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1. V čl. I se za novelizační bod 10 vládního návrhu zákona vkládá nový bod 10a, který zní:
„10a. V § 17 odst. 1 se za větu čtvrtou vkládá věta „Součástí smlouvy o poskytování a úhradě
hrazených služeb podle věty první, včetně jejích změn a dodatků, které se týkají rozsahu hrazených
služeb, na něž je smlouva uzavřena, je vždy výčet zdravotních výkonů ze seznamu zdravotních výkonů
vydaného vyhláškou podle odstavce 4, které tato smlouva zahrnuje.“.“.
2. V čl. I bod 11 vládního návrhu zákona zní:
„11. V § 17 odstavec 4 zní:
„(4) Ministerstvo zdravotnictví stanoví prováděcím právním předpisem seznam zdravotních výkonů,
jejich bodové hodnoty, popisy a pravidla pro jejich vykazování (dále jen „seznam zdravotních
výkonů“). Prováděcí právní předpis podle věty první může Ministerstvo zdravotnictví vydat do 15. září,
a to s účinností od 1. ledna roku následujícího. Poskytovatelé a další subjekty používají při vykazování
poskytnutých hrazených služeb zdravotní pojišťovně seznam zdravotních výkonů.“.“.
3. V čl. I se za novelizační bod 13 vládního návrhu zákona vkládá nový bod 13a, který zní:
„13a. Za § 17a se vkládá nový § 17b, který zní:
„§ 17b
(1) Zařazení, změnu či vyřazení zdravotního výkonu ze seznamu zdravotních výkonů navrhují
Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovna nebo příslušná odborná společnost sdružená v České
lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, profesní organizace nebo odborná společnost,
která sdružuje fyzické osoby s odbornou nebo specializovanou způsobilostí vykonávající zdravotnické
povolání (dále jen „příslušná odborná společnost“).
(2) Součástí návrhu podle odstavce 1 musí být návrh registračního listu, který obsahuje alespoň název
zdravotního výkonu, zdůvodnění návrhu, popis zdravotního výkonu a jeho provedení, pravidla pro
jeho vykazování a podklady pro výpočet jeho bodové hodnoty. Při návrhu na zařazení nového
zdravotního výkonu je součástí registračního listu rovněž posouzení účinnosti zdravotního výkonu a
porovnání s prokázaným léčebným přínosem existujících postupů ve stejné nebo obdobné indikaci, jeli takové porovnání možné. Vzor návrhu registračního listu, pokyny pro jeho vyplnění a kalkulační
vzorec pro výpočet bodové hodnoty zdravotního výkonu zveřejní Ministerstvo zdravotnictví na svých
internetových stránkách. Na svých internetových stránkách dále Ministerstvo zdravotnictví zveřejní
vlastní i podané návrhy, a to nejméně po dobu 30 dnů.

(3) Pro hodnocení návrhu z odborného hlediska zřizuje ministr zdravotnictví jako svůj poradní orgán
pracovní skupinu k seznamu zdravotních výkonů. Pracovní skupina k seznamu zdravotních výkonů
vydává k jednotlivým návrhům stanoviska.
(4) Členy pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů jsou 1 zástupce Všeobecné zdravotní
pojišťovny, 1 zástupce Svazu zdravotních pojišťoven, 1 zástupce České lékařské komory, 1 zástupce
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, 1 zástupce České farmaceutické společnosti Jana
Evangelisty Purkyně, 1 zástupce Sdružení ambulantních specialistů ČR, 1 zástupce Sdružení
praktických lékařů, 1 zástupce Asociace nemocnic ČR, 1 zástupce České asociace sester, a 3 zástupci
Ministerstva zdravotnictví. K jednání pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů je vždy přizván
také zástupce příslušné odborné společnosti, která návrh podala. Činnost pracovní skupiny k seznamu
zdravotních výkonů se řídí jednacím řádem, který uveřejní Ministerstvo zdravotnictví ve Věstníku
Ministerstva zdravotnictví.
(5) Ministerstvo zdravotnictví průběžně provádí revize zdravotních výkonů obsažených v seznamu
zdravotních výkonů, aby zdravotní výkony odpovídaly vývoji v poskytování zdravotních služeb a vývoji
nákladovosti. Shledá-li Ministerstvo zdravotnictví postupem podle věty první, že zdravotní výkon
neodpovídá vývoji v poskytování zdravotních služeb a vývoji nákladovosti, postupuje podle odstavců 1
a 2.
(6) Registrační listy zdravotních výkonů uvedených v seznamu zdravotních výkonů a data všech
provedených revizí jednotlivých zdravotních výkonů podle odstavce 5 zveřejňuje Ministerstvo
zdravotnictví na svých internetových stránkách.“.“.
4. V čl. I se za novelizační bod 23 vládního návrhu zákona vkládá nový bod 23a, který zní:
„23a. V § 46 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V rámci sítě je zdravotní pojišťovna povinna svým
pojištěncům zajistit hrazené služby nejméně v rozsahu seznamu zdravotních výkonů.“.“.
5. V čl. II se za bod 2 vládního návrhu zákona doplňuje bod 3, který zní:

