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MINIMÁLNÍ POŽADAVKY PRO ZAVEDENÍ INTERNÍHO SYSTÉMU HODNOCENÍ KVALITY
A BEZPEþÍ POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Ministerstvo zdravotnictví, ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 písm. b) zákona þ. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znČní (zákon o zdravotních
službách), uveĜejĖuje minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality
a bezpeþí poskytovaných zdravotních služeb.
Interní hodnocení kvality a bezpeþí pĜedstavuje pro všechny poskytovatele zdravotních
služeb sadu povinných minimálních požadavkĤ pro poskytování kvalitní a bezpeþné péþe, jejichž
obsah bude dle potĜeby aktualizován a rozšiĜován.
Požadavky na zajištČní kvality a bezpeþí naposledy velmi detailnČ formulovala Rada EU
v „Doporuþení o bezpeþnosti pacientĤ vþetnČ prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péþí“
viz ÚĜední VČstník 2009/C 151/01, z nČhož Ministerstvo zdravotnictví vycházelo.

ÚVOD
Interní systém hodnocení kvality a bezpeþí poskytovaných zdravotních služeb (dále též jen
„interní hodnocení kvality“ nebo „IHK“) pĜedstavuje výchozí soubor standardĤ, jejichž implementace do
praxe poskytovateli lĤžkové péþe, ambulantní péþe a zdravotnické záchranné služby povede
k nastavení nezbytného minima pĜi poskytování kvalitní a bezpeþné zdravotní péþe pacientĤm.
Standardy jsou formulovány vždy s ohledem na specifika dané oblasti péþe.
Systém IHK a jeho nastavení podléhá plnČ rozhodnutí konkrétního poskytovatele zdravotních
služeb (dále též jen „poskytovatel“), který volí zpĤsob a rozsah dle svých technických, personálních
a jiných možností. SouþasnČ platí, že výstupy IHK jsou urþeny výhradnČ pro interní potĜebu
poskytovatele, který na jejich základČ identifikuje silné, a pĜedevším pak slabé stránky pĜi poskytování
zdravotní péþe, popĜ. vyhodnotí, zda v daném období nevykazuje standard odchylku od reality a zda je
nutné systém upravit. V pĜípadČ, že poskytovatel pomocí IHK identifikuje slabé místo v procesním
ĜetČzci, proces pĜehodnotí a pĜijme taková nápravná opatĜení, která shledá za vhodná a úþelná.
Hlavním principem IHK je proces/systém sebehodnocení. Poskytovatel zdravotních služeb
v daných þasových intervalech sám hodnotí vlastní nastavené procesy a postupy, které mají zásadní
vliv na kvalitu poskytované péþe a bezpeþí pacientĤ. ZpĤsob þi mechanismus, jakým budou jednotlivé
standardy plnČny, nastavuje sám poskytovatel.
Interní hodnocení kvality a bezpeþí poskytovaných zdravotních služeb je tedy založeno na
institucionálním, cyklickém a objektivním sebehodnocení podle pĜedem stanovených standardĤ
a ukazatelĤ. Systém sebehodnocení je komplexní, pravidelný proces, provádČný kvalifikovanými
osobami dle personálních možností konkrétního poskytovatele, jehož cílem je posouzení kvality
a bezpeþí poskytovaných zdravotních služeb na lokální úrovni. Výsledkem sebekritického hodnocení
všech oblastí poskytované péþe je identifikace nejslabších míst a optimalizace procesĤ pĜijetím
nápravných opatĜení. Dlouhodobým efektem systematicky provádČného sebehodnocení je nasbírání
souboru objektivních dat, která dokládají dynamiku a kontinuitu zlepšování.
Vyhodnocování systému interního hodnocení kvality provádí poskytovatel podle postupu, který
si sám stanoví podle interních preferencí. PĜíkladem vyhodnocovací škály je napĜíklad následující
tĜístupĖová škála, která zohledĖuje i situaci, kdy standard nemĤže být poskytovatelem z rĤzných dĤvodĤ
plnČn.
SPLNċNO – poskytovatel má požadovaný systém nebo proces zaveden,
NESPLNċNO – poskytovatel nemá požadovaný systém nebo proces vypracován ani zaveden.
NEHODNOCENO – vzhledem ke specifiþnosti poskytovatele zdravotních služeb nelze požadovaný
systém/proces hodnotit.
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Zavedení systému interního hodnocení kvality je standardním sebehodnotícím nástrojem
zajišĢující pĜedevším kvalitu procesĤ, ke kterým pĜi poskytování zdravotních služeb dochází. Kontroly
(sebehodnocení) jsou pro poskytovatele podkladem pro nápravná opatĜení, jejichž úþelem je mimo
jiného získat informace, jak praxe reálnČ probíhá a jak jsou do klinické praxe jednotlivé standardy
implementovány.
ěízení kvality a bezpeþí je vázáno na systém Ĝízení poskytovatele zdravotních služeb
prostĜednictvím Ĝídící dokumentace (napĜ. Ĝády, smČrnice), þímž je zajištČn popis procesĤ a jejich
standardní prĤbČh. Zásadními body pro tvorbu standardĤ Ĝízení interních postupĤ by mČly být
následující:
•
•
•
•

stanovení jedné odpovČdné Ĝídící osoby pro každý proces,
popis procesĤ vnitĜními pĜedpisy,
správa vnitĜních pĜedpisĤ systémem Ĝízené dokumentace,
kontrola správnosti a dodržování vnitĜních pĜedpisĤ.

Obsah a rozsah Ĝízené dokumentace je vždy pĜizpĤsoben konkrétním podmínkám a specifikĤm
pĜi poskytování péþe, a to pĜedevším s ohledem na personální zajištČní a formu poskytované péþe.
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1. Poskytovatel lĤžkové a jednodenní péþe

1.1. Standard: Zavedení resortních bezpeþnostních cílĤ
1.1.1. RBC 1 – Bezpeþná identifikace pacientĤ
Cílem standardu je stanovit jednotný postup pĜi identifikaci pacientĤ. Každý pacient musí být
správnČ identifikován zejména pĜed tím, než je mu podán léþivý þi transfuzní pĜípravek a krevní
deriváty, odebrán vzorek biologického materiálu a pĜed provedením jakýchkoli diagnostických,
terapeutických þi ošetĜovatelských výkonĤ.
1.1.1.1. Ukazatele kvality a bezpeþí pro splnČní standardu
Standard je splnČn, jestliže poskytovatel
x má vypracován postup pro jednoznaþnou, bezpeþnou identifikaci pacientĤ.
x má zavedený jednotný systém dvoustupĖové identifikace pacientĤ (napĜ. identifikaþní
náramek a slovní identifikace pacienta).
x má stanoven dvoustupĖový zpĤsob identifikace pacienta, který není schopen ze zdravotních
dĤvodĤ sdČlit vlastní identifikaþní údaje þi nelze oznaþit pacienta napĜ. identifikaþním
náramkem.
x má stanoven zpĤsob ovČĜení realizace a úþinnosti/efektivity standardu v pĜímé péþi
o pacienta (napĜ. interní audit, systém sledování nežádoucích událostí, systém sledování
neshod na pĜíjmu biologického materiálu v klinických laboratoĜích – viz dále) a v pĜípadČ
zjištČní nedostatkĤ pĜijímá nápravná opatĜení.
1.1.2. RBC 2 – Bezpeþnost pĜi používání léþivých pĜípravkĤ s vyšší mírou rizika
Cílem standardu je stanovit seznam léþivých pĜípravkĤ s vyšší mírou rizika (dle charakteru
oddČlení) ve vztahu k možnosti poškození pacienta, individuálnČ pro každé oddČlení. K tČmto
léþivým pĜípravkĤm patĜí vždy injekþní roztoky Chloridu draselného (KCl) o koncentraci 7,45 %
a vyšší, inzulíny a neĜedČné hepariny (pokud se používají). Zajistit bezpeþné skladování tČchto
léþivých pĜípravkĤ v souladu s doporuþením výrobce léþiv a zajistit podmínky bezpeþného užívání
léþivých pĜípravkĤ s vyšší mírou rizika samotnými pacienty, které jsou vneseny do zdravotnického
zaĜízení samotnými pacienty.
1.1.2.1. Ukazatele kvality a bezpeþí pro splnČní standardu
Standard je splnČn, jestliže poskytovatel
x má stanoven seznam léþivých pĜípravkĤ s vyšší mírou rizika (dle charakteru oddČlení)
a seznam pracovišĢ, která je mohou objednávat v ústavní lékárnČ podle potĜeby.
x má zajištČno bezpeþné uložení léþivých pĜípravkĤ s vyšší mírou rizika v souladu
s platnou legislativou a souhrnem údajĤ o léþivém pĜípravku (SPC).
x má stanoven postup bezpeþného nakládání s léþivými pĜípravky s vyšší mírou rizika
zdravotnickým personálem.
x má stanoveny podmínky pro užívání léþivých pĜípravkĤ s vyšší mírou rizika samotnými
pacienty, které jsou vneseny do zdravotnického zaĜízení samotnými pacienty.
x má stanoven zpĤsob ovČĜení realizace a úþinnosti/efektivity standardu v pĜímé péþi
o pacienta (napĜ. interní audit, systém sledování nežádoucích událostí – viz dále) a v pĜípadČ
zjištČní nedostatkĤ pĜijímá nápravná opatĜení.
1.1.3. RBC 3 – Prevence zámČny pacienta, výkonu, strany a místa pĜi výkonech
Prevence zámČny pacienta, výkonu, strany a místa pĜi operaþních/intervenþních/invazivních
výkonech je komplexním bezpeþnostním opatĜením, které v sobČ zahrnuje nejen bezpeþnou
komunikaci a identifikaci pacienta, ale je odrazem vzájemné spolupráce mezi jednotlivými
oddČleními. Cílem standardu je nastavit komplexní opatĜení tak, aby riziko pochybení
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v souvislosti
se
zámČnou
pacienta,
výkonu,
strany
a
místa
operaþních/intervenþních/invazivních výkonech bylo zcela minimalizováno þi vylouþeno.

pĜi

1.1.3.1. Ukazatele kvality a bezpeþí pro splnČní standardu
Standard je splnČn, jestliže poskytovatel
x má stanovené jednotné postupy pro provedení správného výkonu u správného pacienta
na správné stranČ a místČ.
x používá standardizovaný zpĤsob oznaþení strany a místa výkonu a zajistí úþast pacienta
(pokud je to vzhledem k jeho zdravotnímu stavu možné) na oznaþení strany a místa výkonu.
x používá a dokumentuje perioperaþní bezpeþnostní proces bezprostĜednČ pĜed zahájením
a pĜed ukonþením výkonu (minimálnČ tzv. Kontrolní seznam – bezpeþí chirurgického výkonu
uveĜejnČn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví (MZ)).
x má stanoven zpĤsob ovČĜení realizace a úþinnosti/efektivity standardu v pĜímé péþi
o pacienta (napĜ. interní audit, systém sledování nežádoucích událostí viz dále) a v pĜípadČ
zjištČní nedostatkĤ pĜijímá nápravná opatĜení.
1.1.4. RBC 4 – Prevence pádĤ
Pády pacientĤ ve zdravotnickém zaĜízení jsou jednou z nejþastČjších nežádoucích událostí
všech vČkových skupin pacientĤ. Cílem standardu je zavést taková bezpeþnostní opatĜení, která
by pády pacientĤ minimalizovala.
1.1.4.1. Ukazatele kvality a bezpeþí pro splnČní standardu
Standard je splnČn, jestliže poskytovatel
x má vypracovaný postup pro identifikaci rizikových pacientĤ, rizikových situací a prevenci
pádĤ pacientĤ pro tyto situace.
x vede evidenci pádĤ pacientĤ.
x pravidelnČ provádí analýzu pĜíþin pádĤ pacientĤ.
x vytváĜí a realizuje preventivní a nápravná opatĜení.
x má stanoven zpĤsob ovČĜení realizace a úþinnosti/efektivity standardu v pĜímé péþi
o pacienta (napĜ. interní audit, stopaĜ, analýza sledování nežádoucích událostí viz dále).
1.1.5. RBC 5 – Zavedení optimálních postupĤ hygieny rukou pĜi poskytování zdravotní péþe
Hygienická dezinfekce rukou je úþinným prostĜedkem prevence pĜenosu infekcí spojených se
zdravotní péþí (HAI1). Jedná se o nejefektivnČjší cestu k celkovému snížení výskytu HAI a snížení
nákladĤ na jejich léþbu. Cílem standardu je zavést optimální postupy hygieny rukou pĜi
poskytování zdravotní péþe a zajistit vybavenost pracovišĢ dezinfekþními pĜípravky k zajištČní
hygieny rukou.
1.1.5.1. Ukazatele kvality a bezpeþí pro splnČní standardu
Standard je splnČn, jestliže poskytovatel
x má zaveden systém vstupního a periodického školení všech zdravotnických pracovníkĤ
a jiných odborných pracovníkĤ zdravotnického zaĜízení v oblasti hygieny rukou a bariérové
péþe.
x má zajištČnu vybavenost každého umyvadla hygienickými potĜebami, dezinfekþními
pĜípravky, je dostupné schéma správného mytí a dezinfekce rukou zejména na
exponovaných místech napĜ. vyšetĜovnách, pĜevazovnách atd.
x má zajištČny dezinfekþní pĜípravky k dispozici v místČ poskytování péþe a na
dalších rizikových místech, kde se manipuluje se zdravotnickými prostĜedky
a pomĤckami kontaminovanými biologickým materiálem.

1
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x má stanoven zpĤsob ovČĜení realizace a úþinnosti/efektivity standardu v pĜímé péþi
o pacienta (napĜ. interní audit, e-learning, sledování výskytu infekcí spojených
s poskytováním zdravotních služeb, sledování compliance hygieny rukou) a v pĜípadČ
zjištČní nedostatkĤ pĜijímá nápravná opatĜení.
1.1.6. RBC 6 – Bezpeþná komunikace
Chyby v komunikaci mohou vést k nedorozumČní a následnému poškození pacienta. Zavedení
pravidel pro bezpeþnou interní komunikaci ve zdravotnickém zaĜízení riziko nedorozumČní
snižuje. Cílem standardu je prevence pochybení pĜi péþi o pacienta zpĤsobené nedorozumČním
pĜi komunikaci.
1.1.6.1. Ukazatele kvality a bezpeþí pro splnČní standardu
Standard je splnČn, jestliže poskytovatel
x má vypracován a zaveden jednotný systém používaných interních zkratek.
x má zavedeny standardní postupy pro pĜípady telefonických ordinací léþivých pĜípravkĤ.
x má vypracován postup hlášení kritických hodnot vyšetĜení.
x má vypracován postup pĜedávání informací telefonicky osobám urþeným pacientem,
orgánĤm státní správy, orgánĤm þinných v trestním Ĝízení a dalším osobám, které jsou
oprávnČny k získání informací o stavu pacienta a médiím.
x má stanoven zpĤsob ovČĜení realizace a úþinnosti/efektivity standardu v pĜímé péþi
o pacienta (napĜ. interní audit, hlášení nežádoucích událostí) a v pĜípadČ zjištČní nedostatkĤ
pĜijímá nápravná opatĜení.
1.1.7. RBC 7 – Bezpeþné pĜedávání pacientĤ
Na péþi o pacienta se v prĤbČhu hospitalizace podílí mnoho zdravotnických pracovníkĤ nebo
jiných odborných pracovníkĤ a v návaznosti na vývoj jeho zdravotního stavu není vylouþena
potĜeba pĜekladu pacienta mezi jednotlivými oddČleními þi klinikami nebo i mimo dané
zdravotnické zaĜízení. Cílem standardu je zajistit jednotný zpĤsob pĜedávání pacientĤ a informací
o nich u daného poskytovatele.
1.1.7.1. Ukazatele kvality a bezpeþí pro splnČní standardu
Standard je splnČn, jestliže poskytovatel
x má vypracován a zaveden jednotný systém pĜedávání pacientĤ a informací o nich u daného
poskytovatele.
x má vypracován a zaveden jednotný systém pĜedávání pacientĤ a informací o nich mimo
zdravotnické zaĜízení.
x má stanoven zpĤsob ovČĜení realizace a úþinnosti/efektivity standardu v pĜímé péþi
o pacienta (napĜ. interní audit, analýza zdravotnické dokumentace, analýza klinického
informaþního systému, zpČtná vazba od jiných poskytovatelĤ zdravotních služeb)
a v pĜípadČ zjištČní nedostatkĤ pĜijímá nápravná opatĜení.
1.1.8. RBC 8 – Prevence vzniku proleženin/dekubitĤ u hospitalizovaných pacientĤ
Výskyt dekubitĤ u hospitalizovaných pacientĤ je jednou z možných nežádoucích událostí.
Za nejúþinnČjší zpĤsob Ĝešení problematiky dekubitĤ je považována jejich vþasná identifikace
a prevence. Cílem standardu je sledování výskytu dekubitĤ a pĜedcházení jejich vzniku.
1.1.8.1. Ukazatele kvality a bezpeþí pro splnČní standardu
Standard je splnČn, jestliže poskytovatel
x zavede vnitĜním pĜedpisem proces vstupního hodnocení rizika vzniku dekubitu
u hospitalizovaných pacientĤ a opakovaného/periodického hodnocení u pacientĤ, u nichž
došlo ke zmČnČ zdravotního stavu, ke zmČnČ pohybového režimu apod.
x zavede opatĜení ke snížení rizika dekubitĤ u pacientĤ, kteĜí jsou vyhodnoceni jako rizikoví.
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x má stanoven jednotný postup pro prevenci vzniku dekubitĤ a postup Ĝešení v pĜípadČ, že
k rozvoji dekubitu dojde.
x má zavedený systém evidence dekubitĤ, sledované výsledky analyzuje a pravidelnČ
vyhodnocuje. V pĜípadČ potĜeby stanovuje nápravná a preventivní opatĜení.
x má zavedený vnitĜní postup pro ošetĜování dekubitĤ a volbu vhodných terapeutických
postupĤ.
x má zaveden systém vzdČlávání zdravotnického personálu v problematice prevence a léþby
dekubitĤ.
x má stanoven zpĤsob ovČĜení realizace a úþinnosti/efektivity standardu v pĜímé péþi
o pacienta (napĜ. interní audit, systém sledování nežádoucích událostí viz dále) v pĜípadČ
potĜeby stanovuje nápravná a preventivní opatĜení.
1.2. Standard: ěešení neodkladných stavĤ
Cílem standardu je organizaþní, metodické a materiální zajištČní vþasné a adekvátní reakce na
náhle vzniklé zhoršení zdravotního stavu pacienta mimo jednotku intenzívní a resuscitaþní péþe
v podmínkách konkrétního poskytovatele zdravotních služeb (viz Metodický pokyn MZ – ěešení
stavĤ hrozícího nebo náhle vzniklého selhání základních životních funkci 2).
1.2.1.

