.000 Kč. V části stanovení úhrady je třeba doplnit  koeficient K tj. „Poskytovateli, který zajišťuje 
paliativní péči prostřednictvím paliativního týmu v rozsahu minimálně 0,5 úvazku lékaře, 0,5 úvazku všeobecné 
nebo dětské sestry, 0,25 úvazku zdravotně-sociálního pracovníka a 0,25 úvazku klinického psychologa se 
stanoví úhrada ve výši K x 2 300 000 Kč, kde K nabývá hodnoty od 0 do 1 odpovídající poměru počtu 
pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v daném regionu podle bodu 2 přílohy č. 9 k této vyhlášce.“ Ze znění bodu 
nevyplývá návaznost na vykázané výkony paliativní péče, může se stát, že paliativní tým nevykáže ZP ani 
jednoho pojištěnce, přesto mu dotčená ZP musí úhradit plný příspěvek ve výši min. 2.300.000 Kč. 
2) Odbornost lékaře pracujícího v rámci paliativního týmu je uvedena pouze v důvodové zprávě, nikoliv ve 
vlastní úhradové vyhlášce. Je definované složení teamu včetně rozsahu (0,5+0,5+0,25+0,25), splní-li PZS dvoj 
a troj násobek, pak obdrží násobnou cenu. Poslední věta hovoří, že může být týmů libovolný počet týmů včetně 
násobení úhrady. V kterém právním předpise je definovaná nezbytná a potřebná síť těchto teamů? 
Vyjmenovaní PZS nejsou rovnoměrně distribuovaní na území ČR, koncepce sítě není definovaná žádným 
předpisem, pro rok 2021 nedoporučujeme tímto způsobem nekoncepčně bez připravených podkladů realizovat 
úhrady za nepřipravený projekt. 
3) Z navrženého vyplývá, že nelze predikovat počty těchto týmů postupně vznikajících napříč celou ČR 
ani celkovou výši úhrady za tyto služby v roce 2021, nehledě na výše uvedené nerovnoměrné zastoupení v 
regionech ČR. 

Tato připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení vypuštěno. 
Bude řešeno v 
memorandu. 

Zásadní 35 
Příloha č. 1 část A bod 8. 5 – paliativní péče – navrhujeme ustanovení zrušit 

Odůvodnění: 

AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení vypuštěno. 
Bude řešeno v 
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1. Nejednoznačnost ustanovení – z navrženého ustanovení není zřejmý rozsah služeb, za něž má být 
úhrada provedena. Celková výše úhrady není žádným způsobem navázána na péči o pacienta, stejně jako 
není zřejmá dělící mez, v níž má být místo paliativního týmu zřízen dvojnásobný či trojnásobný paliativní 
tým. Úhradové mechanismy se vždy vážou ke konkrétním nákladům na poskytnutí zdravotních služeb na 
jednoho pacienta  v definovaném čase, event. počtu ošetřených pacientů, nikoli k existenci týmu bez 
ohledu na skutečnost, zda a kolik pacientů ošetří, stejně tak není vymezeno, kdo je paliativním pacientem 
pro účely péče poskytované paliativním týmem. 

2. Nestandardní zařazení ustanovení – ustanovení není vázáno na péči poskytovanou pacientům, za níž 
má být provedena úhrada, nýbrž na existenci týmu o určitém personálním zabezpečení. Úprava 
personálního zabezpečení poskytování zdravotní péče je upravena ve vyhlášce č. 99/2012 Sb., o 
požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, přičemž předmětem úhradové 
vyhlášky má být vymezení rozsahu a objemu péče, za níž je poskytována úhrada, nikoli úhrada za 
personální zabezpečení určitých týmů.  

3. Nejasná a neadekvátní výše bonifikace – i s ohledem na nestandardní model nenavázání úhrady na 
ošetřeného pacienta není zřejmé, jak byla kalkulována částka celkové bonifikace za paliativní tým. Částka 
celkové bonifikace působí jako nadhodnocená zejména s ohledem na výši dotací v rámci Pilotního 
projektu, v němž výše dotace tvořila 34 554 352,- Kč pro 7 paliativních týmů (6 IČZ, 7 IČP), tedy 
4 936 336,- Kč pro jednotlivého poskytovatele zdravotních služeb s paliativním týmem na 21 měsíců 
ostrého provozu paliativního týmů, tedy 2.820.736,- Kč průměrně na 12 měsíců ostrého provozu projektu, 
včetně zajištění sociálních služeb. Součástí Pilotního projektu je však dle Metodiky nejen zajištění 
fungování paliativního týmu a jeho personálního zabezpečení (přičemž personální zabezpečení je 
v Pilotním projektu širší, viz níže), ale též další činnosti – zejména vzdělávání a setkávání, včetně účasti na 
mezinárodních konferencích atd. (viz Metodika programu - https://www.paliativa.cz/sites/default/files/2019-
07/Metodika_programu_Programu_PPP_.docx), které nemohou být předmětem úhrady z veřejného 
zdravotního pojištění.  

4. Doba ostrého provozu Pilotního projektu a dvojí kompenzace – v důvodové zprávě k návrhu úhradové 
vyhlášky je udržitelnost Pilotního projektu financovaného z EU označena za cíl navrhované úpravy. Jak již 
bylo vzpomínáno výše, navrhovaná úprava na Pilotní projekt zcela jasně nenavazuje. Úprava žádným 
způsobem nezohledňuje skutečnost, že ostrý provoz paliativních týmů Pilotního programu, předpokládá 
ukončení až ke dni 28. 2. 2021, tedy 2 měsíce po nabytí účinnosti navrhované úhradové vyhlášky. Na tyto 
první dva měsíce je již bonifikace poskytnuta, a tedy by mohlo dojít k jejímu zdvojení další úhradou 
z veřejného zdravotního pojištění. S ohledem na uvedené máme za to, že navržená úprava je předčasná, 
jelikož doposud nedošlo ani k vyčerpání Pilotního projektu, stejně tak nedošlo k jeho vyhodnocení, z něhož 
by bylo možné usuzovat na potřebnost a nutnou kvalitu navrhované péče. 

5. Personální zabezpečení paliativního týmu (snížení odbornosti jednotlivých členů) – ačkoliv je důvodovou 
zprávou deklarována návaznost a kontinuita s Pilotním projektem, který ještě nebyl vyhodnocen - navržené 
personální zabezpečení paliativního týmu je oproti Pilotnímu projektu změněno. Z Metodiky programu 
(https://www.paliativa.cz/sites/default/files/2019-07/Metodika_programu_Programu_PPP_.docx) vyplývá, že 
v rámci Pilotního projektu se jedná o tým ve složení vedoucí lékař (úvazek 0,5), lékař (úvazek 0,5) – oba 

memorandu. 
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s ukončeným   vzděláním v paliativní medicíně, klinický psycholog (úvazek 0,5), zdravotní sestra úvazek 
plný 1,0) a sociální pracovník. Z dostupných údajů nevyplývá existence analýzy kvality poskytované péče 
paliativního týmu ve změněném režimu – zvláštní důraz je třeba klást na navržené snížení odbornosti 
jednotlivých členů. S ohledem na uvedené máme za to, že navržená úprava je předčasná, jelikož doposud 
nedošlo ani k vyčerpání Pilotního projektu, stejně tak nedošlo k jeho vyhodnocení, z něhož by bylo možné 
usuzovat na potřebnost a nutnou kvalitu navrhované péče. 

tato připomínka je zásadní 

Zásadní 36 

Příloha č.1, část A, bod 10 

Žádáme sjednotit termín úhrady za e-recepty s termínem pro závěrečné vyúčtování hodnoceného období (tj. do 
180 dnů po jeho ukončení). Provádět pro jednoho poskytovatele akutní lůžkové péče dvoje vyúčtování (zvlášť 
pro e-recepty) je technologicky náročné a posunutí úhrady za tuto bonifikaci nijak neohrozí cashflow PZS, 
neboť je v poměru k ostatní fakturaci finančně zanedbatelné.  
 
Příloha č. 1, část B) bod 1.b) 
Paušální sazba je stanovena z paušální sazby roku 2020 – připomínky: 
MZČR opakovaně deklarovalo na osobních jednáních v průběhu roku 2020, že rok 2020 se nikdy nestane 
referencí pro další období. Nyní je navržena paušální sazba z roku 2020 což vyvolává druhou připomínku – v 
roce 2020 existují sazby dvě - dle úhradové vyhlášky a dle kompenzační vyhlášky, která sazba z roku 2020 
bude použita. 
U definice PSOD,2020 je nutno upřesnit, zda je to cena konečná (včetně bonifikace za splnění kritérií a dále 
násobená součinitelem kompenzace) či nikoliv – zásadní připomínka pro stanovení PSOD,2021 
Doporučujeme upřesnit, jakým způsobem se stanoví hodnota PSOD,2020, tj. zda podle původní „úhradové 
vyhlášky“ nebo podle následné „kompenzační vyhlášky“. 
Příloha č. 1 bod B), schází samostatný bod pro nové kapacity, nové typy OD u PZS 
Bude-li mít PZS nově sjednán určitý typ OD, není stanovena jeho výše paušální sazby. 

Tato připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO 
Termíny sjednoceny. 
 
VYSVĚTLENO A 
ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
Kompenzační vyhláška 
nestanovuje výši úhrady, 
pouze výši kompenzace. 
Rok 2020 se nemůže stát 
referencí co do objemu 
péče. U následné péče se 
však sleduje jednotková 
úhrada, která COVIDem 
není ovlivněna.  
Definice PSod,2020 
upřesněna. 

