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Vývoj financování 
laboratorních výkonů 
1997 – 2007
I. AMBUlAnTní lABoRAToRní 
koMPlEMEnT

P. Štern, I. Bilyk, M. Pollak

V následujících sděleních se budeme postupně 
věnovat dohodnutému způsobu úhrady laborator-
ních výkonů z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění a také příkladům úhrad výkonů v souladu 
s dobovými předpisy. 

Úvodem bychom stručně zrekapitulovali historii 
plateb laboratořím od listopadových změn. Do 
konce roku 1990 vládl ve zdravotnictví původní 
socialistický model a programové změny byly 
plánovány pouze jako koncepce. V roce 1991 byl 
z několika různých ve světě uplatňovaných metod 
placení za zdravotní péči poskytovanou pojištěn-
cům zvolen tzv. systém úhrad za služby prove-
dené zdravotnickými zařízeními podle Seznamu 
zdravotních výkonů, zveřejněného vyhláškou MZ 
ČR v souladu s ustanoveními odst.3, § 13, zákona 
č.550/1991 Sb. Zákon o všeobecném zdravotním 
pojištění, platný od ledna 1992, upravoval posky-
tování potřebné zdravotní péče bez nutnosti její 
přímé úhrady v rozsahu stanoveném touto právní 
normou a Zdravotním řádem. Dalším významným 
zákonem oné doby byl zákon ČNR č. 551/1992 
o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, 
ustanovující Všeobecnou zdravotní pojišťovnu jako 
samostatný právnický subjekt. VZP z vybraného 
pojistného hradí poskytovatelům zdravotní péči. 
Po dobu prvních dvou let od nabytí účinnosti 
zřizovací vyhlášky měla VZP ze zákona povinnost 
nasmlouvat poskytování zdravotní péče každému 
zdravotnickému zařízení, které o to požádá. Tuto 
povinnost neměla zařízení, která byla v roce 
1992 financována ze státního rozpočtu ČR (např. 
fakultní nemocnice). V roce 1992 byl v některých 
okresech zkušebně simulován systém pojistných 
úhrad zdravotní péče podle „nulté verze“ Seznamu 
zdravotních výkonů (SZV), který byl inspirován 
kanadským bodovým systémem. „Nultá verze“ SZV 
byla konstruována tak, že konečná cena hodnoty 
výkonu se skládala ze součtu:
l ceny bodové hodnoty jednotlivého výkonu 

(počet bodů x stanovená cena 1 bodu)
l korunových položek připočitatelných k tomuto 

výkonu (např. krev a krevní deriváty)

Tato konstrukce upřednostňovala podíl bodových 
hodnot na celkové ceně zdravotního výkonu. Pro 
průměrný výkon SZV všech odborností byl poměr 
bodových hodnot a korunových položek 85:15.
Dohodovací řízení (DŘ) probíhající v I. polovině 
roku 1992 odmítlo kalkulační konstrukci „nulté 
verze“ a přijalo verzi SZV, kde kalkulace ceny 
výkonu měla výrazně vyšší podíl přímo hrazených 
korunových položek (poměr bodových hodnot 
a korunových položek 35:65). Tento SZV byl pří-
lohou vyhlášky č.258/1992 Sb. a vstoupil v platnost 
v lednu 1993. První Seznam zdravotních výkonů 
s bodovými hodnotami měl jednotlivé výkony čle-
něny do kapitol podle odborností. Naše odbornost 
801 měla v tomto seznamu 254 výkonů. První SZV 
byla útlá brožura, ale se zadostiučiněním konstatu-
jeme, že naše výkony v ní byly obsaženy v potřeb-
ném rozsahu. Tehdejší vyhláška obsahovala pouze 
8 údajů z „kalkulačního“ listu každého výkonu, na 
rozdíl od 15-18 údajů ze současných „registračních“ 
listů databáze SZV. Pamětníci si jistě vzpomenou, 
že materiálové náklady byly v Kčs a osobní a režijní 
náklady v bodech. Cena bodu v roce 1993 a I. polole-
tí 1994 byla 52 h a postupně poklesla po projednání 
v DŘ až na 46 h (také v důsledku nepoměru nárůstu 
počtu výkonů a výběru pojistného). 
Doplňky této právní normy byly vyhlášky: 
l 263/1993 Sb. (změna Kčs na Kč 1:1), 
l 90/1994 Sb., 151/1994 Sb., 112/95 Sb. a 205/1996 