Ukazatele kvality a bezpeþí pro splnČní standardu

Standard je splnČn, jestliže poskytovatel
x má stanoven postup pro identifikaci þasných pĜíznakĤ neodkladného stavu odpovídající
všem populaþním skupinám, kterým poskytuje péþi, a pĜivolání odborné pomoci vþetnČ
stanovení maximální þasové dostupnosti osob kompetentních k provedení neodkladné
resuscitace u dČtí a dospČlých.
x má stanoven plán definující rozsah a frekvenci periodických školení všech pracovníkĤ
v rozpoznání þasných pĜíznakĤ neodkladných stavĤ, poskytování první pomoci
a kardiopulmonální resuscitace v souladu s aktuálními doporuþeními.
x pravidelnČ kontroluje dostupnost a funkþnost pomĤcek pro Ĝešení neodkladných stavĤ;
kontroluje dostupnost a použitelnost léþivých pĜípravkĤ pro Ĝešení neodkladných stavĤ
a o tČchto kontrolách vede pĜíslušnou evidenci.
x má stanoven zpĤsob kontroly dodržování a úþinnosti/efektivity vnitĜních pĜedpisĤ v pĜímé
péþi o pacienta vþetnČ praktického simulaþního ovČĜení (napĜ. interní audit, e-learning,
ovČĜení znalostí). Vedoucí pracovníci na základČ zjištČných nedostatkĤ optimalizují
stanovené pĜedpisy.
1.3. Standard: Dodržování práv pacientĤ a osob pacientĤm blízkých
Cílem tohoto standardu je zajistit dodržování práv pacientĤ a osob pacientĤm blízkých pĜi
poskytování zdravotní péþe.
1.3.1.

Ukazatele kvality a bezpeþí pro splnČní standardu

Standard je splnČn, jestliže poskytovatel
x má zaveden transparentní a jednotný zpĤsob informování o právech pacientĤ.
x má zaveden zpĤsob sledování a vyhodnocování dodržování práv pacientĤ.
x má zajištČn zpĤsob pro uložení cenných vČcí pacientĤ.
x má zaveden systém k odstranČní zjištČných nedostatkĤ.
x má zaveden systém pro vyĜizování stížností.

2
AktuálnČ uveĜejnČn ve VČstníku MZ þ. 11/2019. Informace o aktuálním platném vydání pĜíslušného VČstníku je vždy dostupná
na webových stránkách MZ nebo Ústavu zdravotnických informací a statistiky ýR (dále jen "ÚZIS").
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1.4. Standard: Sledování a vyhodnocování nežádoucích událostí
Cílem standardu je zavedení procesu evidence, vyhodnocování a hlášení nežádoucích událostí,
které se vyskytnou pĜi poskytování zdravotních služeb v souladu s Metodikou sledování
nežádoucích událostí ve zdravotnických zaĜízeních lĤžkové péþe 3 s tím, že poskytovatel si mĤže
definovat vlastní nežádoucí události nad rámec této metodiky. Poskytovatel zavede nesankþní
systém hlášení nežádoucích událostí, vþetnČ možnosti hlášení i dĤvČrných (anonymních) hlášení
nežádoucích událostí, se zajištČním analýzy pĜíþin tČchto událostí. Nežádoucí událostí je událost
nebo okolnost, která mohla vyústit nebo vyústila v tČlesné poškození pacienta, kterému bylo možné
se vyhnout. Za nežádoucí událost je také považováno neoþekávané zhoršení klinického stavu
pacienta, pokud má za následek trvalé tČlesné poškození nebo úmrtí pacienta a pokud nejde
o obvyklou komplikaci zdravotního stavu. Dále jsou za nežádoucí událost považovány pĜípady,
kdy došlo k poškození pacienta, které je pouze psychické þi socioekonomické a také pĜípady,
kdy poškozeným je poskytovatel zdravotních služeb nebo jeho pracovník.
1.4.1.

Ukazatele kvality a bezpeþí pro splnČní standardu

Standard je splnČn, jestliže poskytovatel
x má zaveden zpĤsob hlášení a evidence nežádoucích událostí na lokální úrovni v souladu
s Metodikou sledování nežádoucích událostí ve zdravotnických zaĜízeních lĤžkové péþe.
x má zaveden zpĤsob vyhodnocování nežádoucích událostí vþetnČ zjišĢování jejich pĜíþin.
x identifikuje a pĜijímá nápravná, popĜípadČ preventivní opatĜení k pĜedcházení nežádoucích
událostí.
x má stanoven zpĤsob ovČĜení realizace a úþinnosti/efektivity standardu v þasové ose
– sledování vývoje (napĜ. sledování trendĤ výskytu nežádoucích událostí).



1.5. Standard: Sledování spokojenosti pacientĤ
Cílem standardu je sledování a vyhodnocování spokojenosti pacientĤ se zdravotní péþí
a podmínkami jejího poskytování. DĤležité je stanovit zpĤsob a frekvenci sledování spokojenosti
pacientĤ a postup pĜi interpretaci výsledkĤ sledování a jejich zaþlenČní do institucionálního systému
sbČru dat o kvalitČ péþe s pĜijímáním opatĜení k odstranČní zjištČných opodstatnČných nedostatkĤ.
Stanovený postup musí splĖovat kritéria validního sbČru a zpracování dat.
1.5.1.

Ukazatele kvality a bezpeþí pro splnČní standardu

Standard je splnČn, jestliže poskytovatel
x má zaveden zpĤsob pravidelného sledování spokojenosti pacientĤ se zdravotní péþí
a podmínkami jejího poskytování.
x má zaveden zpĤsob vyhodnocování spokojenosti pacientĤ.
x pĜijímá opatĜení k odstranČní zjištČných opodstatnČných nedostatkĤ.
x má stanoven zpĤsob ovČĜení realizace a úþinnosti/efektivity standardu v þasové ose
– sledování vývoje (napĜ. sledování trendĤ spokojenosti pacientĤ).
1.6. Standard: Dodržování personálního zabezpeþení zdravotní péþe a Ĝízení lidských zdrojĤ
Cílem standardu je zpracovat popisy pracovních þinností jednotlivých zdravotnických pracovníkĤ
a jiných odborných pracovníkĤ v souladu s jejich zpĤsobilostí k výkonu povolání zdravotnického
pracovníka nebo jiného odborného pracovníka, stanovit odborné kompetence a stanovit poþty
potĜebných zdravotnických pracovníkĤ v závislosti na druhu a objemu poskytované zdravotní péþe,
oboru a spektru provádČných výkonĤ a þinností. V souvislosti s plánováním a Ĝízením lidských
zdrojĤ stanovit podmínky adaptaþního procesu pro jednotlivé zdravotnické pracovníky. Dále
stanovit systém sledování a vyhodnocování spokojenosti pracovníkĤ s pracovními podmínkami pro
plnČní jejich pracovních úkolĤ, vþetnČ pĜijímání opatĜení k odstranČní zjištČných opodstatnČných

3

Informace o aktuálním platném vydání pĜíslušného VČstníku je vždy dostupná na webových stránkách MZ nebo ÚZIS.
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nedostatkĤ. Stanovit program kontinuálního vzdČlávání zdravotnických pracovníkĤ a jiných
odborných pracovníkĤ, vþetnČ plánu osobnostního rozvoje a hodnocení pracovníkĤ.
1.6.1.

Ukazatele kvality a bezpeþí pro splnČní standardu

Standard je splnČn, jestliže poskytovatel
x má zaveden zpĤsob rozdČlení pracovních míst v souladu s požadavky na personální
zabezpeþení zdravotní péþe.
x má stanovena pravidla pro zapracování pracovníkĤ pĜi jejich zaĜazení na pracovní místo.
x má zpracovány popisy pracovních þinností a kompetencí jednotlivých zdravotnických
pracovníkĤ a jiných odborných pracovníkĤ v souladu s jejich zpĤsobilostí k výkonu povolání
zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka.
x má zaveden systém sledování a vyhodnocování spokojenosti pracovníkĤ s pracovními
podmínkami pro plnČní jejich pracovních úkolĤ a zpĤsob pĜijímání opatĜení k odstranČní
zjištČných opodstatnČných nedostatkĤ.
x má zpracován program celoživotního vzdČlávání zdravotnických pracovníkĤ a jiných
odborných pracovníkĤ vþetnČ plánu osobnostního rozvoje.
x má stanoven zpĤsob ovČĜení realizace a úþinnosti/efektivity standardu v þasové ose
– sledování vývoje (napĜ. dotazníkové prĤzkumy mezi zdravotnickými a administrativními
pracovníky, fluktuace pracovníkĤ nebo poþet nenaplnČných pracovních míst, plnČní plánu
vzdČlávacích aktivit).
1.7. Standard: Dodržování sledování a uveĜejĖování objednacích dob pacientĤ na zdravotní
výkony
Objednací doby pacienta na provedení plánovaného zdravotního výkonu þi vyšetĜení patĜí mezi
ukazatele výkonnosti a dostupnosti poskytovaných zdravotních služeb. Sledováním objednacích
dob se získají informace, které lze využívat jako zpČtnou vazbu pro potĜeby Ĝízení a vzájemného
porovnávání situace u jednotlivých poskytovatelĤ zdravotních služeb a k trvalému zvyšování kvality
poskytované zdravotní péþe. Cílem standardu je dodržování sledování délky objednacích dob na
plánované zdravotní výkony a zveĜejĖování objednacích dob, které pĜesahují u plánovaných
výkonĤ 2 mČsíce, u vyšetĜení 3 týdny a v referenþním období 12 mČsícĤ musí být prokazatelnČ
projednány vedením poskytovatele zdravotních služeb a 1x roþnČ zveĜejnČny na jeho webových
stránkách.
1.7.1.

Ukazatele kvality a bezpeþí pro splnČní standardu

Standard je splnČn, jestliže poskytovatel
x sleduje objednací doby pacienta na plánované zdravotní výkony þi vyšetĜení.
x zveĜejĖuje objednací doby na plánované zdravotní výkony zpĤsobem umožĖujícím dálkový
pĜístup.
x pravidelnČ projednává objednací doby, které pĜesahují stanovený limit a navrhuje opatĜení
k jejich snížení v referenþním období 12 mČsícĤ.
1.8. Standard: Stravování a nutriþní péþe ve zdravotnickém zaĜízení
Cílem standardu je zavedení kvalitního a bezpeþného nutriþního systému, který reflektuje
nejnovČjší poznatky z praxe a aktuální odborná doporuþení. Poskytovatel zdravotních služeb musí
každému pacientovi nabízet stravu, která odpovídá jeho zdravotnímu stavu, nutriþním potĜebám,
zjištČným dietním omezením a kulturním a náboženským preferencím. ZajištČní nutriþní péþe ve
zdravotnickém zaĜízení je vedeno odborným týmem složeným z lékaĜských i nelékaĜských
zdravotnických pracovníkĤ s povinným zastoupením nutriþního terapeuta, pĜiþemž velikost
nutriþního týmu je pĜizpĤsobena velikosti zdravotnického zaĜízení (viz Metodické doporuþení pro
zajištČní stravy a nutriþní péþe4).
4

AktuálnČ uveĜejnČno ve VČstníku MZ þ. 10/2020.
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Ukazatele kvality a bezpeþí pro splnČní standardu

Standard je splnČn, jestliže poskytovatel
x má vypracován vnitĜní pĜedpis pro zajištČní kvalitní a bezpeþné nutriþní péþe pro pacienty.
x zajišĢuje pravidelné proškolování zdravotnických pracovníkĤ a vede o tom pĜíslušnou
evidenci.
x má stanoven odborný nutriþní tým pod vedením ústavního dietologa nebo lékaĜe
nutricionisty, jehož jmenný seznam vþetnČ kontaktĤ je dostupný na nemocniþním intranetu.
x má zpracován a zaveden systém základních a speciálních diet a doplĖkové nutriþní podpory.
x provádí pravidelnou kontrolu kvality a bezpeþí systému nutriþní péþe a vede o ní záznamy.
x provádí nutriþní screening u každého pacienta pĜijímaného k hospitalizaci a o tomto provádí
záznam do zdravotnické dokumentace.
x kontroluje prĤbČh poskytované nutriþní péþe a vývoj nutriþního stavu pacienta a o tomto
provádí záznam do zdravotnické dokumentace.
x provádí pravidelné audity zdravotnické dokumentace z hlediska nutriþní péþe a v pĜípadČ
zjištČní nedostatkĤ pĜijímá nápravná opatĜení.
1.9. Standard: ZajištČní bezpeþného provozu pĜístrojové techniky, zdrojĤ ionizujícího
a neionizujícího záĜení a mČĜidel
Cílem standardu je stanovit v souladu s platnými právními pĜedpisy jednotný systém pro zajištČní
bezpeþného a spolehlivého provozu pĜístrojové techniky (dále jen „pĜístroje“), zdrojĤ ionizujícího
a neionizujícího záĜení a mČĜidel, která se používají pĜi poskytování zdravotních služeb, a to vþetnČ
pĜístrojĤ darovaných, vypĤjþených þi pĜístrojĤ ve zkušebním provozu apod.
1.9.1.

Ukazatele kvality a bezpeþí pro splnČní standardu

Standard je splnČn, jestliže poskytovatel
x má vnitĜním pĜedpisem stanoven postup evidence a kontroly všech pĜístrojĤ, zdrojĤ
ionizujícího a neionizujícího záĜení a mČĜidel, které pĜi poskytování zdravotních služeb
používá, a vede o nich pĜíslušnou dokumentaci.
x má stanoven plán pravidelných revizí, kalibrací, bezpeþnostnČ technických kontrol,
popĜ. dalších pĜíslušných úkonĤ s ohledem na platné právní pĜedpisy5 a požadavky výrobce,
x má u pĜístrojĤ, zdrojĤ ionizujícího a neionizujícího záĜení þi mČĜidel, u nichž tento požadavek
obsahuje návod k použití/obsluze, zajištČnu adekvátní instruktáž zdravotnických
i nezdravotnických pracovníkĤ, kteĜí s pĜístroji, zdroji ionizujícího a neionizujícího záĜení
þi mČĜidly nakládají.
x má vnitĜním pĜedpisem stanoven postup zaznamenávání použití zdravotnických prostĜedkĤ
tĜídy IIb nebo III do zdravotnické dokumentace pacienta.
x má stanoven zpĤsob ovČĜení realizace a úþinnosti/efektivity standardu (napĜ. interní audit)
a v pĜípadČ zjištČní nedostatkĤ pĜijímá nápravná opatĜení.

5

NaĜízení (EU) þ. 2017/745, zákon þ. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostĜedcích a o zmČnČ zákona þ. 378/2007 Sb., o léþivech
a o zmČnách nČkterých souvisejících zákonĤ (zákon o léþivech), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, a zákon þ. 268/2014 Sb.,
o diagnostických zdravotnických prostĜedcích in vitro.
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2. Poskytovatel ambulantní péþe
2.1. Standard: RBC 2 – Bezpeþnost pĜi používání léþivých pĜípravkĤ s vyšší mírou rizika
Cílem standardu je stanovit seznam léþivých pĜípravkĤ s vyšší mírou rizika individuálnČ pro každou
ambulanci (dle charakteru ambulance) ve vztahu k možnosti poškození pacienta. K tČmto léþivým
pĜípravkĤm patĜí vždy injekþní roztoky Chloridu draselného (KCl) o koncentraci 7,45 % a vyšší,
inzulíny a neĜedČné hepariny (pokud se používají). Zajistit bezpeþné skladování tČchto léþivých
pĜípravkĤ v souladu s doporuþením výrobce léþiv.
2.1.1.

Ukazatele kvality a bezpeþí pro splnČní standardu

Standard je splnČn, jestliže poskytovatel
x má stanoven seznam léþivých pĜípravkĤ s vyšší mírou rizika (dle charakteru ambulance).
x má zajištČno bezpeþné uložení léþivých pĜípravkĤ s vyšší mírou rizika v souladu
s doporuþením výrobce.
x má stanoven postup bezpeþného nakládání s léþivými pĜípravky s vyšší mírou rizika
zdravotnickým personálem.
x provádí pravidelnou kontrolu plnČní ukazatelĤ standardu a v pĜípadČ zjištČní nedostatkĤ
v nastavených postupech/procesech, pĜijímá nápravná opatĜení k jejich odstranČní.
2.2. Standard: RBC 5 – Zavedení optimálních postupĤ hygieny rukou pĜi poskytování zdravotní
péþe
Hygienická dezinfekce rukou je úþinným prostĜedkem prevence pĜenosu infekcí spojených se
zdravotní péþí (HAI6). Jedná se o nejefektivnČjší cestu k celkovému snížení výskytu HAI a snížení
nákladĤ na jejich léþbu. Cílem standardu je zavést optimální postupy hygieny rukou pĜi poskytování
zdravotní péþe a zajistit vybavenost pracovišĢ dezinfekþními pĜípravky k zajištČní hygieny rukou.
2.2.1.

Ukazatele kvality a bezpeþí pro splnČní standardu

Standard je splnČn, jestliže poskytovatel
x má zajištČno vstupní a periodické školení všech zdravotnických pracovníkĤ a jiných
odborných pracovníkĤ zdravotnického zaĜízení v oblasti hygieny rukou a bariérové péþe.
x má zajištČnou vybavenost každého umyvadla hygienickými potĜebami, dezinfekþními
pĜípravky, je dostupné schéma správného mytí a dezinfekce rukou zejména na
exponovaných místech napĜ. vyšetĜovnách, pĜevazovnách atd.
x provádí pravidelnou kontrolu plnČní ukazatelĤ standardu a v pĜípadČ zjištČní nedostatkĤ
v nastavených postupech/ procesech, pĜijímá nápravná opatĜení k jejich odstranČní.
2.3. Standard: ěešení neodkladných stavĤ
Cílem standardu je organizaþní, metodické a materiální zajištČní vþasné a adekvátní reakce na
náhle vzniklé zhoršení zdravotního stavu pacienta v podmínkách konkrétního poskytovatele
zdravotních služeb.
2.3.1.

