
 

 

 

V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

ve znění pozdějších předpisů 

 

Podle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 16. října 2020, 

s termínem dodání stanovisek do 9. listopadu 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

MINISTERSTVO  

FINANCÍ 

V důvodové zprávě nejsou vyčísleny všechny náklady systému v.z.p. v 

souvislosti s aplikací navrhované úpravy. Konkrétně chybí vyčíslení dopadů 

změny v ohodnocení ceny práce nositelů zdravotních výkonů. Požadujeme 

doplnění. 

 

Připomínka je zásadní. 

 

VYSVĚTLENO 

V důvodové zprávě je uvedeno, že „Tento 

požadavek představuje navýšení cca o 3 mld. 

bodů za rok.“ 

Tato vyhláška nemá dopady v Kč, 

ale v bodech, dopady v Kč na systém v.z.p. 

určuje úhradová vyhláška, s ohledem na 

nastavené úhradové mechanismy nemá 

ohodnocení ceny práce nositelů zdravotních 

výkonů přímý dopad do nákladů systému v.z.p. 

Připomínka: k materiálu 

Čl. I V úvodní větě čl. I je nutno slova „a vyhlášky č. …/2019 Sb.,“ nahradit 

slovy „a vyhlášky č. 259/2020 Sb.,“. 

AKCEPTOVÁNO 
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Připomínka: k materiálu 

K bodu 7: V úvodní větě bodu 7 je nutno za slova „se vkládá“ vložit slovo 

„nová“. 

VYSVĚTLENO 

V souladu s čl. 58 odst. 2 písm. l) 

Legislativních pravidel vlády se slovo „nová“ 

v rámci novelizací dotčené vyhlášky 

v uvedených případech neužívá (vkládá se 

kapitola jako taková, dosavadní kapitoly své 

označení nemění). 

 Připomínka: k materiálu 

K bodu 8: V úvodní větě bodu 8 je nutno za slovo „vkládají“ vložit slovo 

„nové“. Obdobně takto je nutno upravit i bod 9, 21, 22, 27, 30, 33, 36. 

VYSVĚTLENO 

V souladu s čl. 58 odst. 2 písm. l) 

Legislativních pravidel vlády se slovo „nové“ 

v rámci novelizací dotčené vyhlášky 

v uvedených případech neužívá (vkládají se 

výkony jako takové, dosavadní výkony své 

označení nemění). 

 Připomínka: k materiálu 

K bodu 13: V úvodní větě bodu 13 je nutno za slovo „vkládá“ vložit slovo 

„nový“. Obdobně takto je nutno upravit i bod 19, 20, 23, 24, 25, 26, 31,38, 

39, 42,49,60, 62,64, 71, 73,75,77,79,81. 

VYSVĚTLENO 

V souladu s čl. 58 odst. 2 písm. l) 

Legislativních pravidel vlády se slovo „nový“ 

v rámci novelizací dotčené vyhlášky 

v uvedených případech neužívá (vkládají se 

výkony jako takové, dosavadní výkony své 

označení nemění). 

 Připomínka: k materiálu 

K bodu 28: Větu „V případě hospitalizace …“. je nutno umístit na 

samostatný řádek. 

AKCEPTOVÁNO 

 Připomínka: k materiálu 

K bodu 65: Slova „a věta poslední zní:“ je nutno nahradit slovy „a věta 

AKCEPTOVÁNO 
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poslední se nahrazuje větou“. 

 Připomínka: k materiálu 

K bodu 66: Slova „věty čtvrtá a pátá znějí:“ je nutno nahradit slovy „věta 

čtvrtá a pátá se nahrazují větami“. 

AKCEPTOVÁNO 

 Připomínka: k materiálu 

K bodu 68: Slovo „vypouští“ je nutno nahradit slovem „zrušuje“. 

AKCEPTOVÁNO 

 Připomínka: k materiálu 

K bodu 69: Větu „Všeobecná sestra, která zhodnotí …“. je nutno umístit na 

samostatný řádek. 

AKCEPTOVÁNO 

 Připomínka: k materiálu 

K bodu 82: Slova „věta druhá zní:“ je nutno nahradit slovy „věta druhá se 

nahrazuje větou“. 

AKCEPTOVÁNO 

ČESKÁ 

LÉKAŘSKÁ 

KOMORA 

 

a 

 

ASOCIACE 

DOMÁCÍ PÉČE 

ČESKÉ 

REPUBLIKY, z.s. 

Česká lékařská komora k návrhu uplatňuje následující připomínky, resp. 

navrhuje úpravu textu návrhu následovně:  

 

„Kapitola 9 

Navýšení osobních nákladů nositelů výkonů 

V kalkulaci bodové hodnoty zdravotních výkonů není zahrnuta položka 

navýšení osobních nákladů nositelů výkonů (dále jen „navýšení“). 

Navýšení zdravotní pojišťovna přičte k vykázaným výkonům na základě času 

nositelů výkonu a hodnoty mzdového indexu nositelů výkonu u každého 

vykázaného výkonu. 

Navýšení se vypočte jako suma součinu minutové sazby nositelů výkonu v 

daném výkonu, hodnoty odpovídající indexu daného nositele, času daného 

nositele výkonu a hodnoty navýšení 0,1 Xi. Navýšení se zaokrouhluje na celé 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 

Textové úpravy byly přijaty, není ovšem 

možné přijmout návrh, aby text týkající se 

navýšení hodnoty Xi o míru inflace obsahoval 

slovo „minimálně“. Zejména je nezbytné 

zdůraznit, že ohodnocení ceny práce nositelů 

zdravotních výkonů obsažené v Seznamu 

zdravotních výkonů nemá přímý dopad do 

nákladů systému v.z.p. To má vždy až 

příslušná úhradová vyhláška. V této vyhlášce 

musí být zřejmý způsob stanovení počtu bodů. 

Daný parametr s vyjádřením slova 

„minimálně“ by nebylo možno jakkoli 

vypočítat nebo jinak nastavit a zdravotní 
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body a přičítá k přímým nákladům výkonu. 

 

 
kde: 

        nositel výkonu 

       počet nositelů výkonu 

       hodnota indexu nositele i 

   základní minutová sazba osobních nákladů nositele i 

  čas nositele i 

      hodnota navýšení, které která se pro rok 2021 stanoví ve výši 

0,1 a pro rok 2022 se stanoví ve výši 0,21. Od roku 2023 se  

vypočte vždy k 1. červenci kalendářního roku tak, že se k hodnotě 

 z předchozího kalendářního roku přičte průměrná roční míra 

inflace (měřená indexem spotřebitelských cen) za uplynulý 

kalendářní rok publikovaná Českým statistickým úřadem. Pro rok 

2023 a následující kalendářní roky se hodnota navýšení  

vypočte vždy k 1. červenci předcházejícího kalendářního roku tak, 

že se platná hodnota  navýší minimálně o průměrnou roční 

míru inflace (měřenou indexem spotřebitelských cen) za uplynulý 

kalendářní rok publikovanou Českým statistickým úřadem. Takto 

vypočtená hodnota se zaokrouhluje na dvě desetinná místa a 

použije se v době od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku, 

pro který byla stanovena.“ 

 

pojišťovny by se v tomto ohledu nemohly od 

stanoveného způsobu výpočtu odchýlit tak, že 

by každá libovolně a v různé výši (podle 

situace jednotlivých zdravotních pojišťoven) 

dotčenou proměnou měnila. Umožnit, „aby 

bylo v budoucnu možné v návaznosti na růst 

ekonomiky a dostupné finanční prostředky 

valorizovat cenu práce nositelů výkonů i nad 

míru inflace,“ tedy přísluší výhradně úhradové 

vyhlášce. 
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Odůvodnění návrhu: 

Česká lékařská komora navrhuje úpravu textu Kapitoly 9, která upravuje 

chyby a od roku 2023 v praxi umožní bezproblémovou realizaci navýšení 

osobních nákladů nositelů výkonů minimálně o míru inflace. 

 

Původní návrh počítá s tím, že bude hodnota navýšení Xi určována až 

v průběhu kalendářního roku, pro který má navýšení platit. Konkrétně je 

z návrhu předloženého ministerstvem zdravotnictví patrné, že hodnota Xi pro 

rok 2023 by měla být stanovena k 1. červenci 2023. Toto řešení je pro praxi 

zcela nevhodné, jelikož poskytovatelé musí vykazovat navýšenou bodovou 

hodnotu výkonů již od 1. ledna daného roku.  

 

ČLK navrhuje pro určení hodnoty Xi stejný postup, který je stanoven pro 

určování hodnoty minutové režijní sazby v Kapitole 7 vyhlášky č. 134/1998 

Sb. Hodnota navýšení Xi se pro rok 2023 určí k 1.7.2022 tak, že se hodnota 

Xi pro rok 2022 navýší o míru inflace za rok 2021. K hodnotě Xi se nepřičítá 

míra inflace, ale výsledek součinu hodnoty Xi a inflace, proto byla slova „se 

přičte“ nahrazena slovy „se navýší“. Ten samý princip se uplatní pro další 

kalendářní roky. 

 

ČLK navrhuje, aby text týkající se navýšení hodnoty Xi o míru inflace 

obsahoval slovo „minimálně“. Toto znění umožní, aby bylo v budoucnu 

možné v návaznosti na růst ekonomiky a dostupné finanční prostředky 

valorizovat cenu práce nositelů výkonů i nad míru inflace.  

 

Připomínka je zásadní. 
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MŠMT K celému text vyhlášky: Doporučujeme sjednotit užívání dvojteček za slovy 

„Kategorie“, „OF“, „OM“, „Čas výkonu“, „Body“, „ZUM“ a „ZULP“, 

jelikož v platném znění jsou dvojtečky užívány, kdežto v novele vyhlášky 

nikoli. 

AKCEPTOVÁNO 

 K Čl. I, úvodní věta: Doporučujeme do výčtu novel vyhlášky doplnit také 

vyhlášku č. 259/2020 Sb. a zároveň slova „vyhlášky č. …/2019 Sb.“ nahradit 

slovy „vyhlášky č. …/2020 Sb.“. 

AKCEPTOVÁNO 

 K Čl. I, bodu 10: Doporučujeme slovo „doplňuje“ nahradit slovem „vkládá“. AKCEPTOVÁNO 

 K Čl. I, bodu 45: Doporučujeme slova „slova „Pod tento výkon zahrnujeme“ 

zrušují, slovo „operace“ se nahrazuje“ nahradit slovy „slova „Pod tento 

výkon zahrnujeme operace“ nahrazují“. 