Sb., které rozšiřovaly počet výkonů (v odbornos-
ti 801 nevýznamně), avšak úhrada materiálo-
vých nákladů zůstala konstantní a změna ceny 
bodu byla nepodstatná (zejména pro výkony 
odbornosti 801). Např. laboratoř s 350 000 
vyšetřeními odbornosti 801 vykázala za rok cca 
5,8 milionů Kč a uvedený rozdíl bodového ohod-
nocení představoval cca 56 000 Kč (takže snížení 
hodnoty bodu o 6 h mělo v konečném korunovém 
vyjádření dopad pouze 1 %). 

V tomto období se neuplatňovala regulace počtu 
výkonů a odborné společnosti v rámci ČLS JEP 
připravovaly podklady k vypracování registračních 
listů výkonů pro nový SZV.

Dne 1. 7. 1997 vstoupil v platnost zákon č. 48/1997 
Sb. o veřejném zdravotním pojištění podle něhož se 
způsob úhrady dohoduje v DŘ zdravotních pojišťo-
ven a zástupců sdružení poskytovatelů zdravotní 
péče. Dle dikce zákona bylo uloženo dohodovat způ-
sob úhrady kvartálně, což se později z praktických 
důvodů prodloužilo nejprve na půlroční a později 
na jednoroční cyklus. Přílohou tohoto zákona byl 
nový SZV, publikovaný vyhláškou č. 45/1997 Sb. 
Koncepce sazebníku byla diametrálně odlišná od 
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předchozí úhradové vyhlášky č. 258/1992 Sb. Nová 
vyhláška č. 45/1997 uváděla výhradně bodové hod-
nocení osobních nákladů nositele výkonu, přímých 
materiálových nákladů a nákladů na jednoúčelové 
přístroje. Ostatní náklady byly zahrnuty v režii 
odvozené od času trvání výkonu v minutách. Nově 
byly samostatně zavedeny výkony statim cca pro 40 
výkonů. Současně bylo 18 velmi frekventovaných 
biochemických výkonů agregováno do ošetřovacího 
dne. Poprvé se objevuje pojem nositel výkonu, který 
je ve vyhlášce definován. 

Ve 3. a 4. kvartálu 1997 byly akceptovány tři varianty 
úhrady. Dvě z nich byly výkonové. První výkonová 
varianta byla ve 3. a 4. kvartálu dohodnuta odlišně: 
s cenou bodu 46 h bez omezení počtu výkonů ve 
3. kvartálu 1997 a s omezením objemu úhrady na 
12 hod. času nositele výkonů na kalendářní den 
ve 4. kvartálu 1997. Druhá varianta s cenou bodu 
77 h a omezením 10 hod času nositele výkonu na 
pracovní den platila v obou kvartálech (do 106 % 
porovnávacího objemu úhrady - POÚ - k refe-
renčnímu období). Třetí variantou je paušální 
úhrada odpovídající referenčnímu období, pokud 
byl vykázaný počet bodů alespoň 70 % počtu bodů 
vykázaného v porovnávacím období. První kvartál 
1998 byl hrazen stejně jako 4. kvartál 1997.

Ve druhém kvartálu zůstala pouze výkonová úhrada 
s cenou bodu 1 Kč (viz Věstník MZ č.4/1998) do 
výše POÚ. 

Od 1. 7. 1998 vstoupila v platnost vyhláška 134/1998 
Sb. a současně již třetí SZV. hlavním důvodem bylo 
odstranit formální chyby předchozího sazebníku 
a proto byl také označován jako „technická vyhláška“. 
Jediným způsobem úhrady ve třetím kvartálu 1998 
zůstala výkonová platba do výše POÚ, avšak s cenou 
bodu 80 h. Ve čtvrtém kvartálu 1998 došlo k diferenci-
aci platby podle počtu výkonů. Do 100 % POÚ byl bod 
hrazen 80 h, v intervalu 100 – 104 % POÚ byla hod-
nota bodu 40 h a nad 104 % POÚ pak 20 h (Věstník 
MZ č.10/1998). Tímto způsobem byly laboratořím 
uhrazeny všechny body, byť sestupnou (degresní) 
hodnotou. Uvedeným věstníkem byl také definován 
koeficient výkonnosti (bohužel s chybou ve vzorci) 
jako poměr počtu uznaných bodů za 2. čtvrtletí 1998 
k témuž za 2. čtvrtletí 1997. Laboratoře, které zvýšily 
výkonnost o 15 %, mohly požádat ZP o individuální 
jednání, při kterém byl oběma stranami posouzen 
důvod navýšení, případně dohodnut způsob úhrady 
bodů nad 15% navýšení. Tento stav zůstal zachován 
i v prvním pololetí 1999. 

