
 Právo a úhrady 

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. 



Základy úhradového systému 
 Odborný, medicínský standard: 

 Čl. 31: „Každý má právo na ochranu zdraví.  

 Zákon 372/2011 Sb. o zdravotních službách, práva 
pacientů 

 NOZ, soukromoprávní vztah, pacient jako příkazce i 
ošetřovaný 

 Úhradový standard, „nárok“: 
 Čl. 31: Občané mají na základě veřejného pojištění právo 

na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za 
podmínek, které stanoví zákon“ 

 Zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, 
práva pojištěnců 

 

 



Systém: tři právní vztahy 

Pojištěnec 
Pacient 

Poskytovatel 

Zdravotní 
pojišťovny 

Zákonné vymezení  

nároku pojištěnce 

Veřejnoprávní 
vztah, rozsah 
nároku pojištěnce. 
Řádně a včas, 
individuální nárok. 
Zde jen zákonem! 
 

Obchodněprávní 
regulovaný vztah. 
Rozhraní veřejný 
fond-soutěžitel, právo            
na podnikání, právo 
veřejných podpor. 

Soukromoprávní vztah. 
Neovlivnitelný úhradovou regulací 

Volba z celého spektra péče, léků, pomůcek. 
Povinnost nabídnout, právní odpovědnost. 

Zákonné vymezení  

práv pacienta 

Úhradová vyhláška,   

SZV, DRGRestart... 



Přehled úhradového práva 



Základní pravidla úhradového systému 
 Základ regulace: Zákon 48/1997 Sb. 
 Práva povinnosti pojištěnce, § 11 a 12 

 Volba smluvního poskytovatele 
 Bezplatnost v mezích vymezení nároku (hrazená péče + 

smlouva) 
 Časová a místní dostupnost 

 Rozsah úhrady, § 13 a násl. 
 Zákonné vymezení hrazených služeb 
 Léky: § 15, §39 a násl. 
 Zdravotnické prostředky: § 15, přílohy 
 Výjimečná úhrada, § 16 

 Podmínky čerpání, dostupnost, smluvní síť 
 § 46 a násl: tvorba sítě, povinnost pojišťovny zajistit cestou 

smluvní sítě časovou a místní dostupnost všech hrazených 
služeb 

 § 17 odst. 2, vyhláška o rámcových smlouvách 
 § 17 odst. 4, vyhláška o Seznamu výkonů s bodovými 

hodnotami 
 § 17 odst. 5, Úhradová vyhláška pro daný rok, dodatky 

 
 
 
 



Smluvní a nesmluvní PZS 

 §17 odst. 1 
 Za účelem zajištění věcného plnění při poskytování 

hrazených služeb pojištěncům uzavírají ZP smlouvy s 
poskytovateli o poskytování a úhradě hrazených služeb.  

 Smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb lze uzavřít 
pouze pro zdravotní služby, které je poskytovatel oprávněn 
poskytovat.  

 Smlouvy se nevyžadují při poskytování 
• a) neodkladné péče pojištěnci, 

• b) zdravotních služeb pojištěncům ve výkonu vazby nebo 
výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu zabezpečovací 
detence poskytovatelem určeným Vězeňskou službou, 

• c) zdravotních služeb pojištěnci, který je ve výkonu ochranného 
léčení nařízeného soudem, jde-li o zdravotní služby 
poskytované v souvislosti s onemocněním, pro které je 
pojištěnec povinen se léčení podrobit. 



Smluvní vztah, rámcové smlouvy 
 §17 odst. 2, 48/1997 Sb.: Rámcové smlouvy 

 Smlouva mezi ZP a ZZ se řídí rámcovou smlouvou, která je 
výsledkem dohodovacího řízení mezi zástupci svazů 
zdravotních pojišťoven a zástupci příslušných skupinových 
smluvních zdravotnických zařízení zastupovaných svými 
zájmovými sdruženími.  

 Rámcová smlouva obsahuje vždy ustanovení, které se týká 
doby účinnosti, způsobu a důvodu ukončení smlouvy podle 
odstavce 1 s tím, že smlouvu je možno ukončit vždy k 1. lednu 
následujícího roku, přičemž výpovědní lhůta musí být nejméně 
šest měsíců. Tato výpovědní lhůta neplatí v případech, že v 
důsledku závažných okolností nelze rozumně očekávat další 
plnění smlouvy. 



„Bodník“ a úhradová vyhláška 
 § 17 odst. 4, seznam výkonů 

 Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou Seznam zdravotních výkonů 
s bodovými hodnotami. 