Ukazatele kvality a bezpeþí pro splnČní standardu

Standard je splnČn, jestliže poskytovatel
x realizuje periodická školení všech pracovníkĤ v rozpoznání þasných pĜíznakĤ neodkladných
stavĤ, poskytování první pomoci a kardiopulmonální resuscitace v souladu s aktuálními
doporuþeními.
x pravidelnČ kontroluje dostupnost a funkþnost pomĤcek pro Ĝešení neodkladných stavĤ;
kontroluje dostupnost a použitelnost léþivých pĜípravkĤ pro Ĝešení neodkladných stavĤ
a o tČchto kontrolách vede pĜíslušnou evidenci.
6

Zkratka vychází z anglického názvu Healthcare-Associated Infections.
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má zaveden postup pro pĜivolání odborné pomoci personálem a viditelnČ oznaþena telefonní
þísla pro tísĖová volání (155, 112, 150, 158).
provádí pravidelnou kontrolu plnČní ukazatelĤ standardu a v pĜípadČ zjištČní nedostatkĤ
v nastavených postupech/ procesech, pĜijímá nápravná opatĜení k jejich odstranČní.

2.4. Standard: ZajištČní bezpeþnosti skladovaných léþivých pĜípravkĤ
Cílem tohoto standardu je stanovení pravidel manipulace s léþivými pĜípravky (LP) tak, aby mČl
lékaĜ i nelékaĜský zdravotnický pracovník oprávnČný pĜejímat, kontrolovat a ukládat léþivé
pĜípravky neustálý pĜehled o jejich datu expirace, a aby systém uložení léþivých pĜípravkĤ
minimalizoval jejich zámČnu pĜi podání pacientovi. Zacházení s léþivými pĜípravky by mČlo
odpovídat takovým pravidlĤm, jež omezují hromadČní exspirovaných LP v ordinaci praktických
lékaĜĤ a ambulantních specialistĤ. Standard konkretizuje zpĤsob a systém ukládání a uchovávání
léþivých pĜípravkĤ.
2.4.1.

Ukazatele kvality a bezpeþí pro splnČní standardu

Standard je splnČn, jestliže poskytovatel
x skladuje léþivé pĜípravky omamné a psychotropní dle platné legislativy a v souladu s SPC.
x skladuje léþivé pĜípravky, které nemají zvláštní skladovací podmínky definovány SPC,
dle lékové formy.
x pravidelnČ provádí prĤbČžnou kontrolu expirací.
x vede evidenci léþivých pĜípravkĤ.
2.5. Standard: Stanovení zásad správné komunikace s pacientem
Cílem tohoto standardu je minimalizovat komunikaþní bariéru, která mĤže vzniknout mezi
ošetĜujícím lékaĜem, jiným zdravotnickým pracovníkem a pacientem. DĤvody komunikaþní bariéry
mohou být zpĤsobeny vČkem, jazykovou nebo kulturní rozdílností, poruchou sluchu u pacienta
nebo mentální þi rozumovou nedostateþností. ÚroveĖ komunikace dále závisí na vzdČlání, zájmu
pacienta o vlastní zdraví a zdravotním stavu. Komunikace musí probíhat v takovém jazyce,
kterému je pacient schopen porozumČt. V pĜípadČ potĜeby je lékaĜ povinen umožnit pacientovi
pĜítomnost jím zajištČného a placeného tlumoþníka. LékaĜ musí poskytnout pacientovi informaci
takovým zpĤsobem, aby pacient poskytnuté informaci porozumČl a popĜípadČ ji byl schopen
alespoĖ þásteþnČ interpretovat jinému lékaĜi þi lékárníkovi; musí se ujistit, že pacient poskytnuté
informaci rozumí, popĜípadČ dovysvČtlit, co bylo nepochopeno.
2.5.1.

Ukazatele kvality a bezpeþí pro splnČní standardu

Standard je splnČn, jestliže poskytovatel
x poskytuje pacientovi pĜi konzultaci prostor k tomu, aby popsal svĤj zdravotní stav a jeho
souvislosti.
x poskytuje pacientovi informace takovým zpĤsobem, aby pacient poskytnutým informacím
porozumČl, v pĜípadČ potĜeby je lékaĜ povinen umožnit pacientovi pĜítomnost jím zajištČného
a placeného tlumoþníka, a o této skuteþnosti se bezprostĜednČ pĜesvČdþí, popĜípadČ
dovysvČtlí, co bylo nepochopeno.
x vytvoĜí vhodné komunikaþní schéma pro všechny zdravotnické pracovníky daného
pracovištČ (v závislosti na typu pacientĤ, specializaci apod.).
x v pĜípadČ potĜeby používá alternativní komunikaþní techniky a pomĤcky pro pacienty
– algoritmy, obrázky, návody, psaná doporuþení.
x sleduje a analyzuje chyby v oblasti komunikace v celém rozsahu poskytování zdravotních
služeb a v pĜípadČ zjištČní opodstatnČných nedostatkĤ pĜijímá adekvátní nápravná opatĜení.
x má zaveden systém pro vyĜizování stížností.
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2.6. Standard: Ordinaþní doba a zastupitelnost
Ordinaþní doba je pro pacienta dĤležitou informací, která by mČla být dálkovČ dostupná a fixní.
MČla by být organizována tak, aby alespoĖ ve své þásti umožnila návštČvu po prĤmČrné pracovní
dobČ obþanĤ/pacientĤ (dle požadavkĤ pojišĢoven) a pokud je zaveden objednací systém tak,
aby umožnila ve své þásti pĜístup akutních pacientĤ k péþi. PĜehled ordinaþních hodin musí být pro
pacienty dostupný, a to v podobČ vyvČšeného rozpisu na vstupu do zdravotnického zaĜízení,
kde je kladen dĤraz na þitelnost a srozumitelnost informací. Informace musí podléhat pravidelné
aktualizaci, aby byla shodná se skuteþným stavem. Poskytovatel je povinen v dobČ nepĜítomnosti
nebo doþasného pĜerušení poskytování zdravotních služeb zpĜístupnit pacientĤm informaci
o poskytnutí neodkladné péþe jiným poskytovatelem v rámci jeho ordinaþní doby, v pĜípadČ
zajištČní zástupu jiným poskytovatelem musí být uvedeno jeho celé jméno, kontaktní údaje,
ordinaþní doba a pĜesná adresa.
2.6.1.

Ukazatele kvality a bezpeþí pro splnČní standardu

Standard je splnČn, jestliže poskytovatel
x má zajištČnu dostupnost rozpisu ordinaþních hodin pro pacienty – tzn. ordinaþní doba je
vyvČšena v podobČ rozpisu na vstupu do zdravotnického zaĜízení (nebo na jiném pĜístupném
místČ ambulance), kde je kladen dĤraz na þitelnost a srozumitelnost informací. Informace
musí podléhat pravidelné aktualizaci, aby byla shodná se skuteþným stavem, tj. reálným
chodem ambulance.
x má zajištČno, že zmČna ordinaþní doby je vyznaþena alespoĖ 14 kalendáĜních dní pĜed
nabytím její platnosti.
x vede informace o ordinaþních hodinách, které obsahují minimálnČ: jméno lékaĜe a jména
všech zdravotnických pracovníkĤ vþetnČ všeobecné sestry, odbornost, ordinaþní hodiny
formou „od – do“, identifikaci hodin, jež jsou vyhrazeny k pravidelným úkonĤm (aplikace
injekcí, odbČry krve apod.) nebo pro objednané, úplnou adresu pracovištČ, telefonní kontakt
(pevná linka, mobilní telefon) a pokud je dostupný též kontakt elektronické pošty (e-mail),
popĜ. datové schránky.
x v dobČ své nepĜítomnosti nebo doþasného pĜerušení poskytování zdravotních služeb
zpĜístupní pacientĤm informaci o poskytnutí neodkladné péþe jiným poskytovatelem v rámci
jeho ordinaþní doby. U zastupujícího lékaĜe uvede celé jméno, kontaktní údaje a pĜesnou
adresu místa poskytování zdravotní péþe.
2.7. Standard: Sledování a vyhodnocování nežádoucích událostí
Cílem standardu je zavedení procesu evidence a vyhodnocování nežádoucích událostí, které
se vyskytnou pĜi poskytování ambulantní péþe. Nežádoucí událostí je událost nebo okolnost, která
mohla vyústit nebo vyústila v tČlesné poškození pacienta, kterému bylo možné se vyhnout.
Za nežádoucí událost je také považováno neoþekávané zhoršení klinického stavu pacienta, pokud
má za následek trvalé tČlesné poškození nebo úmrtí pacienta a pokud se nejedná o obvyklou
komplikaci zdravotního stavu. Dále jsou za nežádoucí událost považovány pĜípady, kdy došlo
k poškození pacienta, které je pouze psychické þi socioekonomické a také pĜípady, kdy
poškozeným je poskytovatel zdravotních služeb nebo jeho pracovník.
2.7.1.

Ukazatele kvality a bezpeþí pro splnČní standardu

Standard je splnČn, jestliže poskytovatel
x má zaveden zpĤsob evidence nežádoucích událostí, v pĜípadČ, že k ní došlo.
x má zaveden zpĤsob vyhodnocování nežádoucích událostí vþetnČ zjišĢování jejich pĜíþin.
x identifikuje a pĜijímá nápravná, popĜípadČ preventivní opatĜení k pĜedcházení nežádoucích
událostí.
x provádí pravidelnou kontrolu plnČní ukazatelĤ standardu a v pĜípadČ zjištČní nedostatkĤ
v nastavených postupech/procesech, pĜijímá nápravná opatĜení k jejich odstranČní.
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2.8. Standard: ZajištČní bezpeþného provozu pĜístrojové techniky, zdrojĤ ionizujícího
a neionizujícího záĜení a mČĜidel
Cílem standardu je stanovit v souladu s platnými právními pĜedpisy jednotný systém pro zajištČní
bezpeþného a spolehlivého provozu pĜístrojové techniky (dále jen „pĜístroje“), zdrojĤ ionizujícího
a neionizujícího záĜení a mČĜidel, která se používají pĜi poskytování ambulantní péþe, a to vþetnČ
pĜístrojĤ darovaných, vypĤjþených þi pĜístrojĤ ve zkušebním provozu apod.
2.8.1.

Ukazatele kvality a bezpeþí pro splnČní standardu

Standard je splnČn, jestliže poskytovatel
x vede evidenci všech pĜístrojĤ, zdrojĤ ionizujícího a neionizujícího záĜení a mČĜidel, které pĜi
poskytování ambulantní péþe používá, a vede o nich pĜíslušnou dokumentaci.
x má stanoven plán pravidelných revizí, kalibrací, bezpeþnostnČ technických kontrol,
popĜ. dalších pĜíslušných úkonĤ s ohledem na platné právní pĜedpisy7 a požadavky výrobce.
x má u pĜístrojĤ, zdrojĤ ionizujícího a neionizujícího záĜení þi mČĜidel, u nichž tento požadavek
obsahuje návod k použití/obsluze, zajištČnu adekvátní instruktáž zdravotnických
i nezdravotnických pracovníkĤ, kteĜí s pĜístroji, zdroji ionizujícího a neionizujícího záĜení þi
mČĜidly nakládají nebo se podílejí na jejich údržbČ þi provádČjí další pĜíslušné úkony
k zajištČní jejich spolehlivého a bezpeþného provozu.
x použití zdravotnických prostĜedkĤ tĜídy IIb nebo III zaznamenává do zdravotnické
dokumentace pacienta.
x má stanoven zpĤsob ovČĜení realizace a úþinnosti/efektivity standardu (napĜ. interní audit)
a v pĜípadČ zjištČní nedostatkĤ pĜijímá nápravná opatĜení.

7

NaĜízení (EU) þ. 2017/745, zákon þ. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostĜedcích a o zmČnČ zákona þ. 378/2007 Sb., o léþivech
a o zmČnách nČkterých souvisejících zákonĤ (zákon o léþivech), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, a zákon þ. 268/2014 Sb.,
o diagnostických zdravotnických prostĜedcích in vitro.
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3. Poskytovatel zdravotnické záchranné služby
3.1. Standard: RBC 2 – Bezpeþnost pĜi používání léþivých pĜípravkĤ s vyšší mírou rizika
Cílem standardu je stanovit seznam léþivých pĜípravkĤ s vyšší mírou rizika, individuálnČ pro
dopravní prostĜedky všech výjezdových skupin poskytovatele zdravotnické záchranné služby.
K tČmto léþivým pĜípravkĤm patĜí vždy injekþní roztoky Chloridu draselného (KCl) o koncentraci
7,45 % a vyšší, inzulíny a neĜedČné hepariny (pokud se používají). Zajistit bezpeþné skladování
tČchto léþivých pĜípravkĤ v souladu s doporuþením výrobce léþiv.
3.1.1.

Ukazatele kvality a bezpeþí pro splnČní standardu

Standard je splnČn, jestliže poskytovatel
x má stanovené seznamy léþivých pĜípravkĤ s vyšší mírou rizika pro dopravní prostĜedky
všech výjezdových skupin poskytovatele zdravotnické záchranné služby.
x má zajištČno bezpeþné uložení léþivých pĜípravkĤ s vyšší mírou rizika v dopravních
prostĜedcích všech výjezdových skupin poskytovatele zdravotnické záchranné služby
v souladu s platnou legislativou a SPC.
x provádí pravidelnou kontrolu plnČní ukazatelĤ standardu a v pĜípadČ zjištČní nedostatkĤ
v nastavených postupech/procesech pĜijímá nápravná opatĜení k jejich odstranČní.
3.2. Standard: RBC 5 – Zavedení optimálních postupĤ hygieny rukou pĜi poskytování zdravotní
péþe
Hygienická dezinfekce rukou je úþinným prostĜedkem prevence pĜenosu infekcí spojených se
zdravotní péþí (HAI8). Jedná se o nejefektivnČjší cestu k celkovému snížení výskytu HAI a snížení
nákladĤ na jejich léþbu. Cílem standardu je zavést optimální postupy hygieny rukou pĜi poskytování
zdravotní péþe a zajistit vybavenost pracovišĢ dezinfekþními pĜípravky k zajištČní hygieny rukou.
3.2.1.

Ukazatele kvality a bezpeþí pro splnČní standardu

Standard je splnČn, jestliže poskytovatel
x má zajištČno vstupní a periodické školení zdravotnických pracovníkĤ a jiných odborných
pracovníkĤ zdravotnického zaĜízení v oblasti hygieny rukou a bariérové péþe.
x má zajištČnu vybavenost dezinfekþními pĜípravky pro dopravní prostĜedky všech
výjezdových skupin (pozemní, vzdušné) poskytovatele zdravotnické záchranné služby pro
hygienu rukou.
x má zajištČnu vybavenost prostĜedky osobní ochrany pro prevenci pĜenosu infekcí a zajištČní
bariérové péþe (rukavice).
x provádí pravidelnou kontrolu plnČní ukazatelĤ standardu a v pĜípadČ zjištČní nedostatkĤ
v nastavených postupech/procesech pĜijímá nápravná opatĜení k jejich odstranČní.
3.3. Standard: Dodržování personálního zabezpeþení zdravotní péþe a Ĝízení lidských zdrojĤ
Cílem standardu je zpracovat popisy pracovních þinností jednotlivých zdravotnických pracovníkĤ
a jiných odborných pracovníkĤ v souladu s jejich zpĤsobilostí k výkonu povolání zdravotnického
pracovníka nebo jiného odborného pracovníka, stanovit odborné kompetence a stanovit poþty
potĜebných zdravotnických pracovníkĤ v závislosti na druhu a objemu poskytované zdravotní péþe,
oboru a spektru provádČných výkonĤ a þinností. V souvislosti s plánováním a Ĝízením lidských
zdrojĤ stanovit podmínky adaptaþního procesu pro jednotlivé zdravotnické pracovníky. Dále
stanovit systém sledování a vyhodnocování spokojenosti pracovníkĤ s pracovními podmínkami pro
plnČní jejich pracovních úkolĤ, vþetnČ pĜijímání opatĜení k odstranČní zjištČných opodstatnČných
nedostatkĤ. Dále stanovit program kontinuálního vzdČlávání zdravotnických pracovníkĤ a jiných
odborných pracovníkĤ vþetnČ plánu celoživotního osobnostního rozvoje a hodnocení pracovníkĤ.

8

Zkratka vychází k anglického názvu Healthcare-Associated Infections.
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Ukazatele kvality a bezpeþí pro splnČní standardu

Standard je splnČn, jestliže poskytovatel
x má zaveden zpĤsob rozdČlení pracovních míst v souladu s požadavky na personální
zabezpeþení zdravotní péþe.
x má stanovená pravidla pro zapracování pracovníkĤ pĜi jejich zaĜazení na pracovní místo.
x má zpracovány popisy pracovních þinností a kompetencí jednotlivých zdravotnických
pracovníkĤ a jiných odborných pracovníkĤ v souladu s jejich zpĤsobilostí k výkonu povolání
zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka.
x má zaveden systém sledování a vyhodnocování spokojenosti pracovníkĤ s pracovními
podmínkami pro plnČní jejich pracovních úkolĤ a zpĤsob pĜijímání opatĜení k odstranČní
zjištČných opodstatnČných nedostatkĤ.
x má zpracován program celoživotního vzdČlávání zdravotnických pracovníkĤ a jiných
odborných pracovníkĤ vþetnČ plánu osobnostního rozvoje.
x má stanoven zpĤsob ovČĜení realizace a úþinnosti/efektivity standardu v þasové ose
– sledování vývoje (napĜ. dotazníkové prĤzkumy mezi zdravotnickými a administrativními
pracovníky, fluktuace pracovníkĤ nebo poþet nenaplnČných pracovních míst, plnČní plánu
vzdČlávacích aktivit).
3.4. Standard: Technická kontrola pomĤcek k Ĝešení neodkladných stavĤ
Cílem standardu je zajistit nepĜetržitou funkþnost pomĤcek pro Ĝešení neodkladných stavĤ
a stanovit frekvenci kontrol jejich funkþnosti vþetnČ expirace léþivých pĜípravkĤ a zpĤsobu
dokumentace provedených kontrol.
3.4.1.

Ukazatele kvality a bezpeþí pro splnČní standardu

Standard je splnČn, jestliže poskytovatel
x má zavedenu dokumentaci o provádČní pravidelných kontrol funkþnosti pomĤcek, vþetnČ
expirace léþivých pĜípravkĤ k Ĝešení neodkladných stavĤ.
x má stanoven zpĤsob ovČĜení realizace a úþinnosti/efektivity standardu (napĜ. interní audit).
3.5. Standard: Dokumentování pĜednemocniþní péþe
Povinnou souþástí dokumentování pĜednemocniþní péþe je záznam o výjezdu dle vyhlášky
þ. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znČní. PĜináší cenné, nČkdy nenahraditelné
poznatky o prvním kontaktu s pacientem na místČ zásahu. Cílem standardu je, aby záznam
o výjezdu pĜinášel zásadní informace o pacientovi a pĜednemocniþní péþi ve standardním rozsahu
a kvalitČ. Proto je kladen dĤraz na jeho srozumitelnost, úplnost a þitelnost. Je žádoucí, aby byl jeho
obsah a forma stanoven vnitĜním pĜedpisem poskytovatele zdravotnické záchranné služby,
dodržování pĜedpisu bylo dokumentovaným zpĤsobem kontrolováno a v pĜípadČ nedostatkĤ byla
pĜijímána nápravná opatĜení.
3.5.1.