AKCEPTOVÁNO 

 K Čl. I, bodu 54 a 55: Doporučujeme v obou bodech slovo „doplňuje“ 

nahradit slovem „vkládá“ a slova „slovo „min.“ nahrazuje slovy“ nahradit 

slovy „text „min.“ nahrazuje textem“. 

AKCEPTOVÁNO 

 K Čl. I, bodu 59: Doporučujeme slovo „nositel“, resp. „nositelem“ nahradit 

slovem „text“, resp. „textem“. 

AKCEPTOVÁNO 

KONFEDERACE 

ZAMĚSTNAVATE

LSKÝCH A 

PODNIKATELSK

ÝCH SVAZŮ ČR 

 

a  

 

S ohledem na reálně očekávaný výrazný propad výběru pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění v důsledku pandemie máme za to, že je třeba nejprve 

analyzovat dopad pandemie na prostředky systému veřejného zdravotního 

pojištění, a až následně provést novelu Seznamu zdravotních výkonů s 

bodovými hodnotami, která podle návrhu předpokládá další podstatný nárůst 

nákladů s účinností již od 1.1.2021 

 

Připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Pandemie není důvod k tomu, aby byla zcela 

zastavena legislativní činnost vydávání novely 

vyhlášky k seznamu zdravotních výkonů. 

Seznam zdravotních výkonů je navíc primárně 

nástrojem pro vykazování zdravotní péče, 

úhrady ze systému veřejného zdravotního 

pojištění jsou stanoveny jiným právním 

předpisem. 
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UZS ČR 

 

(totožné 

připomínky) 

 V obecné části odůvodnění, C. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad 

navrhované právní úpravy, str. 38 požadujeme odstranit text „Vzhledem k 

tomu, že tímto návrhem předkládané nové zdravotní výkony byly projednány 

na jednání Pracovní skupiny a jejich projednávání se účastnili jak zástupci 

poskytovatelů zdravotních služeb, tak zástupci zdravotních pojišťoven, je 

možné tvrdit, že dopady do systému veřejného zdravotního pojištění 

jednotliví účastníci znají a jsou s nimi srozuměni.“ 

 

S ohledem na obecnou připomínku (reálně očekávaný výrazný propad výběru 

pojistného na veřejné zdravotní pojištění v důsledku pandemie) a s ohledem 

na fakt, že s některými úpravami výkonů či zařazením nových výkonů VZP 

nevyjádřila souhlas, navrhujeme upravit text odůvodnění výše uvedeným 

způsobem. 

 

Připomínka je zásadní. 

 

AKCEPTOVÁNO 

 K novelizačnímu bodu 2 - Kapitola 5, bod 5.2 

Navýšení o 10 % se mělo týkat pouze zdravotních výkonů, nikoliv výkonů 

OD. Všechny zmíněné OD byly do SZV zařazeny (tedy i kalkulovány) zcela 

nedávno, a tedy nelze říci, že by osobní náklady, tak jako tomu může být u 

některých roky zavedených výkonů, nebyly v hodnotě OD zakalkulovány v 

aktuálních hodnotách. OD pro NIP a DIOP jsou v SZV zařazeny od 1. 1. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Parametry mzdových indexů a minutové sazby 

nositelů výkonů vstupují i do kalkulace 

ošetřovacích dnů. Považujeme za nesystémové 

opomenout i kalkulace OD. 
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2017, OD 00033 od 1. 1. 2019 a OD 00035 od 1. 1.2020. Návrh úhradové 

vyhlášky pro rok 2021 navyšuje HB z 1,18 Kč na 1,21 pro OD 00015 a 1,19 

pro OD 00017. S návrhem nesouhlasíme, s tímto nákladem nebylo počítáno. 

 

Připomínka je zásadní. 

 

 K novelizačnímu bodu 8 - Kapitola 001 – všeobecné praktické lékařství, 

výkon 01211 PÉČE O PACIENTA S DEMENCÍ PRAKTICKÝM 

LÉKAŘEM 

 

01211 PÉČE O PACIENTA S DEMENCÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM – 

nesouhlasíme se zařazením do novely SZV na r. 2021. 

 

Odůvodnění: Není systémové vyčleňovat další výkony pro definovanou 

diagnózu, jedná se o vyvedení péče z kapitace. VZP se při hlasování PS SZV 

dne 5. 3. 2020 zdržela hlasování. 

 

Připomínka je zásadní. 

 

NEAKCEPTOVÁNO 

Výkon byl řádně předložen, projednán a 

schválen na jednání Pracovní skupiny k 

seznamu zdravotních výkonů s bodovými 

hodnotami (dále jen „Pracovní skupina“), není 

důvod, aby tento výkon nebyl zařazen do 

systému úhrad z veřejného zdravotního 

pojištění. 

 Formulace v Kapitole 9 Navýšení osobních nákladů nositelů výkonů 

považujeme za nesprávnou a je třeba ji upravit tak, aby záměr navýšit 

osobní ohodnocení nositelů výkonů bylo možné v souladu s původním 

záměrem v praxi realizovat: 
Navýšení zdravotní pojišťovna přičte k vykázaným výkonům na základě času 

nositelů výkonu a hodnoty mzdového indexu nositelů výkonu u každého 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 

Textové úpravy byly přijaty, není ovšem 

možné  přijmout návrh, aby text týkající se 

navýšení hodnoty Xi o míru inflace obsahoval 

slovo „minimálně“. Zejména je nezbytné 

zdůraznit, že ohodnocení ceny práce nositelů 
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vykázaného výkonu. 

Navýšení se vypočte jako suma součinu minutové sazby nositelů výkonu v 

daném výkonu, hodnoty odpovídající indexu daného nositele, času daného 

nositele výkonu a hodnoty navýšení 0,1 Xi. Navýšení se zaokrouhluje na celé 

body a přičítá k přímým nákladům výkonu. 

 

 
kde: 

        nositel výkonu 

       počet nositelů výkonu 

       hodnota indexu nositele i 

   základní minutová sazba osobních nákladů nositele i 

  čas nositele i 

      hodnota navýšení, které která se pro rok 2021 stanoví ve výši 

0,1 a pro rok 2022 se stanoví ve výši 0,21. Od roku 2023 se  

vypočte vždy k 1. červenci kalendářního roku tak, že se k hodnotě 

 z předchozího kalendářního roku přičte průměrná roční míra 

inflace (měřená indexem spotřebitelských cen) za uplynulý 

kalendářní rok publikovaná Českým statistickým úřadem. Pro rok 

2023 a následující kalendářní roky se hodnota navýšení  

vypočte vždy k 1. červenci předchozího kalendářního roku tak, že 

se platná hodnota  navýší minimálně o průměrnou roční míru 

inflace (měřenou indexem spotřebitelských cen) za uplynulý 

kalendářní rok publikovanou Českým statistickým úřadem. Takto 

vypočtená hodnota se zaokrouhluje na dvě desetinná místa a 

zdravotních výkonů obsažené v Seznamu 

zdravotních výkonů nemá přímý dopad do 

nákladů systému v.z.p. To má vždy až 

příslušná úhradová vyhláška. V této vyhlášce 

musí být zřejmý způsob stanovení počtu bodů. 

Daný parametr s vyjádřením slova 

„minimálně“ by nebylo možno jakkoli 

vypočítat nebo jinak nastavit a zdravotní 

pojišťovny by se v tomto ohledu nemohly od 

stanoveného způsobu výpočtu odchýlit tak, že 

by každá libovolně a v různé výši (podle 

situace jednotlivých zdravotních pojišťoven) 

dotčenou proměnou měnila. Umožnit, „aby 

bylo v budoucnu možné v návaznosti na růst 

ekonomiky a dostupné finanční prostředky 

valorizovat cenu práce nositelů výkonů i nad 

míru inflace,“ tedy přísluší výhradně úhradové 

vyhlášce. 
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použije se v době od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku, 

pro který byla stanovena.“ 

 

Zdůvodnění: 

Charita ČR se připojuje k návrhu ČLK a navrhuje úpravu textu Kapitoly 9, 

která upravuje chyby a od roku 2023 v praxi umožní bezproblémovou 

realizaci navýšení osobních nákladů nositelů výkonů minimálně o míru 

inflace. 

 

Původní návrh počítá s tím, že bude hodnota navýšení Xi určována až 

v průběhu kalendářního roku, pro který má navýšení platit. Konkrétně je 

z návrhu předloženého ministerstvem zdravotnictví patrné, že hodnota Xi pro 

rok 2023 by měla být stanovena k 1. červenci 2023. Toto řešení je pro praxi 

zcela nevhodné, jelikož poskytovatelé musí vykazovat navýšenou bodovou 

hodnotu výkonů již od 1. ledna daného roku.  

 

Charita ČR navrhuje pro určení hodnoty Xi stejný postup, který je stanoven 

pro určování hodnoty minutové režijní sazby v Kapitole 7 vyhlášky č. 

134/1998 Sb. Hodnota navýšení Xi se pro rok 2023 určí k 1. 7. 2022 tak, že se 

hodnota Xi pro rok 2022 navýší o míru inflace za rok 2021. K hodnotě Xi se 

nepřičítá míra inflace, ale výsledek součinu hodnoty Xi a inflace, proto byla 

slova „se přičte“ nahrazena slovy „se navýší“. Ten samý princip se uplatní 

pro další kalendářní roky. 

 

Charita ČR navrhuje, aby text týkající se navýšení hodnoty Xi o míru inflace 

obsahoval slovo „minimálně“. Toto znění umožní, aby bylo v budoucnu 

možné v návaznosti na růst ekonomiky a dostupné finanční prostředky 
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valorizovat cenu práce nositelů výkonů i nad míru inflace.  

 

Připomínka je zásadní. 

 

 K novelizačnímu bodu 17 – Kapitola 103 – diabetologie, výkony 

13081 OPTIMALIZACE NASTAVENÍ INZULÍNOVÉ PUMPY, 

13082 VYŠETŘENÍ PACIENTA S RIZIKEM PORUCHY 

ROZPOZNÁVÁNÍ HYPOGLYKÉMIE a 13083 NASTAVENÍ 

BOLUSOVÉHO KALKULÁTORU PRO FLEXIBILNÍ 

DÁVKOVÁNÍ INZULÍNU 

 

− 13081 OPTIMALIZACE NASTAVENÍ INZULÍNOVÉ PUMPY-

nesouhlasíme se zařazením do novely SZV na r. 2021. 

