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Abstrakt 

Název: Úhrada a evidence individuálních zdravotnických pomůcek – vztah zdravotních 

pojišťoven a protetických pracovišť 

Cíle: Hlavním cílem této práce je definování jednotlivých zúčastněných stran při výrobě 

zakázkových zdravotnických prostředků (dále ZP), popis jejich rolí, způsoby 

mezioborové spolupráce a komunikace. Dalším cílem bylo provést analýzu vývoje a 

současného stavu systému evidence a úhrad zakázkových ZP a způsob stanovení 

smluvních cen a hodinových zúčtovacích sazeb výrobcům zakázkových ZP, včetně 

způsobu výpočtu DPH. 

Metody: Jedná se o teoretickou práci rešeršního charakteru, kdy jsem zkoumala zákony, 

vyhlášky a další normy právního řádu České republiky, konzultovala danou oblast 

s odborníky v praxi, včetně zástupců Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.   

Výsledky:  Podařilo se mi definovat zúčastněné strany v oblasti výroby zakázkových ZP. 

Definovala jsem také seznam právních předpisů, které upravují oblast výroby a úhrady 

zakázkových ZP. Analyzovala jsem nejdůležitější právní normy, které ovlivňují chod 

nestátního zdravotnického zařízení. Definovala jsem provozní cyklus firmy a to od 

založení zařízení až po úhradu vyrobených zakázkových ZP ze strany zdravotních 

pojišťoven. Následně jsem systematicky shrnula způsob stanovení ceny zakázkového ZP 

a hodinové zúčtovací sazby výrobce. Jedná se o stanovení dohodou, ale jednostrannou. 

Dále jsem schematicky vizualizovala a popsala postup tvorby předkalkulace a kalkulace. 

Popsala jsem důvody, které vedly ke změně výpočtu konečné ceny ZP a výpočtu DPH. 

Obecně dochází k neustálému snižování výše úhrad v rámci stanovení výše ceny pro 

konečného spotřebitele ZP. V současné době probíhá určení ceny bezprocesně. Popsala 

jsem regulační mechanismy uplatňované v zakázkové výrobě ZP a také odlišnosti 

českého a německého systému, kterými jsou: intenzita zapojení pacientských organizací 

a odborných zdravotních pracovníků do vyjednávání o způsobu úhrad ZP, intenzita a 

forma státních zásahů, rozsah přímé finanční účasti pacientů za spotřebované služby a 

způsob úhrad nákladů poskytovatelům zdravotnických služeb. 

Klíčová slova: zakázkový zdravotnický prostředek, kalkulace, úhrada, hodinová 

zúčtovací sazba, smlouva se zdravotní pojišťovnou, ortotik-protetik 

 



Abstract 

Title: The reimbursement and the calculation of the custom-made medical devices - the 

relationship between health insurance companies and prosthetic workplaces 

Objectives: The aim of this work is to define the various stakeholders in the production 

of the custom-made medical devices (hereinafter MD), a description of their roles, the 

ways of interdisciplinary cooperation and communication. Another objective was to 

analyze the evolution and the current state of an evidence and a reimbursement of the 

custom-made MD and the method of determining the contract prices and hourly billing 

rates for the custom-made MD manufacturers, including the method of VAT calculating. 

Methods: This is a theoretical work of the search character when I examined the Acts, 

regulations and other norms of the Czech legal system, consulted the given area with the 

practitioners, including the representatives of the General Health Insurance Company. 

Results: I managed to define the stakeholders involved in the production of the custom-

made MD. I defined the list of laws that regulate the area of the production and the 

reimbursement of the custom-made MD. I analyzed the most important legal norms that 

affect the operation of a private health care facilities. I defined the operating cycle of the 

company from its establishment to the reimbursement of the produced custom-made MD 

by health insurance companies. I systematically summarized the way of a price 

calculation of the custom-made MD and an hourly billing rate of the manufacturer. This 

involves establishing the agreement, but rather one-sided. I also schematically visualized 

and described the process of creating pre-calculations and calculations. I described the 

reasons that led to a change in the final price calculation of MD and VAT calculation. 

Generally, there is a continual reduction in the amount of reimbursements in setting the 

prices for the final consumer of MD. Currently, the price determination is process free. I 

described the regulatory mechanisms implemented in the custom-made MD 

manufacturing and the differences between the Czech and German systems, which are: 

the intensity of the involvement of patient organizations and professional health workers 

in the way of the MD reimbursement, the intensity and the form of the government 

interventions, the extent of the direct financial participation of patients for the consumed 

services and the way of reimbursement to the medical services providers. 

Keywords: custom made medical device, calculation, reimbursement, hourly billing rate, 

contract with Health Insurance Company, orthotist-prosthetist
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2 Seznam použitých symbolů a zkratek  

 

ZKRATKA NEBO SYMBOL VÝZNAM 

APZZP Asociace poskytovatelů zakázkových 

zdravotnických prostředků 

AVZP Asociace výdejců zdravotnických prostředků 

CE Výrobek byl posouzen před uvedením na trh 

Evropského hospodářského prostoru 

ISPO Mezinárodní organizace pro protetiku a ortotiku 

MAX Maximální úhrada VZP 

MFC Maximální cena koncipovaná ke konečnému 

spotřebiteli  

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MZ Ministerstvo zdravotnictví 

NZZ Nestátní zdravotnické zařízení 

PZT Prostředky zdravotní techniky 

RZPRO Registr zdravotnických prostředků 

SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv 

VZP ČR Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

WHO Světová zdravotnická organizace 

ZP Zdravotnický prostředek 

ZÚM Zvlášť účtovaný materiál 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%BD_hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%BD_prostor
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3   Cíle, úkoly a metodika práce  

 

V současné době a v rámci dostupných zdrojů nejsou systematicky definovány jednotlivé 

zúčastněné strany při poskytování zakázkových zdravotnických prostředků typu 

ortoticko-protetické pomůcky, způsoby jejich vzájemné interakce a předávání informací. 

Stejně tak není systematicky zpracována oblast úhrad zakázkových zdravotnických 

prostředků v ortopedické protetice a způsob stanovení smluvních cen a hodinových 

zúčtovacích sazeb výrobcům zakázkových zdravotnických prostředků. 

3.1   Cíl a úkoly práce 

Jako cíl mé bakalářské práce jsem si proto stanovila definování jednotlivých 

zúčastněných stran při poskytování zakázkových zdravotnických prostředků, resp. 

ortoticko-protetických pomůcek, popis jejich rolí, způsoby mezioborové spolupráce a 

komunikace a to v návaznosti na aktuální právní úpravu.  

Základním elementem práce je provést analýzu vývoje a současného stavu systému 

evidence a úhrad zakázkových zdravotnických prostředků v ortopedické protetice a 

způsob stanovení smluvních cen a hodinových zúčtovacích sazeb výrobcům zakázkových 

zdravotnických prostředků v souvislosti s významnými právními změnami, ke kterým 

v minulém a letošním roce došlo, včetně popisu nového způsobu výpočtu DPH. 

Za účelem provedení srovnání je nezbytnou součástí práce provedení průzkumu jak je 

výše uvedená oblast definována a realizována v Německu, kde má sídlo jeden z 

nejvýznamnějších dodavatelů komponentů pro výrobu individuálních zdravotnických 

prostředků v České republice a který provádí školení v oblasti ortopedické protetiky. 

Zároveň jsem se ve své práci zabývala popisem historie oboru ortotika-protetika a její 

vliv na současnou situaci v oboru.   

Pro dosažení cíle jsem si stanovila následující úkoly: 

1. Vyhledání a prostudování internetových zdrojů k danému tématu 

2. Rešerše dostupné literatury a právní úpravy k danému tématu 

3. Konzultace s odborníky pracující v oboru a to nejen v České republice, ale také 

Německu.  



13 

 

3.2   Metoda práce 

Jedná se o teoretickou práci rešeršního charakteru, resp. se jedná o přehledovou studii, 

kdy jsem zkoumala zákony, vyhlášky a další normy právního řádu České republiky, 

konzultovala danou oblast s odborníky v praxi, včetně zástupců Všeobecné zdravotní 

pojišťovny.   

Při hledání relevantních zdrojů pro studii jsem použila Portál elektronických zdrojů (PEZ) 

v SIS. Definovala jsem si následující vyhledávací výraz: úhrada zakázkových 

zdravotnických prostředků. Dané téma se na úrovni vědecké databáze nevyskytuje, je 

typické jen pro Českou republiku. K dispozici jsou pouze zákony v platné Sbírce zákonů, 

internetové zdroje, stanovy pro fungování jednotlivých spolků a literatura, která se 

zabývá historií oboru ortotik-protetik a základním náhledem do fungování tohoto oboru. 

Značnou část informací jsem čerpala z diskusí s odborníky z daného oboru. 

 

 

  



14 

 

4   Úvod 

 

V současné době nejsou systematicky popsány role jednotlivých zúčastněných stran při 

poskytování zakázkových zdravotnických prostředků, resp. ortoticko-protetických 

pomůcek, způsoby jejich vzájemné interakce a předávání informací. Stejně tak není 

systematicky zpracována oblast úhrad zakázkových zdravotnických prostředků v 

ortopedické protetice a způsob stanovení smluvních cen a hodinových zúčtovacích sazeb 

výrobcům zakázkových zdravotnických prostředků. 

Bakalářskou práci jsem zaměřila především na zevrubné prozkoumání současné právní 

úpravy pro oblast vzniku a provozování firmy v oboru ortotika-protetika a její interakci 

se zdravotními pojišťovnami jako jednou z hlavních stran, se kterými firma komunikuje.  

Dané téma jsem rozdělila na pět hlavních částí: 

1. historie oboru 

2. role zúčastněných stran a způsoby komunikace mezi nimi 

3. provozní cyklus protetiky a s tím související právní úprava, včetně způsobu kalkulace 

cen, výpočtu hodinových zúčtovacích sazeb a DPH 

4. vlastní průzkum - srovnání s Německem 

5. diskuse - reakce odborníků na situaci v oboru a na nově připravovaný právní rámec. 

Tato práce by měla přispět k zpřehlednění stran, které spolu komunikují v rámci 

mezioborové spolupráce při výrobě zakázkových zdravotnických prostředků a způsobu 

komunikace zúčastněných stran v rámci dané spolupráce. Současně by měla přispět 

k zpřehlednění současného stavu systému evidence a úhrad individuálních 

zdravotnických pomůcek v ortopedické protetice a k zpřehlednění způsobu stanovení 

smluvních cen a hodinových zúčtovacích sazeb výrobcům zakázkových zdravotnických 

prostředků, včetně výpočtu DPH. 
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5   Historie oboru Protetika a Ortotika 

 

5.1   Období před naším letopočtem a doba Temna (476 - 1000) 

Vývoj protetiky je dlouhá a legendární historie, od jejích primitivních počátků, ve své 

sofistikované současné podobě až ke vzrušující vizi budoucnosti. Stejně jako při vývoji v 

jakékoliv jiné oblasti, některé nápady a vynálezy fungovaly a byly rozšířeny, jako je 

například noha v pevné pozici, zatímco jiné klesly na vedlejší kolej nebo zastaraly, jako 

je použití železa v protézách.1 

Dlouhá a klikatá cesta k robotické noze začala asi 1500 před naším letopočtem a od té 

doby se vyvíjí. Protézy jsou zmiňovány v celé historii. Nejstarší známá protetická 

končetina na světě byla nalezena v roce 2000 v Káhirské hrobce, kde byl nalezen umělý 

prst na ženské mumii válečné královny Vishpala z Egypta, sahající do období mezi 1069 

a 664 př.n.l. (obrázek 1). To znamená, že protetická historie začíná už v období 5. 

egyptské dynastie.  

 

Obrázek 1: Protéza palce ze starověkého Egypta 

Zdroj:  http://en.wikipedia.org/wiki/Prosthesis 

Další protetická končetina, tentokrát objevena v hrobě v Capua, v Itálii v roce 1910, sahá 

až do doby 300 před naším letopočtem. 2 

                                                 

1 NORTON, K. M. A Brief History of Prosthetics. Amputee Coalition. Volume 17. Issue 7. 

listopad/prosinec 2007. (online). (Datum citace: 7. 8. 2016). Dostupné z: http://www.amputee-

coalition.org/resources/a-brief-history-of-prosthetics/.  

2 CHANTELLE, R. Prosthetic Limbs. Truly Blessed. 19. 2. 2013. (online). (Datum citace: 7. 8. 2016). 

Dostupné z: http://chantelleroy27.blogspot.cz/2013/02/prosthetic-limbs.html. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Prosthesis
http://www.amputee-coalition.org/resources/a-brief-history-of-prosthetics/
http://www.amputee-coalition.org/resources/a-brief-history-of-prosthetics/
http://chantelleroy27.blogspot.cz/2013/02/prosthetic-limbs.html
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Prosthetic_toe.jpg
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V době temna byla pokrok velmi malý a hlavním přínosem bylo použití háku místo ruky 

a dřevěné protézy. Cílem většiny protéz té doby bylo skrýt vady a zranění utrpěné v 

bitvách. Rytíř byl vybaven protézou, která byla navržena pouze za účelem udržení štítu 

nebo aby se noha udržela ve třmenech, s malým důrazem na funkčnost. Mimo boje to byli 

jen bohatí, kteří měli to štěstí být vybaveni dřevěnou nohou nebo ručním hákem pro 

každodenní používání.  

To byla příležitost pro obyčejné řemeslníky, včetně těch, co vyráběli brnění, aby 

navrhovali a vytvářeli umělé končetiny. Také hodináři, zvláště nápomocní při přidávání 

složité vnitřní mechanické funkce pružin a ozubených kol (obrázek 2).3 

 

Obrázek 2: Řemeslníci, včetně hodinářů, se zapojovali do návrhů umělých končetin 

Zdroj: http://www.amputee-coalition.org/inmotion/nov_dec_07/history_prosthetics.html 

 

5.2   Renesance 

Funkční protézy se začínají objevovat od roku 1500. V 15. a 16. století, byly umělé 

končetiny vytvořené ze železa pro vojáky a rytíře, kteří přišli o ruce nebo paže, jako 

způsob, jak skrýt své postižení (obrázek 3).4 Renesance představovala nové perspektivy 

v umění, filozofii, vědě a medicíně. Návratem k lékařským objevům Řeků a Římanů v 

oblasti protetiky, znamenala renesance znovuzrození historie protetiky. Protézy v tomto 

období byly většinou vyrobeny ze železa, oceli, mědi a dřeva. 

                                                 

3 NORTON, K. M. A Brief History of Prosthetics. 

4 WIKIPEDIA.ORG. Prosthesis. Wikipedia. 22. 7. 2016. (online). (Datum citace: 1. 8. 2016). Dostupné z: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Prosthesis. 

http://www.amputee-coalition.org/inmotion/nov_dec_07/history_prosthetics.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Prosthesis
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V roce 1508, byl německý žoldák Gotz von Berlichingen vybaven párem technologicky 

vyspělých železných rukou poté, co přišel o pravou ruku v bitvě u Landshutu. Ruce mohly 

být manipulovány nastavením přirozených rukou a množstvím popruhů a kožených 

řemínků. 5 

 

Obrázek 3: Umělé končetiny pro vojáky a rytíře (tato datována 1560 – 1600) 

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Prosthesis 

 

5.3   Předchůdci moderních protéz 

Průkopníkem v protetice byl francouzský chirurg Ambroise Paré, který v 16. století, po 

zavedení amputace jako procedury zachraňující život, začal vyrábět končetiny vědecky. 

Jeho prvním návrhem byla železná protetická noha s kloubovým kolenním kloubem.6 

Mezi jeho vynálezy patří nadkolenní zařízení, které představovalo dřevěnou protézu s 

pevnou pozicí, nastavitelnými popruhy a kolenním zámkem. Funkčnost jeho 

pokrokových řešení ukázala, jak by se mohla protetika v budoucnu vyvíjet. Parého 

kolega, Lorrain, francouzský zámečník, přišel s jedním z nejdůležitějších objevů v této 

oblasti a to že pro výrobu protéz použil místo těžkého železa kůži, papír a lepidlo.7 

V roce 1863, Dubois L Parmelee z New Yorku přispěl zlepšením upevnění umělých 

končetin k pahýlu. Zdokonalil upevnění pahýlu v protéze pomocí atmosférického tlaku. 

                                                 

5 NORTON, K. M. A Brief History of Prosthetics. 

6 CHANTELLE, R. Limbs. Truly Blessed. 

7 NORTON, K. M. A Brief History of Prosthetics. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Prosthesis
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Iron_artificial_arm,_1560-1600._(9663806794).jpg
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Nebyl to první člověk, který tak učinil, ale byl první, kdo přinesl první uspokojivé 

výsledky.  

V roce 1898, Dr. Vanghetti vynalezl umělou končetinu, která se mohla pohybovat vlivem 

svalové kontrakce. 8 

Totéž provedl Albert Winkley v pozdních letech 18. století poté, co tragicky ztratil nohu 

při farmaření. Vynalezl skluznou zásuvku pro snížení tření mezi pahýlem a protetickou 

pomůckou. Začal s tím poté podnikat, založil společnost Winkley Artificial Limb a 

nabízel tuto skluznou zásuvku amputovaným vojákům z Občanské války ve Spojených 

státech.9 

Další významné vylepšení předmoderní doby10: 

Pieter Verduyn - byl holandský chirurg, který kolem roku 1690 vyvinul bércovou 

protézu, která měla specializované závěsy a koženou manžetu za účelem lepšího uchycení 

k tělu. Mezi jeho vynálezy patří první nezamykatelná bércová protéza.  

James Potts (1830-1896) – vymyslel protézu zahrnující dřevěnou nohu a zásuvku, 

ocelový kolenní kloub s kloubovým chodidlem, která byla řízena strunovými šlachami 

od kolen ke kotníku. To se stalo známé jako "Anglesey noha" nebo "Selpho noha." 

Sir James Syme (1799 - 1870) - francouzský vojenský lékař byl světově známý pro jeho 

pokrokové amputační techniky. Ten přišel s novou metodou amputace v kotníku. Také 

vynalezl zavěšenou mechanickou ruku. 

Benjamin Palmer (1818 - 1902) – Přispěl vylepšením „Selpho nohy“ přidáním přední 

pružiny a skryté šlachy pro simulaci přirozeného pohybu.  

Dubois Parmlee - Vytvořil protetickou sací zásuvkou, polycentrické koleno a multi-

kloubové chodidlo. 

Gustav Hermann v roce 1868 navrhl využití hliníku místo oceli, aby se umělé končetiny 

staly lehčí a více funkční. Nicméně, na lehčí přístroj si museli amputovaní počkat až do 

                                                 

8 BELLIS, M. A Brief History of Presthetics. About Money. 1. 4. 2016. (online). (Datum citace: 31. 7. 

2016). Dostupné z: http://inventors.about.com/library/inventors/blprosthetic.htm. 

9 CHANTELLE, R. Prosthetic Limbs. 

10 WIKIPEDIA. ORG. Prosthesis. Wikipedia. 

http://inventors.about.com/library/inventors/blprosthetic.htm
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1912, kdy Marcel Desoutter, slavný anglický letec, přišel o nohu při letecké nehodě a 

vyrobil, ve spolupráci se svým bratrem Karlem, inženýrem, první hliníkovou protézu.11 

Graficky shrnuje vývoj v oblasti protéz dolních končetin obrázek 4. 

