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Úhrady 2019



Úhrady 2019

Mamografický screening

q hodnota bodu 1.06 Kč (3% nárůst)

Odbornost 809

q hodnota bodu 1.20 Kč, fixní složka úhrady 0.43 Kč 

q zastropováno tzv. výslednou hodnotou bodu, která se vypočítává v 

návaznosti na referenční období podle vzorců (viz např. Tempus

Medicorum/červenec – srpen 2018)



Problematika samoplátkyň



Právo pojištěnce na hrazené služby ze zdravotního 
pojištění

q Článek 31 Listiny základních práv a svobod zakotvuje právo občanů ČR na 

bezplatnou zdravotní péči

q Nárok není neomezený, je vázán na rozsah veřejného zdravotního pojištění, 

jehož limity mohou být stanoveny pouze zákonem. 

Například nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 36/2011 ze dne 20. 6. 2013
uveřejněný ve Sbírce zákonů pod č. 238/2013, kterým byly zrušeny některé části
zákona o veřejném zdravotním pojištění



PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ HRAZENÝCH SLUŽEB
Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění

§ 13
Hrazené služby

(1) Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní služby poskytnuté pojištěnci s cílem
zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav nebo zmírnit jeho utrpení, pokud

a) odpovídají zdravotnímu stavu pojištěnce a účelu, jehož má být jejich
poskytnutím dosaženo, a jsou pro pojištěnce přiměřeně bezpečné,

b) jsou v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy,
c) existují důkazy o jejich účinnosti vzhledem k účelu jejich poskytování.

Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním 
pojištění



Ceník výkonů u samoplátkyň











Souhrn k ceníku pro samoplátkyně

q není možné uplatňovat „tržní“ ceny

q je třeba vycházet z Cenového předpisu MZ ze dne 5. prosince 2017 (1/2018/DZP)

q regulované, věcně usměrněné ceny

q pro kontroly FÚ kalkulace ceny či maximální ceny, platnost, 3 roky uchovávat

q Výše ceny není zpochybňována

q Ceny nižší než maximální kalkulované

q Ceník nehrazených výkonů volně k dispozici (čekárna, web)



Možnost vykazování screeningu u žen po 
léčbě karcinomu prsu – změna popisu 

výkonu 89178 Screeningová MMG v 
dispenzární péči



Věc: Návrh změny popisu výkonu 89178 v odbornosti 806

Vážený pane předsedo,
na základě poznatků z kontrol screeningových center, připomínek revizních 
lékařů ZP, návrhu nové koncepce onkologické péče a po projednání v 
Komisi pro screening nádorů prsu MZ ČR si dovoluji požádat o odsouhlasení 
zjednodušeného popisu níže uvedeného výkonu, a to bez dalších změn. 
Změna nemá žádný dopad na systém zdravotního pojištění.
Návrh byl schválen Komisí pro screening nádorů prsu MZ ČR dne 6. 6. 2018 na 
základě návrhu Asociace mamodiagnostiků ČR a KOMD RS ČLS JEP.
89178 Screeningová mamografie digitální v dispenzární péči (obě strany)
Výkonem se vykazují vyhledávací mamografická vyšetření 
asymptomatických žen s vysokým rizikem vzniku karcinomu prsu. 
Vyšetření je prováděno pouze na screeningových pracovištích (centrech). 
Vykazuje se také pro ženy po léčbě pro karcinom prsu. Vyšetření žen 
aktuálně léčených pro karcinom prsu se vykazuje kódem výkonu 89180 –
Diagnostická digitální mamografie nebo duktografie.
Budeme rádi, když tato nová definice výkonu bude zapracována do další verze 
Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.
S díky a s pozdravem

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.
předseda Komise pro screening nádorů prsu MZ ČR



Děkuji za pozornost! 