 
Odůvodnění: Máme za to, že bylo doposud řešeno v rámci klinických 

vyšetření; péče je již poskytována, lze řešit úhradově. VZP se při hlasování 

PS SZV dne 5. 3. 2020 zdržela hlasování. 

 

− 13082 VYŠETŘENÍ PACIENTA S RIZIKEM PORUCHY 

ROZPOZNÁVÁNÍ HYPOGLYKÉMIE-nesouhlasíme se 

zařazením do novely SZV na r. 2021. 

 
Odůvodnění: Máme za to, že bylo doposud řešeno v rámci klinických 

vyšetření; péče je již poskytována, lze řešit úhradově. VZP se při hlasování 

PS SZV dne 5. 3. 2020 zdržela hlasování. 

  

− 13083 NASTAVENÍ BOLUSOVÉHO KALKULÁTORU PRO 

NEAKCEPTOVÁNO 

Výkony byly řádně předloženy, projednány 

a schváleny na jednání pracovní skupiny, není 

důvod, aby tyto výkony nebyly zařazeny do 

systému úhrad z veřejného zdravotního 

pojištění. 
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FLEXIBILNÍ DÁVKOVÁNÍ INZULÍNU - nesouhlasíme se 

zařazením do novely SZV na r. 2021. 

 
Odůvodnění: Máme za to, že bylo doposud řešeno v rámci klinických 

vyšetření; péče je již poskytována, lze řešit úhradově. VZP se při hlasování 

PS SZV dne 5. 3. 2020 zdržela hlasování.  

 

Připomínka je zásadní. 

 

 K novelizačnímu bodu 22 – Kapitola 205 – pneumologie a ftizeologie, 

výkony 25024 POSOUZENÍ KLINICKÉ A RADIOLOGICKÉ 

DOKUMENTACE PNEUMOLOGEM ZA ÚČELEM ZMĚNY DIAGNÓZY 

BEZ PŘÍTOMNOSTI PACIENTA a 25025 POSOUZENÍ KLINICKÉ A 

RADIOLOGICKÉ DOKUMENTACE PNEUMOLOGEM ZA ÚČELEM 

VYJÁDŘENÍ SE K PODEZŘENÍ NA INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ PLIC 

/TBC/ A NASTAVENÍ EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ, BEZ 

PŘÍTOMNOSTI PACIENTA 

 

− 25024 POSOUZENÍ KLINICKÉ A RADIOLOGICKÉ 

DOKUMENTACE PNEUMOLOGEM ZA ÚČELEM ZMĚNY 

DIAGNÓZY BEZ PŘÍTOMNOSTI PACIENTA – nesouhlasíme se 

zavedením tohoto výkonu. 

 

Odůvodnění: Důvod k zavedení nových výkonů s tím, že snímek posuzuje 

radiolog L1, nepovažujeme za dostatečný (hrozba, že pacient se bude 

diagnostikovat jen posíláním systémem PACS); chybí vyjádření odb. 809. 

VZP se při hlasování PS SZV dne 5. 3. 2020 zdržela hlasování.  

NEAKCEPTOVÁNO 

Výkony byly řádně předloženy, projednány 

a schváleny na jednání pracovní skupiny, není 

důvod, aby tyto výkony nebyly zařazeny do 

systému úhrad z veřejného zdravotního 

pojištění.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVQEN9DW)



 

 

− 25025 POSOUZENÍ KLINICKÉ A RADIOLOGICKÉ 

DOKUMENTACE PNEUMOLOGEM ZA ÚČELEM 

VYJÁDŘENÍ SE K PODEZŘENÍ NA INFEKČNÍ 

ONEMOCNĚNÍ PLIC /TBC/ A NASTAVENÍ 

EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ, BEZ PŘÍTOMNOSTI 

PACIENTA – nesouhlasíme se zavedením tohoto výkonu. 

 
Odůvodnění: Důvod k zavedení nových výkonů s tím, že snímek posuzuje 

radiolog L1, nepovažujeme za dostatečný (hrozba, že pacient se bude 

diagnostikovat jen posíláním systémem PACS); chybí vyjádření odb. 809. 

VZP se při hlasování PS SZV dne 5. 3. 2020 zdržela hlasování.  

 

Připomínka je zásadní. 

 

 K novelizačnímu bodu 37 – Kapitole 534 – cévní chirurgie – skupina 3, 

výkony 54120 ANEURYSMA BŘIŠNÍ AORTY (NÁHRADA 

BIFURKAČNÍ PROTÉZOU) NEBO RUPTURA BŘIŠNÍ AORTY a 54130 

ANEURYSMA BŘIŠNÍ AORTY NEBO PÁNEVNÍ TEPNY 

INFRARENÁLNÍ (NÁHRADA TUBULÁRNÍ PROTÉZOU) NEBO 

POSTIŽENÍ VISCERÁLNÍCH NEBO RENÁLNÍCH TEPEN a k jejich 

odůvodnění 

 

V návrhu vyhlášky je navržena změna v popisech výkonů č. 54120 a 54130, a 

to ze stávajícího znění „Výkon je prováděn v centrech vysoce specializované 

komplexní kardiovaskulární péče“ na „Výkon je prováděn v centrech vysoce 

specializované kardiovaskulární péče“ (vypuštění slova „komplexní“).  S 

 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

Na základě vyjádření/souhlasu a návrhu 

zdravotních pojišťoven a odborníků na 

kardiovaskulární péči bude úprava popisů 

zařazena do novely vyhlášky s tím, že popis 

bude rozšířen ve smyslu „Výkon se provádí v 

centrech vysoce specializované komplexní 

kardiovaskulární péče a v centrech vysoce 

specializované kardiovaskulární péče.“ 
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navrženou úpravou a jejím zařazením do novely SZV na r. 2021 

nesouhlasíme. 

 

Odůvodnění: Navrhovaná změna neprošla příslušnou platformou  - tedy PS 

k SZV. Jedná se o dost zásadní změnu mj. i z hlediska smluvní politiky 

zdravotní pojišťovny, která však nebyla diskutována. Navíc upozorňujeme, že 

takto formulovanou změnou nedochází k vyjasnění ale spíše znepřehlednění 

situace a ani důvodová zpráva toto neobjasňuje. V současné chvíli totiž 

existují jasně definovaná (a to i názvem) CENTRA VYSOCE 

SPECIALIZOVANÉ KOMPLEXNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PÉČE PRO 

DOSPĚLÉ, CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ KOMPLEXNÍ 

KARDIOVASKULÁRNÍ PÉČE PRO DĚTI a CENTRA VYSOCE 

SPECIALIZOVANÉ KARDIOVASKULÁRNÍ PÉČE ustavená dle zákona č. 

372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.  

Není jasné, zda záměrem bylo péči rozšířit na všechny typy center anebo 

naopak přesměrovat z „CENTER KOMPLEXNÍCH“ pouze na CENTRA 

VYSOCE SPECIALIZOVANÉ KARDIOVASKULÁRNÍ PÉČE. 

Navrhovaná úprava popisu odpovídá směřování péče pouze na pracoviště 

nižšího typu tedy uváděná CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ 

KARDIOVASKULÁRNÍ PÉČE, což není zcela logické. Odpovídá tomu 

však i text Odůvodnění: „Výkony se provádí v centrech vysoce specializované 

kardiovaskulární péče, nikoliv v centrech vysoce specializované 

KOMPLEXNÍ kardiovaskulární péče.“   

V případě plánovaných výkonů je nutné trvat na poskytování takové péče 

pouze v Centrech vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče 

(výkon 54130 je elektivní). V případě provedení výkonu 54120, který lze 

vykázat i při akutní ruptuře břišní aorty, musí poskytovatel zdravotních 

služeb, který není v seznamu vysoce specializovaných poskytovatelů 

komplexní kardiovaskulární péče, požádat RL o výjimečné vykázání výkonu 
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prostřednictvím žádanky VZP 21. V případě akutního zdravotního stavu, lze 

se zdůvodněním požádat i zpětně. Je to obvyklý postup povolení urgentních 

výkonů v případech, kdy poskytovatel musí provést výkon, který nemá 

v Příloze č. 2. nasmlouvaný. 

 

Připomínka je zásadní. 

 

 K novelizačnímu bodu 38, Kapitole 505 – kardiochirurgie, výkon 

55030 KOMPLEXNÍ AMBULANTNÍ KONTROLA PACIENTA 

S IMPLANTOVANOU DLOUHODOBOU MECHANICKOU 

SRDEČNÍ PODPOROU NEBO NÁHRADOU 
 

Navrhujeme výkon odstranit z návrhu vyhlášky pro rok 2021.  

 

Odůvodnění: U výkonu nebyl dořešen nákladný ZUM – hrozí např. duplicity 

při poskytnutí ZUM při zavedení léčby a pak znovu při kontrole, kterou 

reprezentuje právě předmětný výkon (proběhlo jednání s dodavatelem ZUM, 

zatím však bez jasného výsledku) – bez vyřešení ZUM nelze dle našeho 

názoru výkon upravit v SZV pro r. 2021.  

Na tento problém bylo ze strany VZP upozorněno na PS k SZV MZ ČR 

v rámci jak pracovního projednávání výkonu, tak při jednání s hlasováním 

o daném výkonu. VZP navrhovala i variantu příslušného výkonu bez 

problematického ZUM, avšak bez úspěchu. Proto VZP v souladu se svým 

stanoviskem hlasovala dne 5. 3. 2020 na PS SZV proti zavedení tohoto 

výkonu v navrhovaném znění.    

 

Připomínka je zásadní. 

 

NEAKCEPTOVÁNO 

Součástí vyhlášky je pouze informace, zda 

výkon ZUM obsahuje či nikoliv. Tento výkon 

ZUM obsahuje. Konkrétní ZUM si řeší 

zdravotní pojišťovny a odborné společnosti 

separátně. Není důvod, aby výkon nebyl 

zařazen do systému úhrad z veřejného 

zdravotního pojištění. 
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 K novelizačnímu bodu 40, Kapitoly 537 – hrudní chirurgie – skupina 

3, výkony 57267 ROBOTICKY ASISTOVANÁ THYMEKTOMIE a 

57269 ROBOTICKY ASISTOVANÁ RESEKCE PLIC 
 

− 57267 ROBOTICKY ASISTOVANÁ THYMEKTOMIE – 

nesouhlasíme se zavedením tohoto výkonu. 

 

Odůvodnění: Není dořešena koncepce robotické chirurgie; VZP se při 

hlasování na PS SZV dne 5. 3. 2020 zdržela hlasování.  

