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1.

Potvrzuji

zřízení Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

2.

Vydávám

úplné znění Statutu a Jednacího řádu Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů s bodovými
hodnotami a principů její činnosti.

3.

Tento příkaz nabývá účinnosti dnem vydání.

Leoš H e g e r
ministr zdravotnictví

Statut
Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
Článek 1

1.

Pracovní skupina k Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
Ministerstva zdravotnictví (dále jen „pracovní skupina“) je podle ustanovení § 70
odst. 6 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších
předpisů, odborným poradním sborem Ministerstva zdravotnictví (dále jen
„ministerstvo“) a napomáhá svou činností objektivizaci posuzování návrhů na
zařazování nových nebo změnu stávajících výkonů do vyhlášky, kterou se
vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále jen „seznam
výkonů“) podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

2.

Předmětem činnosti pracovní skupiny je kritické a objektivní hodnocení návrhů
doručených ministerstvu na zařazování nových výkonů do seznamu výkonů hrazených
z prostředků veřejného zdravotního pojištění nebo změnu či vyřazení stávajících výkonů
ze seznamu výkonů a zpracovávání odborných stanovisek
Článek 2

Při hodnocení návrhů a zpracovávání odborných stanovisek pracovní skupina postupuje
podle principů činnosti pracovní skupiny vydaných ministrem zdravotnictví.

Článek 3

1. Předsedu pracovní skupiny, její členy a jejich zástupce, jmenuje a odvolává ministr
zdravotnictví. Jednotlivé organizace jsou ministerstvem písemně vyzvány k navržení

členů a jejich zástupců do pracovní skupiny. Členy pracovní skupiny, kteří se zúčasňují
jednání dle projednávané problematiky deleguje příslušné profesní sdružení.

Členové pracovní skupiny a jejich počet je uveden v tabulce
Organizace, které navrhují stálé členy pracovní skupiny:

Název organizace

Počet

Česká lékařská společnost JEP

1

Ministerstvo zdravotnictví

1

Otevřený svaz zdravotních pojišťoven OSZP

1

Svaz zdravotních pojišťoven ČR SZP ČR

1

Sdružení ambulantních specialistů ČR– zástupce poskytovatelů

1

Asociace nemocnic ČR – zástupce poskytovatelů

1

Sdružení praktických lékařů ČR – zástupce poskytovatelů

1

Česká asociace sester

1

Česká lékařská komora

1

2.

Zasedání pracovní skupiny je neveřejné, každý člen pracovní skupiny má právo přizvat na jednání
nanejvýš jednoho odborného poradce∗, který nemá rozhodovací právo. Více než jednoho poradce lze
přizvat pouze po předchozím souhlasu předsedy pracovní skupiny. Odborné poradce, kteří se
zúčastňují jednání dle projednávané problematiky, deleguje příslušné profesní sdružení.

3.

Zasedání pracovní skupiny se dále účastní zástupce předkladatele návrhu a zástupce reprezentativní
pacientské organizace, a to bez rozhodovacího práva. Tito zástupci mají právo přizvat na jednání
nanejvýš po jednom odborném poradci∗, kteří rovněž nemají rozhodovací právo.

∗
∗

Podle projednávané problematiky
Podle projednávané problematiky

4. Člen pracovní skupiny je jmenován na dobu neurčitou. Členství zaniká písemnou rezignací na
členství, odvoláním ministrem zdravotnictví, nebo smrtí člena. Člen pracovní skupiny může být
jmenován i opakovaně.

5. Členství a činnost v pracovní skupině jsou bezplatné a čestné.
6. Člen pracovní skupiny je povinen účastnit se jednání a plnit aktivně úkoly pracovní
skupiny.
7.

Zasedání pracovní skupiny jsou přítomni pouze stálí členové pracovní skupiny, pozvaní odborní
poradci a určení pracovníci věcně příslušného odboru.

8.

Pokud jsou součástí hodnocení návrhů také informace, které jsou předmětem obchodního tajemství
nebo ochrany utajovaných skutečností, je každý, kdo se v souvislosti s jednáním pracovní skupiny
s takovými informacemi seznámí, povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech o kterých se
dozvěděl v souvislosti s činností pracovní skupiny, a to i po skončení členství v pracovní skupině.

Jednací řád
Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
Článek 1

1.Pracovní skupina je poradním orgánem ministerstva zdravotnictví. Pracovní skupina pracuje průběžně a zasedá
zpravidla jedenkrát měsíčně. Termín zasedání je stanoven tak, aby se jednání pracovní skupiny mohla
zúčastnit nadpoloviční většina jejích členů. Členové pracovní skupiny jsou povinni svou neúčast na jednání
předem včas oznámit předsedovi pracovní skupiny.

2.

Pracovní skupinu svolává a řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda
pracovní skupiny. Předseda, popř. místopředseda odpovídají za dodržování principů
činnosti pracovní skupiny vydaných ministrem zdravotnictví.

3.Pracovní skupina jedná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
4.Na prvním jednání pracovní skupiny zvolí přítomní členové ze svého středu místopředsedu pracovní skupiny.
5.