Zásadní 37 

Příloha č. 1 část A bod 10  

„Nejpozději do 150 dnů po skončení hodnoceného období zdravotní pojišťovna uhradí poskytovateli 1,70 Kč za 
každou uznanou položku na receptu, který vystavil v elektronické podobě v hodnoceném období, na jejímž 
základě došlo k výdeji léčivých přípravků plně či částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění.“ 

Připomínka: Není zachován soulad s podmínkou v bodu 9, který hovoří o celkovém finančním vypořádání za 
hodnocené období. V rámci celkového finančního vypořádání předběžné úhrady obdrží poskytovatel za každou 
zdravotní pojišťovnou uznanou položku na receptu jím vystaveném v elektronické podobě v hodnoceném 
období, na jejímž základě došlo k výdeji léčivých přípravků plně či částečně hrazených z veřejného zdravotního 
pojištění... 

tato připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO 
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Zásadní 38 

Příloha č. 1 část B bod 1 písm. b)  

Připomínka: Navrhujeme následující doplnění:   

"𝑘𝑑𝑒𝑃𝑆𝑂𝐷,2020  ….  „         "𝑃𝑆𝑂𝐷,2020   je paušální sazba za jeden den hospitalizace v roce 2020 stanovená 

v souladu s vyhláškou č. 268/2019 Sb., včetně navýšení úhrad na zvýšení příplatku zdravotnickým 
pracovníkům vykonávajícím nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném 
nebo nepřetržitém pracovním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče za ošetřovací den.“ 

Odůvodnění: není specifikováno, o jakou výši PSOD se jedná, o výši PSOD stanovenou v souladu s vyhláškou 
č. 268/2019 Sb. nebo výši PSOD stanovenou v souladu s kompenzační vyhláškou č. 305/2020 Sb. 

tato připomínka je zásadní 

VYSVĚTLENO 
Kompenzační vyhláška 
nestanovuje výši úhrad, ale 
pouze výši kompenzací. 

Zásadní 39 

Příloha č. 1 část B bod 1 – navrhujeme doplnit za písm. h) nové písm. i)  

„V případě poskytnutí hrazených služeb zahraničním pojištěncům se nepoužije koeficient navýšení KN podle 
písmena d), e) a f).“ 

Odůvodnění: Úhrada za péči poskytnutou zahraničním poskytovatelům  je pro následnou lůžkovou péči 
stanovena § 4 vyhlášky; náklady vynaložené na hrazené služby poskytnuté zahraničním pojištěncům jsou 
pojišťovnami přeúčtovávány do zahraničí po vykázání péče a vyplacení poskytovateli; u následné lůžkové péče 
vyhláška stanoví „bonifikace“ za personální a technické vybavení s vyhodnocením po skončení hodnoceného 
období; pokud se budou tyto bonifikace vztahovat i na zahraniční pojištěnce, pak nastává technický problém, 
jak přes CMÚ přeúčtovat do zahraničí tento doplatek a navázat ho na původní již odeslanou úhradu. Z důvodu 
jednoznačnosti proto navrhujeme doplnit do Přílohy č. 1 část B bodu 1 nové písm. i). 

tato připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 40 

Příloha č. 1 část B bod 1 písm. e) 

„V případě, že hospitalizace započala před 1. lednem 2020, bude délka hospitalizace počítána od 1. ledna 
2020.“ 

Připomínka: Uvedený termín 1. ledna 2020 by měl korespondovat s účinností úhradové vyhlášky pro rok 2021.  
Navrhujeme změnit termín na před 1. lednem 2021 a od 1. ledna 2021.  

tato připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 41 

Příloha č. 1 část B bod 1 

U PLNP (LDN, OL, OLÚ) pro hrazené služby poskytnuté zahraničním pojištěncům (DP4) není definován 
úhradový mechanismus pouze s měsíčními úhradami bez nutnosti provádět roční vyúčtování (tj. bez navýšení 
úhrady za splnění kritérií pro personální a technické vybavení a za splnění transformačního plánu). 
Navrhujeme doplnit bod s definicí úhradového mechanismu pro DP4, např. „V případě hrazených služeb 
poskytnutých zahraničním pojištěncům se hradí tyto hrazené služby podle písmene b) a c).“. 

tato připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO 
Úprava zahraničních 
pojištěnců doplněna. 
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Zásadní 42 

příloha č.1 písm. B) bod 1 písm. f)  

Podmínka pro navýšení úhrady s ohledem na některá znění transformačních plánů je nejednoznačná a v praxi 
těžce realizovatelná. Navrhujeme ustanovení vypustit a definovat tvrdé kritéria pro případné bonifikace dle 
písmen a) a b). 

Tato připomínka je zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Navazuje na reformu 
psychiatrie. 

Zásadní 43 

Příloha č. 1 bod B) 2 a, str. 27 

Navýšení hodnot OD pro NIP a DIOP jsou výrazně vyšší než v jiných segmentech a je změněn jejich cenový 
podíl vzájemně. Nově mají kódy navýšené rozdílné hodnoty bodu, původní HB byla 1,11 Kč, dle kompenzační 
vyhlášky byla HB 1,18 Kč. Chybí důvody pro tak výrazné navýšení až 20% a dále změnu podílu jednotlivých 
kódů. Navrhujeme navýšení odpovídající navýšení v dalších segmentech následné lůžkové péče, pro skok v 
úhradě v navržené výši nejsou kvantifikovatelné důvody.  

Tato připomínka je zásadní 

VYSVĚTLENO 
Ve výpočtu je kalkulována 
stanovená úhrada pro rok 
2021, která se stanoví jako 
úhrada pro rok 2020 s 
navýšením úhrady za 
mzdové náklady o 10 % a 
s navýšením úhrady za 
směnnost o 10 % oproti její 
výši pro rok 2020 (která je 
o 7 % vyšší, než v roce 
2019). Takto stanovená 
úhrada je dostatečná pro 
pokrytí růstu tarifních platů 
o 10 %. Pro účely 
stanovení hodnoty bodu se 
následně tato úhrada dělí 
počtem bodů dle seznamu 
výkonů účinného v roce 
2021, který bude 
navyšovat počty bodů 
jednotlivých výkonů z 
důvodu navýšení 
mzdových indexů o 20 % 
(o 10 % za rok 2016 a 
dalších 10 % za rok 2021). 

Zásadní 44 

Příloha č. 1 bod B) 3 písm. b)  

Návrh vyhlášky počítá s rozdílnou hodnotou bodu pro časové výkony a pro materiálové výkony. Dle důvodové 
zprávy je tato skutečnost způsobena navýšením ceny práce nositelů výkonů o 10% a aktualizací části 
materiálových výkonů, které mají být hrazeny s hodnotou bodu 1,- Kč. V případě odbornosti 913 skutečně došlo 
k aktualizaci materiálových výkonů, nicméně je nutné v této souvislosti připomenout, že z materiálových výkonů 
byl přesunut nesterilní materiál do režie, přičemž režie nebyla adekvátně navýšena. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Byla sjednocena HB pro 
všechny výkony. HB je 
1,16 Kč v reakci na 
navýšení mzdových 
indexů. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBU8BH4I6)



 

 213 

Ke dvojí hodnotě bodu je tedy možné přistoupit teprve v okamžiku, kdy dojde k adekvátnímu navýšení režie. Do 
té doby je zapotřební zachovat stejnou hodnotu bodu pro všechny výkony, neboť nesterilní materiál nedostane 
poskytovatel zaplacen. Mimo to – hodnota materiálových výkonů byla počítána z cen roku 2019, které se nyní 
několikanásobně zvýšily! 

Tato připomínka je zásadní 

Zásadní 45 

Příloha č. 1, bod B) bod 3  

Nebude-li akceptována připomínka č. 1, navrhujeme v písm. b) ve větě první následující úpravu: 
Pro poskytovatele zvláštní ambulantní péče poskytované podle § 22 písm. c) zákona se stanoví výše úhrady 
podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony č. 06611, a 06613, 06645, 06648 a 06649 podle 
seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,187 Kč a pro ostatní výkony odbornosti 913 podle seznamu 
výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč. 

Odůvodnění: 
K doplněným bonifikačním výkonům 
Návrh vyhlášky stanoví rozdílnou hodnotu bodu pro časové výkony a pro materiálové výkony. Seznam 
zdravotních výkonů však v případě odbornosti 913 obsahuje také bonifikační výkony, které se přičítají 
k časovému výkonu 06613. Dle navržené úpravy je však hodnota bodu ve výši 1,17 Kč stanovena pouze pro 
dva časové výkony a pro bonifikační výkony se tak stanoví hodnota bodu ve výši 1,- Kč. Tím, že se bonifikační 
výkony přičítají k časovému výkonu, musí mít tyto bonifikační výkony stanovenu shodnou hodnotu bodu, tj. 1,17 
Kč. Krom toho, dle důvodové zprávy byla hodnota bodu pro časové výkony stanovena na 1,17 Kč a to tak, aby 
růst hodnoty péče v roce 2021 oproti roku 2020 odpovídal 3 %. V případě zachování navrženého znění, kdy je 
pro bonifikační výkony stanovena hodnota bodu ve výši 1,- Kč, by však nedošlo k důvodovou zprávou 
avizovanému meziročnímu nárůstu hodnoty péče o 3 %, ale pouze o 1 %.  

K navržené hodnotě bodu 1,18 Kč 
Dle důvodové zprávy byla hodnota bodu pro časové výkony stanovena na 1,17 Kč tak, aby meziroční nárůst 
hodnoty péče činil 3 %. Deklarován byl však meziroční nárůst o 4 %. K deklarovanému čtyřprocentnímu 
meziročnímu nárůstu hodnoty péče však dojde teprve v případě, že hodnota bodu časových a bonifikačních 
výkonů bude stanovena ve výši 1,18 Kč. 

Tato připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Byla sjednocena HB pro 
všechny výkony. HB je 
1,16 Kč v reakci na 
navýšení mzdových 
indexů. 

Zásadní 46 

Příloha č. 1, část B) bod 3 

V písm. b) navrhujeme změnu vzorce pro výpočet celkové výše úhrady na základě tzv. člověko-měsíce na 
bodech. 