 

Obrázek 4: Vývoj v oblasti protézy dolních končetin 

Zdroj: http://chantelleroy27.blogspot.cz/2013/02/prosthetic-limbs.html 

 

5.4   Válečné milníky 

Ačkoliv designéři navrhovali umělé části těla již od 15. století, tato disciplína výrazně 

nepokročila kupředu až do doby zvýšení poptávky v roce 1860. Klíčovou roli v pokroku 

hrály smrtelné kulky a státní peníze.12 Protetická disciplína se rozvíjí pomalu a v minulosti 

se vždy nejvíce rozvíjela ve válečném období, kdy se objevila zvýšená potřeba nových 

technologií a expanze pro zraněné vojáky.13 

Války jako napoleonské války a americké občanské války v 19. století zvýšily frekvenci 

používání protéz nohou a rukou díky vysokému množství amputací mezi zraněnými 

vojáky.14 Mnohé z protetických technologií, které pomáhají dnešním postiženým, vděčí 

za svou existenci inovacím datovaným právě do doby válečné historie. 

Ironií je, že člověk, který zahájil éru moderní protetiky, byl první dokumentovaný 

                                                 

11 NORTON, K. M. A Brief History of Prosthetics. 

12 MACRAE, M. The Civil War and the Birth of the U. S Prosthetics  Industry. ASME. (online). (Datum 

citace: 8. 8. 2016). Dostupné z: https://www.asme.org/engineering-topics/articles/bioengineering/the-civil-

war-and-birth-of-us-prosthetics-industry. 

13 The 19th Century Prosthetic Leg. The Lewes Memory Project. 7. 7. 2010. (online). (Datum citace: 8. 8. 

2016). Dostupné z: https://lewesmemory.wordpress.com/2010/07/07/the-19th-century-prosthetic-leg/. 

14 CHANTELLE, R. Prosthetic Limbs. 

http://chantelleroy27.blogspot.cz/2013/02/prosthetic-limbs.html
https://www.asme.org/engineering-topics/articles/bioengineering/the-civil-war-and-birth-of-us-prosthetics-industry
https://www.asme.org/engineering-topics/articles/bioengineering/the-civil-war-and-birth-of-us-prosthetics-industry
https://lewesmemory.wordpress.com/2010/07/07/the-19th-century-prosthetic-leg/
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amputovaný z americké občanské války, konfederační voják James Edward Hanger 

(1843-1919). Hanger, který přišel o nohu nad kolenem v důsledku zásahu dělovou koulí, 

byl nejprve vybaven dřevěnou protézou. Nešťastný z těžkopádného přívěsku nakonec 

sám navrhl a postavil novou a lehkou protézu nohy. Jeho inovovaná protéza měla závěsy 

nad kolenem a chodidlo, které mu umožňovalo pohodlnější sezení a chůzi přirozenějším 

krokem. Hanger vyhrál kontrakt, aby vyráběl končetiny pro konfederační válečné 

veterány. Založil společnost Hanger, Inc. a dodnes zůstává klíčovým hráčem ve výrobě 

protetických a ortotických pomůcek v USA.15 

Dřevo a ocel byly materiály první volby pro výrobu náhradních končetin až do roku 1863, 

tedy do doby uvedení kosmetické pryžové ruky. Guma nabídla atraktivní alternativu k 

rigidním materiálům, pokud jde o její objemovou pružnost, flexibilitu, a poněkud 

přirozenější vzhled. První modely obsahovaly palce, které se mohly pohybovat pod 

tlakem, s možností držet malé předměty jako je vidlička nebo tužka. Některé modely 

umožňovaly uživateli odstranit kosmetický doplněk z předloktí a nahradit jej například 

švýcarským armádním nožem, různými háčky, štětcem, pilou či jiným příslušenstvím. 

Občanská válka v USA označila konec éry dřevěných protéz a jednoduchých háčků. 

Válka nasměrovala protetické odvětví na kurz, který v konečném důsledku vede až k 

dnešní kvazi-bionické končetině, která vypadá jako skutečná a často provádí některé 

úkoly ještě lépe než zdravá.16 

Během druhé světové války začaly Spojené státy iniciovat lepší výzkum a vývoj 

protetiky. Prostřednictvím veřejného financování byl odstartován program výzkumu a 

vývoje tohoto odvětví v rámci armády, námořnictva, letectva a Správy veteránů.17 Vláda 

financovala rozsáhlý výzkum zaměřený na vývoj umělých končetin a také 

standardizované protetické školení.18 

Také objev anestetik pomohl technologickému pokroku v protetice.19  

 

                                                 

15 MACRAE, M. The Civil War and the Birth of the U. S Prosthetics  Industry. 

16 MACRAE, M. The Civil War and the Birth of the U. S Prosthetics  Industry. 

17 WIKIPEDIA.ORG. Prosthesis. 

18 The 19th Century Prosthetic Leg. The Lewes Memory Project. 

19 CHANTELLE, R. Prosthetic Limbs. 
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5.5   Moderní éra 

Naštěstí dnešní amputovaní mají k dispozici širokou škálu pokročilých protéz, které jim 

pomohou získat hodně ze své původní mobility - a v mnoha případech i jejich původní 

vzhled. Od robotické paže, které reagují na mozkové impulsy až po maraton testů 

uhlíkových vláken v protetických končetinách, dnešní umělé údy obnovují nezávislost, 

produktivitu a důstojnost.20 

Jednou z nejslavnějších protetických končetin k dnešnímu dni je ta nejjednoduššího 

designu. Nazývá se Cheetah (vzhledem k podobnosti se zadními nohami divoké kočky) 

a byla vynalezena v roce 1976 Van Philipsem, aby mohl sám sportovat. Obsahuje 

uhlíková vlákna jako hlavní stavební materiál a má tvar J čepele, která umožňuje změnit 

sílu získanou po přenesení váhy sprintera na patu na energii pro skok vpřed.21 

V průběhu let došlo k významnému pokroku v protetickém odvětví. Používají se nové 

druhy plastů a jiných materiálů, jako jsou uhlíková vlákna, pro silnější a lehčí protézy 

s cílem snižovat množství potřebné energie k ovládání končetiny. To je důležité zejména 

pro osoby s transfemorální amputací. Moderní materiály umožňují mnohem realističtější 

vzhled končetin, což je důležité zejména pro amputované s transradialní a transhumeralní 

amputací, protože je zde největší pravděpodobnost, že umělé končetiny budou 

vystaveny.22  V současné době se k navrhování a výrobě končetin používají počítače.23 

 

5.6   Současné technologie 

5.6.1 Socket technologie 

Většina moderních umělých končetin jsou k pahýlu připojeny pomocí pásů a manžety 

nebo podtlakem. Pahýl buď přímo zapadá do zásuvky v protéze anebo, dnes už běžněji, 

je liner připevněn k zásuvce buď ve vakuu prostřednictvím sací zásuvky, nebo pomocí 

pojistného kolíku. Linery jsou měkké a lépe tak přilnou než pevné zásuvky.  Silikonové 

linery lze získat ve standardních velikostech, ale i pro jakýkoliv individuální tvar pahýlu. 

                                                 

20 MACRAE, M. The Civil War and the Birth of the U. S Prosthetics  Industry. 

21 CHANTELLE, R. Prosthetic Limbs. 

22 WIKIPEDIA.ORG. Prosthesis. 

23 WIKIPEDIA.ORG. Prosthesis. 
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5.6.2 Myoelektrická technologie 

Kromě nových materiálů se k návrhu a výrobě protéz používá elektronika. Myoelektrická 

protéza využívá elektromyografické signály nebo potenciály z kontrahovaných svalů na 

povrchu kůže pahýlu pro ovládání pohybu protézy, jako je flexe a extenze lokte, supinace 

/ pronace (rotace) zápěstí nebo otevření / zavření prstů ruky. Protéza tohoto typu využívá 

zbytkový neuro-muskulární soustavu lidského těla pro kontrolu funkce elektronicky 

řízené protézy rukou, zápěstí nebo lokte. 

Myoelektrické protézy, které ovládají končetiny převedením pohyby svalů na elektrické 

signály, se staly žádanější než protézy ovládané kabely. Myoelektrické signály jsou 

zachyceny pomocí elektrod, signály se integrují a jakmile překročí určitou hranici, spustí 

se kontrolní signál na protéze a dojde k pohybu. Což je také důvod, proč vývoj této 

technologie zaostává. Naproti tomu reakce protézy s řídícím kabelem je okamžitá a 

fyzikální a nabízí určitý stupeň přímé zpětnovazební síly, kterou myolektrická protéza 

nemá. 

První komerční myoelektrická paže byla vyvinuta v roce 1964 v Ústředním protetickém 

výzkumném ústavu SSSR a distribuována společností Hangar Limb Factory z Velké 

Británie. 

5.6.3 Kontrola mikroprocesorem 

Abychom napodobili funkci kolenního kloubu během chůze, byly vyvinuty 

mikroprocesorem řízené kolenní klouby, jež řídí flexi kolene. Hlavní výhodou 

mikroprocesorem řízené protézy je maximální přiblížení se přirozené chůzi 

amputovaného. Některé dokonce umožňují amputovaným chodit rychlostí přibližnou 

běhu. Senzory mikroprocesu berou v úvahu změny rychlosti a přizpůsobují se těmto 

změnám. To také umožňuje amputovaným chodit po schodech střídavým krokem na 

rozdíl od kroku s přísunem, který pozorujeme u mechanických kolen. 

Nicméně, mikroprocesorem řízené protézy mají i své nedostatky, které snižují jejich 

využití. Mohou být náchylné k poškození vodou, a proto musí být věnována velká 

pozornost tomu, aby protéza zůstávala suchá. 

První mikroprocesorem řízené protetické koleno se objevilo na počátku 90. let. 

„Inteligentní Protéza“ byla prvním komerčně dostupným mikroprocesorem řízený 

kolenem. Společnost Chas A. Blatchford & Sons, Ltd. z Velké Británie v roce 1993 

vyvinula protézu, s níž byla chůze velmi přirozená. Vylepšená verze byla vydána v roce 
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1995 s názvem „Inteligentní Protéza Plus“. Blatchford v roce 1998 vyvinul další protézu 

s názvem „Adaptivní protéza“, obsahující hydraulické a pneumatické ovládání, které 

pomáhá mikroprocesu ještě více reagovat na změny v rychlosti chůze. 

Dalšími příklady protéz řízené mikroprocesorem jsou C-leg od Otto Bock z roku 1997, 

Rheo Knee či Power Knee od Össur z roku 2005, resp. 2006, Plie Knee od Freedom 

Innovations nebo „Samoučící se koleno“ od společnosti DAW Industries. 24 

5.6.4 Bio zpětná vazba 

Další typy protéz, fungující na principu bio zpětné vazby, umožňují uživateli „mít pocit" 

co se děje. Úmyslné otevírací systémy poskytují úchopovou sílu tak, že působí jako 

pasivní svěrák na konci paže. Jakmile se okolo předmětu uzavře hák, zpětná vazba pro 

uchopení není poskytována. Úmyslné zavírací systémy pak poskytují přímo 

proporcionální ovládání a bio zpětnou vazbu, takže uživatel cítí, jak moc síly vyvíjí. 

Nedávná studie ukázala, že stimulací mediánních a ulnárních nervů podle informace 

poskytované umělými senzory z ruční protézy může být amputovanému poskytována 

fyziologicky odpovídající (téměř přírodní) smyslová informace. Tato zpětná vazba 

umožnila účastníkovi studie efektivně modulovat sílu úchopu protézy bez vizuální nebo 

sluchové zpětné vazby. 

Výzkumníci z École Polytechnique Fédéral z Lausanne ve Švýcarsku a Scuola Superiore 

Sant'Anna v Itálii, v únoru 2013 implantovali do paže amputovaného elektrody. Studie 

publikovaná v časopise Science Translational Medicine, zveřejnila detaily tohoto 

výzkumu - první zpětné vazby ze senzorů v umělé končetině, která umožňuje 

amputovanému kontrolovat a ovládat protézu v reálném čase. S dráty spojenými s nervy 

v horní části paže, byl dánský pacient schopen držet objekty a okamžitě získat smysl pro 

dotek skrz speciální umělou ruku, kterou vytvořil Silvestro Micera a výzkumní pracovníci 

ze Švýcarska a Itálie. 25 

5.6.5 Robotické protézy 

K tomu, aby robotické protetické končetiny fungovaly, je potřeba integrovat několik 

komponent do těla amputovaného: biosenzory detekující signály s uživatelova nervového 

                                                 

24 WIKIPEDIA.ORG. Prosthesis. 

25 WIKIPEDIA.ORG. Prosthesis. 
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a svalového systému. Ty pak předávají informace do kontrolního mechanismu uvnitř 

zařízení, které zpracovává zpětnou vazbu z končetiny a servopohonu (např. o poloze, síle) 

a odesílá je do kontrolního mechanismu. Příkladem jsou povrchové elektrody, které 

detekují elektrickou aktivitu na kůži, jehlové elektrody implantované do svalu nebo řada 

pevných elektrod s nervy rostoucí přes ně. Jeden typ těchto biosenzorů obsahují 

myoelektrické protézy. 

V poslední době byly robotické končetiny inovovány a získaly lepší schopnosti přijímat 

signály z lidského mozku a převádět tyto signály do pohybu umělé končetiny. DARPA, 

výzkumná divize Pentagonu, pracuje na dalším pokroku v této oblasti. Jejich cílem je 

vytvořit umělou končetinu, která je spojena přímo s nervovým systémem.  

Na začátku roku 2013, uspěl Max Ortiz Catalan a Rickard Brånemark z Chalmers 

University of Technology a Sahlgrenska University Hospital ve Švédsku a podařilo se 

jim vytvořit první robotickou paži, která je řízena myslí a může být trvale připojena k tělu 

(pomocí osteointegrace). 26 

 

5.7   Rozvoj disciplíny v českých zemích 

Protetický obor se současně rozvíjel také v českých zemích. V 19. století byl vývoj 

ortopedické protetiky na našem území nesourodý. Z písemných dokladů je možno vyčíst 

o práci vynálezů rodiny Božkovy. Tito čeští mistři se věnovali konstrukci protéz a ortéz 

jen příležitostně. Josef Božek zhotovil roku 1813 předloketní protézu s mechanickým 

úchopem ruky při pohybu loktu a jeden z jeho synů – Romuald – navrhl stehenní protézu 

s excentrickým kloubem. Také František Xaver Lohne, který se uváděl jako zdravotní 

mechanik, ortopéd, vynálezce a výrobce chirurgických přístrojů a bandáží, se zabýval 

vývojem protéz. 27 Přibližně v roce 1868 profesor Hermann navrhnul konstrukci protézy 

a excentrického chodidla. 28 

                                                 

26 WIKIPEDIA.ORG. Prosthesis. 

27 HAASOVÁ, N. Design vnějších krytů aktivní loketní ortézy. Bakalářská práce. VUT Brno. 2013. (online). 

(Datum citace: 2. 8. 2016). Dostupné z: 

https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=64028. 

28 DUNGL, P. a kol. Ortopedie. Historie vývoje protetických pomůcek pohybového aparátu. 2., 

přepracované vydání a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-4357-8, str. 93-

94. (online). (Datum citace: 31. 7. 2016). Dostupné z: 

<https://books.google.cz/books?id=sDZlBAAAQBAJ&pg=PA93&dq=Historie+v%C3%BDvoje+protetic

https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=64028
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Koncem 19. Století pak vznikaly bandažistické a ortopedické firmy i v jiných městech. 

Roku 1922 byli zřízené samostatné ortopedicko-bandažistické sekce. 

Vývoj ortopedické protetiky začátkem 20. století byl úzce spjatý s péčí o tělesně 

postižené. Roku 1910 vznikl v Liberci první ústav pro péči o tělesné postižené na našem 

území, i když byl německý. První český ústav pro léčbu a výchovu tělesně postižených 

byl založeny z podnětu chirurga profesora Jedličky v Praze na Vyšehradě roku 1913. 

Ústav měl vlastní ortopedickou dílnu. 

Po první světové válce přibylo v mnohých krajinách Evropy i na našem území velké 

množství zmrzačených a amputovaných vojáků (invalidů). Roku 1918 vzniká v Praze 

výrobní ortopedické družstvo invalidů (ODIP), které si sami vojáci – invalidé založili. O 

čtyři roky později bylo založeno i v Brně výrobní, nákupní a úsporné ortopedické 

družstvo válečných invalidu (ERGON). Později přibyla i družstva na výrobu 

ortopedických pomůcek i v Plzni a v Opavě. 

V období mezi dvěma válkami byla v Praze při Vysokém učení technickém zřízena, jako 

jedna z prvních na světě, Katedra ortopedické protetiky. 29  

V průběhu 20. století přispěli k rozvoji výroby protetických pomůcek lékaři např.: V. 

Chlumecký (1867- 1943), který založil první dílnu v Bratislavě při ortopedické klinice, 

Prof. R. Jedlička (1864- 1926), kterému se povedlo propojit výrobu protetických 

pomůcek s rehabilitací v místě jednoho zdravotního zařízení, Prof. St. Tobiášek, který byl 

spoluzakladatelem Čes. společnosti ortopedické a navrhovatelem protetických firem, 

Prof. J. Hanousek (1884-1951), který se věnoval biomechanickému aparátu pro léčbu 

pacientů s vrozeným vymknutím kyčelních kloubů, celý život se věnoval vývoji protéz a 

ortéz.  

V období 20. století se na vývoji podíleli významní ortopedi. Prof. Pavlík, který vyvinul 

tzv. Pavlíkovy třmeny, jejichž funkce je udržovat flexi v kyčelních kloubech. Prof. 

Hněvkovský, který vyrobil tzv. ortézu Hněvkovského pro odlehčení kyčelního kloubu. 

                                                 
k%C3%BDch+pom%C5%AFcek+pohybov%C3%A9ho+apar%C3%A1tu&hl=cs&sa=X&ei=HQYKVe6

KNM7cPaOXgZAE&ved=0CB8Q6AEwAA#v=onepage. 

29 HAASOVÁ, N. Design vnějších krytů aktivní loketní ortézy. 
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Výroba protetických pomůcek byla v minulých stoletích řemeslem, ale po roce 1948 

začala mít protetika krajské uspořádání. Protetika měla vzhled podobný nemocničnímu 

oddělení, kde v čele výroby protetických pomůcek stál primář.  

Významnou událostí byl vznik organizace FOPTO (Federace ortopedických protetiků 

technických oborů), která začínala prvotně vznikat původně roku 1969, kdy skupina 

technických protetiků po vzoru jiných oborů chtěla založit profesní organizaci technické 

ortopedické protetiky. Sekce ortopedičtí protetici technických oborů byla ustanovena v r. 

1971 jako jedna ze šesti odborných sekcí tvořících Společnost SZP technických oborů, 

organizačně řádně začleněnou jako jednu z odborných společností České lékařské 

společnosti J.E.P. FOPTO byla řádně zaregistrována Ministerstvem vnitra ČR 8.2.1991-

VSP/1-5023/91-R jako samostatná organizace s právní subjektivitou. Po rozdělení 

Československa byla tato organizace roztržena na českou a slovenskou organizaci a 

musela tedy přijmout nové stanovy, které byly přijaty 13.1.1993. V 90. letech byl založen 

Klub podnikatelů v rámci FOPTO, který se později sloučil s Asociací protetických firem. 