Ukazatele kvality a bezpeþí pro splnČní standardu

Standard je splnČn, jestliže poskytovatel
x má vnitĜním pĜedpisem stanovenu formu a obsah záznamu o výjezdu.
x souþástí záznamu o výjezdu je v dobČ pĜedání pacienta vždy alespoĖ
a) místo, odkud byl výjezd realizován,
b) datum a þas výjezdu výjezdové skupiny, typ výjezdové skupiny,
c) datum a þas pĜíjezdu výjezdové skupiny na místo události,
d) struþný popis klinického stavu a anamnestické údaje (minimálnČ osobní anamnéza,
užívaná léþiva), jsou-li známy,
e) pracovní diagnózu,
f) popis poskytnuté pĜednemocniþní neodkladné péþe,
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g) þas a místo pĜedání pacienta do zdravotnického zaĜízení vþetnČ identifikaþních údajĤ
pĜijímajícího poskytovatele a zdravotnického pracovníka nebo þas a místo ukonþení
výjezdu, pokud pacient nebyl pĜedán poskytovateli,
h) jméno, popĜípadČ jména a pĜíjmení zdravotnických pracovníkĤ, kteĜí pĜednemocniþní
neodkladnou péþi poskytli.
x má zaveden systém kontrol dodržování formy a obsahu záznamu o výjezdu a v pĜípadČ
zjištČní nedostatkĤ v nastavených postupech/procesech, pĜijímá nápravná opatĜení k jejich
odstranČní.
3.6. Standard: ZajištČní bezpeþného provozu pĜístrojové techniky a mČĜidel
Cílem standardu je stanovit v souladu s platnými právními pĜedpisy jednotný systém pro zajištČní
bezpeþného a spolehlivého provozu pĜístrojové techniky (dále jen „pĜístroje“) a mČĜidel, která se
používají pĜi poskytování zdravotnických záchranných služeb, a to vþetnČ pĜístrojĤ darovaných,
vypĤjþených þi pĜístrojĤ ve zkušebním provozu.
3.6.1.

Ukazatele kvality a bezpeþí pro splnČní standardu

Standard je splnČn, jestliže poskytovatel
x vede evidenci všech pĜístrojĤ a mČĜidel, které pĜi poskytování zdravotnických záchranných
služeb používá, a vede o nich pĜíslušnou dokumentaci.
x má stanoven plán pravidelných revizí, kalibrací, bezpeþnostnČ technických kontrol,
popĜ. dalších pĜíslušných úkonĤ s ohledem na platné právní pĜedpisy9 a požadavky výrobce.
x má u pĜístrojĤ a mČĜidel, u nichž tento požadavek obsahuje návod k použití/obsluze,
zajištČnu adekvátní instruktáž zdravotnických i nezdravotnických pracovníkĤ, kteĜí s pĜístroji
þi mČĜidly nakládají nebo se podílejí na jejich údržbČ þi provádČjí další pĜíslušné úkony
k zajištČní jejich spolehlivého a bezpeþného provozu.
x použití zdravotnických prostĜedkĤ tĜídy IIb nebo III zaznamenává do zdravotnické
dokumentace pacienta.
x má stanoven zpĤsob ovČĜení realizace a úþinnosti/efektivity standardu (napĜ. interní audit)
a v pĜípadČ zjištČní nedostatkĤ pĜijímá nápravná opatĜení.

9

NaĜízení (EU) þ. 2017/745, zákon þ. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostĜedcích a o zmČnČ zákona þ. 378/2007 Sb., o léþivech
a o zmČnách nČkterých souvisejících zákonĤ (zákon o léþivech), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, a zákon þ. 268/2014 Sb.,
o diagnostických zdravotnických prostĜedcích in vitro.
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CENOVÝ PěEDPIS MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 1/2022/CAU
ZE DNE 27. ěÍJNA 2021
O REGULACI CEN POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB, STANOVENÍ MAXIMÁLNÍCH
CEN ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZUBNÍMI LÉKAěI HRAZENÝCH
Z VEěEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTċNÍ A SPECIFICKÝCH ZDRAVOTNÍCH VÝKONģ
Ministerstvo zdravotnictví podle § 2a odst. 1 zákona þ. 265/1991 Sb., o pĤsobnosti orgánĤ ýeské
republiky v oblasti cen, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, a podle § 1 odst. 6 a § 10 zákona
þ. 526/1990 Sb., o cenách, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, vydává cenový pĜedpis:

ýást I.
Vymezení pojmĤ
Pro úþely tohoto cenového pĜedpisu se rozumí
a) hrazenými zdravotními službami zdravotní služby hrazené z veĜejného zdravotního
pojištČní podle zákona þ. 48/1997 Sb., o veĜejném zdravotním pojištČní a o zmČnČ
a doplnČní nČkterých souvisejících zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
b) hrazenými pĜeshraniþními službami zdravotní služby þerpané v jiném þlenském státČ EU,
pokud jde o zdravotní služby, které by byly pĜi poskytnutí na území ýeské republiky hrazeny
z veĜejného zdravotního pojištČní,
c) pojištČncem
i. pojištČnec podle zákona þ. 48/1997 Sb., o veĜejném zdravotním pojištČní a o zmČnČ
a doplnČní nČkterých souvisejících zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon
o veĜejném zdravotním pojištČní“),
ii. osoba zdravotnČ pojištČná ve veĜejném systému zdravotního pojištČní v þlenském státČ
EU, ve státČ Evropského hospodáĜského prostoru nebo Švýcarské konfederace podle
naĜízení Evropského parlamentu a Rady (ES) þ. 883/2004 o koordinaci systémĤ sociálního
zabezpeþení, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, nebo naĜízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) þ. 1231/2010, kterým se rozšiĜuje pĤsobnost naĜízení (ES) þ. 883/2004 a naĜízení (ES)
þ. 987/2009 na státní pĜíslušníky tĜetích zemí, na které se tato naĜízení dosud nevztahují
pouze z dĤvodu jejich státní pĜíslušnosti, nebo podle jiných pĜímo použitelných pĜedpisĤ
Evropské unie, nebo osoba, která je pojištČncem státu, se kterým má ýeská republika
uzavĜenou a vyhlášenou mezinárodní smlouvu v oblasti sociálního zabezpeþení zahrnující
oblast zdravotního pojištČní, nebo osoba þerpající nároky z Dohody o vystoupení Spojeného
království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského spoleþenství pro
atomovou energii (dále jen „Výstupová dohoda“),
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iii. osoba zamČstnaná na území ýR a její rodinní pĜíslušníci pobývající s ní legálnČ na území
ýR, a to za pĜedpokladu, že zamČstnaná osoba je obþanem státu, s nímž byla uzavĜena
asociaþní dohoda upravující nároky na zdravotní péþi,
d) evropským obþanem obþan jiného þlenského státu EU,
e) vládním stipendistou cizí státní pĜíslušník, který byl pĜijat ke studiu na vysoké škole
v ýeské republice na náklady þeského státu a pobírá stipendium,
f)

výpomocnou zdravotní pojišĢovnou zdravotní pojišĢovna pĜíslušná pro úhradu
zdravotních služeb v ýeské republice za pojištČnce z jiného þlenského státu EU, pojištČnce
z þlenského státu Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), pojištČnce þerpajícího
nároky z Výstupové dohody nebo pojištČnce státu, se kterým má ýeská republika
uzavĜenou a vyhlášenou mezinárodní smlouvu v oblasti sociálního zabezpeþení zahrnující
oblast zdravotního pojištČní, za pĜedpokladu, že pojištČnec na území ýR pobývá nebo bydlí
a þerpá zde zdravotní služby, pĜiþemž tato zdravotní pojišĢovna uhradí zdravotní služby
jménem pĜíslušné zahraniþní instituce,

g) smluvním poskytovatelem zdravotních služeb poskytovatel zdravotních služeb, který má
se zdravotní pojišĢovnou, u které je pojištČnec pojištČn, nebo kterou si zvolil jako
výpomocnou zdravotní pojišĢovnu, uzavĜenou smlouvu o poskytování a úhradČ hrazených
služeb; v pĜípadČ pojištČnce z jiného þlenského státu EU, z þlenského státu ESVO,
pojištČnce státu, se kterým má ýeská republika uzavĜenou a vyhlášenou mezinárodní
smlouvu v oblasti sociálního zabezpeþení zahrnující oblast zdravotního pojištČní, nebo
pojištČnce þerpajícího nároky z Výstupové dohody se za smluvního poskytovatele
zdravotních služeb považuje poskytovatel zdravotních služeb, který má uzavĜenou smlouvu
o poskytování a úhradČ hrazených služeb s alespoĖ jednou zdravotní pojišĢovnou.

ýást II.
Zdravotní služby
Oddíl A
Maximální ceny zdravotních služeb
1. Maximální cenou se tímto Cenovým pĜedpisem reguluje:
a) hodnota bodu pro zdravotní služby, kde se pro úþely vyúþtování a úhrady použije vyhláška
Ministerstva zdravotnictví þ. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonĤ
s bodovými hodnotami, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „vyhláška þ. 134/1998 Sb.“),
které jsou poskytovány pojištČnci smluvním poskytovatelem zdravotních služeb,
b) hodnota bodu pro zdravotní služby poskytované na žádost orgánĤ státní správy hrazené
z prostĜedkĤ státního rozpoþtu,
c) hodnota bodu pro zdravotní služby poskytované na žádost orgánĤ justice, státního
zastupitelství, policie nebo VČžeĖské služby ýR hrazené z prostĜedkĤ jejich vlastního
rozpoþtu,
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d) hodnota bodu pro zdravotní služby poskytnuté vládním stipendistĤm,
e) hodnota bodu pro neodkladnou zdravotní péþi neregulovanou podle písmen a) až d) nebo
Oddílu B poskytnutou smluvním i nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb,
f)

cena zdravotních služeb v rozsahu neodkladné zdravotní péþe poskytovaných smluvním
i nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb v oboru zubní lékaĜství,

g) cena zdravotních služeb nad rozsah neodkladné zdravotní péþe poskytovaných pojištČnci
smluvními poskytovateli zdravotních služeb v oboru zubní lékaĜství hrazených z veĜejného
zdravotního pojištČní.
2. Maximální cena pro zdravotní služby podle bodu 1 písm. a), d) a e) se stanoví souþinem
celkového poþtu bodĤ za zdravotní výkon a maximální ceny jednoho bodu ve výši 1,52 Kþ s tím, že
celkový poþet bodĤ za zdravotní výkon se vypoþte podle vyhlášky þ. 134/1998 Sb.
3. Maximální cena pro zdravotní služby podle bodu 1 písm. b) a c) je uvedena v PĜíloze þ. 1; jde-li
o zdravotní službu, která není uvedena v PĜíloze þ. 1, stanoví se maximální cena jako souþin
celkového poþtu bodĤ za zdravotní výkon a maximální ceny jednoho bodu ve výši 1,52 Kþ s tím, že
celkový souþet bodĤ za zdravotní výkon se vypoþte podle vyhlášky þ. 134/1998 Sb.
4. Maximální cena pro zdravotní služby podle bodu 1 písm. f) a g) poskytované poskytovateli
v oboru zubní lékaĜství je stanovena v PĜíloze þ. 2.

Oddíl B
Pevná cena bodu neodkladné zdravotní péþe poskytované nesmluvními poskytovateli
zdravotních služeb
1. Pro stanovení ceny neodkladné zdravotní péþe, kde se pro úþely vyúþtování a úhrady použije
vyhláška þ. 134/1998 Sb., poskytované pojištČnci nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb,
se stanoví pevná cena bodu ve výši 85 % hodnoty bodu stanovené ve vyhlášce Ministerstva
zdravotnictví vydané podle § 17 odst. 5 zákona o veĜejném zdravotním pojištČní, pĜíslušné pro rok
2022 (dále jen „úhradová vyhláška 2022“).
2. Jde-li o neodkladnou zdravotní péþi, kde se pro úþely vyúþtování a úhrady použije vyhláška
Ministerstva zdravotnictví þ. 134/1998 Sb., poskytovanou pojištČnci nesmluvním poskytovatelem
zdravotních služeb, která byla zdravotní pojišĢovnČ vykázána s hlavní nebo vedlejší diagnózou
U07.1 – COVID-19 nebo U69.75 – PodezĜení na COVID-19, nepoužije se bod 1 a stanoví se pevná
cena bodu ve výši 100 % hodnoty bodu stanovené v úhradové vyhlášce 2022.

Oddíl C
Pevné ceny zdravotních služeb pro úþely výpoþtu výše náhrady nákladĤ pĜi þerpání
zdravotní péþe v zahraniþí
1. Cena bodu pro úþely výpoþtu výše náhrady nákladĤ pĜi þerpání neodkladné zdravotní
péþe mimo území státĤ aplikujících naĜízení o koordinaci systémĤ sociálního
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zabezpeþení a mimo území státĤ, se kterými ýR uzavĜela dvoustrannou smlouvu
o sociálním zabezpeþení
Pro úþely výpoþtu výše náhrady nákladĤ na neodkladnou zdravotní péþi þerpanou mimo území
státĤ, ve kterých se aplikují pĜedpisy EU v oblasti koordinace systémĤ sociálního zabezpeþení,
a mimo území státĤ, se kterými ýR uzavĜela dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpeþení
zahrnující i nároky na zdravotní služby, se cena bodu stanoví ve výši 85 % hodnoty bodu stanovené
v úhradové vyhlášce 2022, nejde-li o zdravotní péþi poskytnutou s hlavní nebo vedlejší diagnózou
U07.1 – COVID-19 nebo U69.75 – PodezĜení na COVID-19, u které se stanoví pevná cena bodu
ve výši 100 % hodnoty bodu stanovené v úhradové vyhlášce 2022.
2. Cena bodu pro úþely výpoþtu výše náhrady nákladĤ pĜi þerpání neodkladné zdravotní
péþe v þlenských státech ESVO u poskytovatele zdravotních služeb nenapojeného
na místní systém veĜejného zdravotního pojištČní
Pro úþely výpoþtu výše náhrady nákladĤ na neodkladnou zdravotní péþi þerpanou v þlenských
státech ESVO, pokud k þerpání došlo u místního poskytovatele zdravotních služeb nenapojeného
na místní systém veĜejného zdravotního pojištČní, se cena bodu stanoví ve výši 85 % hodnoty bodu
stanovené v úhradové vyhlášce 2022, nejde-li o zdravotní péþi poskytnutou s hlavní nebo vedlejší
diagnózou U07.1 – COVID-19 nebo U69.75 – PodezĜení na COVID-19, u které se stanoví pevná
cena bodu ve výši 100 % hodnoty bodu stanovené v úhradové vyhlášce 2022.
3. Cena bodu pro úþely výpoþtu výše náhrady nákladĤ pĜi þerpání hrazených
pĜeshraniþních služeb a postupu podle naĜízení o koordinaci systémĤ sociálního
zabezpeþení
Pro úþely výpoþtu výše náhrady nákladĤ na hrazené pĜeshraniþní služby s výjimkou akutní lĤžkové
péþe se stanoví cena bodu ve výši 100 % hodnoty bodu stanovené v úhradové vyhlášce 2022. Pro
úþely výpoþtu výše náhrady nákladĤ na akutní lĤžkovou péþi se hospitalizace klasifikuje podle
pravidel pro Klasifikaci hospitalizovaných pacientĤ (podle sdČlení ýeského statistického úĜadu
þ. 217/2021 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientĤ CZ-DRG) platných pro
kalendáĜní rok, ve kterém došlo k þerpání pĜeshraniþních služeb. Náhrada nákladĤ za hospitalizaci
se stanoví jako souþin pĜíslušné relativní váhy pro rok 2022 uvedené v úhradové vyhlášce 2022
a technické sazby ve výši 62 236 Kþ. Postup podle vČty první až tĜetí se uplatní i pokud jde
o výpoþet podle þl. 25 odst. 6 naĜízení Evropského parlamentu a Rady (ES) þ. 987/2009, kterým se
stanoví provádČcí pravidla k naĜízení (ES) þ. 883/2004 o koordinaci systémĤ sociálního
zabezpeþení, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.