Odůvodnění: 
Dle důvodové zprávy „U poskytovatelů zvláštní ambulantní péče dochází na žádost poskytovatelů ke změně 
výpočtu maximální výše úhrady. Z důvodu menšího počtu unikátních pojištěnců u jednotlivých pojišťoven 
v tomto segmentu mají i menší produkční změny výrazný vliv na úhradové mechanismy. Proto je zde změna ve 
výpočtu na průměrnou úhradu za pacienta za měsíc. Tímto krokem se zvýší robustnost vykazovaných 

NEAKCEPTOVÁNO 
Úhradou přes 
člověkoměsíce na bodech 
by se významně omezila 
schopnost regulace úhrady 
a mohlo by dojít 
k expanzivnímu růstu 
úhrad v segmentu. Do 
budoucna spíše 
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úhradových dat, tedy drobné produkční výkyvy nebudou mít významný vliv na výši úhrad a případných 
regulací.“ 

Odklon od stanovení celkové výše úhrady podle PURO referenčního období lze jistě kvitovat. Avšak podstatně 
spravedlivější a průkaznější je výpočet úhrady podle průměrného měsíčního počtu bodů. V tomto případě je 
nadále zachována eliminace dopadů na úhrady v závislosti na příchody a odchody pojištěnců z a do zařízení, 
avšak s tím, že je porovnávána skutečná produkce (objem) poskytnutých zdravotních služeb. Pouze při aplikaci 
úhrad dle tzv. člověko-měsíce na bodech bude poskytovateli zaručeno, že se nebude dostávat do ztráty 
poskytne-li totožný objem zdravotních služeb v referenčním a hodnoceném období. 

Tato připomínka je zásadní 

navrhujeme stanovení 
dobře specifikované funkce 
nadprodukce. 

Zásadní 47 

Příloha č. 1, část B), bod 3  

V písm. b) navrhujeme změnu vzorce pro výpočet celkové výše úhrady na základě tzv. člověko-měsíce na 
bodech. 

Odůvodnění: 
Dle důvodové zprávy „U poskytovatelů zvláštní ambulantní péče dochází na žádost poskytovatelů ke změně 
výpočtu maximální výše úhrady. Z důvodu menšího počtu unikátních pojištěnců u jednotlivých pojišťoven 
v tomto segmentu mají i menší produkční změny výrazný vliv na úhradové mechanismy. Proto je zde změna ve 
výpočtu na průměrnou úhradu za pacienta za měsíc. Tímto krokem se zvýší robustnost vykazovaných 
úhradových dat, tedy drobné produkční výkyvy nebudou mít významný vliv na výši úhrad a případných 
regulací.“ 

Odklon od stanovení celkové výše úhrady podle PURO referenčního období lze jistě kvitovat. Avšak podstatně 
spravedlivější a průkaznější je výpočet úhrady podle průměrného měsíčního počtu bodů. V tomto případě je 
nadále zachována eliminace dopadů na úhrady v závislosti na příchody a odchody pojištěnců z a do zařízení, 
avšak s tím, že je porovnávána skutečná produkce (objem) poskytnutých zdravotních služeb. Pouze při aplikaci 
úhrad dle tzv. člověko-měsíce na bodech bude poskytovateli zaručeno, že se nebude dostávat do ztráty 
poskytne-li totožný objem zdravotních služeb v referenčním a hodnoceném období.  

Tato připomínka je zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Úhradou přes 
člověkoměsíce na bodech 
by se významně omezila 
schopnost regulace úhrady 
a mohlo by dojít 
k expanzivnímu růstu 
úhrad v segmentu. Do 
budoucna spíše 
navrhujeme stanovení 
dobře specifikované funkce 
nadprodukce. 

Zásadní 48 

Příloha č. 1, část B), bod 3  

V písm. c) navrhujeme následující úpravu: 
U poskytovatele, u kterého nelze výši referenčních hodnot stanovit z důvodu, že poskytovatel v průběhu 
referenčního období hrazené služby neposkytoval, nebo poskytovatel hrazené služby poskytoval pouze v části 
referenčního období, se výpočet celkové výše úhrady podle písmene b) nepoužije. použije zdravotní pojišťovna 
pro účely výpočtu celkové výše úhrady referenční hodnoty srovnatelných poskytovatelů. 

Odůvodnění: 
Dle aktuální judikatury platí, že nedojde-li mezi zdravotní pojišťovnou a pobytovým zařízením sociálních služeb 
k dohodě o úhradě ošetřovatelské péče, je zdravotní pojišťovna oprávněna uhradit pobytovém zařízení 

NEAKCEPTOVÁNO 
Je na novém poskytovateli 
zdravotních služeb, aby 
v rámci nasmlouvání 
nových služeb vyjednal 
podmínky úhrady služeb 
včetně referenčních 
hodnot. 
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sociálních služeb hrazené služby analogicky dle této části úhradové vyhlášky. V těchto případech by tedy měl 
být aplikován tzv. srovnatelný poskytovatel též na pobytová zařízení sociálních služeb. Stanovit srovnatelného 
poskytovatele pro pobytové zařízení sociálních služeb dle definice obsažené v úhradové vyhlášce je však 
téměř vyloučené. Zdravotní pojišťovny bohužel přistupují k hodnotám srovnatelných poskytovatelů se značnou 
variabilitou, přičemž vůbec nerozlišují, zda se jedná o domov seniorů či domov se zvláštním režimem, tedy o 
cílové skupiny osob, které mají různou náročnost na ošetřovatelskou péči. Pobytová zařízení sociálních služeb 
navíc mohou disponovat registrací pro vícero sociálních služeb s rozlišnými kapacitami. Tyto skutečnosti však 
zdravotní pojišťovny vůbec nerozlišují a v důsledku těchto skutečností jsou často úhrady nastaveny značně 
nespravedlivě. 

Srovnatelný poskytovatel má být aplikován v případě, že poskytovatel v referenčním období hrazené služby 
neposkytoval nebo hrazené služby poskytoval pouze v části referenčního období (začínající poskytovatel). 

V prvně jmenovaném případě se jedná o poskytovatele, který dlouhodobě poskytuje hrazené služby a nově 
začne poskytovat služby pojištěncům další zdravotní pojišťovny, které doposud žádnou hrazenou péči 
nevykazoval, nebo jde o poskytovatele, který neměl v referenčním období u zdravotní pojišťovny žádné 
pojištěnce (vykazování hrazených služeb tedy pouze přerušil). Takový poskytovatel má tedy svoji „produkční“ 
historii a není žádného logického důvodu, aby mu úhrady byly stanoveny podle jiných poskytovatelů, a to jen 
proto, že např. neměl v péči žádného pojištěnce konkrétní zdravotní pojišťovny. 

Druhý jmenovaný případ se vztahuje na začínající poskytovatele. Ani v tomto případě neexistuje žádný 
relevantní důvod, aby si začínající poskytovatel nemohl budovat své vlastní referenční hodnoty. Aplikace 
hodnot srovnatelných poskytovatelů je pak v tomto případě obzvláště nespravedlivá, když tyto hodnoty 
následně ovlivňují úhrady též v následujících letech. 

Tato připomínka je zásadní 

Zásadní 49 

Příloha č. 1, část B), bod 3  

Navrhujeme doplnit nový odstavec následujícího znění: 
Poskytovatelem vykázané a pojišťovnou uznané výkony 06620, 06624, 06632 a 06641 jsou hrazeny podle 
seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši stanové pro ostatní výkony odbornosti 913 a nebudou zahrnuty do 
výpočtu celkové výše úhrady dle písmene b). 
Odůvodnění: 
Jmenované materiálové výkony nebudou mít v roce 2021 své referenční období, resp. tyto výkony nemohly být 
poskytovatelem v referenčním období vykázány, neboť nebyly součástí seznamu zdravotních výkonů. Pokud 
tyto výkony nemohly být poskytovatelem vykázány, pak nemohly být ani zahrnuty v úhradách referenčního 
období, z něhož se však vychází při stanovení maximální výše úhrady hodnoceného období. Pokud dochází 
k regulovanému navýšení úhrad hodnoceného období vůči referenčnímu období, je nutné z něj vyjmout 
veškeré výkony, které poskytovatel objektivně nemohl v referenčním období vykázat a navýšit si tak výši úhrady 
referenčního období.  

Tato připomínka je zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nejedná se o nově 
poskytovanou péči, pouze 
členění stávající péče do 
nových výkonů. Úhrada za 
staré výkony je tudíž 
v referenčních hodnotách 
zahrnuta. 
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Zásadní 50 

Příloha č. 1, část B), bod 3  

Navrhujeme doplnit nový odstavec následujícího znění: 
V případě, že poskytovatel v hodnoceném období poskytoval hrazené služby mimořádně ošetřovatelsky 
náročným pojištěncům, uhradí zdravotní pojišťovna výkony těchto mimořádně ošetřovatelsky náročných 
pojištěnců podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši dle písm. b), přičemž tyto výkony nebudou zahrnuty 
do výpočtu celkové výše úhrady. Za mimořádně ošetřovatelsky náročné pojištěnce se považují pojištěnci, kteří 
mají v souhrnu diagnóz (v hlavní nebo vedlejší diagnóze) uvedenu některou z těchto diagnóz: C00 až C97, 
E10.3 až E10.7, E11.3 až E11.7, F00 až F99, G09 až G99 nebo I60 – I69.  
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme vyjmout ošetřovatelsky náročné pojištěnce z výpočtu maximální výše úhrady a úhradu za 
poskytnutou ošetřovatelskou péči uhradit výkonovým způsobem. Úhradová vyhláška pracuje u ostatních 
segmentů s pojmem ošetřovatelsky náročný pojištěnec, přičemž úhradu za péči o tyto klienty různými způsoby 
bonifikuje. Tento návrh vychází z přístupu VZP, která v minulých letech péči o tyto pojištěnce tímto způsobem 
bonifikovala.  

Tato připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Řešeno analogicky 
s domácí péčí. 

Zásadní 51 

Příloha č. 1, část B), bod 3  

V písm. f) navrhujeme následující úpravu: 
Měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli ve výši jedné dvanáctiny 114 % úhrady za referenční 
období. Předběžná úhrada za hodnocené období se finančně vypořádá v rámci celkového finančního 
vypořádání, včetně regulačních omezení, a to nejpozději do 180 150 dnů po dni skončení hodnoceného 
období.  
 