Později byl založen Cech ortopedických protetiků, který měl za náplň sdružovat výhradně 

podnikatelské subjekty v tomto oboru. 30 

  

                                                 

30 HUMPÁLOVÁ, L. Ortoticko-protetické vybavení pacientů s diabetem. Bakalářská práce. Univerzita 

Karlova v Praze. 2012. (online). (Datum citace: 1. 8. 2016). Dostupné z: 

file:///C:/Users/User/Downloads/BPTX_2010_2__0_279556_0_111289.pdf. 

file:///C:/Users/User/Downloads/BPTX_2010_2__0_279556_0_111289.pdf
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6 Od historie k současnosti 
 

V 90. letech nastala přeměna ze státních pracovišť na soukromé výrobní dílny. V roce 

2004 se stal protetik - ortotik samostatným nelékařským pracovníkem. V oboru dále 

vzniklo několik synonym pro název pracovníka protetiky, nejprve byl označován za 

ortopedického technika a dále můžeme nalézt označení ortopedicko - protetický technik. 

V roce 2004 tato označení přešlo na názvosloví, které se používá v celé Evropě. Toto 

označení je tedy evropský název Ortotik - protetik.  

V současnosti je protetika v soukromých sférách a existují pouze dvě zařízení, která jsou 

státního zřízení. Jedná se o Rehabilitační ústav Kladruby a Hamzovu odbornou léčebnu 

pro děti a dospělé.  

V dnešní době je pacientům dostupná kompletní ortopedicko-protetická péče s 

individuálními možnostmi řešení jednotlivých zdravotních indispozic a stavů pacientů. 

Na trhu je mnoho výrobců nabízejících sériové a individuální protetické pomůcky.31 

Kromě zvýšeného a urychleného zhotovování a aplikace ortopedicko-protetických 

pomůcek napomáhá k rozvoji oboru především rozvoj techniky, vývoj, výroba a 

zpracování a využívání nových materiálů, především plastů a dále rozvoj ovládacích a 

řídících mechanismů. Mění se a rozvíjí se také medicínský pohled na náhrady lidského 

těla a jejich funkčních schopností včetně požadavků estetických.32 

Obor se dynamicky rozvíjí, zvyšuje se množství firem, které vyrábí zakázkové 

zdravotnické prostředky, ale zvyšuje se také opět kontrola ze strany státu nad tímto 

oborem. Dané firmy mají zvyšující se informační povinnost nejen ke státu, ale také EU. 

Mění se způsob komunikace nejen mezi jednotlivými stranami účastnícími se výroby 

zakázkových ZP, ale také mezi danou společností a zákazníkem. Zvyšuje se množství dat, 

které v souvislosti s tím vznikají, a proto se v následující kapitole věnuji popisu rolí 

jednotlivých stran a způsobu komunikace mezi nimi.  

 

                                                 

31 HUMPÁLOVÁ, L. Ortoticko-protetické vybavení pacientů s diabetem. 

32 HADRABA, I. Ortopedická protetika, II.část. Praha: Karolinum, Učební texty Univerzity Karlovy, 2006. 

ISBN 80-246-12396-8. 
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7 Zúčastněné strany a jejich role 

 

V současné době a v rámci dostupných zdrojů nejsou systematicky definovány jednotlivé 

zúčastněné strany a nejsou popsány role jednotlivých stran při výrobě a poskytování 

zakázkových zdravotnických prostředků, resp. ortoticko-protetických pomůcek, způsoby 

jejich vzájemné interakce a předávání informací mezi nimi.  

Po rešerši dostupných zdrojů jsem definovala následující strany, které se účastní procesu 

poskytování zakázkových zdravotnických prostředků (obrázek 5).   

 

Obrázek 5: Zúčastněné strany při poskytování zakázkových ZP 

Zdroj: vlastní 

 

Další podkapitoly se zabývají popisem rolí jednotlivých účastníků v systému. 

 

7.1   Orgány státní správy 

Jedná se o následující orgány: 

- Ministerstvo zdravotnictví  - je odpovědné za vedení a rozvoj celého rezortu 

- Ministerstvo průmyslu a obchodu  

Orgány státní správy

SÚKL

Zdravotní pojišťovny

Nestátní zdravotnická zařízení -
protetická pracoviště

FOPTO

Poskytovatelé zdravotních služeb

Další osoby nakládající se 
zdravotnickými prostředky

Profesní komory a pacientské 
organizace
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- Ministerstvo práce a sociálních věcí  

- Ministerstvo spravedlnosti  

- Ministerstvo obrany  

- Ministerstvo financí  

- Státní ústav pro kontrolu léčiv  

- Česká obchodní inspekce  

- Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví  

- Státní úřad pro jadernou bezpečnost  

- Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky  

- živnostenské úřady  

- krajské úřady   

 

7.2   Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále SÚKL): 

a) rozhoduje, zda je či není určitý výrobek zdravotnickým prostředkem, a o zatřídění 

zdravotnického prostředku, a to na žádost nebo z moci úřední, 

b) rozhoduje o dalším osudu zdravotnického prostředku, který je neoprávněně 

opatřen označením CE nebo toto označení vůbec nemá. 

c) registruje výrobce, zplnomocněné zástupce, dovozce, distributory, osoby 

provádějící servis, zadavatele klinických zkoušek a notifikované osoby – 

registrace konkrétní činnosti a osoby, která je odpovědná za jednání se SÚKL 

d) notifikuje zdravotnické prostředky uváděné či dodávané na český trh 

e) vykonává dohled nad klinickými zkouškami zdravotnických prostředků 

f) zveřejňuje informace prostřednictvím Registru zdravotnických prostředků. 33 

Před 1.5. 2015 tato registrační povinnost neexistovala.  

 

 

 

                                                 

33 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV. Registr Zdravotnických Prostředků. 1. 5. 2015. (online). 

(Datum citace: 3. 8. 2016). Dostupné z: https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO. 

https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO
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7.3   Zdravotní pojišťovny 

Činnost zdravotních pojišťoven upravuje zákon č. 48/1997 sb. o veřejném zdravotním 

pojištění. V České republice máme dvě hlavní skupiny zdravotních pojišťoven: 

1) Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) 

2) Oborové zdravotní pojišťovny, reprezentované Svazem zdravotních pojišťoven 

České republiky (SZP ČR). Komise pro zdravotnické prostředky (KZP) je komisí 

tvořenou pověřenými zástupci členských zdravotních pojišťoven a předsedou 

jmenovaným Radou SZP ČR. Hlavní úkoly komise: 34 

- zabezpečování společných činností, v rámci zdravotních pojišťoven sdružených v 

SZP ČR, souvisejících se zdravotnickými prostředky v souvislosti s vytvářením 

podmínek pro efektivní využívání prostředků zdravotního pojištění na 

zdravotnické prostředky; 

- tvorba společných výkladů, stanovisek a postupů v oblasti zdravotnických 

prostředků; 

- analyzování situace v oblasti cen a spotřeb v oblasti zdravotnických prostředků; 

- tvorba metodických pokynů v oblasti zdravotnických prostředků; 

- tvorba a udržování Rozdílového číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR; 

- spolupráce s odbornými sekcemi SZP ČR; 

- spolupráce s příslušnými orgány a organizacemi v oblasti zdravotnických 

prostředků (zejména Ministerstvem zdravotnictví). 

 

7.4   Nestátní zdravotnická zařízení - protetická pracoviště 

Z pohledu založení zdravotnického zařízení lze rozeznávat zdravotnická zařízení státu, 

obcí a zařízení zřizovaná a provozovaná soukromými subjekty, tj. fyzickými či 

právnickými osobami. 

Zdravotnická zařízení státu jsou ve smyslu vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 

394/1991 Sb., fakultní nemocnice a další nemocnice, které kromě základní léčebné péče 

poskytují také specializovanou a zvláště specializovanou diagnostickou a léčebnou péči, 

                                                 

34 SVAZ ZDRAVOTNICKÝCH POJIŠŤOVEN ČR. Komise pro zdravotnické prostředky. 2015. (online). 

(Datum citace: 3. 8. 2016). Dostupné z: http://www.szpcr.cz/kzp.php. 

http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ministerstva-zdravotnictvi-ceske-republiky-o-postaveni-organizaci-a-cinnosti-fakultnich-nemocnic-a-dalsich-nemocnic-vybranych-odbornych-lecebnych-ustavu-a-krajskych-hygienickych-stanic-v-ridici-pusobnosti-ministerstva-zdravotnictvi-ceske-republiky-11825.html
http://www.szpcr.cz/kzp.php
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jejíž součástí jsou i nezbytná preventivní opatření, vybrané odborné léčebné ústavy a 

krajské hygienické stanice a hygienické stanice hlavního města Prahy. Tato zařízení 

zřizuje ministerstvo zdravotnictví jako rozpočtové nebo příspěvkové organizace s právní 

subjektivitou. 

Nestatní zdravotnické zařízení vymezuje Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v 

nestátních zdravotnických zařízeních, jako jiné zdravotnické zařízení, než 

zdravotnické zařízení státu. Z uvedeného vyplývá, že vedle soukromých zařízení lze za 

nestátní považovat i zařízení zřizovaná krajskými (dříve okresními) úřady a obcemi. 

Postup při jejich zakládání je upraven shodně se zařízeními soukromými. 

 

7.5   FOPTO 

FOPTO, z.s. (dále FOPTO) je federací ortopedických protetiků technických oborů, 

největší profesní organizace v České republice a je jednou z organizací Přípravného 

výboru České komory zdravotnických pracovníků (PV ČKZP). FOPTO je 

připomínkovým místem pro tvorbu legislativy týkající se oboru ortopedicko-protetická 

technika. 

FOPTO sdružuje odborníky v oblasti ortopedické protetiky, tj. protetiky, ortotiky a 

kalceotiky, a to bez rozdílu, zda působí ve zdravotnictví při práci s pacienty, nebo vně 

zdravotnictví, nejčastěji v režimu živnostenského zákona.  

Z uvedeného vyplývá, že ne všichni členové FOPTO jsou zdravotnickými pracovníky ve 

smyslu zákona č. 96/2004 Sb. Například kalceotici na svoji transformaci z řemeslné 

živnosti na zdravotnické povolání stále čekají. K dnešnímu dni se na Střední zdravotnické 

škole k výkonu zdravotnického povolání připravují ortopedičtí protetici a v bakalářské 

formě přípravy na vysoké škole se připravují ortotici-protetici. Obě povolání – na různé 

úrovni – připravují pro pacienty kompenzační ortopedicko-protetické pomůcky 

individuálního charakteru. Ortotici-protetici pracují nezávisle a samostatně, vyhotovují 

kompenzační pomůcky ve své odborné a právní odpovědnosti – pouze na předpis lékaře, 

který je vystaven na jméno pacienta.  

FOPTO nejen sdružuje všechny výše uvedené pracovníky, ale též hájí jejich zájmy, 

zastupuje je navenek (např. při jednání s pojišťovnami) a organizuje a posuzuje jejich 

vzdělávání. Ostatně jak původní rekvalifikační vzdělávání (po roce 1990), tak návrh 



32 

 

vzdělávacích dokumentů pro ortopedické protetiky i pro ortotiky-protetiky navrhlo 

FOPTO (pro MŠMT cestou MZ). 

FOPTO je kolektivním členem nadnárodního uskupení ISPO, které sdružuje ortopedické 

protetiky technických oborů různých zemí, a to jako řádný člen WHO. Z uvedeného 

postavení nutně vyplynula potřeba stát se povoláními zdravotnickými se vším, co k tomu 

náleží. Umožnilo to našim odborníkům pracovat s pacienty, a to přímo, bez lékařských 

prostředníků. 

Členové FOPTO se v rámci transformační komise při MZ ČR mohou účastnit novelizace 

zákona č. 96/2004 Sb.35  

FOPTO má rovněž funkci vzdělávací a je akreditovanou organizací pro pořádání 

rekvalifikačních kurzů pro tento obor. V rámci vzdělávání jsou vydávány odborné 

publikace, které jsou přístupné všem členům a zajišťují tak i zlepšování teoretických 

znalostí v oboru. O aktuálních novinkách informuje členy časopis "Ortopedická 

protetika", ve kterém jsou publikovány novinky z oboru.36 

 

7.6   Poskytovatelé zdravotních služeb 

Dnem 1. 4. 2015 nabyl účinnosti zákon o zdravotnických prostředcích, zákon č. 268/2014 

Sb., který stanovuje pravidla provozování odběrného místa pro zásilkový výdej 

zdravotnických prostředků (dále ZP). Jedná se o zákon, který změnil zásady pro jejich 

výdej. Zákon upravuje podmínky výdeje ZP dle § 49. Obecně lze říci, že zdravotnické 

prostředky mohou být buď prodávány, anebo vydávány oproti poukazu, pokud jsou 

částečně či plně hrazeny ze zdravotního pojištění.   

Vydáván smí být pouze zdravotnický prostředek, u kterého bylo vydáno prohlášení o 

shodě a který byl opatřen označením CE; tato podmínka neplatí, jde-li o individuálně 

zhotovený zdravotnický prostředek. Ten se označením CE neopatřuje. Prohlášení o shodě 

                                                 

35 ŠKUBOVÁ, J. Co se osvědčuje, není třeba měnit. Florence 5/2012. 7. 5. 2012. (online). (Datum citace: 

31. 7. 2016). Dostupné z: http://www.florence.cz/casopis/archiv-florence/2012/5/co-se-osvedcuje-neni-

treba-menit/. 

36 PULPÁN, R. Federace ortopedických protetiků technických oborů. Federace ortopedických protetiků 

technických oborů. (online). (Datum citace: 30. 7. 2016). Dostupné z: http://www.ortotikaprotetika.cz/. 

http://www.florence.cz/casopis/archiv-florence/2012/5/co-se-osvedcuje-neni-treba-menit/
http://www.florence.cz/casopis/archiv-florence/2012/5/co-se-osvedcuje-neni-treba-menit/
http://www.ortotikaprotetika.cz/
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a označení CE dokládá, že zdravotnický prostředek byl výrobcem před uvedením na trh 

posouzen v souladu s příslušnou legislativou.  

Zdravotnický prostředek může být vydán pouze v lékárně, výdejně zdravotnických 

prostředků, oční optice nebo u smluvního výdejce. Výdejcem ZP pak může být i tzv. 

smluvní výdejce, tedy taková osoba, se kterou zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu o 

výdeji podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění.37 

Zákon dává možnost provádět dle §50 tzv. zásilkový výdej, kdy je ZP vydán distančně, 

to je na zvolenou adresu, případně prostřednictvím odběrného místa. 

Odběrné místo je provozovnou (výdejnou zdravotnických prostředků), kde je možno 

distančně provést objednávku ZP předepsaného lékařem na poukaz. Zásilkový výdej 

může zajišťovat pouze výdejce. 

Samotný zásilkový výdej s využitím odběrného místa probíhá následovně: Pacient 

navštíví odběrné místo, kde předá poukaz pracovníkovi odběrného místa souběžně 

s prohlášením, které obsahuje identifikaci zvoleného výdejce, objednávku zásilkového 

výdeje předepsaného ZP, dále informaci, že chce zaslat ZP na adresu odběrného místa, 

pověření odběrného místa, aby doručil poukaz výdejci. Výdejce pacientovi co nejdříve 

(případně ihned) doručí ZP na adresu odběrného místa. 

Při zásilkovém výdeji zdravotnického prostředku je výdejce povinen zajistit zveřejnění 

informací o zásilkovém výdeji, nabídce zdravotnických prostředků, jejich ceně a 

nákladech spojených se zásilkovým výdejem na svých internetových stránkách. Každá 

výdejna musí mít vyvěšenu metodiku předávání pomůcky pacientovi na viditelném 

místě. Tato skutečnost je předmětem kontroly ze strany SÚKL v rámci prováděných 

kontrol.  

Zdravotnický prostředek může v lékárně nebo výdejně zdravotnických prostředků vydat 

pouze ortotik-protetik způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud se 

jedná o výdej ortoticko-protetického zdravotnického prostředku.  

 

                                                 

37 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV. Dopad nového zákona o zdravotnických prostředcích na 

oblast výdeje. 12. 10. 2015. (online). (Datum citace: 30. 7. 2016). Dostupné z: 

http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/dopad-noveho-zakona-o-zdravotnickych-prostredcich-na-

oblast. 

http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/dopad-noveho-zakona-o-zdravotnickych-prostredcich-na-oblast
http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/dopad-noveho-zakona-o-zdravotnickych-prostredcich-na-oblast
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7.7   Další osoby nakládající se zdravotnickými prostředky  

Mezi další osoby a společnosti, které nakládají se zdravotnickými prostředky, patří:  

- výrobci zdravotnických prostředků  

- zplnomocnění zástupci  

- distributoři zdravotnických prostředků  

- dovozci zdravotnických prostředků  

- subjekty zajišťující servis zdravotnických prostředků  

- předepisující lékaři  

Předepsáním pro klienta potřebné a vhodné ortopedicko-protetické pomůcky se zabývá 

odborný lékař, který vychází ze zdravotního postižení pacienta, jeho anamnézy a z jeho 

vyšetření. Předepisovaná pomůcka je součástí jím prováděné léčby nebo rehabilitace 

pacientova zdravotního stavu a dle toho rozhoduje o vhodném druhu a typu pomůcky.  

Pro odborné a bezproblémové zhotovení a užívání ortopedicko-protetické pomůcky je její 

indikace a tedy základní odpověď na otázky proč, co a jak. O zodpovězení těchto otázek 

by měl uvažovat odborný tým, jehož součástí by měli být: odborný lékař, ortotik-protetik, 

psycholog, fyzioterapeut a ergoterapeut.  

Takové složení můžeme v našich podmínkách očekávat v rehabilitačních ústavech a 

některých odborných protetických pracovištích. V praxi se většinou dobře uplatní při této 

činnosti spolupráce odborného lékaře a ortotika-protetika tak, že lékař provede komplexní 

medicínské vyšetření a ortotik-protetik vyšetření technické. Po následné poradě lékaře 

s ortotikem-protetikem, při které se ortotik-protetik vyjadřuje k realizaci návrhu 

protetické pomůcky lékařem, předepíše lékař pacientovi ortopedicko-protetickou 

pomůcku vhodnou jak po stránce lékařské, tak technické.  

Za předpis pomůcky zodpovídá předepisující lékař, ortotik-protetik se vyslovuje 

k technické stránce lékařova návrhu typu pomůcky. Je výhodou, jsou-li předepisující 

lékař a ortotik-protetik z jednoho pracoviště.38 

 

 

                                                 

38 HADRABA, I. Ortopedická protetika II.část. 
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7.8   Profesní komory, pacientské organizace, apod.   

7.8.1 Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků (CzechMed)  

CzechMed je zájmovým sdružením právnických osob, které na české scéně působí již od 

roku 1998. Svým zaměřením a pestrostí aktivit odráží širokou škálu zdravotnických 

technologií, jejich výrobců a poskytovatelů. Členství v asociaci přináší možnost vzájemné 

výměny zkušeností a know-how. 

Asociace je partnerem nejrůznějších institucí a organizací v rámci národní i 

mezinárodní kooperace. V současnosti asociace sdružuje okolo 20 členských organizací 

a institucí, což představuje přibližně čtvrtinu trhu zdravotnických prostředků v České 

republice. CzechMed je partnerem při jednáních se státními institucemi, zdravotnickými 

organizacemi i laickou veřejností. 

