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Odbor regulace cen a úhrad



Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

• Nástroj pro vykazování zdravotních výkonů mezi poskytovatelem 

zdravotních služeb a zdravotní pojišťovnou

• Vydán ve Sbírce zákonů vyhláškou č. 134/1998 Sb., kterou se 

vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

• Novelizace zpravidla jednou za rok s účinností od 1. ledna

• Obsah registračních listů zdravotních výkonů včetně kalkulace na 

https://szv.mzcr.cz v sekci „Platné výkony“

https://szv.mzcr.cz/




Proces zařazování návrhů změn a nových výkonů

PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ I

• Návrhy nových výkonů, změny stávajících a zrušení výkonů

• Návrhy podle § 17b zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném

zdravotním pojištění, v platném znění, podávají

• Ministerstvo zdravotnictví

• Zdravotní pojišťovna

• Odborná společnost sdružená v ČLS JEP, profesní

organizace nebo odborná společnost, která sdružuje

fyzické osoby s odbornou nebo specializovanou

způsobilostí vykonávající zdravotnické povolání



Proces zařazování návrhů změn a nových výkonů

PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ II

• Návrhy se předkládají elektronicky prostřednictvím databáze k

seznamu zdravotních výkonů veřejně přístupné na webových

stránkách http://szv.mzcr.cz/

• Souběžně s vytvořením návrhu v databázi předkladatel návrhu

zašle průvodní dopis (tj. žádost o projednání návrhu na jednání

pracovní skupiny, opatřenou razítkem a podpisem předkladatele

návrhu) včetně zdůvodnění na adresu szv@mzcr.cz

• Přehledné informace k návrhům a k projednávání také na 

http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/pracovni-skupina-k-

seznamu-vykonu_998_3.html

http://szv.mzcr.cz/
mailto:szv@mzcr.cz
http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/pracovni-skupina-k-seznamu-vykonu_998_3.html


Proces zařazování návrhů změn a nových výkonů

PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHŮ

• Po předložení na Ministerstvo zdravotnictví na jednání poradního
orgánu ministra zdravotnictví – Pracovní skupina k seznamu
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

• Členové
• Ministerstvo zdravotnictví

• Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

• Svaz zdravotních pojišťoven ČR

• Sdružení ambulantních specialistů

• Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

• Asociace nemocnic ČR

• Sdružení praktických lékařů

• Česká lékařská komora

• Česká asociace sester

• Česká farmaceutická společnost ČLS JEP



Proces zařazování návrhů změn a nových výkonů

ZAŘAZENÍ NÁVRHU NA JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 

A JEHO PŘIPOMÍNKOVÁNÍ I

• Před zařazením návrhu na jednání pracovní skupiny je provedena

kontrola správnosti a věcné úplnosti návrhu z hlediska dodržování

jednotné metodologie.

• V případě nesprávně nebo neúplně vyplněného návrhu je

předkladatel vyzván k doplnění.

• Členům pracovní skupiny jsou k připomínkám zaslány pouze návrhy,

které prošly touto kontrolou.

• Členové mají cca 5 týdnů na připomínkování předložených návrhů.

Návrhy jsou dostupné v databázi a dále jsou uveřejněny na

internetových stránkách ministerstva (zákonná povinnost).



Proces zařazování návrhů změn a nových výkonů

ZAŘAZENÍ NÁVRHU NA JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 

A JEHO PŘIPOMÍNKOVÁNÍ II

• Pokud předseda pracovní skupiny shledá připomínky jednotlivých

členů k návrhu jako zásadní a je nutné jejich podrobnější projednání,

svolá pracovní jednání k vypořádání připomínek, kde jsou přizváni

předkladatelé a členové, kteří uplatnili připomínky.

• Všechny návrhy jsou následně předloženy na jednání pracovní

skupiny, kde je o jednotlivých návrzích diskutováno a hlasováno.

• Řádné zasedání Pracovní skupiny je 1krát za čtvrtletí.

• Pracovní jednání je svoláváno dle potřeby.