Ve druhém pololetí 1999 se opět objevily dva druhy 
výkonové platby (Věstník MZ č.8/1999 Sb.). První 
typ byl omezen na 12 hod nositele výkonu na kalen-

dářní den a proti minulosti došlo k navýšení z 46 h 
na 55 h za bod. Druhý typ vycházel z dříve používané 
sestupné hodnoty bodu, tentokrát vztažené k tzv. 
referenčnímu počtu bodů (měnil se SZV). V tomto 
případě nemohl být použitý stejný SZV, takže spolu 
s POÚ se začalo využívat referenčního počtu bodů 
(RPB), tj. počtu bodů uznaného plátci za referenč-
ní období. Do 85 % RPB zůstala cena bodu 80 h, 
v intervalu 85 – 100 % RPB byla 32 h a nad 100 % 
RPB byla 20 h. 
V prvním pololetí 2000 došlo opět k diferenciaci 
platby podle počtu vykázaných a uznaných výko-
nů. V intervalu 96 -104 % (tzv. risk koridor) RPB 
byla platba stejná jako v referenčním období (tj. 
100 % RPB). Při objemu výkonů < 96 % RPB byla 
platba korigována koeficientem výkonnosti (k) 
vyjadřujícím poměr počtu bodů v hodnoceném 
a referenčním období. Při vykázaném počtu bodů 
> 104 % RPB činila platba nad 100 % jen polovinu 
vykázaných bodů. Např. laboratoř, která vykázala 
104 % RPB dostala 100 %, ale při vykázání 104,1 % 
RPB byla platba 102,05 %. V laboratořích, kde 
pojišťovna nebyla schopna provést diferenciaci 
plateb se aplikovala cena bodu 80 h.
Dnem 1. července 2000 nabyla účinnosti vyhláška 
MZ č.55/2000 Sb., kterou se mění Vyhláška MZ č. 
134/1998 Sb. (Seznam zdravotních výkonů s bodo-
vými hodnotami). Pro naši odbornost SZV přinesl 
následující úpravy: 
l zkrácení času nositele u většiny výkonů, což ved-

lo k snížení osobních nákladů na výkon a tedy 
i k snížení celkového bodového hodnocení,

l zvýšení přístrojové složky bodového ohodnoce-
ní jako důsledek změny charakteristiky přístroje 
– u rutinních fotometrických výkonů je místo 
„programovatelného fotometru“ uveden „bio-
chemický analyzátor“, 

l zmenšení objemu potřebných činidel (pro bio-
chemický analyzátor) a z toho vyplývající snížení 
bodového ohodnocení v položce spotřební 
materiál.

Uvedené změny vyvolaly snížení celkového počtu 
bodů při stejném počtu výkonů a proto muselo 
být odpovídajícím způsobem upraveno RPB „pře-
počtem“ na nový SZV. Současně došlo k terminolo-
gické změně a koeficient výkonnosti byl nahrazen 
indexem změny výkonnosti (IZV). Diferenciace 
plateb podle počtu výkonů se prováděla stejně jako 
v předešlém pololetí, avšak k upravenému RPB.
V prvním pololetí 2001 došlo k zúžení risk koridoru 
pro výpočet výše úhrady. Základní interval pro pau-
šální platbu byl 97 – 103 % RPB. Jestliže vykázaný 
počet bodů (PB) byl < 97 % nebo > 103 % byl RPB (tj. 