 

− 57269 ROBOTICKY ASISTOVANÁ RESEKCE PLIC – 

nesouhlasíme se zavedením tohoto výkonu. 

 

Odůvodnění: Není dořešena koncepce robotické chirurgie; ve věci péče 

pokrývající výkon ROBOTICKY ASISTOVANÁ RESEKCE PLIC – již 

existuje VZP výkon. VZP se při hlasování PS SZV dne 5. 3. 2020 zdržela 

hlasování. 

 

 

NEAKCEPTOVÁNO 

Výkony byly řádně předloženy, projednány 

a schváleny na jednání pracovní skupiny, není 

důvod, aby tyto výkony nebyly zařazeny do 

systému úhrad z veřejného zdravotního 

pojištění. Roboticky asistované výkony se již 

standardně zařazují do seznamu zdravotních 

výkonů.  

 K novelizačnímu bodu 58, Kapitoly 817 – laboratoř klinické cytologie, 

výkony 95202 – VYŠETŘENÍ PŘÍTOMNOSTI NUKLEOVÉ 

KYSELINY VYSOCE RIZIKOVÝCH TYPŮ HPV 

V CERVIKÁLNÍM STĚRU – NEGATIVNÍ NÁLEZ a 95203 

VYŠETŘENÍ PŘÍTOMNOSTI NUKLEOVÉ KYSELINY VYSOCE 

RIZIKOVÝCH TYPŮ HPV V CERVIKÁLNÍM STĚRU – 

POZITIVNÍ NÁLEZ 
 

NEAKCEPTOVÁNO 

Výkony byly řádně předloženy, projednány 

a schváleny na jednání pracovní skupiny. 

Současně je k výkonům připravována 

aktualizace metodiky k provádění screeningu 

nádorů děložního hrdla. 
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− 95202- VYŠETŘENÍ PŘÍTOMNOSTI NUKLEOVÉ KYSELINY 

VYSOCE RIZIKOVÝCH TYPŮ HPV V CERVIKÁLNÍM 

STĚRU – NEGATIVNÍ NÁLEZ 

− 95203 VYŠETŘENÍ PŘÍTOMNOSTI NUKLEOVÉ KYSELINY 

VYSOCE RIZIKOVÝCH TYPŮ HPV V CERVIKÁLNÍM 

STĚRU – POZITIVNÍ NÁLEZ 

 

Nesouhlasíme se zavedením těchto výkonů do SZV bez aktualizace metodiky 

k provádění screeningu nádorů děložního hrdla. 

 

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že výkony mají být součástí postupu v rámci 

screeningu nádorů děložního hrdla, je provádění těchto výkonů podmíněno 

vydáním aktualizované metodiky k provádění screeningu nádorů děložního 

hrdla (Kritéria a podmínky programu pro screening karcinomu děložního 

hrdla v ČR) ve Věstníku MZ ČR. V aktuálně platné metodice k provádění 

screeningu nádorů děložního hrdla (Věstník MZ ČR, částka 07/2007) tyto 

výkony zatím nejsou ukotveny. Do SZV lze výkony zařadit až po zveřejnění 

nové aktualizované metodiky k provádění screeningu nádorů děložního hrdla 

ve Věstníku MZČR. 

 
Připomínka je zásadní. 

 

 K novelizačnímu bodu 41, Kapitole 603 – gynekologie a porodnictví, 

výkony 63411 SCREENINGOVÉ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ 

VE 20. až 22. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ, 63413 SCREENINGOVÉ 

ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ VE 30. až 32. TÝDNU 

TĚHOTENSTVÍ a 63415 SUPERKONZILIÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ 

VYŠETŘENÍ V PRŮBĚHU PRENATÁLNÍ PÉČE 

NEAKCEPTOVÁNO 

Výkony byly řádně předloženy, projednány 

a schváleny na jednání pracovní skupiny. 
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− 63411 SCREENINGOVÉ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ VE 

20. až 22. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ 

− 63413 SCREENINGOVÉ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ VE 

30. až 32. TÝDNU TĚHOTENSTVÍ 

− 63415 SUPERKONZILIÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ 

V PRŮBĚHU PRENATÁLNÍ PÉČE 

 

S výjimkou navrhované změny OF požadujeme ponechat stávající 

(nyní platné) znění výkonů.  

 

Odůvodnění: VZP úhradu péče řeší balíčkovou formou, v níž jsou tyto 

výkony již kalkulovány; od 1. 1. 2020 tyto kódy ambulantní gynekolog 

vykazuje jen jako signální kód s hodnotou 0 Kč, protože cena výkonu 

je zahrnutá do VZP balíčku pro II. Resp. III. Trimestr. Náplň péče, 

obsažená v předmětných výkonech se revizí výkonu nezvyšuje a dříve 

byla péče standardně vykazována v rámci původní časové dotace. 

Zjednodušený popis, resp. Obsah a rozsah výkonu 63411 tak, jak je 

nyní nově navržen v registračním listu, naopak může budit dojem, že 

obsah péče vykázané tímto výkonem není tak podrobný, jako obsah 

péče výkonu před revizí. Současně tedy požadujeme ponechat i 

stávající (nyní platné) znění registračních listů. 

 

V souladu se svým stanoviskem VZP hlasovala dne 5. 3. 2020 na PS 

SZV proti zavedení těchto výkonů v navrhovaném znění.    

 
Připomínka je zásadní. 

 
 K novelizačnímu bodu 61, Kapitole 902 – fyzioterapeut, 21225 

INDIVIDUÁLNÍ KINEZIOTERAPIE II. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Výkon byl řádně předložen, projednán 
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Výkon 21225 INDIVIDUÁLNÍ KINEZIOTERAPIE II. navrhujeme ponechat 

v původním znění s ohledem na skutečnost, že navržené změny by způsobily 

velký nárůst nákladů. 

 

Odůvodnění: V příloze v Kapitole 902 – fyzioterapeut se v popisu výkonu č. 

21225 text „K1“ nahrazuje textem „K2“, ve sloupci INDX se číslo „1“ 

nahrazuje číslem „2“ a slova „Body 37“ se nahrazují slovy „Body 91“. 

Navržená změna způsobí značný nárůst nákladů na hrazené služby 

fyzioterapeutů. Doporučujeme proto ponechat v původním znění nebo odložit 

účinnost úpravy nejméně o 1 rok. 

 
Připomínka je zásadní. 

 

a schválen na jednání pracovní skupiny. 

 K novelizačnímu bodům 63 a 64, Kapitola 913 – ošetřovatelská péče v 

sociálních službách 
 

Nesouhlasíme s úpravou výkonů odbornosti 913 a se zařazením nového 

výkonu 06641 ODSÁVÁNÍ SEKRETU Z DÝCHACÍCH CEST  

 

Odůvodnění: Máme za to, že úprava materiálových výkonů sesterských 

odborností má probíhat systémově - nejdříve úprava materiálových výkonů 

pro odbornost 925 a až po všeobecném konsensu s tímto řešením se následně 

promítnou změny i do materiálových výkonů ostatních odborností. Výkony 

odbornosti 925 nebyly konsensuálně dořešeny a změny výkonů odbornosti 

913 tak byly navrženy předčasně. V souladu s tímto postojem VZP hlasovala 

proti uvedeným změnám na příslušné platformě – PS k SZV MZ ČR dne 5. 3. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Výkon byl řádně předložen, projednán 

a schválen na jednání pracovní skupiny. 
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2020.  

 

Připomínka je zásadní. 

 

 K novelizačnímu bodům 69 až 80, Kapitola 925 – domácí péče 
 

Nesouhlasíme s navrhovanými změnami výkonů. 

 

Odůvodnění: Navrhované výkony byly projednány na příslušné PS k SZV 

MZ ČR dne 5. 12. 2019, přičemž tyto návrhy PS SZV neschválila a VZP 

rovněž hlasovala proti uvedeným změnám. Dané výkony byly projednávány 

opakovaně, ale nedošlo ke konsensu.  Přestože výkony odbornosti 925 nebyly 

několik let novelizovány, což je uváděný důvod zástupců poskytovatelů 

odbornosti 925 k předložení návrhu změn předmětných výkonů, tak tato 

skutečnost byla zohledněna jinak, a to úhradovým mechanismem – v roce 

2019 byl segment domácí ošetřovatelské péče navýšen o jednu třetinu 

finančních prostředků. Nárůst bodové hodnoty v roce 2021 v kombinaci s 

nárůstem bodové hodnoty v roce 2020 by do tohoto segmentu přinesl 

nesrovnatelně vyšší objem finančních prostředků než do jiných segmentů. Z 

tohoto důvodu trvá nesouhlasné stanovisko VZP s předkládanými změnami 

daných výkonů.  

 

Připomínka je zásadní. 

 

NEAKCEPTOVÁNO 

Výkony byly aktualizovány ve spolupráci se 

zástupci odborné společnosti. Výkony nebyly 

několik let novelizovány a je ve 

veřejném zájmu, aby materiálové položky 

těchto výkonů byly zkalkulovány na reálnou 

cenu. 

 Nad rámec návrhu vyhlášky uplatňujeme následující připomínku, a to 

ke kapitole 535 kardiochirurgie, výkony 55220 JEDNODUCHÝ VÝKON 

NEAKCEPTOVÁNO 

Takovýto návrh nebyl diskutován se zástupci 
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NA SRDCI-PRIMOOPERACE a 55230 KOMBINOVANÝ 

CHIRURGICKÝ VÝKON NA SRDCI A HRUDNÍ AORTĚ-

PRIMOOPERACE. 

 

− 55220 JEDNODUCHÝ VÝKON NA SRDCI-PRIMOOPERACE  

− 55230 KOMBINOVANÝ CHIRURGICKÝ VÝKON NA SRDCI 

A HRUDNÍ AORTĚ-PRIMOOPERACE 

 
U obou výkonů navrhujeme změnit omezení místem z OM S, které je 

ve stávajícím znění vyhlášky, na OM SH. 

 

Odůvodnění: 

Přestože mají nyní výkony v textu vyhlášky omezení pouze S, jde 

jednoznačně o péči, kterou lze provádět a vykázat pouze za hospitalizace.  

 

Připomínka je zásadní. 

 

odborné společnosti a je předkládán nad rámec 

této novely. 

MINISTERSTVO 

PRŮMYSLU A 

OBCHODU 

K návrhu vyhlášky 

1. Čl. I - v úvodní větě doporučujeme nahradit text „č…./2019 Sb.“ textem 

„č. 259/2020 Sb.“. 

 

Připomínka je doporučující. 