Oddíl D
VČcnČ usmČrnČné ceny
1. VČcnČ usmČrnČnou cenou se podle tohoto cenového pĜedpisu regulují:
a) ceny zdravotních služeb nehrazených z veĜejného zdravotního pojištČní poskytnutých
pojištČnci poskytovatelem zdravotních služeb,
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b) ceny zdravotních služeb nad rozsah neodkladné zdravotní péþe poskytnutých pojištČnci
nesmluvním poskytovatelem zdravotních služeb,
c) ceny zdravotních služeb nad rozsah neodkladné zdravotní péþe poskytnutých þeskému
nebo evropskému obþanovi, který není pojištČncem,
(dále jen „cena regulované zdravotní služby“).
2. Do ceny regulovaných zdravotních služeb lze promítnout pouze ekonomicky oprávnČné
náklady doložitelné z úþetnictví, jednoduchého úþetnictví nebo daĖové evidence a pĜimČĜený zisk.
Za ekonomicky oprávnČné náklady nelze uznat zejména:
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

penále, pokuty, úroky z prodlení, popĜípadČ jiná plnČní za porušení povinností vyplývajících
ze smluv nebo z právních pĜedpisĤ,
manka nad rámec daĖové uznatelnosti podle § 25 odst. 1 písm. n) zákona þ. 586/1992 Sb.,
o daních z pĜíjmĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon o daních z pĜíjmĤ“),
škody na majetku a náklady spojené s jejich odstraĖováním (kromČ škod zpĤsobených
živelními pohromami), vþetnČ snížení cen nevyužitelných zásob a fyzické likvidace zásob,
náhrady škod a odškodnČní,
odmČny a plnČní ve prospČch þlenĤ statutárních orgánĤ a dalších volených orgánĤ
právnických osob, pĜesahují-li dohodnutou výši odmČny podle písemné smlouvy schválené
pĜíslušným orgánem spoleþnosti,
nevyužité provozní náklady spojené s pĜípravou a zabezpeþením investiþní výstavby
(zmaĜené investice),
platby za promlþené dluhy, vþetnČ odpisĤ promlþených a nedobytných pohledávek nad
rámec daĖové uznatelnosti podle § 25 odst. 1 písm. z) zákona o daních z pĜíjmĤ,
opakovanČ zahrnované náklady, které již byly uhrazeny,
odpisy vyšší než odpovídá skuteþnČ uplatnČným odpisĤm podle zákona þ. 563/1991 Sb.,
o úþetnictví, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ nebo zákona o daních z pĜíjmĤ,
odpisy majetku nabytého bezúplatným pĜevodem s výjimkou majetku pĜevedeného podle
zákona þ. 92/1991 Sb., o podmínkách pĜevodu majetku státu na jiné osoby, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ,
náklady na reprezentaci a dary,
cestovné vyplácené nad rámec povinností stanovených zákonem þ. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákoník práce“),
penČžité vyrovnání (napĜíklad odstupné) nad rámec povinností stanovených podle § 67
zákoníku práce,
pĜíspČvky na penzijní pĜipojištČní, pĜíspČvky na doplĖkové penzijní spoĜení a pĜíspČvky na
životní pojištČní,
platby pojistného na pojištČní rizik a pojištČní právní ochrany,
platby pojistného na pojištČní odpovČdnosti za škodu, s výjimkou pojištČní podle § 45 odst.
2 písm. n) zákona þ. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
pĜíspČvky na stravování nad rámec daĖové uznatelnosti podle § 24 zákona o daních
z pĜíjmĤ,
náklady na pohonné hmoty pro soukromé úþely,
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náklady na studium na stĜedních a vysokých školách a na manažerská studia, kromČ
nákladĤ na vzdČlávání a školení pĜímo souvisejících s výkonem þinnosti uvedené
v oprávnČní k poskytování regulované þinnosti,
náklady na splátky leasingové spoleþnosti za vČci, které byly dĜíve ve vlastnictví nájemce
a byly následnČ prodány leasingové spoleþnosti a pronajaty nájemcem (zpČtný leasing),
daĖ z pĜíjmĤ právnických a fyzických osob podnikajících,
náklady na reklamu a propagaci, náklady na ochranné známky, náklady na sponzorování
sportovních a kulturních akcí,
nákup nápojĤ a náplní do kávovarĤ, nápojových automatĤ, pokud nesplĖuje podmínky pro
poskytování ochranných nápojĤ podle naĜízení vlády þ. 361/2007 Sb., kterým se stanoví
podmínky ochrany zdraví pĜi práci,
náklady na jazykové kurzy jiných osob než zdravotnických pracovníkĤ, kromČ nákladĤ na
jazykové kurzy pĜímo souvisejících s výkonem þinnosti uvedené v oprávnČní k poskytování
regulované þinnosti (zdravotní služby poskytované cizím státním pĜíslušníkĤm, práce
s cizojazyþnými texty).

3. Do ceny regulovaných zdravotních služeb nelze zahrnout náklady vynaložené na jinou þinnost
než poskytování zdravotních služeb, které jsou zahrnuty v jiných tržbách než za zdravotní služby.
4. PĜi výpoþtu ceny regulované zdravotní služby se postupuje podle kalkulaþního vzorce:

minutová kalkulace * þas trvání zdravotní služby + spotĜebované zvlášĢ úþtované položky

PĜitom platí, že
–

minutová kalkulace se zpracovává ve struktuĜe podle pĜílohy þ. 1 k vyhlášce þ. 450/2009 Sb.,
kterou se provádí zákon þ. 526/1990 Sb., o cenách, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, a zahrnuje:
1) pĜímý materiál obsahující veškerý materiál pĜímo použitý pĜi poskytování zdravotních
služeb, s výjimkou zvlášĢ úþtovaných položek,
2) pĜímé mzdy obsahující mzdy pracovníkĤ související se všemi poskytovanými zdravotními
službami,
3) ostatní pĜímé náklady obsahující zákonné sociální a zdravotní pojištČní
v návaznosti na pĜímé mzdy,
4) nepĜímé náklady, do nichž se zahrnují odpisy a správní režie,
5) ostatní náklady, obsahující další mzdové náklady nezahrnuté v pĜímých nákladech,
6) pĜimČĜený zisk,

–

minutová kalkulace je sestavována podle vzorce:
࢛࢚࢜á ࢇ࢛ࢇࢉࢋ ൌ

–

ࢋࢉ࢟ ࢘á࢜³é áࢇࢊ࢟  â³âࢋý ࢠ࢙
࢘«í ࢌࢊ ࢘ࢊࢇ«í ࢊ࢈࢟ ሺ࢜ ࢛࢚áࢉࢎሻ

a vychází z þasového fondu ordinaþní doby (poþet minut / rok) po odeþtení plánované dovolené
a nepĜítomnosti nad rámec dovolené (napĜíklad úþast na semináĜích nebo školeních),
þas trvání zdravotní služby odpovídá prĤmČrnému þasu trvání zdravotní služby u poskytovatele,
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jako zvlášĢ úþtovaná položka mĤže být ke zdravotní službČ kalkulován pouze léþivý pĜípravek,
potravina pro zvláštní lékaĜské úþely, zdravotnický prostĜedek nebo stomatologický výrobek pĜi
poskytnutí zdravotní služby jednoznaþnČ spotĜebovaný, který není zahrnutý do minutové
kalkulace, a u nČhož potĜeba jeho spotĜebování pĜi poskytnutí zdravotní služby je individuální
pro konkrétního pacienta,
u zvlášĢ úþtované položky se kalkuluje její druh a spotĜebované množství.

5. PĜimČĜeným ziskem je zisk spojený s poskytováním zdravotních služeb odpovídající obvyklému
zisku dlouhodobČ dosahovanému pĜi srovnatelných ekonomických þinnostech, který zajišĢuje
pĜimČĜenou návratnost použitého kapitálu v pĜimČĜeném þasovém období. PĜimČĜený zisk lze
uplatnit i k poĜizovací cenČ zvlášĢ úþtované položky doložitelné z úþetnictví. Vztahuje-li se na léþivý
pĜípravek, potravinu pro zvláštní lékaĜské úþely, zdravotnický prostĜedek nebo stomatologický
výrobek souþasnČ cenová regulace podle jiného cenového pĜedpisu, lze pĜimČĜený zisk podle
pĜedchozí vČty uplatnit maximálnČ ve výši odpovídající tomuto jinému cenovému pĜedpisu.
6. Poskytovatel zdravotnické dopravní služby mĤže kalkulovat cenu regulované zdravotní
služby na kilometr pĜepravy. PĜi kalkulaci na kilometr pĜepravy postupuje poskytovatel podle
ustanovení bodĤ 2, 3 a 5 obdobnČ. Ustanovení bodu 4 použije poskytovatel pĜimČĜenČ.
7. Poskytovatel zdravotních služeb mĤže cenu regulované zdravotní služby tvoĜit jako souþin
poþtu bodĤ za zdravotní výkon podle vyhlášky þ. 134/1998 Sb. odpovídající svým obsahem
poskytované zdravotní službČ a hodnoty bodu stanovené pro tento zdravotní výkon pro
zahraniþní pojištČnce podle úhradové vyhlášky 2022. Poskytovatel stomatologické péþe mĤže
místo pĜedchozí vČty použít maximální ceny zdravotních výkonĤ podle PĜílohy þ. 2. Postupujeli poskytovatel zdravotních služeb pĜi tvorbČ ceny regulovaných zdravotních služeb podle tohoto
bodu, nepoužijí se body 2 až 6. Poskytovatel zdravotních služeb mĤže postupovat podle tohoto
bodu pouze tehdy, postupuje-li takto pĜi tvorbČ všech cen regulovaných zdravotních služeb.

Oddíl E
Regulace ceny testování na onemocnČní COVID-19 pro samoplátce
V pĜípadČ poskytnutí zdravotní služby za pĜímou úhradu a v souvislosti s diagnózami U07.1 –
COVID-19 nebo U69.75 – PodezĜení na COVID-19 nebo za úþelem vylouþení tČchto diagnóz
pojištČnci nebo þeskému nebo evropskému obþanovi, který není pojištČncem, se reguluje:
1. maximální cenou ve výši 653 Kþ bez DPH zdravotní služba detekce nukleové kyseliny SARSCOV-2 pomocí metody PCR,
2. maximální cenou ve výši 200 Kþ bez DPH zdravotní služba odbČru biologického materiálu
jiného než krev na laboratorní vyšetĜení podle bodu 1, a
3. vČcnČ usmČrnČnou cenou pĜeprava biologického materiálu podle bodu 2 do místa provedení
zdravotních služeb podle bodu 1; do vČcnČ usmČrnČné ceny lze promítnout pouze
ekonomicky oprávnČné náklady této pĜepravy doložitelné z úþetnictví a zisk až do výše 10 %
tČchto nákladĤ, a
4. maximální cenou ve výši 201 Kþ bez DPH zdravotní služba vyšetĜení na pĜítomnost antigenu
viru SARS-COV-2, pĜiþemž tato cena zahrnuje odbČr biologického materiálu, jeho
zpracování, testovací kit na antigenní test, vyhodnocení testu, spotĜebované osobní
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ochranné prostĜedky a zápis do Informaþního systému infekþních nemocí spravovaného
Ústavem zdravotnických informací a statistiky ýeské republiky;
v tČchto pĜípadech se nepoužije Oddíl D.

Oddíl F
Náhrada cestovních nákladĤ
Výše náhrady cestovních nákladĤ pojištČnci, který využil k pĜepravČ soukromé vozidlo Ĝízené jinou
osobou v souladu s § 37 odst. 2 zákona þ. 48/1997 Sb., o veĜejném zdravotním pojištČní a o zmČnČ
a doplnČní nČkterých souvisejících zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, se stanoví souþinem
poþtu kilometrĤ pĜepravy a sazby na kilometr pĜepravy.
Sazba na kilometr pĜepravy se stanoví podle následujícího vzorce:
sazba na kilometr pĜepravy = x + (6*y)/100,
kde x je sazba základní náhrady za používání osobních silniþních motorových vozidel, y je výše
prĤmČrné ceny benzinu automobilového 95 oktanĤ, uvedené ve vyhlášce Ministerstva práce
a sociálních vČcí o zmČnČ sazby základní náhrady za používání silniþních motorových vozidel
a stravného a o stanovení prĤmČrné ceny pohonných hmot pro úþely poskytování cestovních
náhrad, ve znČní úþinném v roce 2022.

ýást III.
Zrušovací ustanovení
Tímto Cenovým pĜedpisem se ruší Cenový pĜedpis Ministerstva zdravotnictví 1/2021/CAU ze dne
17. prosince 2020 (VČstník Ministerstva zdravotnictví þ. 14/2020) a Cenový pĜedpis Ministerstva
zdravotnictví 2/2021/CAU ze dne 4. þervna 2021 (VČstník Ministerstva zdravotnictví 7/2021).

ýást IV.
Úþinnost
Cenový pĜedpis nabývá úþinnosti dnem 1. ledna 2022.

Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Adam VojtČch, MHA
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PƎílohaē.1

Specifické zdravotní výkony (maximální ceny a urþené podmínky)

I. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VċCÍ, ÚěAD PRÁCE ýR,
ORGÁNY SOCIÁLNċ-PRÁVNÍ OCHRANY DċTÍ, ýESKÁ SPRÁVA
SOCIÁLNÍHO ZABEZPEýENÍ A OKRESNÍ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO
ZABEZPEýENÍ1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 19), 20)

Maximální
cena
(cena bez DPH)

A. Oblast dĤchodového a nemocenského pojištČní, státní sociální
podpory, pomoci v hmotné nouzi a péþe o rodinu a dítČ, sociálních
služeb a poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
1. LékaĜský nález – komplexní vyšetĜení zdravotního stavu osoby vþetnČ vyplnČní
pĜíslušného tiskopisu pro úþely posouzení zdravotního stavu ve vČcech sociálního
zabezpeþení

850 Kþ

(opakované komplexní vyšetĜení lékaĜem)
2. LékaĜský nález – cílené vyšetĜení zdravotního stavu osoby vþetnČ vyplnČní pĜíslušného
tiskopisu pro úþely posouzení zdravotního stavu ve vČcech sociálního zabezpeþení

428 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem + 1 administrativní úkon)
3. VyjádĜení lékaĜe na pĜíslušném tiskopise pro úþely umístČní osoby do zaĜízení sociálních
služeb

375 Kþ

(podrobný výpis z dokumentace)
4. VyjádĜení lékaĜe o zdravotním stavu
– nezletilého dítČte pro úþely umístČní do zaĜízení pro výkon ústavní výchovy
a zaĜízení pro dČti vyžadující okamžitou pomoc
– nezletilého dítČte pro úþely svČĜení do náhradní rodinné péþe

621 Kþ

– dítČte, u nČhož je podezĜení, že došlo k ohrožení nebo poškození jeho zdravotního stavu
v souvislosti s trestným þinem nebo pĜestupkem
(cílené vyšetĜení lékaĜem)
5. VyjádĜení lékaĜe o zdravotním stavu
– osoby pro úþely posouzení vhodnosti stát se pČstounem nebo osvojitelem
– dítČte, které nemá na území ýR povolen trvalý pobyt, nebo není hlášeno k pobytu na
území ýR po dobu nejménČ 90 dnĤ, ani není oprávnČno podle zvláštního právního
pĜedpisu trvale pobývat na území ýR

621 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem + administrativní úkon)
6. VyjádĜení lékaĜe ke konkrétní otázce zdravotního stavu dítČte, rodiþe nebo jiné osoby
odpovČdné za výchovu dítČte pro úþely sociálnČ právní ochrany dČtí
(administrativní úkon)

124 Kþ
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7. Nezbytná administrativní þinnost lékaĜe související se zapĤjþením zdravotnické
dokumentace pro úþely resortu práce a sociálních vČcí
(administrativní úkon + prokazatelnČ vynaložené náklady na doporuþené poštovné)
8. Podrobný výpis ze zdravotnické dokumentace hospitalizovaného pacienta, žadatele o
pĜíspČvek na péþi, pokud následná nebo dlouhodobá lĤžková péþe pro tutéž nemoc nebo
úraz trvá nepĜetržitČ déle než 60 dnĤ
(podrobný výpis ze
administrativní úkon)

zdravotnické

dokumentace

hospitalizovaného

pacienta

ČÁSTKA 13/2021

124 Kþ +
doporuþené
poštovné
499 Kþ

+

9. VyjádĜení (potvrzení) lékaĜe o zdravotním stavu obþana pro úþely nepojistných
sociálních dávek

124 Kþ

(administrativní úkon)

B1. Oblast zamČstnanosti
1. a) VyšetĜení zdravotního stavu uchazeþe o zamČstnání nebo osoby se zdravotním
postižením registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékaĜství na žádost
úĜadu práce za úþelem zprostĜedkování vhodného zamČstnání nebo pracovního uplatnČní
odpovídajícího jeho zdravotnímu stavu, pĜíp. hodnocení schopnosti být zaĜazen do
rekvalifikace

304 Kþ

b) VyšetĜení pro zaĜazení na veĜejnou službu
(cílené vyšetĜení praktickým lékaĜem)
2. VyjádĜení registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékaĜství o
zdravotním stavu osoby pĜed nástupem do urþeného rekvalifikaþního kurzu pro potĜeby
úĜadu práce

200 Kþ

(kontrolní vyšetĜení praktickým lékaĜem)
3. VyjádĜení registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékaĜství k vhodnosti
zprostĜedkovávaného zamČstnání na žádost úĜadu práce

200 Kþ

(kontrolní vyšetĜení praktickým lékaĜem)
4. VyjádĜení poskytovatele pracovnČlékaĜských služeb k vhodnosti rozvázání pracovního
pomČru osoby se zdravotním postižením

200 Kþ

(kontrolní vyšetĜení lékaĜem)
5. CílenČ zamČĜená ergodiagnostika provedená rehabilitaþním lékaĜem pro úþely
zamČstnanosti na základČ speciálních vyšetĜovacích metod (zvlášĢ úþtovaných)

595 Kþ

(cílené vyšetĜení odborníkem v oboru rehabilitaþní a fyzikální medicíny)
6. Cílené vyšetĜení psychologem pro úþely zamČstnanosti à 60 minut

971 Kþ

(cílené psychologické vyšetĜení)
7. Polyelektromyografické vyšetĜení pro úþely zamČstnanosti se zamČĜením
a) jen na horní konþetiny
b) na celkové pohybové stereotypy

a) 619 Kþ
b) 1 238 Kþ
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(polyelektromyografické vyšetĜení)
8. Dynamometrie s použitím pĜístrojĤ pro úþely zamČstnanosti provedená nelékaĜským
zdravotnickým pracovníkem

235 Kþ

(vyšetĜení s použitím pĜístroje)
9. Kineziologický rozbor pro úþely zamČstnanosti provedený fyzioterapeutem

690 Kþ

(kineziologický rozbor)
10. Ergodiagnostické individuální testování v modelové pracovní situaci pro úþely
zamČstnanosti provedené ergoterapeutem (každá modelová situace zvlášĢ)

337 Kþ

(individuální ergoterapie základní)
11. Nezbytná administrativní þinnost lékaĜe související se zapĤjþením zdravotnické
dokumentace pro úþely resortu práce a sociálních vČcí
(administrativní úkon + prokazatelnČ vynaložené náklady na doporuþené poštovné)
12. Cílené vyšetĜení neurologem pro úþely zamČstnanosti

124 Kþ +
doporuþené
poštovné
595 Kþ

(cílené neurologické vyšetĜení)
13. Standardní vyšetĜení EEG pro úþely zamČstnanosti (jen technické provedení)

933 Kþ

(vyšetĜení elektroencefalogramem)
14. VyšetĜení zdravotního stavu obþana, vþetnČ vyplnČní pĜíslušného tiskopisu pro úþely
posouzení zdravotní zpĤsobilosti k Ĝízení motorového vozidla

788 Kþ

(opakované komplexní vyšetĜení lékaĜem)
15. Standardní vyšetĜení EEG pro úþely zamČstnanosti (vyhodnocení)

583 Kþ

(vyhodnocení elektroencefalogramu)
16. Vydání potvrzení o doþasné neschopnosti uchazeþe o zamČstnání plnit povinnosti
uchazeþe o zamČstnání z dĤvodu nemoci nebo úrazu na žádost uchazeþe o zamČstnání

124 Kþ

(administrativní úkon)
17. Vydání potvrzení o ošetĜení nebo vyšetĜení uchazeþe o zamČstnání poskytovatelem
zdravotních služeb na žádost uchazeþe o zamČstnání

124 Kþ

(administrativní úkon)