Prostřednictvím evropské asociace EUCOMED má možnost sdílet know-how a 

spoluutvářet prostředí i v rámci celé Evropské unie.39 

7.8.2 EUCUOMED 

EUCOMED, Evropská regionální asociace podniků vyrábějících zdravotnické 

technologie, byla založena v roce 1979 a v první etapě své existence plnila hlavně funkci 

regulační, normotvorné a kontrolní agentury. V další fázi pak převážila její role 

reprezentanta průmyslu medicínských technologií, v níž napomáhala Evropské komisi 

definovat priority v oblasti zdravotnické techniky. V současné době je stále více chápána 

jako „centrum kompetence“ pro celou oblast medicínských technologií a významný 

partner Evropské komise v diskuzích o budoucnosti medicíny a lékařské péče jako 

takové. 

EUCOMED zastupuje společnosti, které vyvíjí, navrhují, vyrábějí a dodávají 

zdravotnické technologie používané při diagnostice, prevenci, léčbě a zlepšují osudy 

nemocných a zdravotně postižených. Posláním asociace je, aby se moderní, inovativní a 

spolehlivé lékařské technologie staly dostupné pro více lidí.40 

                                                 

39 ČESKÁ ASOCIACE DODAVATELŮ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ. O nás. 2013 – 2016. 

(online). (Datum citace: 31. 7. 2016). Dostupné z: http://www.czechmed.cz/o-nas/. 

40 ČESKÁ ASOCIACE DODAVATELŮ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ. Eucomed. 2013 – 2016. 

(online). (Datum citace: 31. 7. 2016). Dostupné z: http://www.czechmed.cz/o-nas/eucomed/. 

http://www.czechmed.cz/o-nas/
http://www.czechmed.cz/o-nas/eucomed/
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7.8.3 APZZP - Asociace poskytovatelů zakázkových zdravotnických prostředků 

Asociace poskytovatelů zakázkových zdravotnických prostředků, z.s. (dále jen „Spolek“) 

je právnickou osobou založenou v souladu s ustanovením § 214  a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

Jedná se o samosprávný, dobrovolný, nepolitický a neziskový spolek, založený za účelem 

naplňování společného zájmu, kterým je zejména soustavné zvyšování odbornosti, 

prosazování jednotné oborové koncepce, technologických postupů, norem, rozvoj a 

modernizace celého oboru ortopediko-protetická technika (protetika, ortotika, epitetika a 

kalceotika). 

Posláním spolku je zejména:  

a) Navrhovat a zaujímat odborná stanoviska v otázkách organizace, řízení a jednotné 

koncepce oboru ortopedicko-protetická technika ve všech formách podnikání 

b) Být nápomocen při zakládání nových soukromých ortopedicko-protetických 

podnikatelských subjektů tak, aby byla zachována odbornost a jednotná koncepce 

c) Vytvářet podmínky pro součinnost při vývoj, výzkumu a aplikaci nových 

pomůcek a při jejich testování 

d) Spolupráce v otázkách týkajících se daného oboru se všemi organizacemi 

podobného zaměření, zejména FOPTO a s jednotlivými spolky pacientů a 

odbornými lékařskými společnostmi 

e) Spolupráce se zdravotními pojišťovnami a orgány státní správy, zejména při 

poskytování stanovisek k návrhům smluv se zdravotními pojišťovnami či 

poskytování stanovisek k připravované legislativě související s oborem.41 

7.8.4 AVZP - Asociace výdejců a prodejců zdravotnických prostředků 

Asociace výdejců a prodejců zdravotnických prostředků, z. s. (dále jen „Spolek“) je 

právnickou osobou založenou v souladu s ustanovením § 214  a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem právnických a fyzických osob, 

kteří jsou provozovateli výdejen a / nebo prodejen zdravotnických prostředků.  

                                                 

41 ASOCIACE POSKYTOVATELŮ ZAKÁZKOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ. 

Stanovy. 13. 3. 2014. (online). (Datum citace: 25. 7. 2016). Dostupné z: http://apzzp.cz/stanovy.php. 

http://apzzp.cz/stanovy.php
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Hlavním účelem Spolku je především: 

a) vytvoření platformy pro sdílení zkušeností a znalostí v oblasti výdeje a prodeje 

zdravotnických prostředků v České republice, 

b) činnosti a aktivity vedoucí k popularizaci problematiky výdeje a prodeje 

zdravotnických prostředků v České republice mezi odbornou veřejností, státními 

a veřejnými autoritami. 

Účel existence spolku je naplňován zejména prostřednictvím: 

a) vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit zájmy členů Spolku při 

jednáních se zákonodárci, úřady a dalšími státními či veřejnými autoritami, 

b) vedení odborné diskuze s dotčenými orgány veřejné správy (zejména 

Ministerstvo zdravotnictví, Státní ústav pro kontrolu léčiv) za účelem rozvoje 

oblasti výdeje a prodeje zdravotnických prostředků v České republice, 

c) podpory a ochrany zájmů členů Spolku, pokud jde o rozvoj oblasti výdeje a 

prodeje zdravotnických prostředků v České republice, 

d) přípravy iniciativních návrhů k řešení otázek týkajících se rozvoje oblasti výdeje 

a prodeje zdravotnických prostředků v České republice 

e) organizace vzdělávacích akcí (seminářů, přednášek a konferencí) pro členskou 

základnu a/nebo laickou a odbornou veřejnost, 

f) praktické spolupráce s jinými subjekty obdobného zaměření na národní i 

mezinárodní úrovni, 

g) propagace aktivit Spolku mezi odbornou veřejností, státními a veřejnými 

autoritami,  

h) vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů, 

i) poradenské a konzultační činnosti pro členskou základnu.42 

7.8.5 Pacientské organizace 

V oblasti protetiky a ortotiky jsou nejaktivnějšími pacientskými organizacemi Asociace 

protetických pacientů o.s., občanské sdružení No foot No stress o.s.,  Liga vozíčkářů a 

Svaz pacientů.  

                                                 

42 ZAHÁLKA, J. Stanovy asociace. Asociace výdejců a prodejců zdravotnických prostředků. Praha. 6. 6. 

2015. (online). (Datum citace: 26. 7. 2016). Dostupné z: http://www.avzp.cz/122-stanovy-asociace.html. 

http://www.avzp.cz/122-stanovy-asociace.html
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Asociace protetických pacientů o.s. 

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým, nepolitickým sdružením občanů, v 

němž se sdružili protetičtí a ortopedičtí pacienti, handicapovaní a jinak zdravotně 

postižení k aktivní činnosti na jejich ochranu a jejich podporu, k popularizaci tohoto cíle 

a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti poskytování zdravotní péče a 

služeb zdravotně postiženým.43  

No foot, No stress, o.s. 

Sdružení No foot, No stress vzniklo jako dobrovolné, nezávislé společenství, sdružující 

osoby se zdravotním handicapem s amputací dolních končetin a osob spřízněných s tímto 

postižením.  

Cílem této organizace je sdružovat  lidi s handicapem a pomáhat jim najít správnou cestu 

po náročné životní změně, jakou bezesporu amputace je. Sdružení No foot, No stress pro 

ně pořádá různé společenské a kulturní akce, poradenskou činnost, pomoc při zajišťování 

nejen kvalitní rehabilitace, ale pomáhá jim orientovat se i v oblasti protetiky či 

legislativy. Další neméně důležitou činností je rehabilitace, nácvik a  zdokonalování 

správné chůze. I zde se No foot, No stress angažuje a daří se jí i své akce úspěšně 

medializovat.  

Největším přínosem je významná pomoc při začleňování lidí po amputacích do běžného 

života, od jejich sportovního vyžití až po vzdělávací a rehabilitační programy.44  

Liga vozíčkářů, o.s. 

Liga vozíčkářů je nezisková organizace, která pomáhá postiženým překonávat bariéry 

hendikepu. Inspiruje a podporuje hendikepované lidi na jejich cestě k samostatnosti. 

Služby a aktivity, které poskytuje, jsou koncipovány tak, aby co nejvíce vyhovovaly 

potřebám klientů. Posláním Ligy vozíčkářů je podporovat lidi se zdravotním postižením 

v každodenním životě, v práci, volném čase a při řešení obtížných situací, aby mohli žít 

podle svých představ.45 

                                                 

43 ASOCIACE PROTETICKÝCH PACIENTŮ. Stanovy. 2013. (online).  (Datum citace: 19.8.2016).  

Dostupné z: http://www.protetickypacient.cz/stanovy/  

44 NO FOOT NO STRESS. No foot, No stress. 2016. (online).  (Datum citace: 19.8.2016).  Dostupné z: 

http://www.nofoot.cz/  

45 LIGA ČESKÝCH VOZÍČKÁŘŮ. O nás. 2012. (online).  (Datum citace: 19.8.2016).  Dostupné z: 

http://www.ligavozic.cz/o-nas  

http://www.protetickypacient.cz/stanovy/
http://www.nofoot.cz/
http://www.ligavozic.cz/o-nas
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Svaz pacientů České republiky 

Svaz pacientů ČR je nezisková nevládní organizace, která hájí jejich práva a zájmy a 

pomáhá pacientům poškozeným nesprávnou léčbou. Svaz byl založen v roce 1996 a je 

členem IAPO (Mezinárodní aliance pacientských organizací). Role organizace:  

a) Podílí se na přípravě zákonů, vyhlášek a předpisů ve spolupráci s Ministerstvem 

zdravotnictví a prosazuje zastoupení pacientů v dozorčích radách zdravotnických 

zařízení. 

b) Prosazuje volbu zástupců organizací pacientů ve správních orgánech zdravotních 

pojišťoven. 

c) Účastní se jednání Zdravotního a soc. výboru Poslanecké sněmovny a v zájmu 

pacientů předkládá doporučení k návrhům zákonů. 

d) Svaz pacientů ČR vede bezplatnou poradnu pro pacienty.46 

 

7.9   Způsob komunikace mezi zúčastněnými stranami 

7.9.1 Tok informací 

Mezi zúčastněnými stranami, kterými jsou orgány státní správy, SÚKL, zdravotní 

pojišťovny, nestátní zdravotnická zařízení - protetická pracoviště, FOPTO, poskytovatelé 

zdravotních služeb, další osoby nakládající se zdravotnickými prostředky a profesní 

komory a pacientské organizace, dochází k pravidelné komunikaci. Tato komunikace 

plyne zejména z povinností vyplývajících ze současné právní úpravy, ale také ze zájmu o 

možnost ovlivnit budoucí rozvoj v daném oboru a budoucí obchodní výsledky či kvalitu 

a dostupnost zdravotní péče. K vzájemné interakci zúčastněných stran a předávání 

informací dochází v rámci oboustranné komunikace v zákony, nařízeními nebo ve 

vyhláškami vymezených případech.  

V některých případech je však komunikace mezi zúčastněnými stranami spíše 

jednostranná, a to zejména ve vztahu zdravotní pojišťovna a protetické pracoviště. Jedná 

se zejména o případy, které se týkají podepisování smluv s nestátními zdravotnickými 

zařízeními o poskytování zdravotní péče a návrhu výše hodinové zúčtovací sazby. 

                                                 

46 SVAZ PACIENTŮ ČESKÉ REPUBLIKY. O svazu. 2016. (online).  (Datum citace: 19.8.2016).  

Dostupné z: http://www.pacienti.cz/?page_id=37  

http://www.pacienti.cz/?page_id=37
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Jednotlivé pojišťovny rovněž velmi často provádějí změny v jejich metodice. Mnohdy se 

za tím skrývá mnoho úprav, které velmi často vedou k omezení poskytování jednotlivých 

zdravotních prostředků pacientům.  

V tomto případě tím jediným, kdo může nebo spíše by měl mít možnost posuzovat tyto 

změny, je samotné Ministerstvo zdravotnictví, které je za celý rezort zodpovědné.     

Problém v komunikaci nastává také v případě, kdy pojišťovna, resp. revizní lékař, 

neschválí úhradu předepsané zdravotní pomůcky. Pacient podává žádost o úhradu ZP z 

prostředků veřejného zdravotního pojištění prostřednictvím svého ošetřujícího odborného 

lékaře, přičemž byla podána žádanka o schválení s odborným a kvalifikovaným 

rozhodnutím o předpisu této pomůcky, doplněné předběžnou cenovou kalkulací 

vypracovanou ortotikem-protetikem, kdy je již zcela jasně stanoveno, že je navržena 

pomůcka v základním provedení nejméně ekonomicky náročném v závislosti na míře a 

závažnosti postižení. Z tohoto důvodu pak pacient již nemusí mít k dispozici finance na 

právní „tahanice“ a nemusí mít ani povědomí, případně vědomosti, jak proti tomuto 

rozhodnutí podat odvolání.  

Pacienti se tak stávají rukojmími jak zdravotních pojišťoven, tak odborných lékařů, kteří 

již odmítají se řešením zabývat pro nedostatek času. Pacient může podat rozklad proti 

rozhodnutí zdravotní pojišťovny na odboru zdravotní péče, vesměs do 15 dnů od doručení 

zamítavého rozhodnutí. Lékaři nemají časovou kapacitu vyjadřovat se znovu k předpisu 

dané pomůcky, protetické pracoviště tak učinit nemůže. 

Obecně, pacienti a jejich zastupující organizace a spolky by měly dostat více prostoru při 

projednávání jednotlivých zákonů týkajících se zdravotnických prostředků jejích účastí 

při kolektivním vyjednávání a tedy mít možnost ovlivnit samotný proces změn. V 

současné době se mnohdy o návrzích změn dozvídají, až když jsou připraveny do 

samotných úprav zákonů.  

Co se týká dalších stran, kde dochází k aktivní komunikaci v rámci provádění samotné 

činnosti nestátního zdravotnického zařízení v oboru ortotik-protetik, jedná se o 

následující odborný tým: odborný lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, sociální pracovník a 

psycholog. Snahou celého týmu je vybavení pacienta individuálním zdravotnickým 

prostředkem, který přináší nejlepší řešení jeho hendikepu.  

Dochází k aktivní komunikaci také za účelem zlepšení vzájemné mezioborové 

spolupráce, zejména se jedná o: 
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•  informovanost o nových metodách a postupech 

•  publikační činnost 

•  přednášková činnost. 

Silnou roli v organizování těchto činností zastávají organizace FOPTO, APZZP a AVZP, 

ale také některá vybraná protetická pracoviště, obzvláště Otto Bock.  Dostatečný tok 

informací a mezioborová spolupráce přináší výhody nejen zúčastněným stranám, ale 

především pacientům.  

7.9.2 Sběr dat 

Sběr určitých údajů (např. údaje o certifikátech vystavených českými notifikovanými 

osobami, nápravná opatření jako reakce na oznámené nežádoucí příhody, údaje o 

povolených klinických zkouškách apod.), jejich zpracování a předání je povinností České 

republiky vyplývající z Rozhodnutí Evropské komise 2010/227/EU, ze dne 19. 4. 2010, 

o Evropské databance zdravotnických prostředků (Eudamed).  

Před vznikem Registru zdravotnických prostředků byly pověřeny správou určitých 

rezortních dat různé státní orgány, přičemž technické parametry příslušných databází, 

metodiky sběru dat a jejich úplnost jsou mezi těmito orgány nesrovnatelné. V České 

republice tak konečně existuje jednotný zdroj potřebných informací se strukturou, která 

by byla kompatibilní s datovým rozhraním požadovaným předpisy Evropské unie.47 

  

                                                 

47 POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Sněmovní tisk 88: Důvodová 

zpráva. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). Návrh zákona o zdravotnických 

prostředcích. (online). (Datum citace: 26. 7. 2016). Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=88&CT1=0. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=88&CT1=0
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8 Analýza právní úpravy pro obor ortopedická protetika 

 

8.1   Vývoj v oboru ortotik-protetik po sametové revoluci 

Základní změna v oboru ortotik-protetik nastala po listopadu 1989 vytvořením 

zdravotních pojišťoven. Do té doby státní výroba byla privatizována, devadesát procent 

oddělení odešlo do soukromého sektoru, a tak zaniklo rozdělení podle jednotlivých krajů. 

V 90. letech nastala přeměna ze státních pracovišť na soukromé výrobní dílny. Vznikala 

specializovaná pracoviště, která se orientovala na část oboru.  Na krátkou dobu se stala 

protetika volnou živností. Tehdy do oboru vstoupilo také několik firem, které mu nedělaly 

čest.48 Nyní společnosti vstupují do oboru vydáním Rozhodnutí Krajských úřadů o 

udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb s oprávněním k provozování 

nestátního zdravotnického zařízení v oboru ortotik-protetik podle místa provozování 

nestátního zařízení.  

Podmínky pro výkon povolání jsou zakotveny v zákonu č. 96/2004 Sb., ze dne 4. 2. 2004 

o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských povolání a 

k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče. Upravuje podmínky 

získávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, stanovuje celoživotní 

vzdělávání zdravotnických pracovníků a upravuje podmínky uznávání způsobilosti 

k výkonu zdravotnického povolání pro státní příslušníky členských států Evropské unie. 

Odborná způsobilost k výkonu povolání ortotika-protetika se získává absolvováním: 

a) akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu 

ortotiků-protetiků,  

b) nejméně tříletého studia v oboru diplomovaný ortotik-protetik na vyšších 

zdravotnických školách, nebo  

c) střední zdravotnické školy v oboru ortopedicko-protetický technik nebo v oboru 

ortopedický protetik, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve 

školním roce 2004/2005.  

                                                 

48 PŮLPÁN, R. Základy protetiky. 1. vyd. Praha: Epimedia publishing, 2011. ISBN 978-80-260-0027-3. 
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Ortotik-protetik, který získal odbornou způsobilost podle c), může vykonávat své 

povolání bez odborného dohledu až po 3 letech výkonu povolání ortotika-protetika. Do 

té doby musí vykonávat své povolání pouze pod odborným dohledem. Za výkon povolání 

ortotika-protetika se považuje činnost v rámci léčebné a rehabilitační péče, kdy na 

základě indikace lékaře navrhuje, zhotovuje a opravuje ortopedické a protetické 

pomůcky.  

 

8.2 Přehled aktuálně platných právních předpisů 

Po rešerši internetových zdrojů jsem definovala následující seznam právních předpisů pro 

oblast ortopedické protetiky a úhrady zakázkových zdravotnických prostředků: Tabulka 

1 – Seznam zákonů platných v ČR a Tabulka 2 - Seznam přejatých nařízení, směrnic a 

rozhodnutí Evropské unie.  

 

Tabulka 1: Seznam zákonů platných v ČR  

Norma (ve znění pozdějších předpisů) 

Cenové rozhodnutí 2/13-FAR 

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení 

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 

prostředky 

Nařízení vlády č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich 

elektromagnetické kompatibility 

Nařízení vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 

Vyhláška č. 100/2012 Sb., o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách 

zacházení s nimi. 

Vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu 

zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických 

pracovníků 

Vyhláška č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách. 

