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Co je Seznam zdravotních výkonů?



Zmocnění v zákoně

• Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění - § 17 odstavec 4:

Ministerstvo zdravotnictví stanoví 
vyhláškou seznam zdravotních 
výkonů s bodovými hodnotami a s 
pravidly pro jejich vykazování. Vyhláška č. 

134/1998 Sb., kterou 
se vydává seznam 
zdravotních výkonů s 
bodovými 
hodnotami



Hrazené služby

• Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění - § 13 
odstavec 1:

Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní služby 
poskytnuté pojištěnci s cílem zlepšit nebo 
zachovat jeho zdravotní stav nebo zmírnit jeho 
utrpení…

Seznam zdravotních výkonů 
nestanovuje rozsah hrazených 
služeb!



Vznik Seznamu zdravotních výkonů

• Vyhláška č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam 
zdravotních výkonů



Vznik Seznamu zdravotních výkonů

• Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam 
zdravotních výkonů



Vznik Seznamu zdravotních výkonů

• Registrační listy

• Čas výkonu/nositelů, 
materiál, léky, přístroje

• Bodová kalkulace výkonu

• Vstupní údaje

• Mzdové náklady

• Režie



Současný stav

• Vykazování lůžkové i ambulantní péče

• Autorská odbornost

• Obecná část SZV

• Pravidla vykazování

• Ošetřovací dny

• Pracovní skupina k Seznamu zdravotních výkonů

• MZ, ZP, ČLK, ČLS JEP, poskytovatelé zdravotní péče

• Předkladatelé návrhu – registrační list - § 17b zákona č. 48/1997 Sb.

• Posouzení na základě informací poskytnutých předkladateli

• Doporučující stanovisko

• Nová databáze:

https://szv.mzcr.cz/



Chyby v současném nastavení

Nejednotná pravidla tvorby výkonů

Vstupní údaje - časy výkonů, mzdové indexy, režie

Léčiva, materiál, přístroje – nejsou aktualizovány, duplicitní

Autorská odbornost – problém se sdílením

Správa a 
dlouhodobý
rozvoj



Výzvy ke zlepšení SZV

Pravidelná a 
systematická 
aktualizace 

Odstranění
chybných, a 
duplicitních

výkonů

Navázání na
externí číselníky

Přepočet
vstupních údajů

Změna systému
autorských a 

sdílených
odborností

Vyčíslení v 
korunách



Možnosti kultivace

Změna zákona – SZV 
vydán jako číselník

Výhody:

- ukotvení procesu kultivace v 
zákoně

- bez nutnosti novelizace vyhlášky

Nevýhody:

- změna zákona včetně politické
podpory

Novelizace SZV

Výhody:

- nemusel by se měnit zákon

Nevýhody:

- všechny změny přes PS k SZV

-složitý proces novelizace



Co je k úspěšné změně potřeba?

Tým lidí

Data

Vyhnutí se 
lobbingu

Politická
podpora



Děkuji za pozornost!

Mgr. Pavlína Žílová
pavlina.zilova@mzcr.cz


