


Zákon č. 268/2014 Sb.Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 6
Třídění zdravotnických prostředků
(1) Zdravotnické prostředky se třídí podle míry zdravotního rizika odpovídajícího použití daného 
zdravotnického prostředku
a) do rizikových tříd I, IIa, IIb nebo III, a to vzestupně podle míry zdravotního rizika odpovídajícího použití 
daného zdravotnického prostředku, nejde-li o aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a diagnostické 
zdravotnické prostředky in vitro; pravidla pro zařazování do uvedených tříd stanoví prováděcí právní předpis,
b) v případě diagnostických zdravotnických prostředků in vitro na zdravotnické prostředky podle seznamu A a
seznamu B, na zdravotnické prostředky pro sebetestování a ostatní diagnostické zdravotnické prostředky in 
vitro; seznamy A a B stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Zdravotnické prostředky se dále třídí podle generických skupin. Generickou skupinou zdravotnických 
prostředků se rozumí soubor zdravotnických prostředků majících stejný nebo podobný určený účel nebo 
společnou technologii, což umožňuje jejich klasifikaci genericky, bez zohlednění vlastností konkrétního 
zdravotnického prostředku. Generické skupiny stanoví prováděcí právní předpis.



+
Vyhláška č. 62/2015 Sb. - Vyhláška o provedení některých 
ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích

§ 14
Generické skupiny zdravotnických prostředků
(K provedení § 6 odst. 2 zákona)
Generické skupiny zdravotnických prostředků se stanoví na 
základě číselného kódu a názvu podle mezinárodně uznávané 
nomenklatury zdravotnických prostředků (Global Medical Device
Nomenclature).



Zdravotnické prostředky předepisované na poukaz

• Příloha č. 3 k zákonu č. 48/1997 Sb.

KATEGORIZACE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PŘEDEPISOVANÝCH 
NA POUKAZ

• Oddíl C, Tabulka č. 1

Obsahuje:

- kategorizační strom a jeho kódování

- popis

- preskripční a indikační omezení a množstevní limit

- úhradový limit

- možnost cirkulace



Základní přehled využití číselníků zdravotnických prostředků v Seznamu 
zdravotních výkonů

- číselník Materiál
- pro popis paušálem hrazeného materiálu (PMAT)

- pro popis zvlášť účtovaného materiálu (ZÚM)

- číselník Přístrojů
- pro popis přístrojů (zdravotnická technika + nástroje/instrumentária) používaných pro 

provedení výkonu



53475 - LUXACE KYČELNÍHO KLOUBU - OPERAČNÍ TERAPIE

Příklad výpisu PMAT u výkonu
- Jak konkrétní produkty, tak obecné skupiny
- Jedním z cílů popsat předpokládané 

spotřebované množství
- Dalším z cílů odhadnout cenu, ale ta se 

mění, může být konkrétní, odhadnutá, 
průměrná, …

- Původním cílem zřejmě byla obecná 
platnost





Příklad výpisu ZUM u výkonu
- Nejednotné, nestandardizované, 

nekonkrétní
- Ale až na výjimky snaha o zobecnění na 

skupinu



Příklad výpisu použitých přístrojů
- i instrumentária
- snaha o obecný popis, ale 

nestandardizováno
- někde uváděny ceny jako součást názvu
- většinou nejsou uvedeny konkrétní 

produkty



Závěry:
- Kategorizace a úhrady ZP předepisovaných na poukaz řeší z. č. 48/1997 Sb.

- Kategorizace ZP PMAT a ZÚM by měla být použita v rámci výpočtu hodnoty 
bodu v Seznamu zdravotních výkonů

- V SZV otázka obecnosti/přesnosti/korektnosti/aktuálnosti popisu a definice 
skupin ZP

- Co se ZP, které mohou vystupovat v různých rolích?

- Nutná přesnější metodika SZV