Vyhláška č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy 

Vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických 

prostředcích 

Vyhláška č. 61/2015 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním 

ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích 
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Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na 

vybavení zdravotnických zařízení  

Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích 

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů 

Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních 

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o 

obecné bezpečnosti výrobků) 

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách 

Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen 

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

Zdroj: vlastní 

 

Tabulka 2: Seznam přejatých nařízení, směrnic a rozhodnutí Evropské unie 

Norma (ve znění pozdějších předpisů) 

Směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích, v konsolidovaném znění 

Směrnice Rady 90/385/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se 

aktivních implantabilních zdravotnických prostředků, v konsolidovaném znění 

Rozhodnutí Komise 2010/227/EU o Evropské databance zdravotnických prostředků 

(Eudamed) 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na 

akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení 

(EHS) č. 339/93 

Zdroj: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/informace-o-pravnich-predpisech-upravujicich-oblast-

zdravotnickych-prostredku-v-ceske-republice-information-on-legal-provisions-regulating-the-field-of-

medical-devices-in-the-czech-republic_1684_1957_3.html 

Všechny relevantní právní předpisy lze nalézt na portálu veřejné správy 

www.portal.gov.cz  nebo http://zakony-online.cz. 

http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ministerstva-zdravotnictvi-ceske-republiky-o-technickych-a-vecnych-pozadavcich-na-vybaveni-zdravotnickych-zarizeni-12702.html
http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/informace-o-pravnich-predpisech-upravujicich-oblast-zdravotnickych-prostredku-v-ceske-republice-information-on-legal-provisions-regulating-the-field-of-medical-devices-in-the-czech-republic_1684_1957_3.html
http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/informace-o-pravnich-predpisech-upravujicich-oblast-zdravotnickych-prostredku-v-ceske-republice-information-on-legal-provisions-regulating-the-field-of-medical-devices-in-the-czech-republic_1684_1957_3.html
http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/informace-o-pravnich-predpisech-upravujicich-oblast-zdravotnickych-prostredku-v-ceske-republice-information-on-legal-provisions-regulating-the-field-of-medical-devices-in-the-czech-republic_1684_1957_3.html
http://www.portal.gov.cz/
http://zakony-online.cz/
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Následující kapitoly obsahují více detailů k nejdůležitějším zákonům, které upravují 

právní rámec fungování oboru výroby zakázkových ZP.  

 

8.3   Současná právní regulace oboru ze strany státu 

Základním kamenem současné české legislativy v oblasti zdravotnických prostředků je 

zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 

Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a související nařízení vlády č. 

54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb. a č. 56/2015 Sb. Tato národní legislativa vychází ze směrnice 

č. 93/42/EEC pro zdravotnické prostředky. 49 

Tento zákon nově centralizoval pravomoci u Státního ústavu pro kontrolu léčiv. 

Předtím byly jednotlivé pravomoci na úseku zdravotnických prostředků rozptýleny 

mezi různé orgány státní správy, když například registraci osob, které určitým 

způsobem nakládají s těmito výrobky, provádělo Ministerstvo zdravotnictví. Stejně tak 

Ministerstvo zdravotnictví přijímalo oznámení o zdravotnických prostředcích uváděných 

na trh v České republice. Na druhé straně kontrola reklamy na zdravotnické prostředky 

byla svěřena živnostenským úřadům, které však nedisponovaly dostatkem odborného 

personálu, který by se v dané oblasti náležitě orientoval. Tato roztříštěnost způsobovala, 

že dohled státu nad trhem se zdravotnickými prostředky nebyl příliš efektivní, 

přestože se jedná o výrobky, které zásadním způsobem ovlivňují zdraví a životy občanů. 

Nový zákon o zdravotnických prostředcích zavedl již odzkoušený systém v oblasti léčiv, 

a svěřil tak významnou část agendy specializovanému orgánu – Státnímu ústavu pro 

kontrolu léčiv.50 

V souvislosti s přijetím nového zákona o zdravotnických prostředcích došlo ke spuštění 

nového registru zdravotnických prostředků (www.rzpro.cz), který je spravován 

Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). 

                                                 

49 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV. Legislativa, pokyny a doporučení. 2010. (online). (Datum 

citace: 15. 7. 2016). Dostupné z:  http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/legislativa-zp. 

50 CELERÝN, J. Nový zákon o zdravotnických prostředcích. 97108. 24. 2. 2015. (online). Datum citace: 

19. 7. 2016). Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/novy-zakon-o-zdravotnickych-prostredcich-

97108.html. 

http://www.rzpro.cz/
http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/legislativa-zp
http://www.epravo.cz/top/clanky/novy-zakon-o-zdravotnickych-prostredcich-97108.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/novy-zakon-o-zdravotnickych-prostredcich-97108.html
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Registr zdravotnických prostředků je informační systém veřejné správy určený zejména 

ke shromažďování údajů o zdravotnických prostředcích uvedených a dodaných na trh v 

ČR (§ 78 a násl.). Byl spuštěn k 1. 5. 2015. Tento registr je jednotným systémem pro 

komplexní správu dat v oblasti zdravotnických prostředků v rámci České republiky.51 

Registr obsahuje dvě části databáze a to veřejnou část databáze a vstupní portál pro 

oznamovatele a odborníky. V rámci veřejné části databáze SÚKL zveřejňuje způsobem 

umožňujícím dálkový přístup pro informace o registrovaných osobách zacházejících se 

zdravotnickými prostředky, informace o notifikovaných zdravotnických prostředcích a 

informace poskytnuté výrobcem, zplnomocněným zástupcem nebo distributorem 

v souvislosti s opatřeními s cílem minimalizovat opakování nežádoucích příhod podle § 

74 odst. 2 zákona o zdravotnických prostředcích. 

Veřejná část databáze má pouze informativní charakter. Každý si může snadno ověřit, 

zda určitá osoba splnila registrační povinnost ve vztahu ke své činnosti nebo povinnost 

notifikace zdravotnického prostředku, který uvádí/dodává na trh. Veřejná část databáze 

umožňuje fulltextové vyhledávání osob, zdravotnických prostředků a bezpečnostních 

upozornění pro terén. 

Neveřejná část databáze vznikla s cílem poskytnout příslušným orgánům státní správy 

rychlý přístup k informacím (evidovaným v ČR) o výrobcích, zplnomocněných 

zástupcích, dovozcích, distributorech, osobách provádějících servis zdravotnických 

prostředků, zadavatelích klinických zkoušek a notifikovaných osobách, o zdravotnických 

prostředcích, o certifikátech vydávaných notifikovanými osobami, o  nežádoucích 

příhodách a nápravných opatřeních a k údajům v oblasti klinických zkoušek, za účelem 

zvýšení bezpečnosti a efektivního sdílení důležitých informací mezi zainteresovanými 

orgány státní správy v oblasti zdravotnických prostředků v ČR.  

Zákon definuje základní pojmy, včetně definice samotného pojmu zdravotnický 

prostředek. Zdravotnický prostředek, na rozdíl od léčiv, nedosahuje své hlavní 

zamýšlené funkce v lidském těle nebo na jeho povrchu farmakologickým, 

imunologickým nebo metabolickým účinkem52. Popsat jednoduše zdravotnický 

                                                 

51 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Registr zdravotnických prostředků. 1. 5. 

2015. (online). (Datum citace: 14. 7. 2016). Dostupné z: http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/registr-

zdravotnickych-prostredku_1979_3.html. 

52 OLÉCÍCH.CZ. Jaký je rozdíl mezi zdravotnickým prostředkem a léčivým přípravkem? (online). (Datum 

citace: 22. 7. 2016). Dostupné z: http://www.olecich.cz/encyklopedie/co-to-je-zdravotnicky-prostredek. 

http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/registr-zdravotnickych-prostredku_1979_3.html
http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/registr-zdravotnickych-prostredku_1979_3.html
http://www.olecich.cz/encyklopedie/co-to-je-zdravotnicky-prostredek
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prostředek prakticky není možné. Filip Vrubel z Ministerstva zdravotnictví definoval ve 

své prezentaci zdravotnický prostředek jako nástroj, přístroj, zařízení, programové 

vybavení, materiál nebo jiný předmět určený výrobcem pro použití u člověka za účelem: 

- stanovení diagnózy, prevence, monitorování, léčby, mírnění nebo kompenzace 

choroby či poranění nebo zdravotního postižení 

- vyšetřování, náhrady nebo modifikace anatomické struktury nebo fyziologického 

procesu (náhrady končetin, kardiostimulátory) 

- kontroly početí 

nedosahuje-li své hlavní zamýšlené funkce v lidském těle nebo na jeho povrchu 

farmakologickým, imunologickým nebo metabolickým účinkem, jehož funkce však 

může být takovými účinky podpořena. 53 

Nejčastější představa spočívá v tom, že jde o jakousi (kompenzační) pomůcku jako je 

například ortéza, hůl, naslouchadlo a podobně. Kategorie zdravotnických prostředků 

je však, na rozdíl od příbuzné a lépe uchopitelné kategorie humánních léčivých 

přípravků, výrazně širší a „pestřejší“. Sahá totiž od výrobků, které jsou velice blízké 

zmiňovaným humánním léčivým přípravkům, přes náplasti, šicí materiály, jehly, 

injekční stříkačky, katetry, kanyly, lékařské a chirurgické nástroje a přístroje (skalpely, 

trokary, staplery), výrobky implantované do lidského těla (svorky, stenty, 

kardiostimulátory) až po složitou přístrojovou a diagnostickou techniku.54 

Klasifikací zdravotnických prostředků se primárně rozumí označení výrobku jako 

specifického produktu naplňujícího určitou zákonnou definici (tedy např. zdravotnický 

prostředek, léčivý přípravek apod.). Klasifikaci rozdělujeme podle určeného účelu 

použití a rizikovosti pro pacienta. Formálně se v právních předpisech Evropské unie 

klasifikací označuje určení konkrétní rizikové třídy zdravotnického prostředku.   

Pokud jde o klasifikaci ve smyslu stanovení rizikové třídy zdravotnického prostředku, 

nastávají v praxi problémy spojené s nejednotnou interpretací a aplikací jednotlivých 

pravidel ze strany povinných subjektů. Důsledkem tohoto stavu jsou případy, kdy jsou 

totožné výrobky od tří různých výrobců zařazeny do tří odlišných rizikových tříd, aniž by 

                                                 

53 VRUBEL, F. Zdravotnické prostředky - koncepce regulace a legislativní záměry. 10.3.2011. (online). 

(Datum citace: 17. 7. 2016). Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=69250. 

54 CELERÝN, J. Nový zákon o zdravotnických prostředcích. 
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mohly příslušné státní orgány efektivně zasáhnout. Tento problém současně souvisí s 

nejednotnou praxí ze strany notifikovaných osob dozorujících proces posuzování shody 

s technickými požadavky na zdravotnické prostředky a tím i zařazení do konkrétní 

rizikové třídy.   

Nesprávné zařazení do příslušné rizikové třídy má zcela zásadní dopad na bezpečnost 

pacientů, neboť na jednotlivé rizikové třídy jsou kladeny diametrálně odlišné legislativní 

požadavky týkající se prokázání a kontroly bezpečnosti a klinické účinnosti 

zdravotnického prostředku a způsobu zacházení s ním (včetně specifických požadavků 

na údržbu a servis). 55  

  

                                                 

55 POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Sněmovní tisk 88: Důvodová 

zpráva. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). Návrh zákona o zdravotnických 

prostředcích. 



49 

 

9 Vliv současné právní úpravy na provozní cyklus výrobce 

zakázkových ZP 

 

Založení protetického pracoviště jako nestátního zdravotnického zařízení na výrobu 

zakázkových ZP není triviální záležitost.  Vzhledem k tomu, že se jedná o zdravotní obor, 

je vstup těchto firem na trh a jejich následný chod silně regulován státem a to 

prostřednictvím krajských úřadů nebo Státního ústavu pro kontrolu léčiv, ale i samotných 

zdravotních pojišťoven.  

V této kapitole se věnuji právní analýze nejdůležitějších zákonů, které ovlivňují chod 

těchto zařízení a provozní cyklus firmy. Obrázek 6 zobrazuje základní složky provozního 

cyklu protetického pracoviště a to od jeho zřízení až po kalkulaci ceny a úhradu 

vyrobeného zakázkového ZP ze strany zdravotní pojišťovny.  

 

Obrázek 6: Provozní cyklus Protetiky – od založení po úhradu zakázkového ZP 

Zdroj: vlastní 
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9.1   Založení nestátního zdravotnického zařízení 

9.1.1 Rozhodnutí o registraci krajským úřadem 

Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních upravuje 

podmínky a rozsah poskytování zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních a 

podmínky jejich provozování.  

Nestátním zařízením se rozumí jiné zdravotnické zařízení, než zdravotnické zařízení 

státu. Provozovat nestátní zařízení může fyzická nebo právnická osoba, která má 

oprávnění podle tohoto zákona (dále jen "provozovatel"). 

Rozsah poskytované zdravotní péče: v nestátních zařízeních lze poskytovat zdravotní 

péči poradenskou, ošetřovatelskou, diagnostickou, preventivní, rehabilitační, lázeňskou, 

léčebnou a lékárenskou. V nestátních zařízeních lze poskytovat péči ambulantní i ústavní, 

včetně poskytování prostředků zdravotnické techniky a dopravní zdravotnické služby 

sloužící k přepravě nemocných.  

Povinnosti nestátních zařízení vyplývají ze zákonů o zdravotní péči a předpisy vydané 

k jejich provedení, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Nestátní zařízení je povinno:  

1. poskytovat zdravotní péči jen toho druhu a v tom rozsahu, v jakém je poskytování 

zdravotní péče stanoveno v rozhodnutí o registraci, 

2. spolupracovat s jinými zdravotnickými zařízeními, pokud je toho třeba při poskytování 

zdravotní péče, 

3. předem informovat, jaký druh zdravotní péče, v jakém rozsahu a za jakých podmínek 

poskytuje, 

4. vést provozní a zdravotnickou dokumentaci a plnit úkoly pro všeobecnou a 

zdravotnickou informační soustavu, 

5. uzavřít smlouvu s krajem příslušným k vydání rozhodnutí o oprávnění, jestliže o to 

požádá z důvodu zajištění zdravotní péče v obvodu své působnosti, a na jejím základě se 

v únosné míře podílet na zajištění potřebných zdravotnických služeb.  

http://zakony-online.cz/?s112&q112=all
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Zdravotní péči v nestátních zařízeních jsou oprávněni poskytovat v rozsahu a způsobem 

odpovídajícím jejich odborné způsobilosti zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu 

zdravotnického povolání podle zvláštních právních předpisů.  

Oprávnění k provozování vzniká rozhodnutím o registraci krajského úřadu 

příslušného podle místa provozování nestátního zařízení. Obecné podmínky registrace:  

1. Je-li provozovatelem nestátního zařízení fyzická osoba, musí být plně způsobilá k 

právním úkonům, bezúhonná a mít odbornou způsobilost a zdravotní způsobilost 

odpovídající druhu a rozsahu zdravotní péče poskytované nestátním zařízením.  

2. Je-li provozovatelem nestátního zařízení právnická osoba nebo fyzická osoba, která 

nemá odbornou způsobilost odpovídající druhu a rozsahu zdravotní péče poskytované 

nestátním zařízením, je povinna ustanovit odborného zástupce, který musí splňovat 

podmínky uvedené v odstavci 1. Odborný zástupce musí být v pracovním poměru nebo 

v obdobném pracovněprávním vztahu k provozovateli nestátního zařízení, pokud není 

společníkem obchodní společnosti, která je provozovatelem, a odpovídá za odborné 

vedení nestátního zařízení.  

Zaměstnává-li provozovatel nestátního zařízení alespoň jednoho pracovníka, je povinen 

uzavřít smluvní pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jeho zaměstnancům při 

plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, za kterou provozovatel 

odpovídá. Provozovatel nestátního zařízení je povinen uzavřít smluvní pojištění vždy tak, 

aby smlouva o pojištění byla účinná ke dni vzniku pracovního poměru. 

Provozovatel nestátního zařízení je povinen před zahájením činnosti uzavřít smlouvu 

s pojišťovnou vykonávající činnost na území České republiky o pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Toto 

pojištění musí trvat po celou dobu, po kterou provozovatel nestátního zařízení poskytuje 

zdravotní péči. 

9.1.2 Souhrn kroků k zahájení činnosti nestátního zdravotnického zařízení 

Zahájení činnosti nestátního zdravotnického zařízení můžeme rozdělit do tří částí. 56 

Jejich obsah se samozřejmě může v jednotlivých bodech lišit v závislosti na 

neobvyklostech daného případu, například půjde-li o zakládání samostatné praxe či 

                                                 

56 DRDLOVÁ, A. Provozování zdravotnických zařízení. 55601. 13. 3. 2009. (online). (Datum citace: 18. 7. 

2016). Dostupné z:  http://www.epravo.cz/top/clanky/provozovani-zdravotnickych-zarizeni-55601.html. 

http://www.epravo.cz/top/clanky/provozovani-zdravotnickych-zarizeni-55601.html
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sdružení. Nicméně podstatné části platí pro všechny zakladatele stejně. Předmětné části, 

v jejichž rámci ze založení nestátního zdravotnického zařízení odehrává, lze určit jako 

základní příprava, založení právního subjektu a věcná příprava. 

Základní příprava 

Základní přípravná fáze založení nestátního zdravotnického zařízení zahrnuje vedle 

kroků stanovených právními předpisy (viz získání dokladů, které se připojují k žádosti o 

registraci dle § 10 odstavce 3 písm. b) zákona č. 160/1992 Sb.) i splnění dalších věcných 

předpokladů nutných ke vzniku fungujícího zdravotnického provozu. Všeobecně lze do 

této skupiny zařadit souhlas druhého manžela s použitím majetku ve společném jmění 

manželů nebo jeho části k podnikatelské činnosti, určení adresy sídla výkonu praxe, 

popřípadě získání souhlasu majitele objektu, ve kterém má být sídlo praxe, příprava a 

uzavření kupní smlouvy či smlouvy o nájmu nebytových prostor, zajištění finančních 

prostředků a ekonomického servisu atd. 

Založení právního subjektu 

K založení právního subjektu je třeba především získat registraci nestátního 

zdravotnického zařízení ve smyslu zákona č. 160/1992 Sb. jak bylo výše popsáno. Další 

nezbytnou podmínkou k rozvíjení jakýchkoli podnikatelských aktivit potencionálního 

provozovatele je registrace u příslušného finančního úřadu, který jako správce daně 

přidělí zařízení daňové identifikační číslo. Identifikační číslo zařízení přiděluje Český 

statistický úřad. Identifikační číslo slouží k jednoznačné identifikaci ekonomického 

subjektu a má pouze evidenční význam. Podstatná je i registrace sociálního zabezpečení 

(pojištění) podle zákona o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti č. 589/1992 Sb., která zahrnuje pojistné na důchodové pojištění, 

pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pozornost 

je také třeba věnovat otázce povinného pojištění. Z ustanovení § 16 zákona č. 160/1992 

Sb. vyplývá, že provozovatel nestátního zařízení je povinen před zahájením činnosti 

uzavřít smlouvu s pojišťovnou vykonávající činnost na území České republiky o pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou občanům v souvislosti s poskytováním zdravotní 

péče. Toto pojištění musí trvat po celou dobu, po kterou provozovatel nestátního zařízení 

poskytuje zdravotní péči. 

 

 

http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ceske-narodni-rady-o-zdravotni-peci-v-nestatnich-zdravotnickych-zarizenich-12171.html
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ceske-narodni-rady-o-zdravotni-peci-v-nestatnich-zdravotnickych-zarizenich-12171.html
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ceske-narodni-rady-o-pojistnem-na-socialni-zabezpeceni-a-prispevku-na-statni-politiku-zamestnanosti-12596.html
http://www.pojistenivpraxi.cz/
http://www.pojistenivpraxi.cz/
http://www.pojistenivpraxi.cz/
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ceske-narodni-rady-o-zdravotni-peci-v-nestatnich-zdravotnickych-zarizenich-12171.html
http://www.pojistenivpraxi.cz/
http://www.pojistenivpraxi.cz/
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Věcná příprava 

Poslední stádium k zahájení soukromé praxe představuje uzavření smlouvy o úhradě 

lékařské péče se zvolenou zdravotní pojišťovnou, smlouvy o dodávkách služeb 

(elektrické energie, plynu, tepla, vodného a stočného, telefonu, odvozu odpadků včetně 

biologických, praní prádla, dodávkách léků a lékařských zařízení atd.). Významnou 

součástí věcné přípravy je i přijmout zaměstnance a uzavřít s nimi pracovní smlouvu. 