Odůvodnění: 
V případě jiných segmentů (např. odbornost 925) se stanoví lhůta pro vypořádání předběžných úhrad do 150 
dnů. Není žádného důvodu, aby totožná lhůta nebyla stanovena též pro poskytovatele zvláštní ambulantní péče 
poskytované podle § 22 písm. c) zákona o veřejném zdravotním pojištění. 

Tato připomínka je zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Tato část ÚV se týká i 
sociálních lůžek 
v nemocnicích, kde není 
možné mít dva různé 
termíny finančního 
vypořádání. ODB 913 si 
může nasmlouvat odlišné 
termíny individuálně 
v dodatku s pojišťovnou. 

Zásadní 52 

Příloha č. 2, část B), bod 2. 

Jednotlivé ZP nedisponují údaji uvedenými ve vzorci, výpočet provádí Kapitační centrum, v případě, že by 
Kapitační centrum mělo mít povinnost tyto údaje sdělovat, je nezbytně nutné mu tuto povinnost uložit. 

Tato připomínka je zásadní 

VYSVĚTLENO 
Ministerstvo zdravotnictví 
očekává pokračování 
spolupráce zdravotních 
pojišťoven s kapitačním 
centrem. 

Zásadní 53 

Příloha č. 2 D) Regulační omezení, odst. 1.3 

uvedeno: …..za výkony č. 02230 a 01443 podle seznamu výkonů, popřípadě i jiné výkony rychlé diagnostiky 
podle seznamu výkonů…. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nebylo dohodnuto 
v dohodovacím řízení. Lze 
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Měly by být explicitně uvedeny všechny výkony „rychlé diagnostiky“, které jsou tím míněny – není jasné, zda 
pouze POCT metody, event. nějaké další. 

Tato připomínka je zásadní 

ujednat v DŘ na rok 2022.  

Doporučující
54 

Příloha č. 3 část A  bod 3  stanovení KN  písm. d)   

Oproti dohodě v rámci DŘ 2021 chybí diagnóza F84.8.  
tato připomínka je doporučující 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 55 

Příloha č. 3, část A) bod 3 

1) Oproti DŘ chybí v návrhu vyhlášky diagnóza F84.8 (viz výčet dg v koeficientu KN písmeno d) 
2) Ve vzorcích pro výpočet PURO, HBRO atd. zřejmě chybí položky hrazené formou PMAT (balíčky). 
Navrhujeme použít proměnnou KP a text „hodnota korunových položek…“. 
Příloha č. 4, část A) bod 4 
Z návrhu vyhlášky byl vypuštěn bod 4 d) obsažen v DŘ „V případě ukončení těhotenství umělým nebo 
spontánním potratem…“ 
Formální připomínka k úvodní větě – opravit část věty ….a to podmínek stanovených v písmenech d) až i) na 
text ….v písmenech d) až h), protože písmeno i) neexistuje. 

Tato připomínka je zásadní 

1. AKCEPTOVÁNO 
Chybějící diagnóza 
doplněna. 
 
2. NEAKCEPTOVÁNO 
Úhradová vyhláška u amb. 
specialistů nezná balíčky, v 
případě jejich zasmluvnění 
je třeba řešit individuálně. 
Text respektuje dohodu. 

Doporučující 
56 

Příloha č. 3 část A bod 3 vzorec PUROo 

Upřesnit v definici PBPREPROo,že body hodnoceného období se přebírají k 1. lednu. 
Navrhujeme následující upřesnění:  

„je celkový počet bodů za vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané výkony v dané odbornosti 
poskytnuté v referenčním období přepočtený podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu 
v hodnoceném období“   

tato připomínka je doporučující 

NEAKCEPTOVÁNO 
V hodnoceném období 
budou účinné pouze jedny 
hodnoty bodu. 

Zásadní 57 

Příloha č. 4, část A) bod 5 

IUV – „…nebo 63415 podle seznamu výkonů k počtu…“ chybí mezera 
Tato připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 58 

Příloha č. 4, část A) bod 5 

Opravit EM2020 na EM2021 
Špatný index u definice ukazatele UOP2021 a EM2021 (v textu vyhlášky je UOP2020, resp. EM2020) 

Tato připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
59 

Příloha č. 4 část A bod 4 písm. h) 

Vzhledem k tomu, že byla upravena hodnota bodu stanovená v bodu 1, měla by být tato hodnota upravena i 
v tomto případě.  

tato připomínka je doporučující 

AKCEPTOVÁNO 
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Doporučující 
60 

Příloha č. 4 část A bod 5 

Špatný index u definice ukazatele UOP2021 a EM2021 (v textu vyhlášky je UOP2020, resp. EM2020). 
tato připomínka je doporučující 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
61 

Příloha č. 4 část A bod 5 

Hodnota ukazatele IGV v případě, kdy poskytovatel splní méně než 20% podíl těhotných s vyšetřením 
v odbornostech 208 nebo 816, je oproti dohodě (0,02) stanovena na 0,00. Tato úprava má vliv na dohodu a 
úhradu poskytovatelů. 

tato připomínka je doporučující 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 62 

Příloha č. 4, část A) bod 10 

V Odůvodnění se píše o zvýšení úhrady epizody péče na 65 Kč dle dohody, v návrhu vyhlášky je zmíněna 
částka 56 Kč, která byla dohodnuta v DŘ. 
Navrhujeme dát důvodovou zprávu do souladu s dohodou a textem ÚV. 
 
Příloha č. 4 odst. 4, bod g) 
uvedeno: … výkony č. 32410, 32420 a 63415 podle seznamu výkonů jsou poskytovateli v odbornosti 603 podle 
seznamu výkonů hrazeny….Odb. 603 není oprávněna provádět výkon 32420 (jedná se o specializovaný výkon 
dětské kardiologie, s žádnou odborností nesdílen) – tj. neměl by být v ÚV uváděn jako poskytovaný gynekology 
– zásadní připomínka. 

Tato připomínka je zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Dohoda z dohodovacího 
řízení je na 56 Kč – 
důvodová zpráva byla 
opravena. 
 
 
Úhrada výkonů vyplývá 
z dohody a stávající 
smluvní praxe. 

Zásadní 63 

Příloha č. 4 C) Regulační omezení, odst. 1.2 a rovněž i odst. 1 

uvedeno: ….výkony č. 95201, 95202 a 95203 podle seznamu výkonů prováděné poskytovatelem…. 
Výkony 95202 a 95203 v platném seznamu zatím uvedeny nejsou, nejsou uvedeny ani v platném věstníku MZ 
ČR k provádění příslušného screeningového vyšetření – navrhujeme vypustit. 

Tato připomínka je zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Tyto výkony jsou nové a 
budou účinné od 1. ledna 
2021. 

Zásadní 64 

Příloha č. 5, odstavec 2, písmeno h)  

V textu nad vzorcem je napsáno, že HB je 1,10 Kč. Ve vzorci pro výpočet celkové úhrady je použit koeficient 
násobení referenční HB číslem 1,14 a následně pod vzorcem je definována HB ve výši 1,08 Kč. Ani 1,10 ani 
1,08 neodpovídá hodnotě 1,14 kč dohodnuté v DŘ, odstavec je zmatečný. 
Ve vzorci přímo není použita hodnota HB, ačkoliv pod vzorcem je definována. 

 
Text "HB      je hodnota bodu ve výši 1,08 Kč" je zřejmě šotek a je tam navíc.  
Hodnota bodu pro mezioborové výkony odb.999 a 819 byla dle přehodnocení na konci července dohodnuta na 
1,10 Kč, což je uvedeno v první větě a text na konci o hodnotě bodu by měl být vypuštěn 

Tato připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující Příloha č. 5 bod 2 písm. h)  NEAKCEPTOVÁNO 
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65 V popisu hodnot uvedených ve vzorci je uveden popis hodnoty HB, která však není ve vzorci uvedena – text 
popisu hodnoty HB proto navrhujeme odstranit. 

tato připomínka je doporučující 

Vztahuje se 
k nepřepočtenému 
referenčnímu období, tudíž 
je kalkulováno na základě 
původní dohody.  

Doporučující 
66 

Příloha č. 5  

V Příloze č. 5 je v některých částech textu uvedeno „…výkony podle kapitol 819 a 999 seznamu výkonů…“ a 
někde je použit text „…výkon odborností 819 nebo 999 podle seznamu výkonů…“. Doporučujeme proto znění 
sjednotit v textu celé Přílohy č. 5.  

tato připomínka je doporučující 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 67 

Příloha č. 5, bod 4 

KN by mohl být ve vzorci nahrazen přímo hodnotou 1,02 – neexistuje podmínka navýšení, nebo jeho snížení 
Tato připomínka je zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 

Zásadní 68 

Příloha č. 5, odst. 8, písmeno a 

Návrh na upřesnění proměnných vstupujících do výpočtu a to následovně: 
UHRref je celková výše úhrady poskytovatele v referenčním období v odbornostech uvedených v bodě 2 písm. 
e)  
PBref je celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v odbornosti 
uvedené v bodě 2 písm. e) v referenčním období 

Tato připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

Zásadní 69 

Příloha č. 5, odst. 8, písmeno b 

Návrh na upřesnění proměnných vstupujících do výpočtu a to následovně: 
UHRref je celková výše úhrady poskytovatele v referenčním období v odbornostech uvedených v bodě 2 písm. 
f) 
 KPref je hodnota korunových položek poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných KP v 
odbornosti uvedené v bodě 2 písm. f) v referenčním období 
 PBref je celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v odbornosti 
uvedené v bodě 2 písm. f) v referenčním období 

Tato připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

Doporučující 
70 

Příloha č. 5 bod 10 

Text z dohody: 
„Zdravotní pojišťovna sdělí poskytovatelům hrazeným podle bodu 2 písm. a) do 30. dubna 2021 následující 
hodnoty referenčního období (hrazené služby poskytovatelem vykázané za období 2019 a zdravotní 
pojišťovnou uznané do 31. března 2020)“ 
Text ve vyhlášce: 

AKCEPTOVÁNO  
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„Zdravotní pojišťovna sdělí poskytovatelům hrazeným podle bodu 2 písm. a) do 30. dubna 2021 následující 
hodnoty referenčního období:“ 
Navrhujeme znění vyhlášky uvést do souladu s dohodou 

tato připomínka je doporučující 

Zásadní 71 

Příloha č.5, odstavec 15  

chybí ustanovení o hodnotě bodu 1,14 Kč / bod pro zahraniční pojištěnce, které bylo součástí dohody z 
Dohodovacího řízení a zůstalo tam i po doplňujících opravách na konci července  
Na konec odstavce 15 doplnit větu "Pro hrazené služby podle bodu 2 písm. e) až i) poskytované 
zahraničním pojištěncům se se stanoví hodnota bodu ve výši 1,14 Kč." 