 

AKCEPTOVÁNO 

 K odůvodnění Ad 2) 
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2. Str. 41, odůvodnění k novelizačnímu bodu 1 - označení kapitoly 

doporučujeme sladit s jejím označením v textu návrhu vyhlášky.  

3. Str. 51 - upozorňujeme na chybějící odůvodnění novelizačního bodu 52, 

které navrhujeme doplnit. 

 

Připomínka je doporučující. 

 

AKCEPTOVÁNO 

 

Ad 3) 

VYSVĚTLENO  

Bod 52 (po přečíslování provedeném v rámci 

úprav po meziresortním připomínkovém řízení 

bod 53) nechybí, je uveden společně s body 33 

– 36.  

 K platnému znění 

4. Z důvodu přehlednosti dokumentu by bylo vhodné do platného znění 

doplnit chybějící číslování stránek. 

5. Text platného znění s vyznačením navrhovaných změn doporučujeme 

sjednotit s textem návrhu vyhlášky (nesoulad je např. u textu novelizačního 

bodu 72 návrhu vyhlášky – výkon 06327). 

 

Připomínka je doporučující. 

 

AKCEPTOVÁNO 

ČESKÁ 

LÉKARNICKÁ 

KOMORA 

Česká lékárnická komora (ČLnK) navrhuje, aby byl do návrhu vyhlášky 

doplněn tento výkon:  

 

05780 Individuální konzultace s pacientem zaměřená na zhodnocení 

lékového záznamu v lékárně 

 

Odůvodnění: 

NEAKCEPTOVÁNO 

Výkon byl řádně předložen odbornou 

společností a projednán na jednání v březnu 

2020. Na tomto jednání byl schválen, protože 

dosud nebyl účinný lékový záznam. Po 

účinnosti „lékového záznamu“ však byl výkon 

znovu otevřen a je ve fázi projednávání podle 

standardního postupu pracovní skupiny. Dosud 

však není shoda na finální podobě, na kterém 
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Výkon směřuje k zajištění účelného čerpání prostředků veřejného 

zdravotního pojištění.  Cílem výkonu je hodnotit účelnou farmakoterapii 

pacienta za pomocí lékového záznamu pacienta se zaměřením na identifikaci 

a návrh řešení vybraných lékových problémů a podporu adherence léčby.  

 

Lékový problém (z angl. drug-related problem) je jakýkoliv problém spojený 

s farmakoterapií, resp. událost nebo okolnost spojená s farmakoterapií, která 

skutečně nebo potenciálně brání v dosažení zamýšlených zdravotních 

výsledků. 

 

Nežádoucí účinek léčiv (Adverse drug reaction - ADR), nežádoucí léková 

událost (Adverse drug event - ADE) či lékový problém (Drug related 

problem – DRP) jsou nerozlučně spjaty s užíváním léčiv. Dle recentní 

metaanalýzy jsou ADR důvodem hospitalizace přibližně u každého desátého 

seniora (Oscanoa, 2017). Dle francouzské studie na dospělé populaci, v níž 

bylo sledováno celkem 743 přijetí na jednotku intenzivní péče, bylo 173 

(23,3 %) přijetí z důvodu ADE. Více než polovině z těchto ADE se dalo 

předcházet (13,7 vs 9,6 %). Pacienti, jejichž důvod přijetí byly ADE (102 

pacientů), kterým se dalo předcházet, strávili na jednotce intenzivní péče 

celkem 528 dní a náklady na jejich hospitalizaci činily 747 651 Euro (Jolivot, 

2016). Podobných výsledků bylo dosaženo i v menší studii provedené 

v České republice, kde polékové hospitalizace činily 11,5 % ze všech 

hospitalizací na III. Interní gerontometabolickou kliniku Fakultní nemocnice 

Hradec Králové (Očovská, 2018). Při konzultační činnosti identifikovali 

němečtí veřejní lékárníci DRP u více než 20 % pacientů (Lewinski, 2010). 

Přibližně 1 DRP/pacienta byl identifikován při poskytování individuálních 

konzultací v české lékárně pacientům s nadváhou nebo obezitou (Dobrucká, 

2012). Po dobu 7 měsíců roku 2016 byla ve spolupráci s Českou lékárnickou 

komorou a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou realizována studie zaměřená 

by byl jednomyslný koncensus členů pracovní 

skupiny. 
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na detekci a řešení DRP v rámci individuálních konzultací poskytovaných 

pacientům v 19 lékárnách v ČR. Identifikováno bylo 2,7 DRP (Doseděl, 

2017). 

 

Model individuálních konzultací představuje vhodný prostředek ke 

zhodnocení lékového záznamu. Individuální konzultace s pacientem 

v lékárně jsou prováděny v prostoru lékárny, který zaručuje klidný a diskrétní 

pohovor lékárníka s pacientem (mimo prostor pro dispenzaci léčiv). Lékárník 

řízeným pohovorem zjišťuje relevantní informace týkající se pacienta: 

základní osobní údaje pacienta (tj. jméno, pohlaví, věk, kontaktní údaje), 

profil pacienta (tj. údaje o zaměstnání, sociální zázemí, údaje o 

onemocněních v rodině, osobní charakteristika, alergie, životní styl, vztah 

pacienta k léčbě aj.) a zejména lékový profil pacienta včetně adherence 

pacienta k léčbě. Pomocí získaných informací a analýzy lékového záznamu 

pacienta dokáže identifikovat rizikové faktory ovlivňující bezpečnost a 

účinnost farmakoterapie. Tento nástroj je vhodný především u 

polymorbidních pacientů a pacientů užívajících složitá dávkovací schémata 

nebo polyfarmakoterapii. Během dispenzace v lékárně není možné u těchto 

pacientů vyhodnotit všechny aspekty a rizika pro nedostatek času a 

informací. 

 

Praktický lékař se elektronickou nebo písemnou formou obrátí na lékárníka a 

požádá jej se souhlasem pacienta o individuální konzultaci v lékárně 

zaměřenou na zhodnocení farmakoterapie v lékovém záznamu pacienta. 

 

Lékárník v konzultační místnosti nebo k tomuto účelu upraveném prostoru 

lékárny (dle vyhlášky č. 92/2012) zjišťuje za pomocí lékového záznamu 

pacienta a řízeným rozhovorem s pacientem relevantní informace týkající se 
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pacienta: základní osobní údaje pacienta (tj. jméno, pohlaví, věk, kontaktní 

údaje), profil pacienta (tj. údaje o zaměstnání, sociální zázemí, údaje o 

onemocněních v rodině, osobní charakteristika, alergie, životní styl, vztah 

pacienta k léčbě aj.) a zejména lékový profil pacienta včetně adherence 

pacienta k léčbě.  

 

Dalším krokem je vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti užívané 

farmakoterapie s cílem identifikace a návrhu řešení lékových problémů, které 

jsou v kompetenci lékárníka. Přitom se zaměřuje především na: 

1. Identifikaci vybraných rizikových oblastí v lékovém záznamu 

pacienta, zejména na 

a) duplicitní farmakoterapii včetně kombinací léčiv se shodným 

nebo podobným farmakologickým účinkem, 

b) klinicky závažné lékové interakce, 

c) klinicky závažné nežádoucí účinky, 

d) kontraindikaci nebo nevhodné léčivo z důvodu věku, pohlaví, 

jiného onemocnění pacienta, 

e) časování léčiva, velikost dávky (nezvykle nízké nebo 

vysoké), délku užívání (nezvykle dlouhá nebo krátká doba 

léčby). 

2. Hodnocení a podporu správného užívání a podávání léčivých 

přípravků (např. správná aplikace složitých lékových forem). 

3. Hodnocení a zvyšování adherence pacienta k léčbě. 

Do výkonu se započítává práce s lékovým záznamem pacienta, vlastní 

rozhovor s pacientem a dále zhodnocení a vytvoření záznamu do 

dokumentace v lékárně (konzultační formulář). 
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Výkon končí zápisem do dokumentace v lékárně (konzultační formulář) a 

předáním zprávy z konzultace elektronickou nebo písemnou formou 

praktickému lékaři, což bude lékárníkem provedeno nejpozději do 24 hodin 

od zahájení individuální konzultace s pacientem. 

 

Připomínka je zásadní. 

 

MINISTERSTVO 

VNITRA 

 

Připomínka legislativně technického charakteru: 

 

K čl. I:  

1. S ohledem na přijatou novelu vyhlášky č. 134/1998 Sb. doporučujeme v 

úvodní větě text „…/2019“ nahradit textem „259/2020“. 

2. V úvodní větě článku je uvedeno, že dochází ke změně přílohy. Slova 

„příloze v“ v jednotlivých novelizačních bodech jsou tedy nadbytečná a 

doporučujeme je vypustit. 

 

 

 

 

 

AKCEPTOVÁNO 

 

NEAKCEPTOVÁNO 

Z hlediska legislativní techniky je postupováno 

stejně jako ve všech předchozích novelizacích 

vyhlášky, kde jsou slova „v příloze“ uváděna v 

každém novelizačním bodu. 

MPSV Nad rámec návrhu 

Ke znění samotného předloženého návrhu nemá MPSV výhrady. Naše 

připomínka však akcentuje souvislost předloženého návrhu vyhlášky s 

vyhláškou o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a 

regulačních omezení pro rok 2021. Tato vyhláška byla již projednána a 

autorizována dne 22. 10. 2020. Vzhledem k této skutečnosti důrazně 

NEAKCEPTOVÁNO 

Novela vyhlášky obsahuje a zohledňuje 

deklarované navýšení platů o 10 % od 1. 1. 

2021. Je zařazena nová Kapitola 9. 
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upozorňujeme, že nyní předložený návrh novely vyhlášky č. 134/1998 Sb. v 

oblasti odbornosti 913 plně nezohledňuje deklarované navýšení platů o 10 % 

od 1. 1. 2021. Důvodem toho je skutečnost, že již schválená shora uvedená 

vyhláška má nastaveny takové regulační mechanismy, které neumožní 

poskytovatelům tohoto navýšení reálně dosáhnout. 

 

 

ZMOCNĚNKYNĚ 

VLÁDY PRO 

LIDSKÁ PRÁVA 

Obecně: Oceňuji, že do Vyhlášky byl nově zařazen výkon „edukace laktace“. 

K tomu, aby skutečně došlo k zabezpečení kvalitního laktačního poradenství, 

však považuji za nezbytnou jeho úpravu. V návaznosti na Podnět k podpoře 

kojení, který dne 20. 2. 2020 schválila Rada vlády pro rovnost žen a mužů, 

navrhuji přidání nových výkonů s cílem implementovat v českých 

porodnicích program WHO a UNICEF Baby-friendly Hospital Initiative 

2018.  