 Nově podrobný, ale bezkriteriální „neproces“ zavádění nových výkonů 
 §17 odst. 5, úhradová vyhláška 

 Nestanoví-li tento zákon jinak, hodnoty bodu, výše úhrad hrazených 
služeb a regulační omezení se vždy na následující kalendářní rok 
dohodnou v dohodovacím řízení … 

 Nedojde-li v dohodovacím řízení k dohodě do 120 dnů před skončením 
příslušného kalendářního roku nebo shledá-li Ministerstvo zdravotnictví, 
že tato dohoda není v souladu s právními předpisy nebo veřejným 
zájmem, stanoví hodnoty bodu, výši úhrad hrazených služeb a regulační 
omezení na následující kalendářní rok Ministerstvo zdravotnictví 
vyhláškou.  

 Vyhláška podle věty čtvrté a páté se použije, pokud se poskytovatel a 
zdravotní pojišťovna za podmínky dodržení zdravotně pojistného plánu 
zdravotní pojišťovny nedohodnou o způsobu úhrady, výši úhrady a 
regulačních omezeních jinak. 

 Poznámky: 
 Omezení frekvencí, specializací atd., zákonný základ? 
 Nicotnost dohodovacího řízení, až 75% dodatků individuálně 
 Bez dodatku platí úhradová vyhláška 



Nastavení ceny a úhrady 

Úhrada léčiv 

(SÚKL, 

číselník, PL…) 

Individuální 

cenové 

ujednání 
§ 17/5 

Seznam 
výkonů, § 17/4 

Úhrada 

materiálu 

(Příloha, 

číselník… 

Úhradová 

vyhláška 
§ 17/5 



Práva pojištěnce 
 § 11 zákona 48/1997 Sb.: Pojištěnec má právo 

 Na výběr zdravotní pojišťovny 
 Na výběr poskytovatele zdravotních služeb, který je ve 

smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně, a 
na výběr zdravotnického zařízení tohoto 
poskytovatele; v případě registrujícího poskytovatele 
může toto právo uplatnit jednou za 3 měsíce, 

 Na časovou a místní dostupnost hrazených služeb 
poskytovaných smluvními poskytovateli příslušné 
zdravotní pojišťovny 

 Na poskytnutí hrazených služeb v rozsahu a za 
podmínek stanovených tímto zákonem, přičemž 
poskytovatel nesmí za tyto hrazené služby přijmout od 
pojištěnce žádnou úhradu 
 

 



Rámcové smlouvy 
 Povinnosti ZZ 

 neodmítne přijetí pojištěnce do své péče s výjimkou 
důvodů uvedených v § 11 odstavci 1 písmenu b) 
zákona, 

 nepodmíní právo pojištěnce na svobodnou volbu 
lékaře, zdravotnického zařízení nebo na poskytnutí 
hrazené zdravotní péče žádnými registračními 
poplatky nebo sponzorskými dary a za poskytnutou 
zdravotní péči hrazenou pojišťovnou nebude od 
pojištěnce, pokud to nevyplývá z právních předpisů, 
vybírat žádnou finanční úhradu, 

 nebude zvýhodňovat pojištěnce jedné nebo více 
pojišťoven v neprospěch pojištěnců pojišťoven 
ostatních a zhoršovat dostupnost zdravotní péče 
hrazené pojišťovnou přednostním poskytováním péče 
hrazené jiným způsobem, 



Obecná definice nároku 

 § 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. 

 

 



Úhrada léků – ambulantní režim 
 § 15 (5) – léky režimu ambulantní péče 

 Ze zdravotního pojištění se hradí při poskytování ambulantní zdravotní 
péče léčivé přípravky…pokud pro ně SÚKL rozhodl o výši úhrady (§ 39h).  

 V každé skupině léčivých látek uvedených v příloze č.2 se vždy plně 
hradí nejméně jeden léčivý přípravek 

 § 15 (10) – „centrové“ léky 

 Léčivý přípravek, jehož úhrada ze zdravotního pojištění je rozhodnutím 
SÚKL podmíněna používáním na specializovaném pracovišti, zdravotní 
pojišťovna hradí pouze poskytovateli , se kterým za účelem 
hospodárného užití takových léčivých přípravků uzavřela zvláštní 
smlouvu.  

 Součástí takové smlouvy musí být uvedení léčivého přípravku a 
pracoviště zdravotnického zařízení poskytovatele.  