Tato připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Výše úhrady pro 
zahraniční pojištěnce byla 
explicitně stanovena. 
Nelze ale připustit, aby 
hodnota bodu v některé 
odbornosti byla markantně 
vyšší pro zahraniční 
pojištěnce než pro české 
pojištěnce. Vyjednávání 
tohoto rozdílu v hodnotě 
bodu nemůže být součástí 
dohodovacího řízení. 

Zásadní 72 

Příloha č. 6 

Hodnoty bodu nejsou poníženy o očekávaný dopad 10% navýšení mzdových indexů podle SZV 
 
 
 
Příloha č. 7, bod 4, výpočet HBskut Vzorec navyšuje v případě, že v ref. období byl u PZS použita limitace, 
hodnotu bodu nad hodnotu bodu platnou v ref. období pro výkonový způsob úhrady – HBskut by neměla být 
vyšší než hodnota bodu stanovená vyhláškou 

Tato připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO 
Hodnota bodu byla 
snížena. 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
Vzorec upraven. 

Zásadní 73 

Příloha č. 6  

Navrhujeme následující změnu  
„B) Úhrada zdravotních služeb poskytovaných v odbornosti 926 podle seznamu výkonů 
bod 4.         Hodnota bodu odbornosti 926 podle seznamu výkonů se stanoví ve výši 1,03 1,07 Kč, přičemž 
celková výše úhrady nepřekročí částku, která se vypočte takto: 
min {(POPičz,dosp * 30 *1522 * HB) + (POPičz,dět * 180 * 1522* HB); Bodyh * HB} 
 kde: 
POPičz,dosp   je počet unikátních dospělých pojištěnců ošetřených poskytovatelem v odbornosti 926 podle 
seznamu výkonů v hodnoceném období. 
POPičz,dět      je počet unikátních dětských pojištěnců ošetřených poskytovatelem v odbornosti 926 podle 
seznamu výkonů v hodnoceném období. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
V rámci dohody bylo 
dohodnuto, že v případě 
změny mzdových indexů 
v SZV bude nutné 
parametry dohody 
přepočíst. Přepočet 
provedený v Úhradové 
vyhlášce je proto ve shodě 
s dohodou z dohodovacího 
řízení a zachovává 
dohodnutý objem 
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Bodyh              je počet bodů vykázaných poskytovatelem v odbornosti 926 podle seznamu výkonů v 
hodnoceném období. 
HB                    je hodnota bodu odbornosti 926 podle seznamu výkonů, která činí 1,03 1,07 Kč. 
 
bod 7.      Měsíční předběžná úhrada se poskytne ve výši hodnoty poskytovatelem vykázaných a zdravotní 
pojišťovnou uznaných hrazených služeb za příslušný měsíc s hodnotou bodu ve výši 1,03 1,07 Kč za bod. 
 
Odůvodnění připomínky: 
Navrhujeme zvýšení hodnoty bodu v rámci odbornosti 926 na 1,07 Kč z navrhovaných 1,03 Kč za bod, kdy 
navrhovaná hodnota 1,07 Kč byla dohodnuta i v dohodě v rámci dohodovacího řízení. Oproti dohodě 
uzavřené v dohodovacím řízení dochází ke snížení hodnoty bodu o 0,04 Kč. 
Dle původní dohody v rámci dohodovacího řízení tedy činila hodnota botu 1,07 Kč, kdy by výsledkem vzorce 
výpočtu byla částka 48.856,20 Kč za měsíc na jednoho pojištěnce (1*30*1522*1,07 = 48.856,2 Kč), za jeden 
ošetřovací den by poskytovatelům odbornosti tedy mělo být hrazeno 1.628,54 Kč. 
S nově navrhovanou hodnotou bodu 1,03 Kč pak částka za měsíc na jednoho pojištěnce činí 47.029,80 Kč (kdy 
1*30*1522*1,03 = 47.029,8 Kč), za jeden ošetřovací den je to pak 1567,66 Kč, což je o 60,88 Kč méně, než 
bylo domluveno v rámci dohodovacího řízení. 
Taková částka je pak pro poskytovatele služeb v odbornosti 926 značným rozdílem, kdy se za 30 ošetřovacích 
dnů (tj. jeden měsíc) jedná o schodek ve výši 1826,40 Kč, což je částka vyšší než náhrada za jeden ošetřovací 
den. 
V odůvodnění vyhlášky je pak uvedeno, že snížení souvisí s plánovým zvýšením mzdových indexů „o 
10 % tak, aby tempo růstu úhrady v tomto segmentu pro rok 2021 odpovídalo předpokládanému růstu 
produkce v důsledku změn v seznamu výkonů“. 
Vedle toho je ale v odůvodnění uvedeno, že v segmentu 911, 914, 916, 921, 925 a 926 nebude 
realizováno navýšení mzdových indexů o 10 %, neboť bylo realizováno v loňském roce. Toto tvrzení o 
zvýšení mzdových indexů pro odbornost 926 nicméně není ani pravdivé, neboť k navýšení mzdových 
indexů pro ni v minulém roce nedošlo, resp. nedošlo od vzniku této odbornosti. 
Jestliže tak je odbornost v segmentu 926 vyjmuta z navýšení indexu mezd, pak se nemůže uplatnit 
snížení hodnoty bodu. 
To, že má dojít zcela jednostranně ke snížení hodnoty bodu, je pak zcela v rozporu s účelem dohodovacího 
řízení.  
Hodnota bodu ve výši 1,07 Kč byla výsledkem společné dohody poskytovatelů služeb v odbornosti 926 a 
pojišťoven, které následně poskytovatelům příspěvky hradí. V souvislosti s tím poukazujeme i na skutečnost, že 
Společný návrh zdravotních pojišťoven a zástupců poskytovatelů na úhradu poskytovatelů v odbornostech 914, 
916, 921, 925 a 926 pro rok 2021 byl přijat jednomyslně všemi zúčastněnými, kdy se nikdo nezdržel hlasování 
ani nebyl proti. 
Konsensus, který byl výsledkem dohodovacího řízení, by tedy byl pak zcela bezpředmětný, pokud navrhovatel 
vyhlášky závěry z dohodovacího řízení následně nerespektuje, naopak jednostranně stanovuje hodnoty bodu 
bez ohledu na potřeby poskytovatelů služeb a takové jednostranné stanovení vnitřně rozporně odůvodňuje, 

finančních prostředků. 
V odbornosti 926 dochází 
ke změně indexů a tomuto 
byl dodatečně přizpůsoben 
úhradový mechanismus. 
V důvodové zprávě byla 
tato informace uvedena 
nepřesně – bylo upraveno. 
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když si, jak již je uvedeno výše, výslovně protiřečí. 
Připomínky a návrh změn ve vyhlášce tedy nikterak nezvýhodňuje poskytovatele v odbornosti 926 oproti jiným 
odbornostem pro případy, kdy by se pro rok 2021 nestalo, že by byla uskutečněna indexace mezd o 10 % a 
současně s tím byla navýšena hodnota bodu, zatímco u dalších odborností indexace mezd proběhly. 
Alternativně: 
Pro případ, že by první připomínka nebyla v připomínkovacím řízení zohledněna, ačkoliv je zásadní, 
uplatňujeme alternativní druhou konkrétní připomínku. Touto připomínkou navrhuje změny Přílohy č. 6 
k vyhlášce, a to následovně. Tato připomínka je zásadní. 
„B) Úhrada zdravotních služeb poskytovaných v odbornosti 926 podle seznamu výkonů 
4.         Hodnota bodu odbornosti 926 podle seznamu výkonů se stanoví ve výši 1,03 Kč, přičemž celková výše 
úhrady nepřekročí částku, která se vypočte takto: 
min {(POPičz,dosp * 30 * PB80091 * HB) + (POPičz,dět * 180 * PB80091* HB); Bodyh * HB} 
kde: 
POPičz,dosp 
je počet unikátních dospělých pojištěnců ošetřených poskytovatelem v odbornosti 926 v hodnoceném období 
POPičz,dět 
je počet unikátních dětských pojištěnců ošetřených poskytovatelem v odbornosti 926 v hodnoceném období 
PB80091 
je bodová hodnota výkonu 80091 podle seznamu výkonů 
HB 
hodnota bodu odb. 926 = 1,03 Kč 
Bodyh 
je počet bodů vykázaných poskytovatelem v odbornosti 926 v hodnoceném období. 
Odůvodnění: 
Dle neoficiálních a nepotvrzených informací se indexace mezd o 10% pro poskytovatele služeb v odbornosti 
926 chystá, a pro případ, že by k indexaci mezd skutečně došlo, předkládáme tuto druhou alternativní 
připomínku, kdy by bylo poskytovatele služeb v odbornosti 926 akceptovatelné alternativně navrhované znění. 
Fórum mobilních hospiců, z. s. tedy alternativně navrhuje ponechat hodnotu bodu na navrhované částce 1,03 
Kč a upravit vzorec pro výpočet maximální částky úhrady tak, že by v něm byl zahrnut prvek PB80091, což je 
bodová hodnota výkonu 80091 podle seznamu výkonů. To vše za předpokladu, že by ke zvýšení mzdových 
indexů pro poskytovatele služeb v odbornosti 926 skutečně došlo. 
Tato připomínka je nicméně relevantní pouze v případě, kdy by ke zvýšení mzdových indexů o 10% pro 
předmětné poskytovatele skutečně došlo. 