Změny v Seznamu zdravotních výkonů 

s účinností od 1. ledna 2020

OBSAH NOVELY VYHLÁŠKY

• Celkem 111 zdravotních výkonů

• 43 nových výkonů

• 8 výkonů zrušeno vzhledem k novějším metodikám

• aktualizováno 60 stávajících výkonů

• Odstranění technických nedostatků vyhlášky (např. chybná

kalkulace, upřesnění popisu)

• Navýšení minutové režijní sazby z důvodu inflace (průměrná roční

inflace v roce 2018 byla 2,1 %)



Změny v jednotlivých odbornostech

PŘÍKLADY NOVÝCH ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ 
ZAŘAZENÝCH DO VYHLÁŠKY 

NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ PRACOVNÍ SKUPINY

• 001 - Všeobecné praktické lékařství (č. 01026 Časný záchyt demence 
v ordinaci praktického lékaře) 

• 205 - Pneumologie a ftizeologie (č.  25132 Akutní ošetření 
pneumothoraxu pneumologem)

• 207 - Alergologie a klinická imunologie (č. 27230 Expoziční test 
nativní potravinou)

• 305 - Psychiatrie (č. 35853 Konzultace psychiatra a klinického 
psychologa s pracovníky multidisciplinárního týmu)

• 505 - Kardiochirurgie (č. 55300 Miniinvazivní videoasistovaná operace 
na srdečních chlopních, srdečních síních a mezisíňové přepážce) 

• 705 - Oftalmologie (č. 75330 Corneal cross linking)

• 999 - Univerzální mezioborové výkony (č. 09564 Péče spojená s 
převzetím pacienta od zdravotnické záchranné služby)



Změny v jednotlivých odbornostech

ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ 

Z TECHNICKÉHO HLEDISKA 

A V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU 

• Úprava pojmosloví v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. (zákon o nelékařských 
zdravotnických povoláních) v názvech a popisech výkonů, ve kterém je 
nositelkou všeobecná sestra 

• Sestra či zdravotní sestra je nahrazena pojmem všeobecná sestra, 
sestra pro intenzivní péči, audiologická sestra aj. – záleží na druhu 
poskytované péče 

• Ženská sestra je nahrazena pojmem porodní asistentka

• Psychiatrická sestra je nahrazena pojmem sestra pro péči v psychiatrii

• Úprava názvu odborností

• 913 – Všeobecná sestra v sociálních službách nově nazvaná 
Ošetřovatelská péče v sociálních službách

• 925 - Sestra domácí zdravotní péče nově Domácí péče



Zařazení nového ošetřovacího dne 

• OD následné komplexní intenzivní léčebně rehabilitační péče

dětských pacientů s diagnózou dětské mozkové obrny (pod číslem

00035)

• Komplexní intenzivní péče zahrnující všechny potřebné diagnostické a

léčebně rehabilitační postupy, nutné k dosažení maximálních

rehabilitačních cílů

• V oborech rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie, ergoterapie,

klinická logopedie a klinická psychologie

• Poskytuje se v minimálním rozsahu 4 hodiny denně

• Výkon lze nasmlouvat pouze s poskytovateli následné odborné léčebně

rehabilitační péče, kteří poskytují péči OD 00027 (na lůžkách dětských

rehabilitačních odborných léčebných ústavů)



Zařazení nových mzdových indexů 

pro poskytování domácí péče 

• D1, D2, D3 indexy

• Pro nositele výkonů - nelékařské zdravotnické pracovníky poskytující

zdravotní péči ve vlastním sociálním prostředí pacienta v rámci

odbornosti 925 – domácí péče

• Základní minutová sazba stanovena na 1,9876 bodu



Nové výkony s účinností od roku 2021

• Nová odbornost č. 719 urgentní medicína včetně 5 výkonů

• Č. 06729 Péče o nemocného na expektačním lůžku urgentního

příjmu á 15 min

• Č. 06728 Péče o nemocného na intenzivní vyšetřovně urgentního

příjmu á 15 min

• Č. 06727 Kontrolní vyšetření lékařem urgentního příjmu

• Č. 06726 Komplexní vyšetření lékařem urgentního příjmu

• Č. 06720 Triáž pacientů na oddělení urgentním příjmu

• Stávající výkon č. 09566 Péče na urgentním příjmu – bude zrušen se

zařazením urgentní medicíny



Děkuji za pozornost!