O otázkách, které tvoří předmět činnosti pracovní skupiny se rozhoduje konsensuálním stanoviskem všech
přítomných členů. Nedosáhne-li se konsensuálního stanoviska, jsou zaprotokolována stanoviska
jednotlivých stálých členů pracovní skupiny. Výdaje spojené s činností pracovní skupiny hradí
ministerstvo.

6.

Technické, personální a administrativní zázemí pracovní skupiny a zpracování výsledků do vyhlášky,
kterou se vydává seznam výkonů, zajišťuje odbor úhrad zdravotní péče ministerstva1.

7.

Návrhy pro jednání pracovní skupiny jsou předkládány ministerstvu zdravotnictví elektronicky na
standardizovaném formuláři „registračního listu výkonu“, jehož elektronická podoba je trvale přístupná na
webových stránkách ministerstva.

8.

Členové pracovní skupiny se k jednotlivým návrhům nejprve písemně vyjádří, teprve po písemném
vypořádání všech nejasností je návrh předložen do pracovní skupiny s možností o něm rozhodnout.

9.

Z každého zasedání pracovní skupiny je pořizován zápis, který obsahuje průběh jednání a řádně zdůvodněné
závěry, případně požadavky pro další hodnocení předkládaného návrhu, včetně termínů. Zápis slouží pro
informování třetích stran a tím garantuje transparentnost, zpětnou dohledatelnost a kontrolu i jiných, než
písemných a technicko-administrativních skutečností.

10.

Zápis je před zveřejněním na webových stránkách ministerstva rozeslán členům pracovní skupiny
k připomínkám.

1

Nyní odbor dohledu nad zdravotním pojištěním

Principy činnosti Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
Cíl:
Přispět k zajištění kvality a dostupnosti zdravotní péče a fungování systému zdravotnictví a jeho stability
v rámci finančních možností systému veřejného zdravotního pojištění.

Základní princip:
Činnost pracovní skupiny je kontinuální proces, v rámci kterého je posouzena, popř.
přehodnocena medicínská efektivita, určena relativní nákladovost jednotlivých výkonů,
odhadnuty celkové nároky na systém veřejného zdravotního pojištění a provedeno porovnání
s prokázaným léčebným přínosem stávajících postupů určených k léčbě ve stejné, či obdobné
indikaci, pokud to je možné.
Standard postupů:
Níže uvedené postupy směřují k transparentnosti, reprodukovatelnosti, dohledatelnosti
a relevantní doložitelnosti při podávání, přijímání a hodnocení návrhů na zařazování výkonů do
seznamu výkonů hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění nebo změnu či vyřazení
stávajících výkonů ze seznamu výkonů (dále jen „návrh“) a při zveřejňování těchto návrhů a
závěrů pracovní skupiny.

Standardní postup bude probíhat takto:
1. Podání návrhu:
Návrhy v rozsahu a struktuře předem definované a zveřejněné

se podávají průběžně ministerstvu

zdravotnictví elektronicky na standardizovaném formuláři registračního listu výkonu, jehož elektronická
podoba je trvale zveřejněna na webových stránkách MZ. Podmínkou přijetí návrhu je předložení písemné
žádosti opatřené razítkem a podpisem předkladatele. V případech, kdy navrhovaná změna zasahuje do
odborné a obsahové náplně výkonu, případně je předmětem žádosti sdílení daného výkonu jinou odborností,
musí být návrh doplněn stanoviskem věcně příslušné odborné společnosti. Návrhy jsou oprávněny podávat

zdravotní pojišťovny, příslušné odborné společnosti a profesní sdružení poskytovatelů, případně i jiné
subjekty. Součástí předkládaného návrhu musí být prokázaný léčebný přínos, medicínská a nákladová
efektivita stávajícího postupu určeného k léčbě ve stejné, či podobné indikaci, pokud je to možné, a vyčíslení
nákladů do prostředků veřejného zdravotního pojištění.

2. Zveřejnění seznamu návrhů
Seznam návrhů je veden a zveřejňován průběžně na webových stránkách ministerstva. Nejprve je
provedena kontrola správnosti a věcné úplnosti žádosti. Chybné nebo neúplně vyplněné
„registrační listy výkonů“ budou odmítnuty. V odůvodněných případech může pracovní skupina
vyzvat předkladatele k doplnění žádosti. Termíny k předložení a případnému doplnění jsou
rovněž vedeny průběžně a zveřejněny na webových stránkách MZ.
3. Hodnocení návrhů
Hodnocení návrhů probíhá průběžně na základě:
1. kritického a objektivního posouzení medicínské efektivity navrhovaných postupů na
základě principů evidence-based medicine, přičemž medicínská efektivita musí být
porovnána s prokázaným léčebným přínosem existujících postupů určených k léčbě ve
stejné, či obdobné indikaci, pokud to je možné.
2. určení relativní nákladovosti jednotlivých výkonů.
3. určení celkových očekávaných nákladů pro systém veřejného zdravotního pojištění a
jejich vlivu na finanční stabilitu systému.
Jednotliví členové pracovní skupiny se k jednotlivým návrhům nejprve písemně vyjádří, teprve
po písemném vypořádání všech připomínek a případných nejasností je návrh předložen do
pracovní skupiny s možností o něm rozhodnout.

4. Vypracování závěrů pracovní skupiny
Závěry pracovní skupiny musí být vypracovány a zveřejněny nejpozději do 20 dní od jednání
pracovní skupiny.