Tato připomínka je zásadní 

Zásadní 74 

příloha č. 6, ustanovení bodu 4 části A:  

Segment domácí zdravotní péče navrhuje úpravu referenční proměnné PURO podle vyhlášky č. 134/1998 Sb., 
ve znění účinném od 1. 1. 2021: 
 

NEAKCEPTOVÁNO 
Cílem navýšení mzdových 
indexů není navýšení 
objemu finančních 
prostředků, ani navýšení 
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PUROo je průměrná úhrada za výkony, s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, přepočtená 
podle seznamu výkonů ve znění účinném v hodnoceném období, včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a 
zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané 
odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do výpočtu PURO nevstupují pojištěnci, na které byl v 
referenčním období vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů a úhrada za tyto pojištěnce. 
Odůvodnění: 
Segment domácí zdravotní péče trvá na tom, že plánované navýšení ceny práce nositelů výkonů v roce 2021 i 
letech následujících se musí týkat všech nositelů výkonů, včetně nositelů výkonů v segmentu domácí zdravotní 
péče. V loňském roce vyjednané navýšení mzdových indexů v segmentu domácí zdravotní péče bylo vedeno 
snahou napravit významný nepoměr mezi mzdovými podmínkami sester v nemocnicích a v domácí péči. Po 
mnoha intervencích a jednáních byla cena na práce v domácí zdravotní péči navýšena z 18 453,-Kč hrubého v 
roce 2019 na 25 464,-Kč hrubého v roce 2020. Přitom dle statistiky ÚZIS jsou průměrné platy a mzdy sester v 
nemocnicích za rok 2019 cca 44 tisíc korun. Významný nepoměr ve mzdových podmínkách tedy přetrvává i po 
dohodnutém navýšení a personální situaci v domácí péči se zatím nedaří stabilizovat. Pokud by byl segment 
domácí zdravotní péče z navýšení ceny práce v roce 2021 a 2022 vyloučen, došlo by k opětovné a již těžko 
zvládnutelné eskalaci problému. Nutno dodat, že navýšením mzdových indexů o 10% by došlo k navýšení ceny 
práce o 2 500,-Kč. Finanční prostředky pro domácí péči tedy i po dalším navýšení setrvají hluboko pod úrovní 
mezd sester v nemocnicích. 
Důrazně se ohrazujeme proti argumentu, že důvodem vyloučení nositelů výkonů v domácí zdravotní péči z 
plánovaného navýšení ceny práce od 1. 1. 2021 je požadavek ČLK. Tato argumentace nemůže obstát zejména 
proto, že ČLK nezastupuje segment domácí péče v jednání o úhradách, ale rovněž i proto, že takový 
požadavek ze strany vedení ČLK nezazněl.  
Vzhledem k tomu, že segment domácí zdravotní péče i nadále prosazuje navýšení ceny práce od 1. 1. 2021 i 
letech následujících, navrhujeme výše uvedenou změnu úhradové vyhlášky pro rok 2021, která zajistí, že v 
případě změny vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů, bude tato změna 
skutečně promítnuta do úhrady poskytovatelům domácí zdravotní péče. 

Tato připomínka je zásadní 

mezd zdravotnických 
pracovníků. Z tohoto 
důvodu je navýšení indexů 
ve vyhlášce (indexy v SZV 
navýšeny i pro ODB 925) 
kompenzováno snížením 
hodnoty bodu. Vzhledem 
k homogenitě segmentu 
domácí péče není třeba 
v reakci na navýšení 
mzdových indexů 
přepočítávat PURO (jak 
k tomu dochází u amb. 
specialistů). 

Zásadní 75 

příloha č. 6, bod 4 část B) 

Žádáme o stanovení hodnoty bodu odbornosti 926 na 1,06 Kč tak, jak je tomu v roce 2020. 
Odůvodnění: Ani plánované navýšení mzdových indexů by při snížené hodnotě bodu nepokrylo náklady na 
pokrytí výdajů na ošetření pacientů v odbornosti 926. V tomto roce chybí více než jedna třetina na pokrytí 
nákladů odbornosti 926! Tyto náklady se musí pokrývat z jiných zdrojů (dary, sbírky), což je v rozporu se 
zákonem o veřejném zdravotním pojištění. 

Tato připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO 
V návaznosti na změnu 
mzdových indexů 
stanovena HB 1,06. 

Zásadní 76 

Příloha č. 6, bod7, část A  

Žádáme doplnění o větu: 
V případě, že poskytovatel ošetří 50 a méně pojištěnců, bude úhrada za provedenou péči hrazena výkonově. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nebylo dohodnuto 
v dohodovacím řízení. Lze 
ujednat se ZP dodatečně, 
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Odůvodnění: 
Při nižším počtu pojištěnců než 50 za rok je uplatnění regulačních parametrů dle bodu 4 velice nepřesné a při 
jeho aplikaci může dojít k finančnímu poškození poskytovatele.  

Tato připomínka je zásadní 

případně v DŘ na rok 
2022. 

Zásadní 77 

Příloha č. 6 část B bod 4 

V příloze č. 6  části  B  bod 4  se číslo „1522“ nahrazuje slovem „PB80091“ 
„Hodnota bodu odbornosti 926 podle seznamu výkonů se stanoví ve výši 1,03 Kč, přičemž celková výše úhrady 
nepřekročí částku, která se vypočte takto: 
 
𝒎𝒊𝒏{(𝑷𝑶𝑷𝒊č𝒛, 𝒅𝒐𝒔𝒑 ∗ 𝟑𝟎 ∗ 𝟏𝟓𝟐𝟐𝐏𝐁𝟖𝟎𝟎𝟗𝟏 ∗ 𝑯𝑩) + (𝑷𝑶𝑷𝒊č𝒛, 𝒅ě𝒕 ∗ 𝟏𝟖𝟎 ∗ 𝟏𝟓𝟐𝟐𝐏𝐁𝟖𝟎𝟎𝟗𝟏 ∗ 𝑯𝑩);𝑩𝒐𝒅𝒚𝒉 ∗ 𝑯𝑩} 

kde: 
POPičz,dosp je počet unikátních dospělých pojištěnců ošetřených poskytovatelem v odbornosti 926 podle 

seznamu výkonů v hodnoceném období. 

POPičz,dět je počet unikátních dětských pojištěnců ošetřených poskytovatelem v odbornosti 926 podle 
seznamu výkonů v hodnoceném období. 

Bodyh je počet bodů vykázaných poskytovatelem v odbornosti 926 podle seznamu výkonů 
v hodnoceném období. 

HB je hodnota bodu odbornosti 926 podle seznamu výkonů, která činí 1,03 Kč.“ 

 
Odůvodnění: Výpočet celkové výše úhrady je nezbytné upravit v kontextu změn v SZV. Hodnota „1 522 bodů“ 
uvedená ve vzorci, odpovídá původní hodnotě výkonu 80091. Navrhujeme tedy upravit vzorec tak, aby hodnota 
odpovídala hodnotě, která skutečně bude zveřejněna v SZV. Konstantu „1 522“ nahradit parametrem 
„PB80091“, který představuje bodovou hodnotu výkonu 80091 podle seznamu výkonů platného v hodnoceném 
období. 

Tato připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 78 

Příloha č. 7 bod 4 – výpočet parametru HBskut 

Navrhujeme nové znění HBskut 
Nynější znění: 

„HBskut je skutečná hodnota bodu v referenčním období pro jednotlivé výkony poskytovatele 
stanovená jako: 

𝑯𝑩𝒔𝒌𝒖𝒕 = 𝑯𝑩𝒓𝒆𝒇 ∗
𝑷𝑩𝒓𝒆𝒇 ∗ 𝑯𝑩𝒓𝒆𝒇 + 𝑲𝑷𝒓𝒆𝒇

𝑼𝑯𝑹𝒓𝒆𝒇

 

kde: 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Vzorec byl opraven. 
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UHRref je celková výše úhrady poskytovatele v referenčním období za služby, které v referenčním 
období podléhaly limitaci úhrady, 

KPref je hodnota korunových položek poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných 
v referenčním období za služby, které v referenčním období podléhaly limitaci úhrady, 

PBref je celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů 
v referenčním období za výkony, které v referenčním období podléhaly limitaci úhrady. 

HBref je hodnota bodu platná v referenčním období pro jednotlivé služby, které v referenčním období 
podléhaly limitaci úhrady.“ 

 
Nové znění: 

HBskut je skutečná hodnota bodu v referenčním období pro jednotlivé výkony poskytovatele 
stanovená jako: 

𝑯𝑩𝒔𝒌𝒖𝒕 =
𝑼𝑯𝑹𝒓𝒆𝒇

𝑷𝑩𝒓𝒆𝒇

 

kde: 
UHRref je celková výše úhrady poskytovatele v referenčním období za služby, které v referenčním 

období podléhaly limitaci úhrady, 
PBref je celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů 

v referenčním období za výkony, které v referenčním období podléhaly limitaci úhrady. 

Odůvodnění: Výpočet parametru HBskut je složitý a těžko uchopitelný. Navrhujeme zjednodušit vzorec. 
tato připomínka je zásadní 

Doporučující
79 

Příloha č. 7, bod 4 

Chyba v textaci: schází mezera: „…podle seznamu výkonů celková výše… + písmeno: v popise hodnoty 
PUROo „…dále do výpočtu PUROo nevstupuje…“ 
Změna výpočtu hodnoty PUROo, oproti DŘ doplněno o text: „dále do výpočtu PUROo nevstupuje úhrada za 
tyto pojištěnce v referenčním období a úhrada ….“ 
Tato připomínka je doporučující 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 80 

Příloha č. 9 

Chybí hodnota pro okres Jeseník, Plzeň-jih a Plzeň-sever 
 
 
 
 
 
Úhrada za zahraniční pojištěnce se liší v jednotlivých segmentech, ovšem i pro stejnou smluvní (autorskou) 
odbornost. V IS jednotlivých účastníků systému vč. ZP je technologicky náročné (někde dokonce nemožné) 

AKCEPTOVÁNO 
 
 
VYSVĚTLENO 
U mezioborových výkonů 
je běžné i pro české 
pojištěnce, že úhrada se 
liší za stejný výkon podle 
odbornosti. Doporučujeme 
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stanovit pro jeden výkon různé HB. 
Tato připomínka je zásadní 

v příštím dohodovacím 
řízení se nad tímto jevem 
zamyslet. 

