
 

 

I. 
Předkládací zpráva 

 
Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad 
zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení pro rok 2018. 
 
Cílem navržené úpravy je stanovit hodnoty bodu, výši úhrad zdravotní péče hrazené 
ze zdravotního pojištění a regulační omezení na rok 2018. 
 
Oproti roku 2017 se očekává zvýšení disponibilních zdrojů pro úhradu zdravotních služeb o cca 
15 miliard Kč. Tento údaj vychází z aktuální predikce stavu ekonomiky ČR v roce 2018, 
která počítá s nárůstem mezd o 5,2 % a zaměstnanosti o 0,4 % a dále bere v úvahu zvýšení 
platby za státní pojištěnce, navýšení tarifních platů a další možné příjmy. 
 
Ministerstvo zdravotnictví deklaruje svůj zájem na navýšení platů zdravotníků o 10 % ve složce 
platových tarifů a analogické navýšení mezd u zaměstnanců lůžkových poskytovatelů 
zdravotních služeb a postupné navyšování úhrad v ambulantních segmentech. 
 
S ohledem na výše uvedené skutečnosti má vyhláška tyto cíle: 
 

• podpořit kvalitní a dostupnou péči v zařízeních poskytujících akutní lůžkovou péči; 
• podpořit kvalitní a dostupnou péči v zařízeních poskytujících následnou a dlouhodobou 

péči; 
• umožnit navýšení platů a mezd zdravotníků u poskytovatelů lůžkové péče; 
• umožnit vyrovnané hospodaření zdravotních pojišťoven; 
• umožnit poskytovatelům zdravotních služeb růst odpovídající finančním možnostem 

systému; 
• prosazovat mechanismy úhrad, které poskytují všem smluvním stranám motivace 

ke zvyšování efektivity v poskytování zdravotních služeb hrazených v rámci systému 
veřejného zdravotního pojištění; 

• pokračovat v narovnávání systému úhrad: pokračovat ve sbližování individuální základní 
sazby u poskytovatelů akutní lůžkové péče a paušálních sazeb za jeden den hospitalizace 
u poskytovatelů následné péče a dlouhodobé péče. 

 
Návrh vyhlášky bude projednán v meziresortním připomínkovém řízení s připomínkovými místy 
stanovenými výjimkou, kterou udělil ministr a předseda Legislativní rady vlády dopisem 
č. j. 21123/2017 – OVL ze dne 1. srpna 2017 (Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, 
Ministerstvo obrany, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, Česká 
lékařská komora, Česká lékárnická komora, Česká stomatologická komora, Unie 
zaměstnavatelských svazů České republiky, Českomoravská konfederace odborových svazů 
a odbor kompatibility Úřadu vlády ČR). Tímto dopisem byla také udělena výjimka spočívající 
ve zkrácení lhůty pro sdělení připomínek na 5 pracovních dnů. 
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