Pracovněprávní vztahy se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Provozovateli 

nestátního zdravotnického zařízení, který má alespoň jednoho pracovníka, ukládá zákon 

č. 160/1992 Sb. povinnost uzavřít smluvní pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jeho 

zaměstnancům při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, za níž 

provozovatel odpovídá. Provozovatel je také povinen uzavřít smluvní pojištění vždy tak, 

aby smlouva o pojištění byla účinná ke dni vzniku pracovního poměru. 

Proces registrace zajišťuje, že na trh – a tedy i do úhrad – jsou vpuštěny jen produkty 

kvalitní, bezpečné, s řádně popsanými a klinicky ověřenými vlastnostmi. Dále umožňuje 

odstranit z trhu i úhrad produkty, u kterých se zjistí nebezpečnost nebo nesplnění 

kvalitativních parametrů. Fungující proces registrace umožňuje nezatěžovat návazné 

procesy posuzováním kvality a bezpečnosti, nekvalita či neúčinnost tak nevytváří chaos 

např. v cenových soutěžích, neboť podmínkou účasti je platná registrace.57 

Rozhodnutí o právní formě podnikání 

Pokud je praxe provozována právnickou osobou, a to bez ohledu na to, jedná-li se o 

akciovou společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost či veřejnou 

obchodní společnost, nejsou s prodejem praxe spojena žádná větší rizika. Celou transakci 

lze uskutečnit prostřednictvím úplatného převodu obchodního podílu společnosti. Tento 

převod se nikterak nedotýká registrace nestátního zdravotnického zařízení ani platnosti 

smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče. Hodnota a místo zdravotnického zařízení 

v síti smluvních zdravotnických zařízení tak zůstávají zachovány. Nabyvatel obchodního 

podílu vstupuje plně do všech právních vztahů právnické osoby. Kromě registrace a 

smlouvy se zdravotními pojišťovnami zůstávají vstupem nového subjektu nedotčeny i 

ostatní uzavřené smlouvy (například nájemní smlouva, smlouva s dodavateli léků a 

                                                 

57 DOSTÁL, O. Úhrada zdravotnických prostředků, východiska pro novou právní regulaci. Podkladový 

materiál pro PSP ČR. (online). (Datum citace: 3. 8. 2016). Dostupné z: 

www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=108161&pdf=1. 

http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-21-dubna-2006-zakonik-prace-15420.html
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ceske-narodni-rady-o-zdravotni-peci-v-nestatnich-zdravotnickych-zarizenich-12171.html
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=108161&pdf=1
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prostředků zdravotnické techniky, smlouva o poskytování služeb, pracovní smlouvy se 

zaměstnanci atd.). 

Velice oblíbenou formou právnické osoby jako provozovatele nestátního zdravotnického 

zařízení je společnost s ručením omezeným. Převod této společnosti se uskutečňuje 

prostřednictvím smlouvy o převodu obchodního podílu ve smyslu § 115 zákona č. 

513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „obchodní zákoník“). Pro smlouvu o převodu 

obchodního podílu stanoví obchodní zákoník písemnou formu. Jejím obsahem musí být 

prohlášení nabyvatele, který není společníkem, že přistupuje ke společenské smlouvě, 

popřípadě stanovám společnosti. Podpisy účastníků smlouvy musí být úředně ověřeny. 

Účinky převodu obchodního podílu nastávají vůči společnosti dnem doručení účinné 

smlouvy o převodu. Nakonec je třeba podat návrh na zápis této změny do obchodního 

rejstříku.58 

9.1.3 Evidence v Registru zdravotnických prostředků 

Jakmile dojde k registraci nestátního zdravotnického zařízení, je potřeba evidovat toto 

zařízení také na SÚKL do registru ZP RZPRO jako nová osoba zacházející se ZP na 

českém trhu.  

9.1.4 Povinnost celoživotního vzdělávání 

Jakmile odpovědná osoba získá Osvědčení o výkonu zdravotnického povolání, platí 

pro ni povinnost celoživotního vzdělávání. 

Jedním z hlavních nástrojů účinné regulace zdravotnických povolání je registrační 

systém, jehož cílem je ochrana veřejnosti založená na principu celoživotního vzdělávání. 

Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních stanovuje povinnost 

celoživotního vzdělávání pro všechny zdravotnické pracovníky a jiné odborné 

pracovníky. Plnění této povinnosti se prokazuje na základě kreditního systému. Získání 

stanoveného počtu kreditů je podmínkou pro vydání nebo prodloužení platnosti osvědčení 

k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, atestační zkouška pro tento 

obor není požadovaná.  

                                                 

58 DRDLOVÁ, A. Provozování zdravotnických zařízení. 

http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/obchodni-zakonik-11944.html
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Kreditní systém, na základě kterého jsou ohodnoceny jednotlivé formy celoživotního 

vzdělávání počtem kreditů, stanoví prováděcí právní předpis vyhláška č. 423/2004 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. 59 

Registr provozuje Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 

(NCO NZO). Registrují se tam zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu 

zdravotnického povolání bez odborného dohledu.60 

9.1.5 Související správní poplatky 

S vydáním osvědčení o výkonu zdravotnického povolání je spojen poplatek a to podle 

zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, který upravuje správní poplatky a výkon 

jejich správy, zejména jejich vyměřování a vybírání, prováděné orgány moci výkonné a 

dále orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud 

vykonávají působnost v oblasti státní správy. 

Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku 

poplatků, který tvoří přílohu k tomuto zákonu. Položka 7 Sazebníku upravuje poplatky 

související s žádostí o vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání (viz obrázek 

7). 

 

Obrázek 7: Poplatky související s žádostí o vydání osvědčení k výkonu zdravotnického 

povolání 

Zdroj: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-634 

 

 

                                                 

59 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Změny v počtu kreditů za jednotlivé 

formy celoživotního vzdělávání. 2010. (online). (Datum citace: 20. 7. 2016). Dostupné z: 

http://www.nconzo.cz/c/document_library/get_file?uuid=65772a38-78db-4c83-b74b-

0eab4875c04a&groupId=10900. 

60 NÁRODNÍ CENTRUM OŠETŘOVATELSTVÍ A NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH 

OBORŮ. Info o registraci. 21. 9. 2015. (online). (Datum citace: 13. 7. 2016). Dostupné z: 

http://www.nconzo.cz/web/guest/info-registr. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-634
http://www.nconzo.cz/c/document_library/get_file?uuid=65772a38-78db-4c83-b74b-0eab4875c04a&groupId=10900
http://www.nconzo.cz/c/document_library/get_file?uuid=65772a38-78db-4c83-b74b-0eab4875c04a&groupId=10900
http://www.nconzo.cz/web/guest/info-registr
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9.2   Technické požadavky na zařízení a výrobky 

Tato kapitola upravuje technické a věcné požadavky na vybavení zdravotnických zařízení 

a technické požadavky na výrobky. 

Rozhodující význam pro registraci nestátních zdravotnických zařízení, ale i pro možnost 

zahájit a realizovat jejich provoz, resp. poskytovat zdravotní péči, má splnění požadavků 

stanovených v § 4 zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických 

zařízeních, a ve zvláštních vyhláškách ministerstva zdravotnictví. Jedná se předně o 

hygienické nároky na provoz zdravotnických zařízení a o technické a věcné požadavky 

na vybavení zdravotnických zařízení. Rozhodnutí o schválení provozního řádu vydává 

Krajská hygienická stanice příslušného kraje, jako věcně i místně příslušný orgán ochrany 

veřejného zdraví podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. A) zákona č. 258/2000 Sb. 

Technické a věcné požadavky na vybavení zdravotnických zařízení ambulantní péče, 

zdravotnických zařízení lékárenské péče, zdravotnické záchranné služby a dopravy 

nemocných a raněných, jsou upraveny ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví č. 

49/1993 Sb. Požadavky na vybavení ostatních zdravotních zařízení jsou upraveny v 

typizačních směrnicích. V příloze vyhlášky jsou mimo jiné stanoveny obecné požadavky 

na zdravotnické zařízení, které musí: 

- tvořit provozně uzavřený celek; 

- být umístěno tak, aby k němu byl umožněn snadný přístup pacientů a příjezd 

motorových vozidel; 

- být umístěno v nebytových prostorech objektů se zdravotně nezávadným 

provozem; 

- být vybaveno schválenou přístrojovou zdravotnickou technikou; 

- mít zajištěnu účinnou likvidaci speciálního zdravotnického odpadu v souladu se 

zvláštními předpisy; 

- mít zajištěnou dodávku pitné vody a odvod odpadních vod; 

- být vybaveno systémem vytápění a dostupnou telefonní linkou. 

Vedle těchto požadavků příloha vyhlášky stanoví i specifické podmínky na prostředí 

zdravotnických staveb. 61  

                                                 

61 DRDLOVÁ, A. Provozování zdravotnických zařízení. 

http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ceske-narodni-rady-o-zdravotni-peci-v-nestatnich-zdravotnickych-zarizenich-12171.html
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ministerstva-zdravotnictvi-ceske-republiky-o-technickych-a-vecnych-pozadavcich-na-vybaveni-zdravotnickych-zarizeni-12702.html


57 

 

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky upravuje způsob 

stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit 

zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný 

zájem, (dále jen "oprávněný zájem"), a práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo 

distribuují, popřípadě uvádějí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře 

ohrozit oprávněný zájem; tímto nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů 

pro provoz výrobků. 

Zákon definuje základní pojmy: 

a) výrobkem jakákoliv věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu 

na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh jako nová nebo použitá, 

b) uvedením výrobku na trh první dodání výrobku na trh v rámci obchodní činnosti, 

kterým se rozumí předání nebo nabídnutí k předání výrobku nebo převod vlastnického 

práva k výrobku za účelem distribuce, používání nebo spotřeby na trhu Evropské unie. 

Za uvedené na trh se považují i výrobky vyrobené nebo dovezené pro provozní potřeby 

při vlastním podnikání výrobců nebo dovozců a výrobky poskytnuté k opakovanému 

použití, je-li u nich před opakovaným použitím posuzována shoda s právními předpisy, 

pokud to stanoví nařízení vlády. Je-li to nezbytné, vláda nařízením blíže vymezí pojem 

uvedení na trh pro výrobky, na které se tento technický předpis vztahuje, 

c) uvedením výrobku do provozu okamžik, kdy je výrobek poprvé použit uživatelem v 

členských státech Evropské unie k účelu, ke kterému byl zhotoven; pokud tak stanoví 

nařízení vlády, je výrobek uveden do provozu v okamžiku, kdy je k tomuto použití 

připraven nebo poskytnut. Pokud je výrobek uveden do provozu na pracovišti, uživatelem 

se rozumí zaměstnavatel, 

d) výrobcem osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek, a v případech stanovených 

nařízením vlády též osoba, která sestavuje, balí, zpracovává nebo označuje výrobek, za 

který odpovídá podle tohoto zákona a který hodlá uvést na trh pod svým jménem, 

popřípadě ochrannou známkou; za výrobce se, stanoví-li tak pro výrobek nebo skupinu 

výrobků nařízení vlády, považuje také osoba, která upraví výrobek již uvedený na trh 

takovým způsobem, který může ovlivnit jeho soulad s příslušnými technickými 

požadavky, 

e) dovozcem osoba usazená v členském státě Evropské unie, která uvede na trh výrobek 

z jiného než členského státu Evropské unie, 
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f) zplnomocněným zástupcem osoba usazená v členském státě Evropské unie, která je 

výrobcem písemně pověřena k jednání za něj se zřetelem na požadavky vyplývající pro 

výrobce z tohoto zákona, 

g) distributorem ten, kdo v dodavatelském řetězci dodává výrobky na trh, 

h) technickými požadavky na výrobek: 

1. technická specifikace obsažená v právním předpisu, technickém dokumentu nebo 

technické normě, která stanoví požadované charakteristiky výrobku, jakými jsou úroveň 

jakosti, užitné vlastnosti, bezpečnost a rozměry, včetně požadavků na jeho název, pod 

kterým je prodáván, úpravu názvosloví, symbolů, zkoušení výrobku a zkušebních metod, 

požadavky na balení, označování výrobku nebo opatřování štítkem, postupy posuzování 

shody výrobku s právními předpisy nebo s technickými normami, výrobní metody a 

procesy mající vliv na charakteristiky výrobků, 

2. jiné požadavky nezbytné z důvodů ochrany oprávněného zájmu nebo ochrany 

spotřebitele, které se týkají životního cyklu výrobku poté, co je uveden na trh, popřípadě 

do provozu, např. podmínky používání, recyklace, opětovného použití nebo zneškodnění 

výrobku, pokud takové podmínky mohou významně ovlivnit složení nebo povahu 

výrobku nebo jeho uvedení na trh, popřípadě do provozu, 

i) notifikovanou osobou právnická osoba, která byla členským státem Evropské unie 

oznámena orgánům Evropského společenství a všem členským státům Evropské unie 

jako osoba pověřená členským státem Evropské unie k činnostem při posuzování shody 

výrobků s technickými požadavky, 

j) hospodářským subjektem výrobce, dovozce, distributor a zplnomocněný zástupce. 

 

 

 

9.3   Podpis smlouvy se zdravotní pojišťovnou 

Zákon č. 48/1997 Sb, o veřejném zdravotním pojištění mimo jiné upravuje podmínky 

uzavírání smluv se zhotoviteli individuálních zdravotnických prostředků.  Za účelem 

zajištění věcného plnění při poskytování zdravotní péče pojištěncům uzavírají Všeobecná 

zdravotní pojišťovna a ostatní zdravotní pojišťovny smlouvy s nestátními 
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zdravotnickými zařízeními o poskytování zdravotní péče. Smlouvu o poskytování 

zdravotní péče lze uzavřít jen na ty druhy péče, které je zdravotnické zařízení oprávněno 

poskytovat. Smlouva uzavřená mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením 

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. Jednotlivé rámcové smlouvy jsou 

předkládány Ministerstvu zdravotnictví, které je posoudí z hlediska souladu s právními 

předpisy a veřejným zájmem, a poté je vydá jako vyhlášku.  

Rámcová smlouva obsahuje vždy ustanovení, které se týká doby účinnosti, způsobu a 

důvodu ukončení smlouvy s tím, že smlouvu je možno ukončit vždy k 1. lednu 

následujícího roku, přičemž výpovědní lhůta musí být nejméně šest měsíců. Obsahuje 

také způsob provádění úhrady poskytované zdravotní péče, práva a povinnosti účastníků 

smlouvy, obecné podmínky kvality a účelnosti poskytování zdravotní péče, kontrolní 

mechanismus kvality poskytované péče a správnosti účtovaných částek, jakož i povinnost 

vzájemného sdělování údajů nutných ke kontrole plnění smlouvy o poskytování zdravotní 

péče, způsob a důvody ukončení smlouvy a ustanovení o rozhodčím řízení. 

Pokud má nestátní zdravotnické zařízení zájem o uzavření smlouvy s nestátními 

zdravotnickými zařízeními o poskytování zdravotní péče u Všeobecné zdravotní 

pojišťovny ČR, požádá o tuto smlouvu prostřednictvím Portálu Žádosti o smlouvy, kde 

jsou zveřejňovány žádosti poskytovatelů zdravotních služeb o uzavření smlouvy 

o poskytování a úhradě hrazených služeb rozšiřující síť smluvních poskytovatelů. Ke 

každé žádosti je zveřejněn rozbor, provedený regionální pobočkou VZP ČR a rozhodnutí 

VZP ČR, zda bylo nebo nebylo žádosti vyhověno.62  

 

Výběrové řízení na novou protetiku 

Uchazeč, který hodlá poskytovat zdravotní služby a je schopen ve lhůtě stanovené ve 

vyhlášení výběrového řízení v souladu s ustanovením §52 odst. 1 zákona č.48/1997 Sb., 

o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, příslušným krajským úřadem, odborem zdravotnictví, splnit 

                                                 

62 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA. Žádosti o smlouvy. 2016. (online). (Datum citace: 

19.8.2016). Dostupné z: https://www.vzp.cz/poskytovatele/smluvni-vztahy/zadosti-o-smlouvy  

http://www.vzpsmlouvy.cz/rubrika/zadosti
https://www.vzp.cz/poskytovatele/smluvni-vztahy/zadosti-o-smlouvy
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předpoklady k poskytování zdravotních služeb v oboru ortotik-protetik, podává přihlášku 

do výběrového řízení. Přihláška se podává z důvodu uzavření nové smlouvy, převzetí 

praxe po jiné firmě nebo k rozšíření rozsahu poskytovaných hrazených služeb. Součástí 

žádostí je definování seznamu zdravotních pojišťoven, se kterými žádá uchazeč o 

uzavření smluvního vztahu. Dále je nutné definovat území, ve kterém budou zdravotní 

služby poskytovány s ohledem na místní a časovou dostupnost.  

Členové výběrové komise jsou zástupci pojišťoven, zástupce FOPTO a zástupci 

kraje. Měl by se účastnit takový počet zástupců pojišťoven, aby nebyly schopné 

přehlasovat počet ostatních účastníků. Otázkou tedy je, zda by u takových výběrových 

řízení měly převažovat zdravotní pojišťovny nebo kompetentní orgány kraje spolu se 

zástupci profesních sdružení. Pokud chce získat nové protetické zařízení smlouvu o 

poskytování péče u vybraných zdravotních pojišťoven, musí zabezpečit následující body: 

- Oprávněnost dodavatele poskytovat ZP na základě Rozhodnutí Krajského úřadu 

o Registraci nestátního zdravotnického zařízení (kde se registruje) 

- Rozhodnutí o vydání souhlasu s personálním a věcným vybavením, s druhem a 

rozsahem zdravotní péče 

- Schválení odborného garanta 

- Nedílnou součástí smlouvy je stanovení sortimentů individuálně vyráběných 

ortopedicko-protetických zdravotnických prostředků 

- Platný výpis ze živnostenského rejstříku (u fyzických osob) nebo Platný výpis 

z obchodního rejstříku (u právnických nebo fyzických osob zapsaných 

v obchodním rejstříku) 

- Hodinová zúčtovací sazba v souladu se zákonem o cenách 

- Seznam zaevidovaných komponentů pro stavbu zdravotnického prostředku 

- Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR a SZP ČR  

v platném znění  

- Seznam provozoven dodavatele 

V Živnostenském zákoně není uveden obor protetika, a proto rozhodnutí o vydání 

povolení k podnikání v daném oboru vydává krajský úřad příslušného kraje, kde bude mít 

protetika sídlo. Toto rozhodnutí je postaveno na úroveň Živnostenského listu, nicméně 

pojišťovny poté nemusí s nově vzniklým zařízením smlouvu podepsat.  
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Pojišťovny by měly zajistit dostupnost zdravotní péče v rámci celé ČR. V praxi ovšem 

při rozhodování členů výběrové komise není směrodatný pouze počet existujících 

protetik, ale zohledňuje zpětnou vazbu od klientů a indikujících lékařů. Hodnotící 

kritérium počtu firem na tisíc obyvatel není relevantní, neboť nezohledňuje kapacitu 

těchto firem a lokální potřebu (poptávku). 

 

9.4   Předepisování zakázkových zdravotnických prostředků 

9.4.1 Způsob předepisování ZP 

Způsob předepisování zdravotnických prostředků upravuje Vyhláška č. 100/2012, o 

předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi. 