ze
 ž

ivo
ta

 o
bo

ru

�

paušální platba) násoben IZV. Tedy nárůst výkonů 
nebyl finančně sankcionován. Malá ilustrace dobo-
vého účetnictví: kdo vykázal 96 % bodů dostal 96 %, 
kdo vykázal 97 % dostal 100 %, kdo vykázal 103 % 
dostal také 100 % a kdo vykázal 104 % dostal 104 %. 
Opět platilo, že v laboratořích, kde pojišťovna nebyla 
schopna provést diferenciaci plateb se aplikovala 
cena bodu 80 h. V těchto ojedinělých případech se ve 
druhém pololetí 2001 zvýšila cena bodu na 82 h. 
DŘ nedospělo pro první pololetí 2002 ke konsenzu, 
a proto bylo o způsobu úhrady rozhodnuto vyhláš-
kou MZ. Tou byl POÚ navýšen o 6 %, jinak zůstal 
mechanismus,včetně risk koridoru, zachován.
Další úpravu SZV přinesla Vyhláška MZ č. 101/2002 
Sb. (současně se ruší platnost Vyhlášky č. 55/2000 
Sb). Tato úprava přinesla pro odbornost 801 málo 
změn – došlo k rozšíření o dva výkony: dechový test 
pro stanovení helicobacter pylori a cystatin C. 
Z hlediska úhrad zůstal interval pro paušální plat-
bu (risk koridor) zachován i ve druhém pololetí 
2002. Navýšení POÚ bylo dohodnuto na 5 %. Pro 
výkonový způsob úhrady byla ve 2. pololetí 2002 
hodnota bodu 85 h. V prvním pololetí 2003 byl 
mechanismus úhrady stejný, jen výkonová hodnota 
bodu byla nepatrně zvýšena na 86 h. V odbornosti 
801 jsou rozhodující materiálové náklady, jejichž 
inflační růst nebyl do té doby uvažován. Navýšení 
paušálu resp. výkonové hodnoty bodu tyto náklady 
alespoň zčásti krylo.
Ve druhém pololetí byl risk koridor asymetricky 
zúžen na 98 – 103 % RPB a navýšení POÚ proti 
referenčnímu období činilo 4 %. Další finanční 
ukazatelé se neměnily. DŘ v roce 2004 nedospělo ke 
shodě, a proto zůstala v platnosti dohoda z druhého 
pololetí 2003.
V obou pololetích roku 2005 byl risk koridor zpětně 
upraven na 97 – 103 %, ale nebylo přiznáno žádné 
zhodnocení plateb proti RPB. Další finanční ukaza-
telé se v tomto období neměnily.
 Podstatnější změny v SZV souvisely s vyhláškou MZ 
ČR čís. 493/2005 Sb. V odbornosti 801 se týkají:
l navýšení bodového ohodnocení stávajících 

výkonů,
l zařazení nových výkonů (celkem 14 výkonů), 
l vyřazení některých stávajících výkonů.
Zásadní změnou v SZV, která se do výkonů promítá 
jako zvýšení bodového ohodnocení stávajících 
výkonů, je navýšení ohodnocení práce nositele 
- lékaře. Jak je známo, je bodové hodnocení 

každého výkonu seznamu v registračních listech 
konstruováno jako součet osobních nákladů, 
nákladů na spotřební materiál, na přístroje a na 
léky. Navýšení, které prosadila především ČLK, 
bylo v odbornosti 801 minimální vzhledem k tomu, 
že časy většiny rutinních klinicko-biochemických 
výkonů, prováděných pomocí automatických 
analyzátorů jsou půl minuty. Výraznější navýšení 
je jen u třech výkonů (komplexní, cílené, kontrolní 
vyšetření), jejichž nositelem je lékař kategorie L3. 
Bylo vypočteno, že teoretické maximální navýšení 
bodového ohodnocení výkonů odbornosti 801 za 
rok v celé ČR v důsledku úprav SZV činí 3,41 % (dle 
výkonů pro ÚZIS). Ve skutečnosti se navýšení ani 
zdaleka nepřibližuje inflačnímu indexu, protože 
plátci nehradí všechny výkony uvedené pro ÚZIS. 
Data sbíraná podle metodiky ÚZIS obsahují počty 
všech skutečně provedených vyšetření daného 
analytu, tedy i kontrolní, kalibrační a opakovaná 
vyšetření, vyšetření agregovaných výkonů, výkony 
samoplátců, výkony provedené z jiných důvodů 
a pod. Pojišťovny namodelovaly sumární potřebu 
navýšení pro všechny odbornosti na cca 24 miliard 
Kč, což je poněkud více. 