Zásadní 81 

Příloha č. 10 

Připomínka: V Příloze č. 10, v částech A, B, C, E, F a H nahradit termín „paušální úhrada“ pojmem „Úhrada 
formou případového paušálu“. 
Odůvodnění: Termín „paušální úhrada“ je používán pro referenční období (2018). Tento pojem ale v UHV pro 
rok 2018 není definován, byl zaveden až pro rok 2020 spolu s úhradou části péče dle CZ-DRG. Pro rok 2018 
se jednalo o „Úhradu formou případového paušálu“. Navrhujeme tedy uvést terminologii do souladu 
s úhradovou vyhláškou pro referenční období. 

tato připomínka je zásadní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Úhradová vyhláška na rok 
2021 mění terminologii i 
retrospektivně. 

Zásadní 82 

Příloha č. 10 část A. 

Znění ÚV: 

 
 
Připomínka: Ve významném počtu neodpovídají uvedené hodnoty RV hodnotám číselníku RV CZ DRG v. 3.0. 
Dále je uvedena DRG skupina 01-C01-07, která v klasifikaci CZ DRG neexistuje. 
Navrhujeme tedy hodnoty sladit s metodikou a číselníkem CZ DRG. 

tato připomínka je zásadní 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 83 

Příloha č. 9 bod 1 
V tabulce koeficientů poměru počtu pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v daném okrese chybí okresy: 
PLZEŇ-JIH 
PLZEŇ-SEVER 
JESENÍK 

AKCEPTOVÁNO 
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Navrhujeme tedy doplnění koeficientů pro neuvedené okresy. Pokud doplněno do vyhlášky nebude, tak bude 
pro „PLZEŇ-JIH“ a „PLZEŇ-SEVER“ použit koeficient dle „PLZEŇ-MĚSTO“ a pro „JESENÍK“ dle „ŠUMPERK“. 

tato připomínka je zásadní 

Zásadní 84 

příloha č. 11 – kód 00901 
Ve sloupci „Regulační omezení“ v závorce se slova „dohledu nad těhotenstvím“ nahrazují slovy „Z34 nebo Z35 
podle mezinárodní klasifikace nemocí“. 
 
Odůvodnění:  
stejná úprava byla provedena u kódu 00946, který je v tomto ohledu analogický kódu 00901  

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 85 

příloha č. 11 – kód 00903 
 
Ve sloupci “Regulační omezení“ první odstavec zní:  
„Lze vykázat 1 / 1 onemocnění, v případě rozštěpových vad, onkologických a traumatologických onemocnění 
maximálně 3 / 1 rok.“ 
 
Odůvodnění:  
pojem „diagnóza“ se v kontextu vykazování používá v jiném smyslu. Vyjadřuje se kódem podle mezinárodní 
klasifikace nemocí a může být (a pravidelně bude) stejný i v tzv. nesouvisejících případech, kdy ale vykázání 
kódu 00903 musí být možné. Navrhuje se nahradit slovem „onemocnění“. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 86 

příloha č. 11 – kód 00908 
Ve sloupci „Regulační omezení se slovo „diagnóza“ nahrazuje slovem „onemocnění“. 
 
Odůvodnění:  
sjednocení terminologie ke kódu 00903 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 87 

příloha č. 11 – kód 00913 
Ve sloupci „Regulační omezení“ celý text zní: 
„Lze vykázat 1 / 2 kalendářní roky. V odbornosti 014 podle seznamu výkonů s potvrzením o soustavné účasti v 
systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA, CH, PE8) a v odbornosti 015, 605 podle 
seznamu výkonů lze v souvislosti se specializovanou péčí vykázat 2 / 1 kalendářní rok.  
V případech, kdy je vyšetření vyžádáno kardiologem/kardiochirurgem, ortopedem, transplantologem, 
osteologem či otorinolaryngologem (např. z důvodu vyloučení fokální infekce nebo předoperačního vyšetření) s 
diagnózou Z01.8 podle mezinárodní klasifikace nemocí nebo v souvislosti s antiresorpční léčbou (diagnóza 
M87.1 podle mezinárodní klasifikace nemocí), v rámci pohotovostní služby v oboru zubní lékařství a v případě 
úrazové nebo onkologické diagnózy lze vykázat bez omezení. 
Odbornost 014, 015, 605 podle seznamu výkonů.  
Vykazuje poskytovatel, který snímek indikoval (i v případě zhotovení snímku jiným poskytovatelem).“ 
 
Odůvodnění: 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
S drobnými formulačními 
úpravami akceptováno 
navrhované znění: 

„Lze vykázat bez omezení 

v případech, kdy je 

vyšetření vyžádáno 

kardiologem, 

kardiochirurgem, 

ortopedem, 

transplantologem, 

osteologem či 

otorinolaryngologem 
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Navržený text věcně neodpovídá dohodě, neboť v podstatě znemožňuje vykázání výkonu v odbornosti 014 bez 
potvrzení o soustavné účasti v systému školicích akcí. Ve skutečnosti pro tuto odbornost platí omezení 1 / 2 
kalendářní roky, zatímco pro odbornost 014 s potvrzením o účasti na školicích akcích a pro odbornosti 015, 605 
platí omezení 2 / 1 kalendářní rok. 
Jazykově upravena též formulace případů, kdy omezení neplatí. 

(např. z důvodu vyloučení 

fokální infekce nebo 

předoperačního vyšetření) 

v souvislosti s diagnózou 

Z01.8 podle mezinárodní 

klasifikace nemocí nebo v 

souvislosti s antiresorpční 

léčbou (diagnóza M87.1 

podle mezinárodní 

klasifikace nemocí), a dále 

v rámci pohotovostní 

služby v oboru zubní 

lékařství a v případě 

úrazové nebo onkologické 

diagnózy.“ 

Zásadní 88 

příloha č. 11 – kód 00914 
Ve sloupci „Výkon“ se slova „ve zdravotnické dokumentaci“ nahrazují větou „Součástí výkonu je stručný popis 
snímku ve zdravotnické dokumentaci“. 
 
Odůvodnění:  
Jde o zdůraznění, že bez zápisu v dokumentaci nebude kód uhrazen.  

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 89 

příloha č. 11 – kód 00931 
Ve sloupci „Výkon“ se slova „parodontologický zápis ve zdravotnické dokumentaci hygieny“ nahrazují větou 
„Součástí výkonu je parodontologický zápis ve zdravotnické dokumentaci“. 
 
odůvodnění:  
Jde o zdůraznění, že bez zápisu v dokumentaci nebude kód uhrazen.  

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 90 

příloha č. 11 – kód 00932 
Ve sloupci „Výkon“ poslední věta zní: „Součástí výkonu je parodontologický zápis ve zdravotnické 
dokumentaci“. 
 
odůvodnění:  
Jde o zdůraznění, že bez zápisu v dokumentaci nebude kód uhrazen.  

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
91 

příloha č. 11 – kód 00932 
Ve sloupci „Regulační omezení“ se slovo „vykazuje“ nahrazuje slovem „vykazují“. 
 
odůvodnění:  

AKCEPTOVÁNO 
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jazyková připomínka 

Doporučující 
92 

příloha č. 11 – kód 00934 
Ve sloupci „Výkon“ se slovo „kostního“ nahrazuje slovem „mezenchymálního“. 
 
odůvodnění:  
terminologické upřesnění 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
93 

příloha č. 11 – kód 00936 
Ve sloupci „Výkon“ se slovo „kostního“ nahrazuje slovem „mezenchymálního“. 
 
odůvodnění:  
terminologické upřesnění 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 94 

příloha č. 11 – kód 00940 
Ve sloupci „Výkon“ se navrhuje za slovo „diagnózy“ vložit tečku a větu „Součástí výkonu je zápis ve 
zdravotnické dokumentaci obsahující popis onemocnění ústní sliznice a návrh léčby.“. 
odůvodnění: Jde o zdůraznění, že bez zápisu v dokumentaci nebude kód uhrazen.  

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
95 

příloha č. 11 – kód 00941 
Ve sloupci „Regulační omezení“ na konci poslední věty odstranit jednu tečku. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
96 

příloha č. 11 – kód 00944 
Ve sloupci „Regulační omezení“ se za slovo „registrujícího“ vkládá slovo „zubního“. 
 
odůvodnění:  
terminologická připomínka 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 97 

příloha č. 11 – kód 00950 
Ve sloupci „Regulační omezení“ se za slovo „moláru“ doplňují slova „s neresorbovanými kořeny“. 
 
odůvodnění:  
jde o zdůraznění, že se nejedná o kterýkoliv molár, ale jen o molár s neresorbovanými kořeny. Text je určen 
zubním lékařům, nikoliv právníkům, a proto se navrhuje vyšší míra terminologické přesnosti a názornosti. 

AKCEPTOVÁNO, 
DOPLNĚNO 
Obdobně upraveno též ve 
sloupci výkon, doplněno 
„s neresorbovanými 
kořeny“ namísto „bez 
resorpce kořenů“ za 
účelem terminologické 
jednotnosti. 

Doporučující 
98 

příloha č. 11 – kód 00958 
Ve sloupci „Regulační omezení“ se navrhuje odstranění mezery za slovem „čelist“. 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
99 

příloha č. 11 – kód 00963 
Ve sloupci „Výkon“ se na konci věty tečka nahrazuje čárkou a vkládají se slova „nejde-li o zvlášť účtovaný 
léčivý přípravek“. 
 
odůvodnění:  
v současné době takový případ neexistuje, není však vyloučeno, že v budoucnu (a to případně během roku 

AKCEPTOVÁNO 
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2021) tomu bude jinak. 

Zásadní 100 

příloha č. 11 – kód 00965 
Navrhuje se kód zcela vypustit. 
 
odůvodnění:  
kód je v současné době obsoletní, poskytování hrazené zdravotní služby mimo zdravotnické zařízení 
poskytovatele je prakticky vyloučeno.  