 

Ve Vyhlášce opětovně absentuje zohlednění zákonem garantovaných 

kompetencí porodních asistentek v možnosti provádět jednotlivé výkony 

související s péčí o ženu v těhotenství, při porodu a v období šestinedělí. Na 

nesoulad Vyhlášky (jakožto podzákonného předpisu) se zákonným 

předpisem, resp. zákonem č. 96/20014 Sb., o nelékařských zdravotních 

povoláních, jsem spolu s tehdejší veřejnou ochránkyní práv upozorňovala již 

v loňském roce. 

 

V návaznosti na tyto připomínky připomínám, že Výbor OSN pro odstranění 

diskriminace žen v roce 2016 vyjádřil znepokojení nad nepřiměřeným 

omezením péče porodních asistentek a jejich nahrazováním péčí lékařů bez 

zdravotního důvodu.  Podle § 6 odst. 2 zákona č. 96/20014 Sb., o 

NEAKCEPTOVÁNO 

Jedná se o připomínku nad rámec návrhu 

novely. Takovéto návrhy nebyly nikde 

předloženy nebo projednány se zástupci MZ. 

Není možné, aby se v rámci vnitřního a 

vnějšího připomínkového řízení zařadilo na 

požádání 13 návrhů výkonů, včetně nových, 

aniž by tyto zásadní změny byly řádně 

projednány s odbornými společnostmi, 

Ministerstvem zdravotnictví a se zdravotními 

pojišťovnami. K navrhovaným úpravám není 

k dispozici ani odhadovaný finanční dopad do 

systému veřejného zdravotnictví. Zákon č. 

48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 

a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 

„zákon č. 48/1997 Sb.“), jasně definuje 

podmínky a pravidla zařazení, změnu či 

vyřazení výkonů ze seznamu zdravotních 

výkonů. V souladu s uvedeným zákonem je na 

ministerstvu zaveden standardní proces 

předkládání a projednávání návrhů výkonů. Co 
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nelékařských zdravotnických povoláních, a podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 

55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných 

pracovníků, porodní asistentka poskytuje a zajišťuje bez odborného dohledu a 

bez indikace základní a specializovanou ošetřovatelskou péči těhotné ženě, 

rodící ženě a ženě do šestého týdne po porodu (včetně samostatného vedení 

fyziologického porodu bez odborného dohledu a bez indikace). 

 

V důvodové zprávě k Vyhlášce je uvedeno, že vznik, změna a případně zánik 

jednotlivých zdravotních výkonů je „výsledkem určitého objektivního vývoje, 

který je podmíněn rozvojem medicíny jako takové a ostatními změnami ve 

zdravotnictví“, a že „je třeba adekvátním způsobem reagovat tak, aby 

vyhláška v maximální dosažitelné míře odpovídala stavu vědeckého poznání a 

požadavku na racionální vynakládání prostředků veřejného zdravotního 

pojištění“. V oblasti péče v souvislosti s porodem však předkládaný materiál 

nereflektuje nejnovější doporučení WHO.1 Definice stávajících zdravotních 

výkonů, případně nemožnost jejich vykázaní i jinými odbornostmi či úplná 

absence některých zdravotních výkonů znemožňuje ženám realizaci práva 

na rozhodování o svém těle a výběru poskytovatele péče. 

 

Níže je navrženo minimum úprav seznamu výkonů, které může přispět tento 

nepříznivý stav aspoň zčásti napravit, podpořit model kontinuální péče 

v těhotenství, při porodu a v šestinedělí a ženám usnadnit realizaci práva na 

výběr poskytovatele zdravotních služeb.  

 

Je však nezbytné, aby nejpozději při nejbližší novelizaci Vyhlášky byl tento 

rozpor s doporučeními WHO reflektován a došlo k hlubší revizi seznamu 

se týče vzniku, zániku, popř. změny 

zdravotních výkonů – jedná se kontinuální 

proces, na kterém se ovšem podle zákona č. 

48/1997 Sb. mohou podílet, nejen Ministerstvo 

zdravotnictví, ale i zdravotní pojišťovny, 

odborné společnosti sdružené v ČLS JEP a 

profesní organizace nebo odborná společnost, 

která sdružuje fyzické osoby s odbornou nebo 

specializovanou způsobilostí vykonávající 

zdravotnické povolání. Odborná společnost 

může kdykoliv předložit návrhy nových 

výkonů, kterými se pracovní skupina bude 

zabývat. Vzhledem k tomu, co je ale v 

připomínce popsáno, jedná se pravděpodobně i 

o stanovení nové koncepce porodů, a to není 

problematika seznamu výkonů. 

Doporučujeme, aby uvedené návrhy byly 

konzultovány s odbornými společnostmi a 

jejich prostřednictvím byly podány v rámci 

standardního procesu a pravidel k projednání 

na ministerstvu. 

 
1 Blíže viz https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250796/9789241549912-eng.pdf?sequence=1 
a https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260178/9789241550215-eng.pdf?sequence=1.  
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výkonů týkajících se úhrady péče v souvislosti s porodem. Perspektivu 

rovnosti žen a mužů bude důležité zohlednit i v dalších segmentech zdravotní 

péče, a potažmo zdravotních výkonech. 

 

Dále upozorňuji, že v oblasti péče v souvislosti s porodem bylo během 

pandemie covid-19 celosvětově i v ČR zaznamenáno zvýšené porušování či 

omezování lidských práv. Ženy jsou rovněž více ohroženy izolací 

a nedostatkem péče. Kvůli současné personální nouzi jsou nyní zavřeny 

i některé porodnice. Význam ambulantně poskytované péče komunitních 

porodních asistentek tak výrazně narůstá.  

 

Jak Sociologický ústav Akademie věd ČR upozornil již při první vlně 

pandemie covid-19, „(v) rámci předporodní a poporodní péče dochází 

k omezování pravidelných prohlídek, v porodnicích jsou ženy častěji a déle 

nechávány o samotě a jsou dříve propouštěny domů. Dřívější odchod do 

domácí péče ale může znamenat komplikaci pro méně majetné rodiny, 

protože následná domácí péče již není hrazena ze zdravotního pojištění.”2 

 

Právě novela úhradové Vyhlášky představuje vhodnou příležitost pro 

zavedení hrazených výkonů porodních asistentek, které naplňují definici 

hrazených služeb podle § 13 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění, a umožní ženám reálnou volbu péče a její dostupnost.  

 

K materiálu  

 

 
2 Blíže viz https://www.soc.cas.cz/aktualita/kdo-pecuje-o-rodinu-v-dobach-pandemie-dopady-protipandemickych-opatreni-na-ceske.  
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Zásadní připomínky: 

 

1) Výkon „02200“ Návštěva novorozence dětskou, popřípadě 

všeobecnou sestrou z ordinace praktického lékaře pro děti 

a dorost (dále jen „PLDD“) rozšířit o možnost provedení 

návštěvy i porodní asistentkou (tedy rozšířit přidáním 

odbornosti 921). 

 

Odůvodnění: 

Péče o novorozence je nedílnou součástí kompetencí porodní asistentky, jak 

je definuje § 6 odst. 2 zákona č. 96/20014 Sb., o nelékařských zdravotních 

povoláních, ve znění pozdějších předpisů. Porodní asistentka je stejně jako 

dětská sestra schopna vyšetřit novorozence, poučit matku o péči o 

novorozence a krmení/kojení. 

 

Rozšíření možnosti provedení tohoto výkonu i porodní asistentkou navíc 

napomůže sanovat nedostatek zdravotnického personálu v souvislosti s covid-

19.  

 

2) Výkon „02210“ Odběr pro novorozenecký screening nebo 

rescreening vrozených vad u novorozence rozšířit o možnost 

odběru pro novorozenecký screening i porodní asistentkou 

(tedy rozšířit přidáním odbornosti 921). 

 
Odůvodnění: 

Výkon je vhodné provést v době 48-72 hodin od narození dítěte, odběr 
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lze provést i ve vlastním sociálním prostředí, v ordinaci PLDD i v ambulanci 

dětského oddělení. Tento screening mají absolvovat všichni novorozenci. 

V případě předčasného propouštění z hospitalizace (před uplynutím 48 hodin 

od narození dítěte) je nutné tento odběr provést ambulantně. Porodní 

asistentky i dětské sestry jsou kompetentní tento odběr pro screening provést. 

 

Rozšíření možnosti provedení této návštěvy i porodní asistentkou navíc 

napomůže kompenzovat nedostatek zdravotnického personálu v souvislosti 

s covid-19. 

 

3) U výkonu „22113“ Vyšetření krevní skupiny ABO Rh (D) 

u novorozence zaměnit omezení frekvencí z 1/1 za hospitalizaci 

za 1/1 za život.  

 

Odůvodnění: 

Krev k testování může být odebrána i po porodu i ve vlastním sociálním 

prostředí, tedy není vhodné vázat výkon na hospitalizaci (po porodu ve 

vlastním sociálním prostředí navíc nemusí k hospitalizaci vůbec dojít). 

 

4) U výkonu „31130“ Přijetí doprovodu dítěte změnit dobu trvání 

a popis výkonu dle níže uvedeného návrhu (navrhované změny 

jsou zvýrazněny). 

 

Doba 

trvání 
20 10 
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Popis 

Jedná se o akutní nebo plánované přijetí matky (otce) 

doprovodu do ústavní péče za účelem doprovodu nemocného 

hospitalizovaného dítěte nebo kojící matky. Jde také 

o propuštění z ústavní péče.  
 

Čím výkon 

začíná 

Vyšetřením matky Poučením doprovodu po vstupu do ordinace 

před jejím jeho přijetím (nebo před propuštěním) na oddělení.  
 

Obsah a 

rozsah 

výkonu 

 

Výkon slouží pro přijetí nebo propuštění matky provázející 

nemocné dítě doprovodu hospitalizovaného dítěte. Jeho 

součástí je stručná anamnéza se zaměřením na anamnézu 

epidemiologickou, sociální, perinatální, ev. laktační (u kojících 

žen). Vyšetření matky na Dotaz na aktuální zdravotní stav 

především za účelem odhalení akutního respiračního 

onemocnění, kožních onemocnění zvláště staphylodermií. 

Změření TK, odebrání biologického materiálu (výtěry z krku, 

stolice), vV indikovaných případech odeslání matky doprovodu 

ke konziliárnímu vyšetření příslušným odborníkem. Nedílnou 

součástí vyšetření je poučení matky doprovodu o nemocničním 

režimu, racionální výživě a zásadách péče o dítě na oddělení.  
 