Vyhláška upravuje předepisování na lékařský předpis (poukaz nebo objednávka), jejich 

náležitosti a dobu platnosti.  

Předepisování zdravotnických prostředků na poukaz se řídí pravidly, která jsou 

stanovena platnou Metodikou k Číselníku Všeobecné zdravotní pojišťovny63. Tímto 

číselníkem se řídí všichni předepisující lékaři. Číselník je rovněž závazný pro všechny 

zdravotní pojišťovny. Výši úhrad zdravotních pojišťoven uvádí Číselník úhrad VZP - ZP, 

od kterého se odvíjí číselníky dalších pojišťoven. S platností od 1. 7. 2013 Svaz 

zdravotních pojišťoven ČR vydal „svou“ Metodiku SZP ČR k Číselníku zdravotnických 

prostředků SZP ČR, která nahrazuje platnou Metodiku VZP ČR vydanou k úhradovému 

katalogu VZP.  

U každého typu zdravotnického prostředku číselník uvádí konkrétní odbornost lékaře, 

který smí pomůcku předepsat. U některých typů pomůcek je možné předepsat pomůcku 

více odborníky (neurolog, rehabilitační lékař apod.). V případě potřeby souhlasu 

revizního lékaře je nutné vyplnit navíc „Žádanku o zvýšení úhrady“.64 

                                                 

63 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY. Zdravotnické prostředky. 2015. 

(online). (Datum citace: 12. 7. 2016). Dostupné z: http://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-

prostredky. 

64 KOCOUROVÁ, V. Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro handicapované. 3. 12. 2013. (online). 

(Datum citace: 14. 7. 2016). Dostupné z: http://www.alfabet.cz/pomucky-a-hracky/rehabilitacni-a-

kompenzacni-pomucky. 

http://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky
http://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky
http://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky
http://www.alfabet.cz/pomucky-a-hracky/rehabilitacni-a-kompenzacni-pomucky
http://www.alfabet.cz/pomucky-a-hracky/rehabilitacni-a-kompenzacni-pomucky
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Na poukaz lze předepsat pouze jednu položku uvedenou v Číselníku. V případě položky 

označené "Z" v poli ZVL (označení zvláštní položky), musí být každý poukaz potvrzen 

revizním lékařem VZP. Předepsat na poukaz lze pouze ZP, kterému byl přidělen 

sedmimístný kód VZP.  

Obrázek 8 vizualizuje, jaké náležitosti musí Poukaz vyplněný lékařem splňovat, resp. 

obsahovat:65 

 jméno a příjmení, číslo pojištěnce, adresu pojištěnce 

 kód zdravotní pojišťovny, u které je pacient registrován 

 kód ZP, pod kterým je předepisovaný ZP uveden v Číselníku 

 údaj o typu úhrady: plná úhrada pojišťovnou / částečná úhrada pojišťovnou / hradí 

pacient 

 diagnózu 

 podpis předepisujícího lékaře a datum vystavení poukazu 

 čitelný otisk razítka zdravotnického zařízení a jmenovky lékaře 

 vyplněné čestné prohlášení pojištěnce stvrzující nárok úhrady ZP z prostředků 

veřejného zdravotního pojištění 

                                                 

65 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY. Zdravotnické prostředky 

předepisované na poukaz. Metodika k Číselníku VZP – ZP, část P. 1. 1. 2011. (online). (Datum citace: 15. 

7. 2015). Dostupné z: http://pcsnnhodonin.cz/dokumenty/Metodika_PZT-791.pdf. 

http://pcsnnhodonin.cz/dokumenty/Metodika_PZT-791.pdf
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Obrázek 8: Náležitosti Poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku 

Zdroj: http://www.dmapraha.cz/static/jak-ziskat-pomucku 

Jestliže lékař předepíše zdravotnický prostředek, na jehož úhradě se podílí pacient, je 

lékař povinen na tuto skutečnost pacienta upozornit. 

Další důležité informace: 

Spoluúčast pacienta: Maximální úhrada Pojišťovny vychází ze základního provedení 

zdravotnického prostředku. Veškeré zdravotnické prostředky, které si pojištěnec sám 

vyžádá u lékaře, a nejsou indikovány zdravotní potřebou pacienta, se předepisují k úhradě 

pojištěnci s vyznačením "hradí nemocný" na Poukaze. 

ZP označené v Číselníku Z: K položkám, které jsou v Číselníku označeny písmenem Z, 

se vyjadřuje revizní lékař Pojišťovny. Schválení revizním lékařem znamená, že 

zdravotnický prostředek bude hrazen do výše částky uvedené v poli MAX. 

ZP označené v Číselníku R: Takto označené kódy lze použít pouze pro zdravotnické 

prostředky, které jsou v majetku zdravotní pojišťovny a byly poprvé zapůjčeny pojištěnci 

jako nové zdravotnické prostředky. 

http://www.dmapraha.cz/static/jak-ziskat-pomucku
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Užitná doba: Po uplynutí směrné doby užití nevzniká pojištěnci automaticky nárok na 

předpis nového zdravotnického prostředku na účet Pojišťovny. Rozhodnutí o jeho 

předepsání závisí na lékaři, u technických pomůcek na příslušné servisní organizaci, která 

posoudí technický stav a funkčnost dříve přiděleného prostředku uživateli.  

Dovoz zdravotnického prostředku na adresu pojištěnce a zaškolení nejsou hrazeny z 

prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

V souladu s platnou Smlouvou o výdeji zdravotnických prostředků je dodavatel povinen 

vydávat pojištěncům zdravotnické prostředky odpovídající poukazu vystavenému 

smluvním lékařem pojišťovny (především předepsané množství kusů, balení atd.). Výše 

požadované úhrady i doplatku pojištěnce musí vycházet ze skutečné ceny ZP pro 

konečného spotřebitele, a to i v případě, že tato cena bude nižší než maximální cena 

koncipovaná ke konečnému spotřebiteli (dále MFC) uvedená v Úhradovém katalogu VZP 

– ZP.66 

9.4.2 Role revizních lékařů v procesu schvalování individuálních cen ZP 

Roli revizních lékařů upravuje Zákon o veřejném zdravotním pojištění v § 42. 

Zdravotní pojišťovny kontrolují využívání a poskytování hrazených služeb a jejich 

vyúčtování zdravotní pojišťovně, a to z hlediska objemu a kvality, včetně dodržování cen 

u poskytovatelů a pojištěnců. 

Kontrolní činnost provádějí prostřednictvím informačních dat v rozsahu stanoveném 

zákonem a činností revizních lékařů. Další kontrolní činnost provádějí odborní pracovníci 

ve zdravotnictví způsobilí k revizní činnosti (dále jen "odborní pracovníci"). Zdravotní 

pojišťovny dále provádějí kontrolní činnost prostřednictvím přístupu do Centrálního 

úložiště elektronických receptů podle zvláštního zákona. 

Revizní lékaři posuzují odůvodněnost léčebného procesu se zvláštním zřetelem na jeho 

průběh a předepisování léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a 

zdravotnických prostředků, a na posuzování potřeby lázeňské léčebně rehabilitační péče 

jako součásti léčebné péče. Revizní lékaři a další odborní pracovníci dále kontrolují, zda 

                                                 

66 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY. Úhradový katalog VZP – ZP. 

Metodika. 1. 5. 2016. (online). (Datum citace: 15 7. 2016). Dostupné z: 

https://webevzp.blob.core.windows.net/media/Default/dokumenty/ciselniky/ostatni/metodika-981.pdf. 

https://webevzp.blob.core.windows.net/media/Default/dokumenty/ciselniky/ostatni/metodika-981.pdf
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a) poskytnuté hrazené služby odpovídají hrazeným službám vyúčtovaným 

zdravotní pojišťovně, 

b) byly vyúčtovány pouze ty výkony, léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní 

lékařské účely a zdravotnické prostředky, které je zdravotní pojišťovna povinna 

uhradit, 

c) rozsah a druh hrazených služeb odpovídá zdravotnímu stavu pojištěnce. 

Pokud kontrola prokáže neoprávněnost nebo nesprávnost vyúčtování hrazených služeb, 

zdravotní pojišťovna takové služby neuhradí. Pokud kontrola prokáže, že pojištěnci byl 

předepsán léčivý přípravek v rozporu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí Ústavu o 

výši a podmínkách úhrady a zdravotní pojišťovna tento léčivý přípravek poskytovateli 

lékárenské péče uhradila, má příslušná zdravotní pojišťovna právo na úhradu zaplacené 

částky za takový léčivý přípravek poskytovatelem, kde byl léčivý přípravek předepsán. 

Ke splnění úkolů uvedených v předchozích odstavcích jsou revizní lékaři a odborní 

pracovníci oprávněni vstupovat do zdravotnických zařízení. Výkon činnosti revizního 

lékaře a odborných pracovníků nesmí narušit prováděný léčebný výkon. Poskytovatel 

poskytuje zdravotní pojišťovně nezbytnou součinnost při výkonu kontroly, zejména 

předkládá požadované doklady, sděluje údaje a poskytuje vysvětlení. Přístup ke 

zdravotnické dokumentaci se umožňuje pouze revizním lékařům nebo odborným 

pracovníkům; tito pracovníci mají přístup ke zdravotnické dokumentaci pouze v rozsahu 

odpovídajícím kontrole. 

Revizní lékaři vykonávají kontrolní činnost především v oboru, ve kterém získali 

specializaci. 

Revizní lékaři vykonávají kontrolní činnost v pracovněprávním vztahu ke zdravotní 

pojišťovně, který je sjednáván na základě výběrového řízení. 

Revizní lékaři nesmějí vykonávat kontrolní činnost u poskytovatele, jehož jsou 

zaměstnanci, vlastníky, spoluvlastníky, provozovateli, členy statutárního orgánu, nebo 

kde se zřetelem na jejich vztah ke kontrolovaným osobám nebo k předmětu kontroly jsou 

důvodné pochybnosti o jejich nepodjatosti. Revizní lékaři jsou povinni bezprostředně po 

tom, co se dozví o skutečnostech nasvědčujících jejich podjatosti, oznámit to zdravotní 

pojišťovně, pro kterou vykonávají kontrolní činnost. 
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9.5   Kalkulace ceny zakázkového ZP 

V kapitole Kalkulace ceny zakázkového ZP se nejdříve zabývám obecně zákonnou 

úpravou pro oblast cenotvorby a definováním základních pojmů. Navazující podkapitoly 

pojednávají o důvodech a způsobech tvorby kalkulace cen ZP a způsobu stanovení 

hodinové sazby ze strany zdravotních pojišťoven. 

9.5.1 Zákon o cenách 

Na rozdíl od zdravotnických prostředků, kde není jejich cena deregulována, např. 

ortopedicko-protetické pomůcky sériově vyráběné, pro individuálně zhotovené 

výrobky platí, že je cena usměrňována úhradovými limity zdravotními pojišťovnami. 

Regulací cen se rozumí stanovení cen, mezí, ve kterých mohou být sjednávány, 

usměrňování výše cen nebo i stanovení postupu při sjednávání, uplatňování a vyúčtování 

cen nemovitostí, jejich částí a služeb spojených s jejich užíváním cenovými orgány.  

V České republice možnosti státní regulace cen cenovými nebo místními orgány upravuje 

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.67  

Zákon se vztahuje na uplatňování, regulaci a kontrolu cen výrobků, výkonů, prací a služeb 

(dále jen "zboží") pro tuzemský trh, včetně cen zboží z dovozu a cen zboží určeného pro 

vývoz. 

Cena se sjednává pro zboží vymezené názvem, jednotkou množství a kvalitativními a 

dodacími nebo jinými podmínkami sjednanými dohodou stran, popřípadě číselným 

kódem příslušné jednotné klasifikace, pokud tak stanoví zvláštní předpis (dále jen "určené 

podmínky"). Podle určených podmínek mohou být součástí ceny zcela nebo zčásti 

náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží, zisk, příslušná daň a clo.  

Dohoda o ceně je dohoda o výši ceny nebo o způsobu, jakým bude cena vytvořena za 

podmínky, že tento způsob cenu dostatečně určuje.  

 

 

 

                                                 

67 Zákon č. 526/1990 Sb., zákon o cenách. (online). (Datum citace: 15. 7. 2016). Dostupné z:   

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-526. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-526
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Způsoby regulace cen podle tohoto zákona jsou: 

a) stanovení cen (dále jen "úředně stanovené ceny") 

Úředně stanovené ceny jsou ceny určeného druhu zboží stanovené cenovými orgány jako 

maximální, pevné nebo minimální. Maximální cena je cena, kterou není přípustné 

překročit. Pevná cena je cena, kterou není přípustné změnit. Minimální cena je cena, 

kterou není přípustné snížit. 

Regulace formou maximální, pevné nebo minimální ceny platí pro všechny prodávající a 

kupující určeného druhu zboží. Pro uplatnění jednotlivých forem regulace cen mohou 

cenové orgány stanovit další věcné podmínky, včetně pravidel a postupů pro stanovení 

těchto cen, jejich změn a v případě nájmů nemovitostí nebo jejich částí a služeb spojených 

s jejich užíváním i způsob jejich sjednávání, uplatňování a vyúčtování. Cenové orgány 

mohou stanovit u stejného zboží souběžně maximální a minimální cenu. 

b) usměrňování vývoje cen v návaznosti na věcné podmínky (dále jen "věcné 

usměrňování cen") 

Věcné usměrňování cen spočívá ve stanovení podmínek cenovými orgány pro sjednání 

cen. Tyto podmínky jsou: 

 maximální rozsah možného zvýšení ceny zboží ve vymezeném období, nebo 

 maximální podíl, v němž je možné promítnout do ceny zvýšení cen určených 

vstupů ve vymezeném období, nebo 

 závazný postup při tvorbě ceny nebo při kalkulaci ceny, včetně zahrnování 

přiměřeného zisku do ceny. 

c) cenové moratorium 

Cenové moratorium je časově omezený zákaz zvyšování cen nad dosud platnou úroveň 

na trhu daného zboží. Stanoví jej nařízením vláda ČR. Lze jej stanovit nejdéle na dobu 

12 měsíců.  

9.5.2 Cenové rozhodnutí 2/13-FAR 

Seznam zdravotnických prostředků, pro které platí deregulované ceny je stanoven 

v Cenovém rozhodnutí 2/13-FAR. 

Toto rozhodnutí vydává Ministerstvo zdravotnictví podle § 2a odst. 1 zákona č. 265/1991 

Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, 
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a podle § 1 odst. 6 a § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

a na základě čl. III. odst. 4 cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví 3/2012/FAR, o 

regulaci cen zdravotnických prostředků. 

Cena výrobce zdravotnických prostředků na poukaz hrazených plně či částečně 

z veřejného zdravotního pojištění není regulována například u níže uvedených 

úhradových skupin (Tabulka 3): 

Tabulka 3: Příklady úhradových skupin, kde nejsou ceny regulovány 

04 ZP ortopedicko-protetické a ortopedická obuv 

04.01 ZP ortopedicko-protetické - pro hlavu a krk - sériově vyrobené 

04.02 ZP ortopedicko-protetické - pro trup - sériově vyrobené 

04.03 ZP ortopedicko-protetické - pro horní končetiny - sériově vyrobené 

04.04 ZP ortopedicko-protetické - pro dolní končetiny - sériově vyrobené 

04.05 ZP ortopedicko-protetické ochranné, korekční a stabilizační - sériově vyrobené 

04.06 ZP kompenzační - sériově vyrobené 

04.07 terapeutická obuv - sériově vyrobená 

Zdroj: vlastní 

Ministerstvo zdravotnictví reguluje ceny pro konečného spotřebitele veškerého zboží, 

které je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Jako způsob cenové regulace zboží je 

stanoveno věcné usměrňování ceny pro konečného spotřebitele. Protože však v seznamu 

deregulovaných zdravotnických prostředků jsou pouze sériové pomůcky, znamená to, že 

pro individuálně zhotovený zdravotnický prostředek je jasně stanoveno věcné 

usměrňování ceny. 

Věcné usměrňování ceny nařizuje FAR, zákon o cenách hovoří pouze obecně. Došlo ke 

změně metodiky s účinností od 1.7. 2013. V předcházejících cenových rozhodnutích FAR 

bylo zmiňováno, že individuálně zhotovené zdravotnické prostředky jsou regulovány 

maximální cenou a věcnou regulací ceny. V posledních dvou FAR už se jedná pouze o 

věcnou regulaci ceny.  

9.5.3 Sazebník maximálních časů 

Sazebník maximálních časů, dříve FOPTO, nyní i APZZP, vznikl na samém začátku 

spolupráce se zdravotními pojišťovnami. Jednalo se o dokument vydaný federací 

FOPTO, odborné společenství, které vytvořilo přehled individuálních výrobků 
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rozdělených do jednotlivých skupin. V Sazebníku byl deklarován maximální čas 

spotřebovaný na stavbu těchto výrobků. Tento způsob regulace byl přezvat ze 

zahraničí. Vychází z německého časového sazebníku, který byl první předlohou pro 

časový sazebník FOPTO, jenž byl v roce 2014 nahrazen sazebníkem APZZP a je 

uplatňován doposud. Spolu s věcným usměrněním ceny byl dostatečným regulativem, 

který jasně vymezoval maximální cenu zdravotního prostředku. 

Sazebník maximálních časů pro výrobu ortopedických pomůcek platí od roku 1992. 

9.5.4 Cenové kontroly a kalkulace cen 

Kalkulaci ceny a evidenci cen upravuje Vyhláška č. 450/2009 Sb., kterou se provádí 

zákon č. 526/1990 Sb., o cenách. Kalkulace ceny se zpracovává ve struktuře uvedené 

v příloze č. 1 této vyhlášky.  

Aktuálně platný Úhradový katalog VZP – ZP verze: PZT_983 s účinností k 1.7. 2016 

uvádí u kterých předem stanovených kódů diagnóz předloží výrobce příslušné zdravotní 

pojišťovně cenovou předkalkulaci, vyplněnou ve formuláři, jehož vzor je uveřejněn na 

webu VZP ZP. V předkalkulaci budou uvedeny položky dle sazebníku maximálních časů 

APZZP a VZP. 

Zdravotní pojišťovna VZP ČR vyžaduje vzor předběžné kalkulace. Svaz ostatních 

zdravotních pojišťoven má však svou Metodiku SZP ČR. FOPTO navrhovalo jednotnou 

metodiku, ale zatím nebyla jednání úspěšná. 

Předepsaný vzor tiskopisu pro předběžnou kalkulaci68, který je součástí Smlouvy o 

úhradě individuálně vyráběných ortopedicko-protetických pomůcek s VZP ČR, je uveden 

v Příloze č. 1 této bakalářské práce. Každý výrobce zakázkových ZP pak mý vlastní vzor 

pro tiskopis kalkulace, který závisí na programovém vybavení daného výrobce. Vzor 

tiskopisu kalkulace od vybraného výrobce zakázkových ZP je uveden v Příloze č. 2 této 

bakalářské práce. 

Poskytovatelé zdravotní péče jsou povinni kalkulovat své ceny podle svých ekonomicky 

oprávněných nákladů s přiměřeným (kalkulovaným) ziskem do maximální výše 25%. 