B2. Oblast zamČstnanosti a pracovní rehabilitace - cílená þi komplexní
ergodiagnostika provedená Ergodiagnostickými centry
1. Komplexní vstupní vyšetĜení lékaĜem rehabilitaþní a fyzikální medicíny
(ergodiagnostikem) vþetnČ studia zdravotnické dokumetace klienta a sestavení plánu
ergodiagnostiky

1 196 Kþ

2. Ergoterapeutické vyšetĜení základní

626 Kþ

3. AMAS - sebehodnocení

137 Kþ
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4. Testy funkþní motoriky ruky (Purdue – Pegboard #32020, Jebsen-Taylor)

435 Kþ

5. VyšetĜení stisku – dynamometrie Jamar

148 Kþ

6. Sebehodnocení bolesti (projekþní sebehodnocení a VAS)

66 Kþ

7. Pracovní kĜivka

270 Kþ

8. Dotazník WHO DAS II

145 Kþ

9. VyšetĜení þití

67 Kþ

10. Struktura dne

69 Kþ

11. Dotazník zájmĤ

69 Kþ

12. Funkþní test sobČstaþnosti – základní a vybrané instrumentální aktivity denního života

312 Kþ

13. Orientaþní posouzení kognitivních funkcí – LOTCA a doplĖkové kognitivní testy

1 024 Kþ

14. Modelové þinnosti profesnČ cílené (kalkulace pro 4 modelové þinnosti)

1 141 Kþ

15. Isernhagen WS - kompletní testování dle metodiky

4 189 Kþ

16. Kineziologický rozbor – držení tČla, pohyblivost páteĜe, stoj, chĤze, sed, orientaþnČ
svalová síla a rozsah pohybu

526 Kþ

17. Goniometrie

105 Kþ

18. Svalový test

206 Kþ

19. Testování stability a rovnováhy

103 Kþ

20. VyšetĜení hybnosti u centrálních paréz

206 Kþ

21. Psychologická diagnostika základní (do 4 hodin)

3 490 Kþ

22. Psychologická diagnostika – rozšíĜení psychologického vyšetĜení (vykazuje se
v návaznosti na základní psychologické vyšetĜení po naplnČní þasové nároþnosti á 2
hodiny práce s klientem až do poþtu 4x)

1 096 Kþ

23. Sociální šetĜení

365 Kþ

(administrativní úkon)
24. Vypracování ZávČreþné zprávy z ergodiagnostiky lékaĜem rehabilitaþní a fyzikální
medicíny (ergodiagnostikem)
(administrativní úkon)

3 115 Kþ
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25. ZávČreþná konference ergodiagnostiky lékaĜem rehabilitaþní a fyzikální medicíny – 20
minut

31

267 Kþ

(administrativní úkon)
26. Bicyklová ergometrie

1 235 Kþ

27. Spiroergometrie

2 498 Kþ

28. Logopedické vyšetĜení – 90 minut

931 Kþ

29. VyšetĜení speciálním pedagogem – 90 minut

931 Kþ

30. LékaĜské konziliární vyšetĜení specialistou oboru – cílené 30 minut

591 Kþ

31. Modelové þinnosti speciální fyzické, manipulace s bĜemeny a pracovní polohy
(kalkulace pro soubor 10 modelových testování)
32. Nezbytná administrativní þinnost a organizace celé ergodiagnostiky

2 304 Kþ

532 Kþ

(administrativní úkon)

II. MINISTERSTVO OBRANY 8), 9), 10)
1. VyplnČní zdravotnické þásti dotazníku registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné
praktické lékaĜství

375 Kþ

(podrobný výpis z dokumentace)
2. LékaĜská prohlídka zubním lékaĜem registrujícího poskytovatele v oboru zubní lékaĜství

139 Kþ

(cílené akutní vyšetĜení)
3. Vyhodnocení dotazníku lékaĜem odvodní komise

124 Kþ

(administrativní úkon)
4. LékaĜská prohlídka uchazeþe o povolání do služebního pomČru vojáka z povolání nebo
zaĜazení do aktivní zálohy

788 Kþ

(opakované komplexní vyšetĜení lékaĜem)
5. LékaĜská prohlídka obþana nebo vojáka v záloze lékaĜi pĜezkumné komise

788 Kþ

(opakované komplexní vyšetĜení lékaĜem)
6. LékaĜská prohlídka obþana nebo vojáka v záloze pĜi posuzování stupnČ zdravotní
zpĤsobilosti mimo pĜezkumné Ĝízení

200 Kþ

(kontrolní vyšetĜení lékaĜem)

III. MINISTERSTVO VNITRA 11), 12), 13), 14), 15), 16)
1. LékaĜská zpráva o prvotním výsledku prohlídky zranČné osoby
(administrativní výkon)

124 Kþ
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2. LékaĜská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na podkladČ zdravotnické
dokumentace

ČÁSTKA 13/2021

375 Kþ

(podrobný výpis z dokumentace)
3. LékaĜská zpráva o výsledku prohlídky osoby podezĜelé ze spáchání násilného trestného
þinu

421 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem + administrativní úkon)
4. Klinické vyšetĜení osoby podezĜelé z požití alkoholu

304 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem)
5. Klinické vyšetĜení osoby podezĜelé z požití alkoholu spojené s odbČrem žilní krve

364 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem + odbČr krve ze žíly u dospČlého)
6. Klinické vyšetĜení osoby pĜi podezĜení z požití þi podání návykových, psychotropních
a jiných látek než alkoholu

788 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem)
7. OdbČr žilní krve osoby pĜi podezĜení z požití nebo podání návykové, psychotropní þi jiné
látky

61 Kþ

(odbČr krve ze žíly u dospČlého)
8. Laboratorní vyšetĜení hladiny alkoholu v krvi
a) Widmarkova zkouška

a) 112 Kþ

b) specifické stanovení plynovou chromatografií

b) 693 Kþ

(stanovení tČkavých redukujících látek; specifické stanovení ethanolu plynovou
chromatografií)
9. Prohlídka osoby pĜed jejím umístČním v policejní cele s vystavením lékaĜské zprávy

304 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem)
10. Prohlídka tČhotné ženy pĜed jejím umístČním v policejní cele s vystavením lékaĜské
zprávy

421 Kþ

(cílené vyšetĜení gynekologem)
11. Vystavení lékaĜské zprávy o možnosti dalšího pobytu osoby v policejní cele
v souvislosti s jejím onemocnČním

124 Kþ

(administrativní úkon)
12. Vystavení lékaĜské zprávy o možnosti dalšího pobytu tČhotné ženy v policejní cele
v souvislosti s jejím onemocnČním a graviditou

124 Kþ

(administrativní úkon)
13. VyšetĜení
osoby
cizince
s vystavením lékaĜské zprávy
(cílené vyšetĜení lékaĜem)

pĜed

vrácením

nebo

policejním

prĤvozem

304 Kþ
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14. VyšetĜení
dítČte
cizince
s vystavením lékaĜské zprávy

pĜed

vrácením

nebo

policejním

prĤvozem

496 Kþ

15. VyšetĜení osoby cizince vráceného orgány cizího státu orgánĤm ýeské republiky
s vystavením lékaĜské zprávy

304 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem)

(cílené vyšetĜení lékaĜem)
16. VyšetĜení dítČte cizince vráceného orgány cizího státu orgánĤm ýeské republiky
s vystavením lékaĜské zprávy

496 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem)

IV. MINISTERSTVO FINANCÍ, GENERÁLNÍ ěEDITELSTVÍ CEL 12), 16)
1. VyšetĜení tČlní dutiny za úþelem zjištČní pĜítomnosti cizího pĜedmČtu

546 Kþ

(cílené vyšetĜení chirurgem + administrativní úkon)
2. VyšetĜení osoby z dĤvodu kontroly pod sádrovou fixací za úþelem zjištČní pĜítomnosti
cizího pĜedmČtu

478 Kþ

(RTG kostí a kloubĤ konþetin + administrativní úkon)
3. VyšetĜení osoby za úþelem zjištČní pĜítomnosti cizího pĜedmČtu pod protézou konþetiny

546 Kþ

(cílené vyšetĜení všeobecným chirurgem + administrativní úkon)
4. VyšetĜení osoby z dĤvodu kontroly protézy oþního bulbu za úþelem zjištČní pĜítomnosti
cizího pĜedmČtu

546 Kþ

(cílené vyšetĜení oftalmologem + administrativní úkon)
5. Rtg vyšetĜení žaludku se zamČĜením na požití cizích pĜedmČtĤ

1 111 Kþ

(Rtg žaludku a duodena + administrativní úkon)
6. Rtg vyšetĜení tlustého stĜeva pĜi podezĜení na pĜítomnost cizích pĜedmČtĤ

1 591 Kþ

(Rtg vyšetĜení tlustého stĜeva + administrativní úkon)
7. Klinické vyšetĜení osoby pĜed rtg vyšetĜením žaludku a rtg vyšetĜením tlustého stĜeva
nebo CT vyšetĜení pĜi podezĜení na pĜítomnost cizích pĜedmČtĤ

546 Kþ

(cílené vyšetĜení všeobecným chirurgem + administrativní úkon)
8. Laboratorní vyšetĜení biologického materiálu u polykaþĤ drog na pĜítomnost drog

784 Kþ

(cílený imunochemický záchyt drog a léþiv + administrativní úkon)
9. Laboratorní vyšetĜení hladiny alkoholu v krvi
a) Widmarkova zkouška

a) 112 Kþ

b) specifické stanovení plynovou chromatografií

b) 693 Kþ

(stanovení tČkavých redukujících látek; specifické stanovení ethanolu plynovou
chromatografií)
10. Klinické vyšetĜení osoby podezĜelé z požití alkoholu spojené s odbČrem žilní krve

364 Kþ
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(cílené vyšetĜení lékaĜem + odbČr krve ze žíly u dospČlého)
11. Klinické vyšetĜení osoby pĜi podezĜení z požití návykových, psychotropních
a jiných látek s výjimkou alkoholu

788 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem)
12. OdbČr biologického materiálu u dospČlé osoby pĜi podezĜení z požití návykové,
psychotropní þi jiné látky

61 Kþ

(odbČr krve ze žíly u dospČlého)
13. Nezbytná administrativní þinnost lékaĜe

124 Kþ

(administrativní úkon)
14. Vystavení lékaĜského posudku o zpĤsobilosti k zajištČní osoby v souvislosti
s jejím onemocnČním

124 Kþ

(administrativní úkon)
15. VyšetĜení osoby pĜed jejím zajištČním k vystavení lékaĜského posudku

304 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem)
16. VyšetĜení osoby pĜed jejím umístČním v policejní cele s vystavením lékaĜského
posudku

304 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem)
17. VyšetĜení tČhotné ženy pĜed jejím umístČním v policejní cele s vystavením lékaĜského
posudku

421 Kþ

(cílené vyšetĜení gynekologem)
18. Vystavení lékaĜského posudku o možnosti dalšího pobytu osoby v policejní cele
v souvislosti s jejím onemocnČním

124 Kþ

(administrativní úkon)
19. Vystavení lékaĜského posudku o možnosti
v policejní cele v souvislosti s jejím onemocnČním

dalšího

pobytu

tČhotné

ženy

124 Kþ

(administrativní výkon)
20. CT vyšetĜení pĜi podezĜení na pĜítomnost cizích pĜedmČtĤ
a) bez použití kontrastní látky
b) s podáním kontrastní látky

a) 1 750 Kþ
b) 1 945 Kþ +
cena kontrastní
látky

(CT vyšetĜení bez použití kontrastní látky; CT vyšetĜení tČla s podáním kontrastní látky,
per os, event. per rectum + administrativní úkon)

V. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI 12), 17), 18)
1. VyjádĜení (potvrzení) lékaĜe o zdravotním stavu osoby dožádané státním zastupitelstvím
nebo soudem nebo týkající se pacienta v ochranném léþení naĜízeném soudem
(administrativní úkon)

124 Kþ
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2. Podrobná lékaĜská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím
nebo soudem zpracovaná na základČ zdravotnické dokumentace

35

375 Kþ

(podrobný výpis z dokumentace)
3. LékaĜská zpráva o zdravotním stavu osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo
soudem nebo týkající se pacienta v ochranném léþení naĜízeném soudem zpracovaná na
základČ zdravotnické dokumentace obsahující celkové hodnocení zdravotního stavu

763 Kþ

(podrobný výpis z dokumentace + posouzení zdravotního stavu z hlediska rizika
profesionálního poškození nebo posouzení zmČny formy ochranného léþení a schopnosti
dodržovat léþebný režim)
4. LékaĜská zpráva o lékaĜském vyšetĜení osoby dožádaná státním zastupitelstvím nebo
soudem nebo týkající se pacienta v ochranném léþení naĜízeném soudem (cílené vyšetĜení
lékaĜem)

304 Kþ

5. LékaĜská zpráva o zdravotním stavu osoby zjištČném lékaĜskou prohlídkou obsahující
celkové hodnocení zdravotního stavu dožádaná státním zastupitelstvím nebo soudem
nebo týkající se pacienta v ochranném léþení naĜízeném soudem

1 176 Kþ

(opakované komplexní vyšetĜení lékaĜem + posouzení zdravotního stavu z hlediska rizika
profesionálního poškození nebo posouzení zmČny formy ochranného léþení a schopnosti
dodržovat léþebný režim)
6. Zdravotní prohlídka mladistvých a osob, které mohou být objektem násilí, ve výkonu
vazby nebo trestu odnČtí svobody

304 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem)
7. Zdravotní prohlídka osob ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnČtí svobody pĜed
eskortou a po eskortČ

304 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem)
8. Zdravotní prohlídka po použití donucovacích prostĜedkĤ

304 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem)
9. Klinické vyšetĜení osoby ve výkonu vazby nebo trestu odnČtí svobody podezĜelé
z požití alkoholu

304 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem)
10. Klinické vyšetĜení osoby ve výkonu vazby nebo trestu odnČtí svobody podezĜelé
z požití alkoholu spojené s odbČrem krve

364 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem + odbČr krve ze žíly u dospČlého)
11. Klinické vyšetĜení osoby ve výkonu vazby nebo trestu odnČtí svobody pĜi podezĜení
z požití návykových, psychotropních a jiných látek s výjimkou alkoholu

788 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem)
12. OdbČr biologického materiálu u dospČlé osoby pĜi podezĜení z požití návykové,
psychotropní þi jiné látky
(odbČr krve ze žíly u dospČlého)

61 Kþ

36

VĚSTNÍK MZ ČR



13. Laboratorní vyšetĜení hladiny alkoholu v krvi – Widmarkova zkouška

ČÁSTKA 13/2021

112 Kþ

(stanovení tČkavých redukujících látek)
14. VyšetĜení osoby – cizince pĜed vyhoštČním s vystavením lékaĜské zprávy

304 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem)

VI. EVROPSKÁ UNIE – aplikace naĜízení 883/04, 987/09, 1231/10
1. VyjádĜení lékaĜe

1 674 Kþ

- na tiskopise E 213
- na formuláĜi Podrobná lékaĜská zpráva (Detailed Medical Report)
(komplexní vyšetĜení lékaĜem + 4x administrativní úkon)
2. VyjádĜení lékaĜe

375 Kþ

– na tiskopise E 116
– k formuláĜi E 107, E 112 (S2), E 123 (DA1) a E 202, pokud není požadováno vyšetĜení
pacienta
- na formuláĜi Základní lékaĜská zpráva (Basic Medical Report)
(podrobný výpis z dokumentace)
3. VyjádĜení lékaĜe (potvrzení) o zdravotním stavu (souþást formuláĜe, popĜípadČ pĜíloha k
formuláĜi)
– k formuláĜi E 404, E 407, E 406F a k fomuláĜi SED F024, F025, F026, F027
– pokud je požadováno vyšetĜení pacienta k
– formuláĜi E 107 – bod 8 - LékaĜská zpráva pĜiložena
– formuláĜi E 112, (S2) – bod 4 - Zpráva našeho ošetĜujícího lékaĜe
– formuláĜi E 123 (DA1) – bod 4 - Zpráva našeho ošetĜujícího lékaĜe
– formuláĜi E 202 – bod 10.1 a 10.2 - Viz pĜiložená lékaĜská zpráva

a) dospČlí a
dČti nad 6 let
552 Kþ
b) dČti do 6 let
745 Kþ

(cílené vyšetĜení lékaĜem + 2x administrativní úkon)
4. Podrobná lékaĜská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na základČ
zdravotnické dokumentace
– vyplnČní dodateþné stránky þ. 1, 2, 4, 5 nebo 3 formuláĜe E 213, je-li požadováno

375 Kþ

(podrobný výpis z dokumentace)
5. VyjádĜení lékaĜe (potvrzení) ke konkrétní otázce o zdravotním stavu osoby pro potĜeby
formuláĜĤ
– E 202 – dodateþná stránka þ. 1 – bod 4 (není-li vyplĖován celý tiskopis E 404)
– E 203 – dodateþná stránka þ. 2 – bod 4 (není-li vyplĖován celý tiskopis E 404)
– E 204 – dodateþná stránka þ. 1 – bod 4 (není-li vyplĖován celý tiskopis E 404)
– dodateþná stránka þ. 3 – bod 4 (4.3 a 4.5 je-li požadováno vyjádĜení lékaĜe)
– E 302 bod 4.1

124 Kþ

(administrativní úkon)
6. Nezbytná administrativní þinnost lékaĜe související se zapĤjþením zdravotnické
dokumentace pro úþely vyplnČní evropských formuláĜĤ

124 Kþ +
doporuþené
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(administrativní úkon + prokazatelnČ vynaložené náklady na doporuþené poštovné)
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poštovné

VII. SPRÁVNÍ ÚěADY 21), 22)
VyšetĜení zdravotního stavu dle vyhlášky o zdravotní zpĤsobilosti zdravotnických
pracovníkĤ, vþetnČ vyplnČní pĜíslušného tiskopisu, jde-li o vyžádání správního úĜadu, který
vydal oprávnČní k poskytování zdravotních služeb

788 Kþ

(opakované komplexní vyšetĜení lékaĜem)
Detekce nukleové kyseliny SARS-COV-2 pomocí metody PCR, pokud je zdravotní služba
správním úĜadem vyžádána v souvislosti s diagnózou U07.1 – COVID-19 nebo U69.75 –
PodezĜení na COVID-19

653 Kþ

OdbČr biologického materiálu jiného než krev na laboratorní vyšetĜení detekce nukleové
kyseliny SARS-COV-2 pomocí metody PCR, pokud je zdravotní služba správním úĜadem
vyžádána v souvislosti s diagnózou U07.1 – COVID-19 nebo U69.75 – PodezĜení na
COVID-19

200 Kþ

VyšetĜení na pĜítomnost antigenu viru SARS-COV-, pokud je zdravotní služba správním
úĜadem vyžádána v souvislosti s diagnózou U07.1 – COVID-19 nebo U69.75 – PodezĜení
na COVID-19, pĜiþemž tato cena zahrnuje odbČr biologického materiálu, jeho zpracování,
testovací kit na antigenní test, vyhodnocení testu, spotĜebované osobní ochranné
prostĜedky a zápis do Informaþního systému infekþních nemocí spravovaného Ústavem
zdravotnických informací a statistiky ýeské republiky

201 Kþ

Výše uvedenými úĜednČ stanovenými maximálními cenami se rozumí ceny bez danČ
z pĜidané hodnoty.
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

9)
10)

11)
12)
13)

14)

Zákon þ. 582/1991 Sb., o organizaci a provádČní sociálního zabezpeþení, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 155/1995 Sb., o dĤchodovém pojištČní, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 435/2004 Sb., o zamČstnanosti, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoĜe, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o zmČnČ souvisejících
zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 359/1999 Sb., o sociálnČ-právní ochranČ dČtí, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišĢování (branný zákon), ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ.
Vyhláška þ. 357/2016 Sb., o zdravotní zpĤsobilosti k výkonu vojenské þinné služby.
Vyhláška þ. 328/2016 Sb., o stanovení vzoru dotazníku a vzorĤ vojenských dokladĤ a nakládání s nimi a
vzoru osobní známky a pravidel jejího nošení.
Zákon þ. 273/2008 Sb., o Policii ýeské republiky, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 141/1961 Sb., o trestním Ĝízení soudním (trestní Ĝád), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 326/1999 Sb., o pobytu cizincĤ na území ýeské republiky a o zmČnČ nČkterých zákonĤ, ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.