Nově zařazený výkon 81727 (imunochemické 
stanovení pepsinogenu) nahrazuje původní výkon 
81691. Konečně došlo k aktualizaci, tj. přesunu 
z oblasti polarografie do imunochemie. Výkon 81441 
(glukóza testačním proužkem a glukometrem) byl 
vyňat z odbornosti 801 a pod názvem „Stanovení 
glukózy glukometrem“ předán do péče Společnosti 
praktických lékařů pro dospělé jako výkon 01441.

Jedinou novinkou prvního pololetí 2006 v úhradách 
zdravotních výkonů byla úhrada pouze do 100% 
POÚ i při vykázání počtu bodů nad 103% RPB. 
Ve druhém pololetí byl sice risk koridor posunutý 
do intervalu 98 – 105 % RPB avšak přísné regulace 
počtu komplementárních vyšetření v místě vzniku 
indikace vedly k celkovému poklesu požadavků proti 
r. 2005 cca o 15%. Vykázané body nad 105 % nebyly 
pojišťovnami propláceny.

V roce 2007 dochází k zhodnocení plateb (POÚ) 
pouze o 1 %. Risk koridor je zúžen na 98 – 102 % 
RPB. Pro laboratoře s výkonem < 98 % RPB je pak 
zhodnocená platba korigována IZV. Pro laboratoře, 
které vykázaly > 102 % RPB jsou body nad 102 % 
RPB hrazeny jen 40 h (např. při 112 % RPB dostane 
101 + 0,4.10.1,01 = 105,04 % RPB).

Následuící tabulka sumarizuje způsoby a změny 
úhrady v období 3. kvartál 1997 – 1. pololetí 2007.
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Období Způsoby úhrady ambulantní laboratorní péče publikováno

3. kv. 97
1.  výkonově 0,46 Kč/bod

Zpravodaj VZP2.  paušál (do výše POÚ + 4%); PB>70%RPB
3.  výkonově 0,77 Kč/bod, 10 hod/prac. den (do výše POÚ + 6%)

4. kv. 97
1.  výkonově 0,46 Kč/bod, 12 hod/kalend. den

Zpravodaj VZP2.  paušál (do výše POÚ + 4%); PB>70%RPB
3.  výkonově 0,77 Kč/bod, 10 hod./prac. den (do výše POÚ + 6%)

1. kv. 98

1.  výkonově 0,46 Kč/bod, 12 hod/kalend. den

Zpravodaj VZP2.  paušál (do výše POÚ bez navýšení); PB>70%RPB
3.  výkonově 0,77 Kč/bod, 10 hod/prac. den (do výše POÚ bez navý-
šení)

2. kv. 98 výkonově min. 1 Kč/bod (do výše POÚ) Věstník MZ  
č. 4/1998

3. kv. 98 výkonově 0,80 Kč/bod (do výše POÚ) Věstník MZ  
č. 8/1998

4. kv. 98
degrese: hodnoty bodu: 0,80 Kč do 100% POÚ; 0,40 Kč do 104% POÚ; 
0,20 Kč nad 104%POÚ Věstník MZ 

č.10/1998
POÚ=OÚxk;  k=b(2. kv. 98)/b(2. kv. 97); při k>1,15 indiv. jednání

1. pol. 99
degrese: hodnoty bodu: 0,80 Kč do 100% POÚ; 0,40 Kč do 104% POÚ; 
0,20 Kč nad 104%POÚ Zpravodaj VZP
POÚ=OÚxk;  k=b(2. kv. 98)/b(2. kv. 97); při k>1,15 indiv. jednání

2. pol. 99
1.  výkonově, 0,55 Kč/bod, 12 hod./kalend. den

Věstník MZ 
č.8/19992.  Degrese: hodnoty bodu: 0,80 Kč do 85%RPB; 0,32 Kč do100% RPB; 

0,20 Kč nad 100% RPB

1. pol. 00
paušál: POÚ pro 96-104% RPB; pro RPB<96 - POÚ x k; pro 
RPB>104% - POÚ x K/2 Věstník MZ  