Čím výkon 

končí 

Odchodem lékaře od matky doprovázející dítě matky 

doprovodu dítěte, administrativní činností související 

s výkonem (vystavení příjmové či propouštěcí zprávy, vystavení 

formulářů na pracovní neschopnost či OČR, vypsání povinných 

hlášení.). 

 

Odůvodnění: 

V současné době není dítě doprovázeno jen kojící matkou, ale často se jedná 
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o jiné doprovázející osoby (jiné příbuzné), pěstouny apod., proto je vhodné 

nahradit výrazy matka/otec pojmem doprovod. 

Pojem nemocné dítě je vhodné nahradit přesnějším pojmem hospitalizované 

dítě. 

Namísto klinického vyšetření doprovodu dítěte lékařem (pediatrem) včetně 

měření tlaku či provádění výtěrů je vhodnější vést rozhovor s cílenými dotazy 

na odhalení potenciálních rizik (infekcí u doprovodu). V případě potřeby je 

pak možné doprovod poslat k vyšetření lékařem pro dospělé. Z tohoto 

důvodu je pak také možné zkrátit dobu trvání výkonu z 20 minut na 10 minut 

(a snížit tak i bodové ohodnocení výkonu). 

Tento výkon by neměl být omezen frekvencí, protože doprovodné osoby se u 

hospitalizovaného dítěte mohou opakovaně měnit dle aktuálních možností 

rodiny. 

V praxi je příjem i propuštění doprovázející osoby pouze administrativní 

záležitost, dotazem se samozřejmě musí zjistit (a také zjišťuje), zda je (či 

není) doprovázející osoba zdravá, a podle toho je pak dále postupováno. 

Ovšem je zbytečné, aby probíhalo klasické interní vyšetření doprovázející 

osoby (tedy anamnéza, změření tlaku, hmotnosti, poslech srdce, plic, pohmat 

břicha, prohlédnutí kůže atd.). Doprovázející osobě nejsou poskytovány 

zdravotní služby, jen administrativní - poučení o chodu oddělení, vystavení 

pracovní neschopnosti a „hotelové“ (tedy ubytování, strava - přiměřená 

jejímu zdravotnímu stavu a přáním - např. strava výživná pro kojící matky, 

strava běžná nebo vegetariánská či bezlepková). 

V praxi se u jednoho dítěte během jedné hospitalizace prostřídá i několik 

členů a členek rodiny, a to v různých denních i nočních hodinách. Při běžném 

provozu oddělení je nemožné, aby pokaždé byla doprovázející osoba vždy 

pediatrem vyšetřena a byla vždy vystavena příjmová a pak i propouštěcí 

zpráva.  
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Doprovázející osoba je přijímána kvůli dítěti - děti hospitalizované 

s doprovodem jsou ve větší psychické pohodě, doprovod je zaučen v péči o 

nemocné dítě a celkově se doba hospitalizace zkracuje. 

 

5) Výkon „34046“ Screening vrozené katarakty rozšířit i pro další 

odbornosti, a to o PLDD (002), oftalmologie (705), porodní 

asistentka (921) a dětská sestra. 

 

Odůvodnění: 

Screeningový výkon je indikován u všech novorozenců. V případě dětí 

narozených doma či propuštěných předčasně z hospitalizace před provedením 

tohoto screeningu je nutné toto vyšetření zajistit ambulantně. Toto vyšetření 

je snadno proveditelné a je možné ho provést i v domácím prostředí dítěte 

(screening tedy může provést i zaučená dětská sestra či porodní asistentka) 

nebo v ordinaci PLDD. Toto vyšetření lze také absolvovat v oční ambulanci, 

proto je nutné tento výkon rozšířit i odbornost oftalmologie. 

(*V současné době existuje pro odbornost oftalmologie jen výkon 75121 – 

oftalmoskopie v arteficiální mydriáze. Pro screeningové vyšetření je 

provedení arteficiální mydriázy nadbytečné.) 

V případě rozšíření výkonu i na odbornost dětské sestry a porodní asistentky 

je vhodné podmínit tento výkon např. potvrzením o absolvování kurzu či 

školení. 

 

6) Výkony „73028“ Screening sluchu u novorozenců a „73029“ 

Rescreening sluchu u novorozenců/kojenců rozšířit i pro 

odbornost PLDD (002). 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVQEN9DW)



 

Odůvodnění: K vyšetření jsou indikováni všichni novorozenci. Tento výkon 

je jednoduchý, lze jej provést i v domácím prostředí pacienta i v ordinaci 

PLDD, pokud tato disponuje přístrojem na měření TEOAE. 

 

7) Výkon „02037“ Sledování novorozence s mimořádnými nároky 

na péči v ordinaci PLDD v bodu 4 nahradit slova „po 

ambulantním porodu“ za: „před dosažením věku 48 hodin 

a před provedením screeningových vyšetření“. 

 

Odůvodnění: 

Neexistuje definice ambulantního porodu, proto není vhodné tento pojem ve 

Vyhlášce používat. Po uplynutí 48 hodin od narození již lze provést i odběr 

na novorozenecký laboratorní screening, tedy novorozenec propuštěný 

z porodnice po 48 hodinách a více, nevyžaduje zvýšené sledování PLDD. 

Novorozenec propuštěný před dosažením 48 hodin tuto zvýšenou péči 

potřebuje. Proto je lepší zvolit časové vymezení namísto jasně 

nedefinovaného pojmu „ambulantní porod“. 

8) Do kapitoly 921 Vyhlášky nově zařadit zdravotní výkon 

VEDENÍ FYZIOLOGICKÉHO PORODU PORODNÍ 

ASISTENTKOU 

VEDENÍ FYZIOLOGICKÉHO PORODU PORODNÍ 

ASISTENTKOU 

Lze vykázat na základě indikace lékařem a na žádost těhotné ženy. 

Porodní asistentka vede fyziologický porod na svou vlastní 

zodpovědnost. V průběhu celého porodu sleduje a hodnotí stav 

matky a plodu (dítěte) a poskytuje matce potřebnou radu a péči. 

Podporuje fyziologický průběh porodu. Při zjištěné patologii a 

zvýšeném riziku v průběhu porodu přivolá lékaře. Dále postupuje 
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podle instrukcí lékaře, na kterého přechází odpovědnost za vedení 

porodu – v tomto případě se ale již jedná o jiný zdravotní výkon. 

 

Kategorie P – hrazen 

plně 

 Nositel INDX Čas 

   S2 3 480 

OF      

 

OM H - pouze 

při 

hospitalizac

i 

 

    

      
Ostatní atributy (body, ZUM, ZULP) ponechávám na odborném posouzení 

předkladatele. 

 

Odůvodnění: 

Vedení fyziologického porodu je obsaženo v základní odborné způsobilosti 

porodní asistentky, definované § 6 odst. 2 zákona č. 96/20014 Sb., o 

nelékařských zdravotních povoláních, ve znění pozdějších předpisů. V 

seznamu zdravotních výkonů však stále chybí, přestože po něm i ze strany 

příjemkyň péče dlouhodobě existuje poptávka.3  

 
3 Viz např. anketa Ministerstva zdravotnictví ze dne 11. února 2016 zveřejněná na jeho oficiálních FB 
stránkách <https://www.facebook.com/mzcr.cz/photos/a.490623087708684.1073741828.489450987825894/786754881428835/?type=3&theater> a související analýza dostupná z 
webu Úřadu vlády ČR <http://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/analyza-diskuse-_zkusenosti-z-porodnic_-zalozene-ministerstvem-zdravotnictvi-na-
facebooku-146451/>. 
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Možnost vedení fyziologického porodu porodní asistentkou je rovněž 

nezbytnou součástí podpory modelu kontinuální péče a přispívá k pozitivní 

zkušenosti žen s porodem. (Ženu do péče porodní asistentky předává lékař, 

který je přivolán při zjištění případné patologie či zvýšeném riziku v průběhu 

porodu.). Možnost hrazení tohoto výkonu z veřejného zdravotního pojištění 

posiluje práva rodičů vybrat si způsob, okolnosti a místo porodu, 

resp. těhotenskou, porodní a poporodní péči. 

Zároveň požaduji zajistit, aby ze strany poskytovatele zdravotních 

služeb nedocházelo k upřednostňování tohoto výkonu před obdobnými 

výkony (typy porodů) vedenými či supervidovanými lékařem tak, aby 

nedocházelo k omezování práv rodících žen vymezených dle 

§ 28 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 

k jejich poskytování. Těhotným ženám by tak v souladu s právem na 

informovaný souhlas měla být garantována možnost výběru porodu 

vedeného lékařem (či vedeného za jeho supervize), nebo porodu 

samostatně vedeného porodní asistentkou, a to vč. poučení o výhodách 

a rizicích jednotlivých variant. K výkonu by proto mělo docházet po 

indikaci lékařem a na základě žádosti těhotné ženy. 

9) K nově navrženému výkonu „34007“ Edukace laktace 

Vítám, že by měl vzniknout nový výkon, pomocí něhož se snad podaří 

alespoň částečně překlenout mezery v systému poporodní péče a podpořit 

ženy, které mají obtíže s kojením v prvních týdnech po porodu. Nicméně 

navrhuji, aby byl text upraven takto: 

EDUKACE LAKTACEO KOJENÍ V ŠESTINEDĚLÍ 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVQEN9DW)



 

Edukace kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem o významu a kojení 

(zejm. technice kojení, o častých faktorech, které kojení nabourávají, 

jako je používání dudlíků a kojeneckých lahví, jak zajistit dostatečnou 

laktaci a jak u dítěte vyhodnotit dostatečný příjem mateřského mléka) 

na základě indikace ošetřujícího lékaře (neonatologa při propuštění, 

registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo pediatra po 

propuštění z porodnice) při zjištěném riziku poruchy laktacezjištěných 

obtížích s kojením. Nácvik potřebných dovedností.  

  

Kategorie P - hrazen plně   Nositel INDX Čas 

      S3 3 45 

OF 2x v prvních 4 6 

týdnech po porodu 

živě narozeného 

dítěte 

        

  

OM A - pouze 

ambulantně 

        

Čas výkonu 45   ZUM Ne   

Body 147   ZULP Ne.   

 

Ad název výkonu 

Zvolený název je z hlediska terminologie nesmyslný, zřejmě jde 

o nepovedený překlad z angličtiny (lactation and breastfeeding education). 