38
15)

16)
17)

18)

19)
20)

21)

22)
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Zákon þ. 65/2017 Sb., o ochranČ zdraví pĜed škodlivými úþinky návykových látek, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ
Zákon þ. 17/2012 Sb., o Celní správČ ýeské republiky, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 99/1963 Sb., Obþanský soudní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 555/1992 Sb., o VČzeĖské službČ a justiþní stráži ýeské republiky, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ.
Zákon þ. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zmČnách nČkterých zákonĤ (zákon o
silniþním provozu), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Zákon þ. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné zpĤsobilosti a specializované
zpĤsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaĜe, zubního lékaĜe a farmaceuta, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ.
Zákon þ. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání zpĤsobilosti k výkonu nelékaĜských
zdravotnických povolání lékaĜe a k výkonu þinností souvisejících o poskytování zdravotní péþe a o zmČnČ
nČkterých souvisejících zákonĤ (zákon o nelékaĜských zdravotnických povolání), ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ.
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PƎílohaē.2

Zdravotní služby poskytované zubními lékaĜi (maximální ceny)
Maximální
cena

Kód

Název výkonu

00900

Komplexní vyšetĜení zubním lékaĜem pĜi registraci pojištČnce nebo pĜi
opakovaném založení zdravotnické dokumentace

672 Kþ

00901

Preventivní prohlídka registrovaného pojištČnce

619 Kþ

00903

Vyžádané vyšetĜení odborníkem nebo specialistou

482 Kþ

00904

Stomatologické vyšetĜení registrovaného pojištČnce do dne dosažení 10 let
v rámci registrace a preventivní péþe

170 Kþ

00905

Signální výkon epizody péþe o registrovaného pojištČnce nad 18 let vČku
v rámci agregované péþe

88 Kþ

00906

Stomatologické vyšetĜení a ošetĜení registrovaného pojištČnce do dne dosažení
6 let nebo registrovaného hendikepovaného pojištČnce

157 Kþ

00907

Stomatologické ošetĜení registrovaného pojištČnce od 6 let do dne dosažení 15
let

122 Kþ

00908

Akutní vyšetĜení a ošetĜení neregistrovaného pojištČnce – i v rámci
pohotovostní služby

482 Kþ

00909

Klinické stomatologické vyšetĜení

564 Kþ

00910

Zhotovení intraorálního rentgenového snímku

103 Kþ

00911

Zhotovení extraorálního rentgenového snímku

313 Kþ

00913

Zhotovení ortopantomogramu

381 Kþ

00914

Vyhodnocení extraorálního rentgenového snímku

116 Kþ

00915

Zhotovení telerentgenového snímku lbi

374 Kþ

00916

Anestézie na foramen mandibulae a infraorbitale

164 Kþ

00917

Anestézie infiltraþní

137 Kþ

00920

OšetĜení stálého zubu fotokompozitní výplní

00921

OšetĜení stálého zubu plastickou výplní

775 Kþ

00922

OšetĜení doþasného zubu plastickou výplní

605 Kþ

00924

Endodontické ošetĜení – doþasný zub

367 Kþ

00925

Primární endodontické ošetĜení – stálý zub – v rozsahu ĜezákĤ a špiþákĤ

367 Kþ

00926

Primární endodontické ošetĜení – stálý zub – v rozsahu molárĤ a premolárĤ

367 Kþ

00931

Komplexní léþba chronických onemocnČní parodontu v rámci pravidelné
parodontologické péþe

00932

Léþba chronických onemocnČní parodontu

00933

Chirurgická léþba onemocnČní parodontu malého rozsahu

619 Kþ

00934

Chirurgická léþba onemocnČní parodontu velkého rozsahu

1 502 Kþ

00935

Subgingivální ošetĜení

121 Kþ

00936

Odebrání transplantátu

822 Kþ

00937

Artikulace chrupu

595 Kþ

00938

PĜechodné dlahy ke stabilizaci zubĤ s oslabeným parodontem

00940

Komplexní vyšetĜení a návrh léþby onemocnČní ústní sliznice v rámci pravidelné
specializované péþe

1 080 Kþ

1 161 Kþ
408 Kþ

88 Kþ
1 161 Kþ
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00941

Kontrolní vyšetĜení a léþba onemocnČní ústní sliznice

415 Kþ

00943

MČĜení galvanických proudĤ

127 Kþ

00944

Signální výkon epizody péþe/kontaktu v souvislosti s vyšetĜením v ordinaci
zubního lékaĜe

88 Kþ

00946

Preventivní prohlídka registrovaného pojištČnce – bez dokladu celoživotního
vzdČlávání

517 Kþ

00948

Sutura lĤžka

272 Kþ

00949

BČžná extrakce doþasného zubu

204 Kþ

00950

Extrakce stálého zubu nebo doþasného moláru s neresorbovanými koĜeny

503 Kþ

00951

Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu

815 Kþ

00952

Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu

1 752 Kþ

00953

Chirurgické ošetĜování retence zubĤ otevĜenými metodami

863 Kþ

00954

Periapikální chirurgie

577 Kþ

00955

Chirurgie mČkkých tkání dutiny ústní a jejího okolí malého rozsahu

619 Kþ

00956

Chirurgie mČkkých tkání dutiny ústní a jejího okolí velkého rozsahu

1 230 Kþ

00957

OšetĜení dentoalveolárního traumatu

00958

OšetĜení zlomeniny þelisti

00959

Intraorální incize

211 Kþ

00960

Zevní incize

822 Kþ

00961

Následné ošetĜení po chirurgických výkonech a ošetĜení jejich komplikací

00962

Konzervativní léþba temporomandibulárních poruch

415 Kþ

00963

Injekce i. m., i. v., i. d., s. c.

143 Kþ

00964

Konzervativní léþba temporomandibulárních poruch specialistou chirurgem

822 Kþ

00968

Stomatochirurgické vyšetĜení a ošetĜení neregistrovaného
praktickým zubním lékaĜem stomatochirurgem

00970

Sejmutí fixní náhrady

198 Kþ

00971

Provizorní ochranná korunka

252 Kþ

00973

Úprava snímatelné náhrady v ordinaci

82 Kþ

00974

Odevzdání stomatologického výrobku

0 Kþ

00976

Stomatologické vyšetĜení a ošetĜení pojištČnce s poruchou autistického spektra
þi jinou psychiatrickou diagnózou

684 Kþ

00977

Aplikace prefabrikovené korunky na doþasný zub

822 Kþ

00978

Sedace nezletilého pojištČnce midazolamem pĜi ambulantním stomatologickém
ošetĜení

00979

Sedace nezletilého pojištČnce
stomatologickém ošetĜení

00980

Zahájení léþby ortodontických anomálnií fixním ortodontickým aparátem na 1
zubní oblouk I

00981

Diagnostika ortodontických anomálií

00982

Zahájení léþby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem na 1
zubní oblouk II

2 046 Kþ

00983

Kontrola léþby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického
aparátu

1 264 Kþ

00984

Kontrola léþby ortodontických anomálií jinými postupy než s použitím fixního
ortodontického aparátu

339 Kþ

619 Kþ
1 026 Kþ

oxidem

dusným

pĜi

pojištČnce

ambulantním

82 Kþ

1 365 Kþ

1 230 Kþ
686 Kþ
19 018 Kþ
950 Kþ
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00985

Ukonþení léþby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického
aparátu

00986

Kontrola ve fázi retence nebo aktivní sledování ve fázi rĤstu a vývoje

00987

Stanovení fáze rĤstu

00988

Analýza telerentgenového snímku lbi

191 Kþ

00989

Analýza ortodontických modelĤ

502 Kþ

00990

Diagnostická pĜestavba ortodontického modelu

750 Kþ

00991

Nasazení prefabrikovaného intraorálního oblouku

281 Kþ

00992

Nasazení extraorálního tahu nebo obliþejové masky

306 Kþ

00993

Navázání parciálního oblouku

478 Kþ

00994

Zahájení léþby ortodontických anomálií malým fixním ortodontickým aparátem
na 1 zubní oblouk

1 420 Kþ

00995

Kontrola léþby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického
aparátu I

1 148 Kþ

00996

Kontrola léþby ortodontických anomálií jinými postupy než s použitím fixního
ortodontického aparátu I

308 Kþ

00997

Ukonþení léþby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického
aparátu I

1 005 Kþ

00998

Kontrola ve fázi retence nebo aktivní sledování ve fázi rĤstu a vývoje I

321 Kþ

00999

Navázání parciálního oblouku I

436 Kþ

1 106 Kþ
354 Kþ
91 Kþ
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Metodika
cenotvorby zdravotních služeb
regulovaných vČcným usmČrĖováním cen
a informace k výkonu cenové kontroly
I.

Obsah a úþel metodiky

Metodiku vydává Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) jako doprovodný dokument
k Oddílu D Cenového pĜedpisu Ministerstva zdravotnictví 1/2022/CAU (dále jen „Oddíl D“).
Metodika je urþena k podpoĜe poskytovatelĤ zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“), na
jejichž ceny zdravotních služeb dopadá dle bodu 1 Oddílu D regulace vČcným usmČrĖováním
cen (dále jen „regulované zdravotní služby“), a zpracovatelĤ cenových kalkulací pĜi tvorbČ cen
zdravotních služeb, zejména pĜi postupu výpoþtu minutové kalkulace. Z kontrolní praxe
v oblasti cen vyplývá, že se pĜi tvorbČ ceny postupuje nejednotnČ, þasto se uplatĖují odlišné
vstupní parametry a do cen vstupují ekonomicky nepodložené hodnoty.
Metodika obsahuje informace a doporuþené kroky využitelné pĜi tvorbČ cen regulovaných
zdravotních služeb dle kalkulaþního vzorce stanoveného cenovým orgánem v bodČ 4 Oddílu D
a souþasnČ praktické informace k obvyklému prĤbČhu cenové kontroly ze strany
Specializovaného finanþního úĜadu (dále jen „SFÚ“).
Metodika neobsahuje komplexní návod správného postupu kalkulace a vyþerpávající výþet
veškerých postupĤ pĜi kontrole. Cílem metodiky je pĜedevším poskytnout metodickou informaci
k oblastem, které se z pozice cenového regulátora, kontrolního orgánu, poskytovatelĤ þi
zpracovatelĤ cenových kalkulací v minulosti ukázaly jako nejasné þi problematické.
Na znČní metodiky se spolupodíleli zástupci Finanþní správy ýR.

II.

Právní rámec
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zákon þ. 265/1991 Sb., o pĤsobnosti orgánĤ ýeské republiky v oblasti cen, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ (dále též „zákon o pĤsobnosti“)
Zákon þ. 526/1990 Sb., o cenách, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále též „zákon
o cenách“)
Vyhláška þ. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon þ. 526/1990 Sb., o cenách, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „provádČcí vyhláška“)
Cenový pĜedpis Ministerstva zdravotnictví o regulaci cen poskytovaných zdravotních
služeb vydávaný vždy pro kalendáĜní rok (dále jen „cenový pĜedpis MZ“)
Zákon þ. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon o zdravotních službách“)
Zákon þ. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
Zákon þ. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službČ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
Zákon þ. 48/1997 Sb., o veĜejném zdravotním pojištČní a o zmČnČ a doplnČní nČkterých
souvisejících zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
Vyhláška þ. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonĤ s bodovými
hodnotami, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále též „vyhláška þ. 134/1998 Sb.“)
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Tvorba ceny regulované zdravotní služby

1. Zásady cenotvorby
Cenotvorba u regulovaných zdravotních služeb vychází ze tĜech hlavních pilíĜĤ, a to
z minutové kalkulace (pĜedstavující kalkulaci ceny jedné minuty poskytování regulovaných
zdravotních služeb), þasu trvání zdravotní služby a pĜi výkonu spotĜebovaných zvlášĢ
úþtovaných položek. Minutová kalkulace zahrnuje veškeré náklady, pĜímé i nepĜímé, které jsou
pĜiĜaditelné k poskytování zdravotních služeb, s výjimkou zvlášĢ úþtovaných položek. Léþivé
pĜípravky, potraviny pro zvláštní lékaĜské potĜeby, zdravotnické prostĜedky a stomatologické
výrobky nezahrnuté do minutové kalkulace, u nichž potĜeba jejich spotĜebování pĜi poskytnutí
zdravotní služby je individuální pro konkrétního pacienta, se pacientĤm kalkulují do ceny
regulované zdravotní služby podle bodu 4 Oddílu D jako zvlášĢ úþtované položky podle jejich
skuteþné spotĜeby.
Ceníková cena konkrétní zdravotní služby vzniká tak, že cena minuty vyplývající z minutové
kalkulace je vynásobena prĤmČrným þasem trvání zdravotní služby u poskytovatele. Cena
úþtovaná pacientovi je urþena jako souþet ceníkové ceny všech poskytnutých zdravotních
služeb a ceníkové ceny všech pĜi poskytnutí tČchto zdravotních služeb skuteþnČ
spotĜebovaných zvlášĢ úþtovaných položek.
Doporuþuje se, zejména pro úþely cenové kontroly, vést samostatnČ evidenci pĜímého
materiálu zahrnovaného do minutové kalkulace a samostatnČ evidenci zvlášĢ úþtovaných
položek. Za úþelem naplnČní povinnosti podle § 45 odst. 2 písm. a) a b) zákona o zdravotních
službách je nezbytné zpracovat ceník informující o koneþné cenČ všech zdravotních služeb a
všech zvlášĢ úþtovaných položek, nebo alespoĖ o jednoznaþném postupu, jak bude jejich
koneþná cena stanovena (napĜ. cena za minutu apod.), a umístit jej tak, aby byl pĜístupný
pacientĤm (subsidiárnČ viz také § 13 odst. 2 zákona o cenách).
AlternativnČ se podle bodu 7 Oddílu D umožĖuje tvoĜit cenu regulovaných zdravotních služeb
jako souþin poþtu bodĤ za zdravotní výkony podle vyhlášky þ. 134/1998 Sb. a hodnoty bodu
stanovené pro pĜíslušný zdravotní výkon podle tzv. úhradové vyhlášky pro pĜíslušný kalendáĜní
rok pro tzv. zahraniþní pojištČnce (legislativní zkratka pĜímo v úhradové vyhlášce), tzn. pro
pojištČnce z jiných þlenských státĤ EU, EHP þi jiných zemí, které mají s ýR uzavĜené
mezinárodní smlouvy upravující oblast nárokĤ z veĜejného zdravotního pojištČní. Tato varianta
je pro poskytovatele pĜíznivČjší v tom smČru, že se jedná o výraznČ jednodušší postup tvorby
ceny, nevýhodou je, že pĜi tomto postupu je poskytovatel vázán obsahem výkonĤ definovaným
vyhláškou þ. 134/1998 Sb. a cenami stanovenými úhradovou regulací systému veĜejného
zdravotního pojištČní. Tento postup tvorby ceny mĤže poskytovatel využít pouze tehdy,
postupuje-li takto u všech poskytovaných zdravotních služeb regulovaných vČcným
usmČrnČním ceny, tento postup tvorby ceny tedy nelze kombinovat s kalkulací ceny
prostĜednictvím minutové kalkulace a zvlášĢ úþtovaných položek. Poskytovatel stomatologické
péþe mĤže obdobným zpĤsobem místo kalkulace vČcnČ usmČrnČné ceny využít pĜi tvorbČ
ceny maximální ceny zdravotních výkonĤ podle pĜílohy þ. 2 cenového pĜedpisu.
1.1. Minutová kalkulace

x

Zpracovává se ve struktuĜe podle pĜílohy þ. 1 k provádČcí vyhlášce.
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Zahrnují se do ní pouze ekonomicky oprávnČné náklady doložitelné z úþetnictví,
jednoduchého úþetnictví nebo daĖové evidence (v souladu s bodem 2 Oddílu D
a pĜimČĜený zisk v souladu s bodem 5 Oddílu D.
Vypoþítává se podílem:
ܚܘܗ ܡܓ܋ܑܕܗܖܗܓ܍áܖܞ³ܖé ܖá ܡ܌܉ܔܓ ܘâܑܕ³âܖ܍ý ܓܛܑܢ
ܖ«ܗܚí ܖ«܉ܖܑ܌ܚܗ ܌ܖܗí  ܡ܊ܗ܌ሺܜܝܖܑܕ ܞáܐ܋ሻ
Vychází z þasového fondu ordinaþní doby (poþet minut / rok).
Ordinaþní doba je souþet þisté doby práce hlavních nositelĤ výkonĤ (zdravotnických
pracovníkĤ, kteĜí mají zpĤsobilost zdravotní službu poskytovat samostatnČ nebo pod
dohledem þi dozorem zdravotnického pracovníka se specializovanou zpĤsobilostí, a pĜi
poskytování zdravotních služeb pouze neasistují) podílejících se na poskytování
zdravotních služeb. Do ordinaþní doby se nezapoþítává þinnost nezdravotnického
personálu, ani ordinaþní doba zdravotnických pracovníkĤ, kteĜí pĜi poskytování zdravotních
služeb pouze asistují. Do ordinaþní doby se dále nezapoþítávají þinnosti nespoþívající
v péþi o pacienty, napĜ. pĜestávka na obČd, administrativní þinnosti, provozní manažerské
povinnosti, návštČvy institucí þi úþast na semináĜích a školeních. Za nepĜítomnost nositele
výkonĤ je považován poþet dní, kdy není ordinace v provozu v dĤsledku nepĜítomnosti
nositele výkonĤ nad rámec jeho dovolené. Je-li v ordinaci záskok nebo v ní pracuje více
nositelĤ výkonĤ, za nepĜítomnost nositele výkonĤ jsou považovány dny, kdy ordinace není
v provozu. Do þasového fondu ordinaþní doby se nezahrnuje plánovaná dovolená, nemoc
a jiná neschopnost.
Využitelnost pracovní doby nositele výkonĤ lze vyjádĜit jako pomČr ordinaþního
a administrativního þasu, nebo též medicinské a organizaþnČ-ekonomické þásti pracovní
doby. Zpracovatelé kalkulací obvykle poþítají s využitelností pracovní doby nositele výkonĤ
v prĤmČrné výši 75 %, zbylých 25 % pĜisuzují administrativní þinnosti. Pro urþení reálného
þasového fondu lze využít napĜ. tento postup: t = [(poþet pracovních dnĤ za rok – poþet
dní absence) * denní pracovní doba v hodinách1 * koeficient využitelnosti pracovní doby2]
* 60.
Ke stanovení ordinaþní doby lze také využít záznamy ze softwarových nástrojĤ, které
evidují ordinaþní dobu poskytovatele pĜímo pĜi poskytování zdravotních služeb.
a) PěÍMÉ NÁKLADY (položky þ. 1 až 3 struktury minutové kalkulace podle Oddílu D)
pĜímý materiál (položka þ. 1)
- jde o materiál, který je pĜi poskytování zdravotních služeb spotĜebován, není-li do
kalkulace zahrnován jako zvlášĢ úþtovaná položka
- napĜ. náklady na jednoúþelové pĜístroje použité pĜi nČkteré zdravotní službČ vþ.
nákladĤ na amortizaci a údržbu pĜístroje (za jednoúþelové pĜístroje se považují
pĜístroje použité pouze ke konkrétní zdravotní službČ nebo skupinČ obdobných
zdravotních služeb, takové pĜístroje nelze zároveĖ užívat pro jiné zdravotní služby)
- náklady na pĜímo spotĜebovaný zdravotnický materiál (cena jednotky materiálu *
poþet spotĜebovaných jednotek materiálu)