 § 39a a násl. – rozhodovací činnost SÚKL 
 Rozhodnutí o registraci 

 Rozhodnutí o ceně 

 Rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady 
 

 
 

 

 



Úhrada léků a prostředků v lůžkové péči 

 § 15 (5) 

 Ze zdravotního pojištění se při poskytování 
lůžkové péče plně hradí léčivé přípravky a 
potraviny pro zvláštní lékařské účely, 
individuálně připravované léčivé přípravky, 
radiofarmaka, transfúzní přípravky, 
zdravotnické prostředky, léčivé přípravky pro 
moderní terapii a tkáně a buňky, v provedení 
nejméně ekonomicky náročném, v závislosti 
na míře a závažnosti onemocnění, a 
pojištěnec se na jejich úhradě nepodílí. 

 

 

 



Úhrada zdravotnických prostředků 
 § 15 (11) Úhrada dle příloh 

 Zdravotnické prostředky uvedené v oddílu B přílohy č. 3 tohoto zákona se ze 

zdravotního pojištění nehradí.  

 Zdravotnické prostředky uvedené v oddílu C přílohy č. 3 tohoto zákona se ze 

zdravotního pojištění hradí ve výši a za podmínek stanovených v této příloze. 

  § 15 (12)Úhrada mimo přílohy 

 Zdravotnické prostředky neuvedené v odstavci 11 se ze zdravotního pojištění hradí 

ve výši 75 %ceny zdravotnického prostředku v provedení nejméně ekonomicky 

náročném, v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení;  

 cenu nejméně ekonomicky náročného provedení zdravotnického prostředku zjišťuje 

zdravotní pojišťovna průzkumem trhu.  

 Ze zdravotního pojištění podle tohoto odstavce se hradí zdravotnické prostředky 

předepsané za účelem 

• a) pokračovat v léčebném procesu, 

•  b) podpořit stabilizaci zdravotního stavu pojištěnce nebo jej výrazně zlepšit 

anebo vyloučit jeho zhoršení, nebo 

• c) kompenzovat nebo zmírnit následky zdravotní vady včetně náhrady nebo 

modifikace anatomické struktury nebo fyziologického procesu. 

 

 

 



Nárok pojištěnce – výjimečná úhrada 

 § 16 

 (1) Příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve 

výjimečných případech zdravotní služby jinak 

zdravotní pojišťovnou nehrazené, je-li poskytnutí 

takových zdravotních služeb jedinou možností z 

hlediska zdravotního stavu pojištěnce.  

 (2) S výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí z 

prodlení, je poskytnutí zdravotních služeb podle 

předchozího odstavce vázáno na předchozí souhlas 

revizního lékaře. 

 

 

 

 



Práva pacienta dle ZoZS 



Co je lege artis? 

 ZoZS, § 4 odst. 5), lokální standard kvality a 

zmocnění k „přidělování péče“? 

 Náležitou odbornou úrovní se rozumí poskytování 

zdravotních služeb podle pravidel vědy a 

uznávaných medicínských postupů, při 

respektování individuality pacienta, s ohledem na 

konkrétní podmínky a objektivní možnosti.  

 NOZ, § 2642 odst. 1, objektivní standard? 

 Poskytovatel postupuje podle smlouvy s péčí 

řádného odborníka, a to i v souladu s pravidly svého 

oboru 

 „Podmínky a možnosti“ jen v kontextu krajní nouze 

 



Co je neodkladná péče? 
 § 5 ZoZS, Druhy zdravotní péče 

 (1)Druhy zdravotní péče podle časové 
naléhavosti jejího poskytnutí jsou 
 a) neodkladná péče, jejímž účelem je zamezit nebo 

omezit vznik náhlých stavů, které bezprostředně 
ohrožují život nebo by mohly vést k náhlé smrti nebo 
vážnému ohrožení zdraví, nebo způsobují náhlou 
nebo intenzívní bolest nebo náhlé změny chování 
pacienta, který ohrožuje sebe nebo své okolí, 

 d) plánovaná péče, která není zdravotní péčí 
uvedenou v písmenech a), b) nebo c). 

 



Zdravotní služby - poučení 
 § 31 (1) ZoZS: Poskytovatel je povinen  

 a) zajistit, aby byl pacient srozumitelným způsobem v dostatečném 
rozsahu informován o svém zdravotním stavu a o navrženém 
individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách 

 § 31 (2) Informace o zdravotním stavu … obsahuje údaje o  
 a) příčině a původu nemoci, jsou-li známy,  jejím stadiu a 

předpokládaném vývoji, 

 b) účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných důsledcích a 
rizicích navrhovaných zdravotních služeb, včetně jednotlivých 
zdravotních výkonů,  

 c) jiných možnostech poskytnutí zdravotních služeb, jejich vhodnosti, 
přínosech a rizicích pro pacienta,   

 d) další potřebné léčbě (...) 