Laktace je všeobecně definována jako proces tvorby a vylučování mateřského 
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mléka a je základním předpokladem kojení. Lze poučit ženu, jak laktaci 

zvýšit a udržet, ale učit ji, jak má její tělo tvořit mléko a jak jej vylučovat 

nelze. I ze samotného popisu výkonu je ostatně jasné, že jde primárně o 

edukaci o kojení.  

 

Ad nutná indikace lékařem (neonatologem při propuštění z nemocnice, 

PLDD po propuštění z nemocnice)  

Není vůbec zjevné, proč je u výkonu nezbytná indikace lékařem. Problémy s 

kojením není složité identifikovat, většinou na ně ženy upozorní samy. 

Indikace lékařem by navíc byla další překážkou samostatnému výkonu 

povolání porodní asistentky.  

 

Ad omezení frekvence (OF) 

Navrhovaný výkon může být realizován pouze do 4 týdnů od narození dítěte. 

Není zřejmé proč, když se laktace ustáluje až do konce šestinedělí.  

 

Ad "zjištěné riziko poruchy laktace" 

 

Výkon má být indikován při "zjištěném riziku poruchy laktace". Důvodová 

zpráva k tomu dodává, že "zhruba v polovině případů jsou detekovány 

poruchy laktace", nijak již nereflektuje, že (1) pokud má žena poruchu tvorby 

a vylučování mléka, pak se jedná o raritní případy, kdy kojení objektivně není 

možné, (2) laktace se ustáluje do konce šestinedělí a snížená laktace není 

poruchou laktace per se. Doporučuji tedy výkon indikovat "při zjištěných 

obtížích s kojením" a důvodovou zprávu upravit např. takto: " S obtížemi při 

kojení se mohou setkat cca 2/3 žen" nebo "Pomoc s kojením v období 

šestinedělí vyhledávají až 2/3 žen." 

 

Ad obsah výkonu  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVQEN9DW)



 

Není vůbec zřejmé, proč by v případě obtíží měla být žena edukována 

o důležitosti kojení. Toho si je velmi pravděpodobně již dávno vědomá, jinak 

by kojení nezahájila. Poučovat ji o důležitosti o kojení v momentě, kdy s ním 

má obtíže, považuji za výrazně kontraproduktivní. To, co žena v danou chvíli 

potřebuje, není další tlak, proč je potřeba kojit, ale adekvátní praktická pomoc 

a správné informace, aby tak mohla reálně učinit. Doporučuji tedy obsah 

výkon upravit. 

 

10) Do Vyhlášky nově zařadit zdravotní výkon FACILITACE 

OKAMŽITÉHO A NEPŘETRŽITÉHO KONTAKTU KŮŽE 

NA KŮŽI 

Podpora kojení je klíčovou determinantou veřejného zdraví. Dle odhadů 

Ministerstva zdravotnictví, prezentovaných dne 20. května 2019 na veřejném 

slyšení Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR, 

ušetří kojení v ČR 2-3 % HDP (tj. 100 miliard Kč za rok), přičemž v 

návaznosti na ekonomické modely ze zahraničí lze odhadovat, že možná 

ušetřená částka může být vyšší, pokud by se zvýšil počet dětí vyživovaných 

dle optimálního výživového standardu Ministerstva zdravotnictví a 

doporučení WHO, jímž je výlučné kojení (tzn. bez jakýchkoliv jiných tekutin 

nebo potravin) do 6. měsíce věku dítěte, od šesti měsíců do dvou let pak 

pokračování kojení se zaváděním běžné stravy, nad dva roky nadále kojení v 

kombinaci s podáváním jídla.  

 

Základní vědecky podložené postupy podporující zdárný počátek kojení 

v porodnicích jsou shrnuty v 10 krocích k úspěšnému kojení v programu 

WHO a UNICEF Baby-friendly Hospital Initiative. Program byl revidován 

v roce 2018.  
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Mezi základní doporučené postupy k realizaci Baby-friendly Hospital 

Initiative 2018 patří vytvořit a implementovat finanční pobídky 

k dodržování programu. Ideálním - a s ohledem k tomu, kolik kojení šetří z 

veřejných rozpočtů také logickým a stále velmi šetrným - řešením se jeví 

zahrnout nejdůležitější postupy programu mezi plně hrazené výkony. 

 

Kontakt kůže na kůži matky s dítětem je základním předpokladem úspěšného 

zahájení kojení, vede ke snazšímu přisátí dítěte k prsu a rychlému nástupu 

laktace. Kromě toho přináší dítěti i matce spoustu dalších benefitů - zlepšuje 

tvorbu rané vazby, vede k lepší poporodní adaptaci a kardiorespirační 

stabilitě u novorozence, snižuje poporodních krvácení ženy, omezuje pláč 

novorozence. 

 

WHO/UNICEF doporučuje zahájit kontakt kůže na kůži bezprostředně, 

nejpozději do 5 minut po porodu bez ohledu na to, zda se jedná o porod 

vaginální nebo císařský řez, a pokračovat po dobu ideálně dvou hodin. 

Během nich je vhodné, aby personál nemocnice dohlížel na poporodní 

adaptaci novorozence, a to buď osobně, nebo za pomoci techniky, a v případě 

nutnosti podpořil iniciaci kojení. Výkon může provádět porodní asistentka 

nebo dětská či všeobecná sestra.  
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11) Do Vyhlášky nově zařadit zdravotní výkon ASISTENCE PŔI 

ODSTŘÍKÁNÍ MATEŘSKÉHO MLÉKA 

ASISTENCE PŔI ODSTŘÍKÁNÍ MATEŘSKÉHO MLÉKA 

Edukace kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem o zahájení a udržení 

kojení u nedonošeného nebo patologického novorozence, které musí být po 

porodu odděleno od matky, zejm. nácvik odstříkání mateřského mléka. 

 

Kategorie P - hrazen plně  Nositel INDX Čas 

FACILITACE OKAMŽITÉHO A NEPŘETRŽITÉHO 

KONTAKTU KŮŽE NA KŮŽI  

Umožnění okamžitého a nepřetržitého kontaktu kůže na kůži matky 

s živě narozeným dítětem po porodu, observace průběhu poporodní 

adaptace novorozence osobně či za použití techniky (monitorace tepu a 

saturace krve kyslíkem) a případná pomoc, zejména pokud je matka pod 

vlivem anestezie nebo léků. Podpora iniciace kojení.  

 

Kategorie P - hrazen plně  Nositel INDX Čas 

   S2 2 120 

OF 1x po porodu živě 

narozeného dítěte 

 

    

 

OM H – pouze při 

hospitalizaci 

    

      

Čas výkonu 120  ZUM Ne  

Body 393  ZULP Ne  
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   S3 3 30 

OF 1x do dvou hodin 

po porodu živě 

narozeného 

nedonošeného 

nebo 

patologického 

dítěte 

 

    

 

OM H – pouze při 

hospitalizaci 

    

Čas výkonu 30  ZUM Ne  

Body 98  ZULP Ne  

 

Praktická pomoc se zahájením a udržením kojení zaměřená na odstříkávání 

mateřského mléka je důležitá, pokud jde o nedonošené nebo patalogické dítě, 

které je od matky odděleno. WHO a UNICEF doporučují do jedné, 

nejpozději dvou hodin edukovat matku v této specifické situaci a odstříkávání 

mateřského mléka s ní nacvičit. Výkon by měl provádět kvalifikovaný 

laktační poradce. 

 

12) Do Vyhlášky nově zařadit zdravotní výkon EDUKAČNÍ 

POHOVOR O KOJENÍ 

EDUKAČNÍ POHOVOR O KOJENÍ 
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Edukace kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem o  zahájení a 

udržení kojení, zejm. o důležitosti kontaktu kůže na kůži, o technice 

kojení a o rizicích používání saviček (dudlíků) a kojeneckých lahví, 

o managementu obvyklých potíží při kojení, jak zajistit dostatečnou 

laktaci a jak vyhodnotit dostatečný příjem mateřského mléka. Výkon 

lze kombinovat s výkonem „Asistence při odstříkání mateřského 

mléka“.  

 

Kategorie P - hrazen plně  Nositel INDX Čas 

   S3 3 45 

OF 1x do 6 hodin po 

porodu živě 

narozeného dítěte 

 

    

 

OM H – pouze při 

hospitalizaci 

    

Čas výkonu 45  ZUM Ne  

Body 147  ZULP Ne  

 

Podle WHO/UNICEF by všechny šestinedělky, které plánují své dítě kojit, 

měly do 6 hodin od porodu absolvovat edukaci o kojení. Cílem není hovořit o 

důležitosti kojení, jakkoliv i toto může být součástí rozhovoru, ale především 

ženy poučit o praktických aspektech kojení (tzn. roli kontaktu kůže na kůži 

při zahájení kojení, technice kojení, o častých faktorech, které kojení 

nabourávají, jako je používání dudlíků a kojeneckých lahví, o managementu 

obvyklých potíží při kojení, jak zajistit dostatečnou laktaci a jak u dítěte 

vyhodnotit dostatečný příjem mateřského mléka). Výkon by měl provádět 
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kvalifikovaný laktační poradce. 

 

13) Do Vyhlášky nově zařadit zdravotní výkon OBSERVACE 

KOJENÍ 

OBSERVACE KOJENÍ  

Observace novorozence kvalifikovaným zdravotnickým 

pracovníkem v průběhu kojení, úprava techniky kojení, nácvik 

potřebných dovedností. 

 

Kategorie P - hrazen plně  Nositel INDX Čas 

   S3 3 30 

OF 1/1 den během 

prvních 3 dnů po 

porodu živě 

narozeného dítěte 

  

    

 

OM H – pouze při 

hospitalizaci  

    

Čas výkonu 30  ZUM Ne  

Body 98  ZULP Ne  
 

WHO/UNICEF považuje přímé pozorování kojení za nezbytné k tomu, aby 

bylo možné zjistit, že dítě je schopné se přisát k prsu a pít mateřské mléko. 

Zároveň je v rámci tohoto výkonu možné upravit techniku kojení a nacvičit s 

matkou potřebné dovednosti, čímž se předejde mj. případným zdravotním 

problémům matky (jako je poranění bradavky, ucpané mlékovody či zánět 

prsu) či zpomalení nástupu laktace nebo snížení laktace, které může následně 

způsobit nedostatečný příjem mateřského mléka u dítěte. Výkon by měl 

provádět kvalifikovaný laktační poradce. 
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Připomínka je zásadní. 

 

V Praze dne 20. listopadu 2020  

Vypracovala: Ing. Martina Cetelová  
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