„3. Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, včetně jejich změn a dodatků, které se
týkají rozsahu hrazených služeb, uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se
nejpozději do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona uvedou do souladu s § 17 odst. 1
zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“.
6. V čl. VII se za slova „s výjimkou“ vkládají slova „ustanovení čl. I bodů 10a, 11, 13a a 23a, které
nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016, a“.

Odůvodnění:
Zakotvení Seznamu zdravotních výkonů (dále jen „Seznam“) ve stávajícím znění zákona č. 48/1997 Sb.
je pouze obecné, kdy je deklarována jeho existence jako prováděcího právního předpisu. Dlouhodobě
jsou proto vedeny diskuse o jeho závaznosti a způsobu zařazování zdravotních výkonů do Seznamu.
Cílem navržené právní úpravy je odstranit nejzávažnější nedostatky, které činí praktické problémy, a
na něž poukazuje odborná veřejnost.

Návrhem se v prvé řadě precizuje zmocňovací ustanovení pro vydávání Seznamu a zároveň se
stanovuje, že Seznam může být vydán vždy jen jednou ročně nejpozději do 15. září kalendářního roku
s účinností od 1. ledna následujícího roku. Tím bude zajištěna možnost pravidelné aktualizace výkonů
zařazených do Seznamu. Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb budou vždy obsahovat
výčet zdravotních výkonů ze Seznamu, které jsou jejich předmětem, a na jejichž úhradu má
poskytovatel nárok. Jednoznačně se dále stanoví, že při vykazování (nikoliv při úhradě – mohou být
dohodnuty jiné mechanismy, např. DRG, kapitace) hrazených služeb jsou poskytovatelé povinni
používat Seznam.
Významným posunem oproti stávající právní úpravě je podrobný popis zařazování výkonů do Seznamu
a rovněž jejich změn a vyřazování. Návrh bude podávat MZ, zdravotní pojišťovna nebo příslušná
odborná společnost, na obsahově přesně vymezeném návrhu registračního listu (název, zdůvodnění,
popis a provedení, pravidla vykazování a podklady pro výpočet bodové hodnoty zdravotního výkonu).
Součástí návrhu je i posouzení účinnosti zdravotního výkonu (zejména způsobilost navrhovaného
výkonu vyvolávat požadované účinky, přičemž posuzování by mělo probíhat na základě principů
medicíny založené na důkazech) a porovnání s jinými obdobnými postupy. Všechny návrhy na
zařazení, změnu nebo vyřazení zdravotních výkonů bude MZ zveřejňovat na internetu.
Pro posouzení návrhů na zařazení výkonů do Seznamu se zákonem zakotvuje stálá pracovní skupina
zřízená ministrem zdravotnictví složená ze 12 členů (1 zástupce Všeobecné zdravotní pojišťovny, 1
zástupce Svazu zdravotních pojišťoven, 1 zástupce České lékařské komory, 1 zástupce České lékařské
společnosti Jana Evangelisty Purkyně, 1 zástupce České farmaceutické společnosti Jana Evangelisty
Purkyně, 1 zástupce Sdružení ambulantních specialistů ČR, 1 zástupce Sdružení praktických lékařů, 1
zástupce Asociace nemocnic ČR, 1 zástupce České asociace sester, a 3 zástupci Ministerstva
zdravotnictví. Pracovní skupina vydává stanoviska, která jsou podkladem pro rozhodování
Ministerstva zdravotnictví o zařazení (změnu, vyřazení) výkonu do Seznamu. Ministerstvu
zdravotnictví se dále ukládá povinnost průběžně revidovat zdravotní výkony zařazené do Seznamu,
čímž dojde k jeho pravidelné kultivaci a vyřazení „zastaralých“ a nepoužívaných zdravotních výkonů.
Zároveň je MZ povinno zveřejňovat na internetových stránkách registrační listy všech zdravotních
výkonů zařazených v Seznamu včetně data provedení jejich poslední revize.
V neposlední řadě jsou za účelem zajištění poskytování hrazených služeb zdravotní pojišťovny povinny
mít veškeré výkony zařazené v Seznamu v rámci sítě smluvních poskytovatelů nasmlouvány, což
znamená, že výkon musí být v rámci sítě pro pojištěnce vždy dostupný.
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