č. 11/1999
tam, kde nejde aplikovat POÚ 0,80 Kč/bod

2. pol. 00

paušál: POÚ pro 96-104% RPB; pro RPB<96 - POÚ x IZV x k; pro 
RPB>104% - POÚ x IZV x k

Věstník MZ  
č. 7/2000IZV=b(1p00)/b(1p99); k = min.1; RPB - přepočten dle nového SZV; 

pro korektní porovnání: RPBxIZV
tam, kde nejde aplikovat POÚ 0,80 Kč/bod

1. pol. 01

paušál: POÚ pro 97-103% RPB; pro RPB<97 - POÚ x IZV ; pro 
RPB>103% - POÚ x IZV

Věstník MZ  
č. 13/2000IZV=b(1p00)/b(1p99); RPB - přepočten podle nového SZV; pro 

korektní porovnání: RPBxIZV
tam, kde nejde aplikovat POÚ 0,80Kč/bod

2. pol. 01

paušál:POÚ pro 97-103% RPB; pro RPB<97 - POÚ x IZV ; pro 
RPB>103% - POÚ x IZV Věstník MZ  

č. 6/2001IZV=b(1p00)/b(1p99);  pro korektní porovnání: RPBxIZV
tam, kde nejde aplikovat POÚ 0,82 Kč/bod
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1. pol. 02

paušál: 1,06 x POÚ pro 97-103% RPB; pro <97% nebo >103%-1,06 x 
POÚ x IZV; IZV=PBkv/RPB; další nav. Věstník MZ  

č. 13/2001dle výběru poj. tam, kde nejde aplikovat POÚ 0,82 Kč/bod nedohoda 
- rozhodnutí MZ

2. pol. 02
paušál: 1,05 x POÚ pro 97-103% RPB; pro <97% nebo >103%-1,05 x 
POÚ x IZV; IZV=PBkv/RPB Věstník MZ  

č. 6/2002
tam, kde nejde aplikovat POÚ 0,85 Kč/bod

1. pol. 03
paušál: 1,05 x POÚ pro 97-103% RPB; pro <97% nebo >103%-1,05 x 
POÚ x IZV; IZV=PBkv/RPB Věstník MZ  

č. 13/2002
tam, kde nejde aplikovat POÚ 0,86 Kč/bod

2. pol. 03
paušál: 1,04 x POÚ pro 98-103% RPB; pro <98% nebo >103%-1,04 x 
POÚ x IZV; IZV=PBkv/RPB Věstník MZ  

č. 7/2003
tam, kde nejde aplikovat POÚ 0,86 Kč/bod

1.i 2. 
pol.04

nedohoda platila poslední 
dohoda

1. pol. 05
paušál: POÚ pro 97-103% RPB; pro <97% nebo >103%- POÚ x IZV; 
IZV=PBkv/RPB Věstník MZ  

č. 12/2004
tam, kde nejde aplikovat POÚ 0,86 Kč/bod

2. pol. 05
paušál: POÚ pro 97-103% RPB; pro <97% nebo >103%- POÚ x IZV; 
IZV=PBkv/RPB Věstník MZ  

č. 7/2005
tam, kde nejde aplikovat POÚ 0,86 Kč/bod

1. pol. 06

paušál: POÚ pro 97-103% RPB; pro <97%POÚ x IZV; IZV=PBkv/
RPB; výkony nad 103% RPB se neproplácí tam, kde nejde aplikovat 
POÚ 0,86 Kč/bod 

"1. kv. -vyhláš-
ka 550-MZ 
2. kv.- 550 ve 
znění vyhl. 
101/2006  
Věstník MZ  
č. 11-12/2005"

2. pol. 06
paušál: POÚ pro 98-105% RPB; pro <98%POÚ x IZV; IZV=PBkv/
RPB; výkony nad 105% RPB se neproplácí tam, kde nejde aplikovat 
POÚ 0,86 Kč/bod 

vyhl.č.550/2005 
ve znění vyhl.
č.101/2006

2007

účt. období: kalendářní pololetí

vyhl.č.619/2006
paušál: 101% POÚ pro 98-102% RPB;pro <98%POÚ x IZV; body nad 
102% RPB se proplácejí x 0,4;
výkonově: nad 100 unikátních pojištěnců/účtované období  - hodnota 
bodu 0,87 Kč