1

Za denní pracovní dobu je považována délka pracovní doby v hodinách, zpravidla 8 – 9 hodin. Jde o celou délku
pracovní doby zahrnující ordinaþní i administrativní þinnosti.
2 Jde o pomČrné vyjádĜení toho, jak velkou þást pracovní doby vČnuje lékaĜ profesním úkonĤm, tj. poskytování
zdravotních služeb. MĤže být vyjádĜeno v procentech þi zlomkem nebo desetinným þíslem mezi 0 a 1.
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pĜímé mzdy (položka þ. 2)
- osobní náklady pĜímo související se všemi poskytovanými zdravotními službami
ostatní pĜímé náklady (položka þ. 3)
- napĜ. zákonné sociální a zdravotní pojištČní v návaznosti na pĜímé mzdy
b) NEPěÍMÉ NÁKLADY (položka þ. 4 struktury minutové kalkulace podle Oddílu D, tj.
výrobní a správní režie, odpisy)
- spotĜeba materiálu všeobecného charakteru (napĜ. palivo, pohonné hmoty, prádlo,
osobní ochranné pomĤcky, knihy a uþební pomĤcky, speciální zdravotnický
materiál mimo ten, který je zahrnutý v pĜímém materiálu nebo kalkulován jako
zvlášĢ úþtovaná položka)
- spotĜeba el. energie, vody (mimo vodu zahrnutou jako pĜímý materiál), pára, plyn
- služby (napĜ. cestovné zamČstnancĤ, dopravné, nájemné, spoje – poštovní
a telefonní poplatky, dodavatelský úklid a praní prádla, náklady na vzdČlávání,
úþastnické poplatky, software, daĖové, úþetní a právní služby, likvidace infekþního
odpadu a další služby nezbytné pro provoz zdravotnického zaĜízení, nejde-li
o ekonomicky neuznatelné náklady)
- odpisy majetku, nákup drobného majetku, nájemné, leasing, platby za telefon,
úroky, poplatky bance
c) OSTATNÍ NÁKLADY (položka þ. 5 struktury minutové kalkulace podle Oddílu D)
- osobní náklady (mzdové náklady mimo pĜímé mzdy, pojistné na veĜejné zdravotní
a sociální pojištČní mimo pojistné zahrnuté v pĜímých nákladech)
- danČ
1.2. ýas trvání zdravotní služby
x
x

x

ýas trvání zdravotní služby, je podstatný parametr cenotvorby.
ýas trvání zdravotní služby v kalkulaþním vzorci podle bodu 4 Oddílu D odpovídá
prĤmČrnému þasu trvání zdravotní služby u poskytovatele. ýasovou nároþnost
jednotlivých zdravotních služeb urþuje poskytovatel.
Ve výsledku musí množství poskytnutých zdravotních služeb a þas trvání zdravotních
služeb odpovídat þasovému fondu ordinaþní doby zahrnutému do výpoþtu minutové
kalkulace. Odchýlení se musí být pro úþely cenové kontroly objektivnČ odĤvodnitelné.
1.3. ZvlášĢ úþtované položky

x
x

x

Pacientovi lze kalkulovat pouze zvlášĢ úþtované položky spotĜebované pĜi poskytování
regulovaných zdravotních služeb jeho osobČ.
ZvlášĢ úþtovanou položkou mĤže být pouze léþivý pĜípravek, zdravotnický prostĜedek,
stomatologický výrobek nebo potravina pro zvláštní lékaĜské úþely, u nichž potĜeba jejich
spotĜebování pĜi poskytování regulovaných zdravotních služeb je individuální pro
konkrétního pacienta.
Tyto položky nesmí souþasnČ být souþástí minutové kalkulace, tj. nevstupují do minutové
kalkulace jako pĜímý materiál.
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ZvlášĢ úþtovanou položkou nemĤže být položka, která není specifická jen pro nČkterou
zdravotní službu nebo skupinu zdravotních služeb, ale vstupuje do nákladĤ plošnČ u všech
regulovaných zdravotních služeb nebo u jejich vČtšiny.
Pro úþely kontroly cen je vhodné úþtovat tyto položky oddČlenČ, tj. z dodavatelských faktur
tyto položky vybírat a shromažćovat zvlášĢ.
Vzhledem k povinnosti podle zákona o zdravotních službách informovat pacienty o cenČ
zdravotních služeb musí být pacientĤm k dispozici ceník koneþných cen zvlášĢ úþtovaných
položek. Oproti poĜizovací cenČ mĤže jejich cena být navýšena o pĜimČĜený zisk, který
musí být zároveĖ v souladu s cenovou regulací podle cenových pĜedpisĤ regulujících cenu
léþivých pĜípravkĤ (cenový pĜedpis 1/2020/CAU3), potravin pro zvláštní lékaĜské úþely
(cenový pĜedpis 1/2020/CAU) a zdravotnických prostĜedkĤ (cenový pĜedpis 1/2019/CAU4),
a potenciálnČ stomatologických výrobkĤ (u stomatologických výrobkĤ v dobČ vydání této
metodiky takový cenový pĜedpis není vydán). V závorkách uvedené cenové pĜedpisy jsou
aktuální v dobČ vydání této metodiky, ale nelze vylouþit pozdČjší vydání nového cenového
pĜedpisu pro uvedené oblasti. Uvedené cenové pĜedpisy v nČkterých pĜípadech
poskytovatelĤm zdravotních služeb vĤbec neumožĖují cenu zvlášĢ úþtované položky
o pĜimČĜený zisk navyšovat, jelikož jim neumožĖují podílet se na maximální obchodní
pĜirážce.

2. Zdroje dat
Hlavním zdrojem dat pro vytvoĜení kalkulace ceny je úþetnictví poskytovatele. Podle § 1 odst. 4
provádČcí vyhlášky je ale nutné kalkulaci pĜizpĤsobit pĜedpokládanému množství prodeje,
nákladĤm a zisku v kalendáĜním roce, na který se sestavuje. Kalkulace tedy zohledĖuje
pĜedpoklady a plány pro daný kalendáĜní rok, nekopíruje pouze historická úþetní data.

3. Platnost kalkulace
Kalkulace se sestavuje na konkrétní kalendáĜní rok. Cena uplatĖovaná pĜi prodeji musí vždy
odpovídat pravidlĤm regulace stanoveným zákonem o cenách a platným cenovým pĜedpisem
Ministerstva zdravotnictví. Poskytovatel musí prĤbČžnČ analyzovat své výdaje
a sledovat vývoj jednotlivých nákladových položek kalkulace ceny, vþetnČ tvorby pĜimČĜeného
zisku. V pĜípadČ, že v prĤbČhu kalendáĜního roku poskytovatel zjistí, že nákladové
pĜedpoklady nebudou naplnČny a dochází ke snížení nákladĤ, a to nikoli v nevýznamné výši,
je povinen provést korekci ceny aktualizací kalkulace. V rámci jednoho kalendáĜního roku tak
poskytovatel mĤže sestavovat i více cenových kalkulací v závislosti na momentálních
okolnostech ovlivĖujících výši ceny. ObdobnČ je tĜeba kalkulaci upravit v pĜípadČ, že v prĤbČhu
kalendáĜního roku dojde ke zmČnČ daĖové sazby, která má dopad na výsledek kalkulace.
V pĜípadČ, že dojde v prĤbČhu kalendáĜního roku ke zvýšení nČkterých nákladových položek,
je na uvážení poskytovatele, zda aktualizaci kalkulace cen provede. Bez aktualizace kalkulace
nicménČ nemĤže dojít k navýšení cen.


3

https://www.mzcr.cz/category/agendy-ministerstva/leciva/cenova-regulace/
https://www.mzcr.cz/category/agendy-ministerstva/zdravotnicke-prostredky/cenova-regulace-zdravotnickeprostredky/

4
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4. Kalkulace cen v pĜípadČ více poboþek (více zdravotnických zaĜízení)
Dle § 11 odst. 5 zákona o zdravotních službách mohou být zdravotní služby poskytovány
pouze ve zdravotnických zaĜízeních v místech uvedených v oprávnČní k poskytování
zdravotních služeb (ustanovení dále obsahuje výþet pĜípadĤ, na které se tato povinnost
nevztahuje). Místo uvedené v oprávnČní musí splĖovat požadavky na technické a vČcné
vybavení zdravotnického zaĜízení dle odst. 6 téhož ustanovení.
Jednotlivé poboþky (zdravotnická zaĜízení) poskytovatele musí adresnČ korespondovat s místy
poskytování zdravotních služeb uvedenými v oprávnČní k poskytování zdravotních služeb.
Informace o zdravotnických zaĜízeních poskytovatele jsou dostupné napĜ. na webových
stránkách Národního registru poskytovatelĤ zdravotních služeb:
Národní registr poskytovatelĤ zdravotních služeb (uzis.cz).
Minutová kalkulace se zpravidla zpracovává pro každé zdravotnické zaĜízení poskytovatele
samostatnČ, a sice s ohledem na odlišnou režijní nákladovou strukturu jednotlivých zdravotnických
zaĜízení (odlišné nájemné apod.); pokud zdravotnická zaĜízení poskytovatele nemají odlišnou
nákladovou strukturu a souþasnČ poskytují regulované zdravotní služby ve stejném oboru, lze
zpracovat jedinou kalkulaci. Pro samostatné, resp. oddČlené kalkulace je vhodné úþtovat náklady
na jednotlivá zdravotnická zaĜízení, stĜediska, ap. oddČlenČ – analyticky, a to i pro úþely pĜípadné
cenové kontroly, aþkoli povinnost úþtovat provozní náklady analyticky právní pĜedpisy v oblasti
úþetnictví neupravují. Náklady lze rozdČlit napĜ. i procentním podílem.

5. Kalkulace cen pĜi poskytování víceoborových zdravotních služeb
Pokud jsou ve zdravotnickém zaĜízení poskytovány zdravotní služby v rĤzných oborech
zdravotních služeb v souladu s oprávnČním k poskytování zdravotních služeb, je nezbytné
zpracovat minutovou kalkulaci pro každý obor zvlášĢ.

IV.

Cenová kontrola
1. Požadované podklady
V rámci cenové kontroly provádČné u poskytovatele požaduje cenový kontrolní orgán (SFÚ)
pĜedložit pro zvolené kontrolované období zejména tyto podklady:
x OprávnČní k poskytování zdravotních služeb platné pro kontrolované období
x Kalkulace vČcnČ usmČrĖovaných cen zdravotních služeb uvedených v bodČ 1 Oddílu D
a poskytovaných v kontrolovaném období
x Ceníky zdravotních služeb poskytovaných v kontrolovaném období
x Odpisové plány
x Dokumentace smluvních vztahĤ (nájemné, leasing, atd.)
x Podklady prokazující vedení cenové evidence (tj. údaje, z nichž je zĜejmý název, popĜ.
druh služby, urþené podmínky, k nimž se cena vztahuje, výše ceny, za kterou je služba
prodávána, a poþátek a konec období, v nČmž se za tuto cenu prodávala)
x Evidence uplatĖovaných cen pĜímo hrazených pacienty (faktury pĜijaté, vydané, doklady
o pĜijatých platbách)
x Výkazy zisku a ztrát
x Objem pĜíjmĤ za kontrolované období s rozdČlením na pĜíjmy od zdravotních pojišĢoven
a pĜímé úhrady od pojištČncĤ
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2. Porušení cenových pĜedpisĤ
Vady ve struktuĜe kalkulace, tj. nedodržení minimálního položkového rozsahu kalkulace dle
provádČcí vyhlášky, nevedou cenový kontrolní orgán ke zjištČní, že by kalkulace neexistovala
vĤbec. Vadná kalkulace (napĜ. neúplná kalkulace, chybný sled nákladových položek) je
nicménČ podle zákona o cenách považována za kalkulaci nesouladnou s podmínkami
vČcného usmČrĖování cen v dĤsledku porušení závazného postupu pĜi kalkulaci ceny a ke
vzniku odpovČdnosti za pĜestupek vede vada v kalkulaci bez ohledu na výslednou cenu.

3. PĜimČĜenost zisku
Poskytovatel musí dobĜe urþit potĜebnou míru jednotlivých položek, které zisk tvoĜí,
a adekvátnost jejich výše. Mezi tyto položky patĜí budoucí rozvoj, krytí rizik a vlastní potĜeba
poskytovatele.
PĜimČĜenost zisku se zpravidla posuzuje ve vztahu k celkové cenČ nebo nákladĤm. Zisk lze
stanovit procentní sazbou z úplných nákladĤ nebo pevnou þástkou, která odpovídá zisku
obvykle dosahovanému u srovnatelných poskytovatelĤ zdravotních služeb.
PĜimČĜenost zisku posuzuje kontrolní orgán zejména z hlediska:
• objemu majetku: ordinace s vyšším majetkem mĤže kalkulovat s vyšším ziskem
• lékaĜe podnikatele: podnikatelská odmČna mĤže být vyšší než mzda lékaĜe zamČstnance
• investiþních zámČrĤ: ordinace s investiþním plánem mĤže kalkulovat s vyšším ziskem
• podnikatelských rizik – riziko nemocí, úrazĤ, právní rizika
• výše zisku z okolního medicínského tržního prostĜedí
PĜi cenové kontrole požaduje kontrolní orgán od poskytovatele odĤvodnit výši a potĜebnost
zisku uplatnČného v cenČ regulované zdravotní služby, resp. jeho dílþích složek (napĜ. výše
plánovaných investic, odmČn, atd.).

4. Doložitelnost nákladĤ
Veškeré skuteþnosti, odhady a pĜedpoklady využité pĜi kalkulaci ceny, od þasového fondu,
pĜes odhad nákladĤ až po þas trvání zdravotních výkonĤ, musí být buć doložitelné z úþetnictví,
jednoduchého úþetnictví nebo daĖové evidence poskytovatele nebo v pĜípadČ pĜedpokladĤ
a odhadĤ alespoĖ dostateþnČ objektivnČ zdĤvodnitelné.
Ekonomicky oprávnČné náklady zahrnuté v minutové kalkulaci a související výluþnČ se
zdravotními službami se považují za doložitelné z úþetnictví, jednoduchého úþetnictví nebo
daĖové evidence pouze tehdy, byly-li na tuto þinnost skuteþnČ vynaloženy a jsou-li v pĜíslušné
evidenci poskytovatele doloženy prostĜednictvím disponibilního dokladu (napĜ. úþetního
záznamu), kterým poskytovatel jako prodávající prokazuje skuteþnosti na nČm uvedené,
vþetnČ veškeré dokumentace, která se k dané hospodáĜské operaci vztahuje (napĜ.
objednávka, smlouva, doložení ceny obvyklé, zadávací dokumentace, apod.). Doklady,
kterými prodávající prokazuje ekonomickou oprávnČnost nákladĤ, jsou zejména faktury pĜijaté,
faktury vydané, pĜíjmové a výdajové pokladní doklady, bankovní výpisy.
Nákladové položky zahrnuté v kalkulaci by mČly být co nejvíce konkretizovány. Je-li vČtšina
údajĤ uvedena pod obecným oznaþením „provozní režie“, strukturu nákladĤ pak dovozuje
správní orgán z úþetní þi jiné pĜíslušné evidence poskytovatele dle vlastního šetĜení a uvážení.
Doložitelnost nákladu nezakládá jeho ekonomickou oprávnČnost.
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Cenová evidence poskytovatele musí obsahovat údaje, z nichž je zĜejmý druh poskytované
regulované zdravotní služby, výše ceny, za kterou je služba poskytována, a poþátek a konec
období, v nČmž za tuto cenu poskytovatel službu poskytoval.
Z vyúþtování ceny zdravotní služby poskytnuté pacientovi (napĜ. úþetního dokladu) musí být
poskytnutá zdravotní služba snadno identifikovatelná, tj. musí být zĜejmý druh poskytnuté
regulované zdravotní služby a její cena, vþetnČ kalkulovaných zvlášĢ úþtovaných položek.
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OznámeníozmĢnĢvedeníNárodníreferenēnílaboratoƎe(NRL)proexperimentální
imunotoxikologii

od1.1.2021vedeNRLproexperimentálníimunotoxikologiiMgr.MarkétaDvoƎáková,Ph.D.
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