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Seznam zdravotních výkonů  
s bodovými hodnotami 2015 



Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita 

v  Hrazené MMG výkony v 809 (diagnostika) a 806 (screening) jen digitální + 
zvýšení minutové režie: 

 
89178 Screeningová MMG digitální v dispenzární péči 
89223 Screeningová MMG digitální 
89225 Doplňující MMG ke screeningové digitální 
 
89180 Diagnostická digitální MMG  nebo duktografie 
 

 
Doporučujeme každou ZP požádat o nasmlouvání!!  

Novela vyhlášky 134/1998 Sb. (Seznam zdravotních výkonů) 



Úhradová vyhláška 2015 



v  výkonově podle sazebníku 1,03 Kč/bod 
v  u diagnostiky regulace s referenčním obdobím 2013 (jen plně zaplacené!!!) 
  
 
 
Poznámky k námitkám proti uplatnění regulačních srážek: 
námitka: regulační omezení jsem musel překročit, abych mohl zdravotním 
pojišťovně poskytnout veškerou péči indikovanou jiným lékařem + konkrétní 
výčet pacientů, kteří šli nad rámec regulací (s diagnózami, případně IČP 
indikujícího pracoviště) 
Důkazní břemeno je na nás (poskytovateli)!! - viz nález ÚS (Pl. ÚS 19/13) 
  
  
 
 
 
 
Podrobněji J. Mach: Tempus Medicorum, listopad 2014 
  
  
 
 

 

Úhradová vyhláška pro rok 2015 



Externí klinický audit 



     Na základě zák. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 
službách, platném znění a vyhlášky č. 410/2012 Sb., o stanovení 
pravidel a postupů při lékařském ozáření, v platném znění  

    
v  Oprávnění MZ ČR k provádění: 
OLE Audity, s.r.o. (Praha) – leden 2014 
WF, a.s. (Černá Hora) – září 2014 
Spojená akreditační komise, o.p.s. (Praha) 
RadEX Primar, s.r.o. (Brno) 
v  Kdy provést první audit?:  
smlouva do 1 roku od zveřejnění seznamu oprávněných, provedení 
auditu dále do roka 
 
Pozn.  
Je oznámení o udělení oprávnění první firmě (leden 2014) zveřejnění 
seznamu? Nikdo neví….. 
První firma s provedeným externím auditem: Mamodiagnostické centrum 
Beroun J 
 
  
 
 

Externí klinický audit 



Reakreditace 2014 



Vytvořil Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita 

v  Celkem 7 center, některá navštíví jen koordinátor a provede se datový 
audit (zeleně již navštívená centra komisí čí koordinátorem): 
  

Sokolov 
Rychnov nad Kněžnou 
Jihlava 
Opava 
Praha 8 
Praha 10, FNKV 
Chomutov 

  
 
Ukončení reakreditací: začátek prosince 

Centra k reakreditaci 2014 