 § 53 (2) ZD obsahuje… 
 d)informace o zdravotním stavu pacienta, o průběhu a výsledku 

poskytovaných  zdravotních služeb a o dalších významných okolnostech 
souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při 
poskytování zdravotních služeb 

 



Poučení o ceně? 
 Nová povinnost dle ZoZS 

 Co je péče hrazená? 
 1) Spadající do zákonného nároku A SOUČASNĚ obsahem 

smlouvy mezi PZS a ZP  
• Pozor – paušál vs. „na počet“ - zánik závazku splněním nebo trvající 

závazek, byť nevýhodný 

• Pozor – status center vs. dodatek dle § 15 odst. 10 ZoVZP 

 2) NEBO péče autorizovaná dle § 16 

 Kdo rozhoduje: 
 Medicínsky indikovaná ? Rozhoduje lékař ve smyslu definice 

„náležité odborné péče“ v ZoZS 

 Hrazená? Dle 48/1997 Sb. o veřejnoprávním nároku rozhoduje 
zdravotní pojišťovna jako veřejná instituce; správně by neměl 
řešit lékař, ale management se ZP 

 Péče indikovaná ale nehrazená – důsledky: 
 Poučení o potřebě, rizicích neposkytnutí, poučení o ceně 

 Ad pojišťovna, nebo samoplátce 

 

 



Odmítnutí pacienta 
 § 48 ZoZS 

 (1) Poskytovatel, kterého si pacient zvolil, může 
odmítnout přijetí pacienta do péče, pokud 
 a) by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní 

zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody (NEBO), 
personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení 
zdravotnického zařízení; překročením únosného pracovního 
zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o 
tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti 
zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým, 

 b) (vzdálenost místa pobytu a výkon návštěvní služby), nebo 

 c) není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má 
poskytovatel uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném 
zdravotním pojištění; toto právo se nevztahuje na pojištěnce z 
(EU) či států, se kterými má ČR uzavřenu smlouvu…, zahrnující 
ve věcném rozsahu nároky na zdravotní péči. 

 



Ukončení péče o pacienta 
 ZoZS, § 48 (2) Poskytovatel může ukončit péči o pacienta v 

případě, že 
 a) prokazatelně předá pacienta s jeho souhlasem do péče jiného 

poskytovatele, 

 b) pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb; to neplatí, 
jde-li o registrujícího poskytovatele; ustanovení § 47 odst. 2 není 
dotčeno, 

 c) pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních 
služeb, 

 d) pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, 
úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný 
postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas, 
nebo se neřídí vnitřním řádem a jeho chování není způsobeno 
zdravotním stavem, 

 e) přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování 
zdravotních služeb; to neplatí, jestliže neposkytování součinnosti 
souvisí se zdravotním stavem pacienta; 

ukončením péče nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo 
vážnému poškození zdraví pacienta. 

 



Ukončení péče o pacienta 

 ZoZS, § 48 (3)  

 Poskytovatel nesmí odmítnout přijetí pacienta do péče 

podle odstavce 1 nebo ukončit péči o něj podle 

odstavce 2 písm. d) nebo e), jde-li o pacienta, kterému 

je třeba poskytnout neodkladnou péči, jde-li o porod 

nebo jde o zdravotní služby, které jsou nezbytné z 

hlediska ochrany veřejného zdraví nebo ochrany 

zdraví při práci, dále jde-li o krizové situace nebo 

výkon ochranného léčení nařízeného soudem, pokud 

jiný právní předpis nestanoví jinak. 

 ZoZS, § 48 (4) 

 (dtto návaznost na péči u PZS Vězeňské služby)  

 

 



Ukončení péče o pacienta 

 ZoZS, § 48 (5)  

 (5) Důvody odmítnutí přijetí pacienta do péče 

podle odstavce 1 nebo ukončení péče podle 

odstavce 2 posuzuje poskytovatel.  

 Poskytovatel o odmítnutí přijetí do péče podle 

odstavce 1 nebo o ukončení péče podle 

odstavce 2 písm. d) a e) nebo o odmítnutí 

poskytnutí zdravotních služeb podle § 50 odst. 

2 vydá pacientovi písemnou zprávu, ve které je 

uveden důvod odmítnutí nebo ukončení. 
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Děkuji za  pozornost 
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