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 101 

příloha č. 11 – kód 00968 
Ve sloupci „Výkon“ poslední věta zní: „Součástí výkonu je vystavení písemné zprávy.“. 
 
odůvodnění:  
Jde o zdůraznění, že bez písemné zprávy nebude kód uhrazen.  

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 102 

příloha č. 11 – kód 00968 
Ve sloupci „Regulační omezení“ druhý odstavec zní: „Ošetření neregistrovaného pojištěnce na základě 
písemného doporučení jiného zubního lékaře při neodkladných stavech (při naléhavých stavech i bez 
doporučení). V souvislosti s léčením jednoho neodkladného stavu lze vykázat pouze 1x. V případě dalšího 
plánovaného ošetření daného pojištěnce již kód 00968 nelze znovu vykázat. Kód není určen pro ambulance 
poskytovatelů lůžkových služeb jakékoliv odbornosti.“ 
 
odůvodnění:  
text vyhlášky, zejména pokud jde o omezení toho, kdo a komu může ošetření doporučit a kdo je může provést, 
nebylo srozumitelné. Navrhuje se jednodušší text, který vychází z toho, že poskytovatel, který dotčeného 
pojištěnce registruje, kód nemůže nikdy vykázat, a proto není potřeba složitě rozepisovat, že přeposlání 
pojištěnce v rámci registrujícího poskytovatele není přípustné. Naopak u neregistrujícího poskytovatele je 
přeposlání k chirurgovi možné a kód by v takovém případě bylo možno vykázat. 
Kromě otázky „přeposílání“ byla do textu doplněna mezery mezi slovy „vykázat“ a „kód“ – (typografická 
poznámka) a ve druhé větě slovo „tohoto“ (ve spojení „tohoto neodkladného stavu“ nahrazeno slovem 
„jednoho“, které lépe vystihuje smysl ustanovení. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 103 

příloha č. 11 – kód 00978 
Ve sloupci „Výkon“ text zní: 
„Sedace nezletilého pojištěnce midazolamem při ambulantním stomatologickém ošetření 
Perorální podání midazolamu pojištěnci od 3 let do dne dosažení 15 let a uložení pojištěnce po ošetření na 
lůžko v dospávací místnosti. Součástí výkonu je monitorace pulzním oxymetrem a měření krevního tlaku, a to 
jak v průběhu ošetření, tak v dospávací místnosti, a zajištění případného podání antidota (flumazenil) a 
kyslíku.“ 
 
Odůvodnění:  
Text návrhu vyhlášky naznačoval, že monitorace pulzním oxymetrem má být zajištěna jen v dospávací 
místnosti, nikoliv však v průběhu ošetření. To by ovšem byl chybný postup. Navrhuje se upřesnění. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
S drobnými formulačními 
úpravami akceptováno 
navrhované znění: 

„Součástí výkonu jsou 

monitorace pulzním 

oxymetrem a měření 

krevního tlaku v průběhu 

ošetření i v dospávací 

místnosti, a dále zajištění 
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případného podání 

antidota (flumazenil) a 

kyslíku.“ 

8. Hospodářská komora ČR 

Zásadní 1 

Konkrétní zásadní připomínky k předkládanému materiálu 

1. Připomínka k Příloze č. 6 vyhlášky, oddíl B) Úhrada zdravotních služeb poskytovaných v 
odbornosti 926 podle seznamu výkonů bodu 4. 

Požadujeme na konci textu bodu 4. změnit číslovku „1,03“ za číslovku „1,07“          

Poslední věta v bodě 4. bude znít: 

„HB                    je hodnota bodu odbornosti 926 podle seznamu výkonů, která činí 1,03 1,07 Kč“. 

V návaznosti na tuto úpravu bodu 4. požadujeme upravit bod 7. téhož oddílu, takto: 

„7. Měsíční předběžná úhrada se poskytne ve výši hodnoty poskytovatelem vykázaných a zdravotní 
pojišťovnou uznaných hrazených služeb za příslušný měsíc s hodnotou bodu ve výši 1,03 1,07 Kč za bod.“ 

Odůvodnění: Navrhujeme zvýšení hodnoty bodu v rámci odbornosti 926 na 1,07 Kč z navrhovaných 1,03 Kč za 
bod, kdy navrhovaná hodnota 1,07 Kč byla dohodnuta i v dohodě v rámci dohodovacího řízení. Oproti dohodě 
uzavřené v dohodovacím řízení dochází ke snížení hodnoty bodu o 0,04 Kč. 

Dle původní dohody v rámci dohodovacího řízení, kdy činila hodnota botu 1,07 Kč, by výsledkem vzorce 
výpočtu byla částka 48.856,20 Kč za měsíc na jednoho pojištěnce (1*30*1522*1,07 = 48.856,2 Kč), za jeden 
ošetřovací den by poskytovatelům odbornosti tedy mělo být hrazeno 1.628,54 Kč. S nově navrhovanou 
hodnotou bodu 1,03 Kč pak částka za měsíc na jednoho pojištěnce činí 47.029,80 Kč (kdy 1*30*1522*1,03 = 
47.029,8 Kč), za jeden ošetřovací den je to pak 1567,66 Kč, což je o 60,88 Kč méně, než bylo domluveno v 
rámci dohodovacího řízení. 

Taková částka je pak pro poskytovatele služeb v odbornosti 926 značným rozdílem, kdy se za 30 ošetřovacích 
dnů (tj. jeden měsíc) jedná o schodek ve výši 1826,40 Kč, což je částka vyšší než náhrada za jeden ošetřovací 
den. 

V odůvodnění vyhlášky je pak uvedeno, že snížení souvisí s plánovým zvýšením mzdových indexů „o 10 % tak, 
aby tempo růstu úhrady v tomto segmentu pro rok 2021 odpovídalo předpokládanému růstu produkce v 
důsledku změn v seznamu výkonů“. Vedle toho je ale v odůvodnění uvedeno, že v segmentu 911, 914, 916, 
921, 925 a 926 nebude realizováno navýšení mzdových indexů o 10 %, neboť bylo realizováno v loňském roce. 
Toto tvrzení o zvýšení mzdových indexů pro odbornost 926 nicméně není ani pravdivé, neboť k navýšení 
mzdových indexů pro ni v minulém roce nedošlo, resp. nedošlo od vzniku této odbornosti. 

Jestliže tak je odbornost v segmentu 926 vyjmuta z navýšení indexu mezd, pak se nemůže uplatnit snížení 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
V rámci dohody bylo 
dohodnuto, že v případě 
změny mzdových indexů 
v SZV bude nutné 
parametry dohody 
přepočíst. Přepočet 
provedený v Úhradové 
vyhlášce je proto ve shodě 
s dohodou z dohodovacího 
řízení a zachovává 
dohodnutý objem 
finančních prostředků. 
V odbornosti 926 dochází 
ke změně indexů a tomuto 
byl dodatečně přizpůsoben 
úhradový mechanismus. 
V důvodové zprávě byla 
tato informace uvedena 
nepřesně – bylo upraveno. 
 
 
AKCEPTOVÁNO  
Hodnota ve vzorci bude 
upravena ve smyslu 
připomínky. 
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hodnoty bodu. 

Hodnota bodu ve výši 1,07 Kč byla výsledkem společné dohody poskytovatelů služeb v odbornosti 926 a 
pojišťoven, které následně poskytovatelům příspěvky hradí. V souvislosti s tím poukazujeme i na skutečnost, že 
Společný návrh zdravotních pojišťoven a zástupců poskytovatelů na úhradu poskytovatelů v odbornostech 914, 
916, 921, 925 a 926 pro rok 2021 byl přijat jednomyslně všemi zúčastněnými, kdy se nikdo nezdržel hlasování 
ani nebyl proti. 

Konsensus, který byl výsledkem dohodovacího řízení, by byl pak zcela bezpředmětný, pokud navrhovatel 
vyhlášky závěry z dohodovacího řízení následně nerespektuje, naopak jednostranně stanovuje hodnoty bodu 
bez ohledu na potřeby poskytovatelů služeb a takové jednostranné stanovení vnitřně rozporně odůvodňuje. 

 

 

Alternativní řešení: V případě, že předkladatel potvrdí, že dojde v roce 2020 k indexaci mezd odbornosti 926, 
navrhujeme úpravu bodu 4. v oddíle B) Úhrada zdravotních služeb poskytovaných v odbornosti 926 podle 
seznamu výkonů, Příloze č. 6 vyhlášky, takto: 

„4. Hodnota bodu odbornosti 926 podle seznamu výkonů se stanoví ve výši 1,03 Kč, přičemž celková výše 
úhrady nepřekročí částku, která se vypočte takto: 

min {(POPičz,dosp * 30 * 1552 PB80091 * HB) + (POPičz,dět * 180 * PB80091* HB); Bodyh * HB} 

kde: 

POPičz,dosp je počet unikátních dospělých pojištěnců ošetřených poskytovatelem v odbornosti 926 v 
hodnoceném období 

POPičz,dět je počet unikátních dětských pojištěnců ošetřených poskytovatelem v odbornosti 926 v 
hodnoceném období 

PB80091 je bodová hodnota výkonu 80091 podle seznamu výkonů 

Bodyh je počet bodů vykázaných poskytovatelem v odbornosti 926 v hodnoceném období. 

HB      je hodnota bodu odbornosti 926 podle seznamu výkonů, která činí1,03 Kč.“ 

Odůvodnění: Dle neoficiálních a nepotvrzených informací se indexace mezd o 10% pro poskytovatele služeb v 
odbornosti 926 chystá, a pro případ, že by k indexaci mezd skutečně došlo, předkládáme alternativní 
připomínku, která v případě ponechání hodnoty bodu na navrhované částce 1,03 Kč požaduje upravit vzorec 
pro výpočet maximální částky úhrady tak, aby v něm byl zahrnut prvek PB80091, což je bodová hodnota 
výkonu 80091 podle seznamu výkonů. Toto řešení je ale možné jedině v případě, kdy by ke zvýšení mzdových 
indexů o 10% pro předmětné poskytovatele skutečně došlo. 
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V Praze 10. října 2020 

Vypracoval: Mgr. Pavlína Žílová Podpis: 
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