Podklady pro kalkulace cen, zpravidla za tři předchozí zdaňovací období, kontrolují 

                                                 

68 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA. Předběžná kalkulace na ortopedicko protetické pomůcky 

individuálně zhotovené. 2016. (online). (Datum citace: 18.8.2016). Dostupné z:    
https://webevzp.blob.core.windows.net/media/.../nova-proteza-orteza.xls 

https://webevzp.blob.core.windows.net/media/.../nova-proteza-orteza.xls
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cenové kontroly z příslušného útvaru Finančních ředitelství, od roku 2013 krajských 

finančních úřadů. Kalkulace cen a související ordinační ceníky jsou součástí cenové 

evidence, která je archivována společně s účetnictvím (daňovou evidencí). Právní úprava: 

zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MF č. 450/2009 

Sb., kterou provádí zákon o cenách, cenový předpis MZ ČR 1/2011/DZP.69 

Kalkulace cen 

Jde o nástroj při kontrole věcně usměrňovaných cen spočívající ve stanovení podmínek 

cenovými orgány pro sjednávání cen a při kontrole oprávněných ekonomických nákladů 

a výše přiměřeného zisku.  

U věcného usměrňování cen jsou základními podmínkami:  

 maximální rozsah možného zvýšení ceny zboží ve vymezeném období (např. 

neúměrným zvýšením přiměřeného zisku, a to u jedné kontrolované osoby při 

porovnání několika roků jdoucích po sobě nebo např. u jedné kontrolované 

osoby v porovnání s jinými kontrolovanými osobami),  

 maximální podíl, v němž je možné promítnout do ceny zvýšení cen určených 

vstupů ve vymezeném období (např. otázka přiměřenosti vykázaných nákladů 

apod.),  

 závazný postup při tvorbě ceny nebo při kalkulaci ceny včetně zahrnování 

přiměřeného zisku do ceny.  

Tento způsob regulace cen platí pro všechny prodávající určeného druhu zboží.  

Každá cena zboží na trhu by se měla vždy rovnat souhrnu oprávněných ekonomických 

nákladů a přiměřeného zisku po připočtení veškerých daní, cel a poplatků, v souladu se 

směrnicí Evropského Parlamentu a Rady č. 98/6/ES, ze dne 16. února 1998, o ochraně 

spotřebitele při označování výrobků nabízených spotřebiteli.  

Ekonomicky oprávněné náklady 

Za ekonomicky oprávněné náklady by měly být vždy považovány náklady na pořízení 

příslušného množství přímého materiálu, mzdové a ostatní osobní náklady, technologicky 

nezbytné přímé a nepřímé náklady a náklady oběhu. Při posuzování těchto nákladů by 

                                                 
69 ŠUSTA, J. Kalkulace. Dual, ekonomické, účetní a organizační poradenství. 2016. (online). (Datum 

citace: 16. 7. 2016). Dostupné z: http://www.dualpce.cz/index.php?nid=8508&lid=cs&oid=1678839. 

http://www.dualpce.cz/index.php?nid=8508&lid=cs&oid=1678839
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mělo být vycházeno z dlouhodobých hledisek hospodářské činnosti, s přihlédnutím ke 

zvláštnostem příslušného zboží. Posuzování výše těchto nákladů analyzují cenové 

kontrolní orgány především z poskytnutých účetních dokladů. Vždy je nutno důsledně 

rozlišovat ekonomicky oprávněné a ekonomicky neoprávněné náklady, které nelze 

zahrnovat do příslušné cenové kalkulace. Výčet neoprávněných ekonomických nákladů 

stanoví prováděcí cenové předpisy. Tento okruh bývá v poslední době rozšiřován, bylo 

do něho zařazeno např. poskytování sponzorských a jiných obdobných darů apod.  

Důležitou skutečností, která by měla být uvedena ve struktuře kalkulace ceny u zboží 

podléhajícího věcnému usměrňování cen, je u nepřímých nákladů u pronajatého majetku 

i výše nájemného, což je například důležitá složka výpočtu ceny vodného a stočného, kdy 

výše nájemného přímo úměrně ovlivňuje výši ceny vodného a stočného. V dané 

souvislosti je nutno upozornit, že prostředky z takového nájemného nelze účelově použít 

na jiné oblasti hospodaření, nýbrž pouze na stanovený účel, pro který je nájemné 

vybíráno, tedy pouze na vodohospodářské účely.  

Přiměřený zisk 

Přiměřený zisk by měl být ziskem spojeným s výrobou a prodejem příslušného zboží, 

který odpovídá obvyklému zisku dlouhodobě dosahovanému při srovnatelných 

ekonomických činnostech. Tento zisk by měl zajišťovat přiměřenou návratnost použitého 

kapitálu v přiměřeném časovém období. Pochybnosti kupříkladu vyvolává, pokud tento 

zisk dosahuje mnohonásobné výše oproti předchozímu srovnatelnému období. 

Každá struktura cenové kalkulace musí jednoznačně vyjádřit strukturu konečné ceny, 

tedy strukturu ekonomických nákladů a přiměřeného zisku. Vždy by měla být vyjádřena 

v souladu s ekvivalenty, na základě nichž se cena vypočítává. Vždy je nutno odlišit 

všechny neoprávněné ekonomické náklady, které bývají započítávány do ceny a jejichž 

započtení by mělo vždy znamenat porušení cenových předpisů. 70  

                                                 

70 VOTAVA, J. Nové prováděcí předpisy k zákonu o cenách. 12. 5. 2010. (online). (Datum citace: 14. 7. 

2016).  Dostupné z: http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d9790v12663-nove-provadeci-

predpisy-k-zakonu-o-cenach/. 

http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d9790v12663-nove-provadeci-predpisy-k-zakonu-o-cenach/
http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d9790v12663-nove-provadeci-predpisy-k-zakonu-o-cenach/
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9.5.5 Způsob stanovení smluvních cen a hodinových sazeb zakázkových ZP 

Ceny jsou stanovovány v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. (Zákon o cenách) v režimu 

věcného usměrnění cen (dle 3/2012 FAR), dle smluv se zdravotními pojišťovnami, v 

souladu se Sazebníkem maximálních časů APZZP a schválené hodinové zúčtovací sazby. 

Hodinová zúčtovací sazba, kterou pojišťovna výrobcům zakázkových ZP chce 

maximálně dát, popírá pravidla daná zákonem o cenách pro věcně usměrňované ceny, 

kdy hodinová sazba vlastních nákladů je vypočtena z údajů, které vyplývají z účetnictví 

dané firmy. 

Hodinová sazba vlastních nákladů se nerovná hodinová zúčtovací sazba (v kalkulaci je 

uvedeno výše nákladů hodinové sazby. Jedná se tedy o sazbu dohodou a to jednostrannou, 

systémem „ber neber“. Vzor pro výpočet hodinové zúčtovací sazby je uveden v Příloze 

č. 3 této bakalářské práce. 

9.5.6 Způsob tvorby kalkulace 

Postup tvorby předkalkulace a kalkulace ceny vyplývá ze základního výrobního procesu 

platného pro výrobu zakázkových ZP. Tento proces je schematicky vizualizován na 

obrázku 9. 

 

Obrázek 9: Proces výroby a s tím související tvorba kalkulací ceny ZP 

Zdroj: vlastní 
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Proces zahrnuje následující kroky: 

1. Příjem pacienta a tvorba objednávky - v minulosti dodavatel nebyl povinen vést 

evidenci vybraných zdravotnických pomůcek, doporučení číslovat zdravotnické 

pomůcky platí až od podpisu smlouvy s VZP ČR s účinností od 1. 1. 2015.  

2. Vytvoření předběžné cenová kalkulace: výpočet maximální ceny ZP  

3. Revizní lékař – posouzení nároku na navrhovanou pomůcku, její ceny. Tento 

postup platí od 1. 7. 2005, do této doby bylo nutné schvalovat ZP revizním 

lékařem pouze v případě výroby speciální protézy. Důvodem byly zřejmě velké 

cenové rozdíly mezi stejnými druhy pomůcek vyráběných různými protetickými 

pracovišti, i když maximální časy – stanovené mezi FOPTO a zdravotními 

pojišťovnami byly jednotné.  

4. Výroba pomůcky – do hodnoty maximálně schválené ceny dle předkalkulace 

5. Pacient potvrdí převzetí ZP podpisem a obdrží Prohlášení o zdravotnickém 

prostředku dle zákona č. 22/97 Sb. 

6. Výdejka – tj. soupis použitých materiálů a komponentů, který je součástí konečné 

kalkulace (pro zdravotní pojišťovny i účetnictví) 

7. Vytvoření kalkulace ceny ZP 

Základní kalkulační vzorec se počítá z předešlého uzavřeného účetního roku, vychází se 

z nákladů pro výpočet hodinové sazby výrobce. Pro kalkulaci výrobků je tedy důležitý 

sazebník maximálních časů APZZP a stanovená hodinová zúčtovací sazba bez DPH. 

Kalkulace ceny ZP potom vypadá následovně: 

 

Výrobní čas – doba strávená zhotovením pomůcky  

Hodinová zúčtovací sazba – vychází z nákladů oddělení na jednu hodinu včetně zisku  

Materiál – materiál a komponenty spotřebované při výrobě  

DPH – Podle sazby, kterou je zařízení povinno používat (15% nebo 0% u nulové zúčtovací 

sazby). 
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Pokud se zaslaná předkalkulace s finální kalkulací liší, byť i o korunu, pojišťovna 

kalkulaci protetickému pracovišti uhradí do výše předběžné cenové kalkulace. V případě 

změny ceny, především v případě navýšení z důvodu změn použitých materiálů a 

komponentů, je nutné žádat o změnu a to formou nové předkalkulace. 

Firmy dodávající polotovary a komponenty, jsou registrované na SÚKL a je možné 

používat jejich díly a polotovary k výrobě zakázkových ZP. Protetická pracoviště mající 

uzavřenu Smlouvu o dodání dílů a polotovarů, jejíž součástí je příloha stanovující Seznam 

zaevidovaných komponentů pro stavbu ZP, udávají v rámci tvorby předkalkulace/ 

kalkulace ceny jednotlivých dílů/polotovarů. Pojišťovna tak může kontrolovat výši cen 

jednotlivých komponentů v předkalkulačním a konečném vzorci pro výpočet ceny 

výrobku. Tuto informaci obsahuje také Prohlášení o zdravotnickém prostředku dle Z. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. 

9.5.7 Účtování daně z přidané hodnoty 

Výpočet DPH u ZP představovala v posledních dvou letech velmi spornou oblast při 

fakturování ZP. V době fungování státní výroby a existence zdravotních výdejen tyto 

entity neplatily DPH a nerozlišovaly se ani protetické výroby.  Protetiky jsou plátci DPH 

(dle zákona o cenách). V kalkulačním vzorci nákladů hodinové sazby výrobců měly mít 

vyčíslenou výši DPH.  

Ve smlouvách se zdravotními pojišťovnami se výše DPH neuvádělo s tím, že kalkulace 

cen vycházela pouze z kalkulačního modelu obsahujícího jednotlivé oprávněné položky 

a jejich výši či součet, ve které mohou být v ceně zboží zahrnuty - jde o způsob kalkulace 

ceny nikoli o cenu zboží jako takovou. Sama VZP ČR dodala návod jak k údaji dospět, 

přičemž z něj vyplynulo, že neobsahuje a ani nemůže obsahovat DPH. To se pak povinně 

přičítá (dle zákona o DPH) až k ceně zboží jako takového. Bez ohledu na to byla to právě 

VZP ČR, kdo usiloval o změnu ustálené praxe.  

Z povahy jednotlivých položek kalkulačního vzorce pak dovozuji, že DPH není zahrnuta 

ani pod žádnou z jednotlivých položek a lze tak uzavřít, že dohodnutý kalkulační vzorec 

pro tvorbu cen DPH nezahrnuje.  

Tímto způsobem fungoval již dlouhou dobu prakticky celý sektor výrobců ortopedicko-

protetických pomůcek, mělo by se dovodit, že mezi VZP ČR a sektorem existuje ustálená 

obchodní praxe v tom, že tato praxe jako obchodní zvyklost měla být brána v úvahu při 

posuzování jednotlivých práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu mezi 
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výrobci a VZP ČR, pakliže se nepříčí smlouvě nebo textu zákona (§ 264 odst. 1 

obchodního zákoníku).  

DPH se nadále připočítává k celkové ceně produktu až při tvorbě ceny pro konečného 

spotřebitele a teprve z takto získané ceny ZP budeme kalkulovat jeho úhradu ze 

zdravotního pojištění. 

  

9.6   Úhrada zakázkového ZP ze strany pojišťovny 

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění mimo jiné upravuje režimy 

úhrady zdravotnických prostředků a také řízení o stanovení maximální ceny a řízení o 

stanovení výše a podmínek úhrady.  

9.6.1 Režimy úhrad zdravotnických prostředků 

V současnosti jsou zdravotnické prostředky v užším slova smyslu („pomůcky“) hrazeny 

v několika režimech zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. 

Zdravotnické prostředky jsou vykazovány a hrazeny: 

- v režimu poukazů  

- v rámci výkonů nad rámec bodové hodnoty (zvlášť účtovaný materiál, dále ZÚM),  

- jsou zahrnuty do bodové hodnoty výkonu (PMAT),  

- případně agregovány do ošetřovacího dne  

- agregovány do větších úhradových celků (případový paušál – DRG, globální paušál). 

9.6.2 Úhradový katalog 

Úhradový katalog VZP – ZP pro Poukaz a ZÚM je základním dokumentem, podle 

kterého se řídí výrobce zakázkových ZP, pokud chce od zdravotní pojišťovny uhradit 

cenu vyrobené ortopedicko-protetické pomůcky. Součástí Úhradového katalogu jsou 

závazné metodiky k poskytování ZP, odpovídající specifikaci dané skupiny, seznam 

výrobců ZP, seznam profesních omezení a seznam použitých zkratek. 

Úhradový katalog definuje výši úhrad pro nové individuální zdravotnické prostředky, tak 

pro jejich opravy a úpravy. Opravy – jsou předepisovány v případě poškození funkčních 
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částí pomůcky opotřebením nebo neúmyslným poškozením vyplývajícím z používání 

pomůcky. Dle občanského zákoníku je záruční doba na díly u individuálně zhotovované 

pomůcky 24 měsíců od jejího vydání. Oprava je návrat pomůcky do funkčního stavu bez 

změny její konstrukce, nejedná se o modernizaci pomůcky. Úpravy – jsou předepisovány 

v případě změn na těle pacienta, při kterých je nutné přizpůsobit pomůcku. 

Svaz zdravotních pojišťoven SZP ČR také pravidelně vydává Metodiku k Číselníku 

zdravotnických prostředků SZP ČR. Tato metodika nahrazuje platnou Metodiku VZP ČR 

vydanou k Úhradovému katalogu VZP - ZP ve skupinách, které jsou rozdílně upraveny.71 

Metodika SZP ČR je obecně „přísnější“ než metodika VZP ČR. 

Rozdíl u zdravotních pojišťoven je např. u trupových ortéz, kdy revizi VZP nevyžaduje, 

ostatní zdravotní pojišťovny ano. Paradoxem je, že se v mnoha případech jedná o úrazové 

stavy, kdy se pomůcka musí co nejdříve pacientovi aplikovat v zařízeních nemocničního 

typu a dodatečně je nutné žádat o revizi a odsouhlasení revizním lékařem. I přes nelogiku 

této věci ostatní pojišťovny na tom (vyjma VZP) trvají. 

V Číselníku jsou vyjmenovány pod jednotlivými kódy pomůcky, které pojišťovna hradí 

plně nebo zčásti. V Číselníku jsou uvedeny zdravotní pomůcky, které pojišťovna hradí 

za účelem: 

 pokračování v léčebném procesu 

 podpoření stabilizace zdravotního stavu pojištěnce, jeho výrazného zlepšení či 

vyloučení jeho zhoršení 

 kompenzace nebo zmírnění následků zdravotní vady včetně náhrady nebo 

modifikace anatomické struktury nebo fyziologického procesu 

Pojišťovna hradí vždy zdravotnický prostředek v základním provedení nejméně 

ekonomicky náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení. Cenu 

ekonomicky nejméně náročné varianty zdravotnického prostředku zjišťuje zdravotní 

pojišťovna průzkumem trhu.  

                                                 

71 SVAZ ZDRAVOTNICKÝCH POJIŠŤOVEN ČR. Metodika SZP ČR k Číselníku zdravotnických 

prostředků SZP ČR. Verze 2.0. 1. 3. 2015. (online). (Datum citace: 16. 7. 2016). Dostupné z: 

http://www.szpcr.cz/pzt/2015/M150301.pdf. 

http://www.szpcr.cz/pzt/2015/M150301.pdf
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Úhrada typu pomůcek, neuvedených v Úhradovém katalogu, důležitých při stabilizaci 

hendikepu (zdravotní postižení je již trvalého charakteru, pomůcka umožňuje integritu do 

vnějšího prostředí, usnadňuje zdravotně postiženým běžný život v domácnosti nebo v 

povolání), spadá do sociální sféry. 

9.6.3 Úhradový limit 

Zdravotnické prostředky uvedené v oddílu C přílohy č. 3 se ze zdravotního pojištění hradí 

ve stanovené výši a za podmínek stanovených v příloze – tzn. je stanoven tzv. úhradový 

limit. Příloha č. 3 definuje seznam zdravotnických prostředků nehrazených z prostředků 

zdravotního pojištění a seznam zdravotnických prostředků hrazených z prostředků 

zdravotního pojištění se ortopedicko-protetické výroby týkají zejména tyto skupiny: 5 

ortopedicko-protetické pomůcky individuálně zhotovené a 16 obuv ortopedická. 

Oddíl C této přílohy řeší systematiku úhradového katalogu a definuje seznam 

zdravotnických prostředků hrazených z veřejného zdravotního pojištění při poskytování 

ambulantních služeb. Současně tak definuje limity pro výši úhrady jednotlivých 

zdravotnických prostředků a časové omezení pro jejich předepisování. Tabulka 4 

obsahuje ukázku výše úhrady pro vybrané ZP. 

Tabulka 4: Vybrané zdravotnické prostředky a výše jejich úhrady 

Položka Skupina Název druhu (typu) 

zdravotnického 

prostředku 

Omezení Limitace 

výše úhrady 

168 16 obuv ortopedická dětská - 

individuálně zhotovená 

max. 3 páry za rok; po 

předepsání REH, 

ORT,ORP a po schválení 

revizním lékařem 

100 %; max. 

6.000 Kč za 3 

páry 

169 16 obuv ortopedická dětská - 

sériově vyráběná 

max. 3 páry za rok; po 

předepsání REH, 

ORT,ORP a po schválení 

revizním lékařem 

100%; max. 

3.000 Kč za 3 

páry 

170 16 obuv ortopedická - 

individuálně zhotovená - 

jednoduchá 

max. 1 pár za 2 roky; po 

předepsání REH, ORT, 

ORP 

50% 
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171 16 obuv ortopedická - 

individuálně zhotovená - 

složitější a velmi složitá 

max. 1 pár za 2 roky; po 

předepsání REH, ORT, 

ORP 

90% 

172 16 obuv pro diabetiky max. 1 pár za 2 roky; po 

předepsání DIA a po 

schválení revizním 

lékařem 

100%; max. 

1.000 Kč za 1 

pár 

173 16 vložka ortopedická - 

individuálně zhotovená 

max. 1 pár za rok; po 

předepsání REH, ORT, 

ORP 

100 %; max. 

100 Kč za 1 

pár 

174 16 vložka ortopedická - 

individuálně zhotovená - 

dětská 

max. 2 páry za rok; po 

předepsání REH, ORT, 

ORP 

100 %; max. 

600 Kč za 2 

páry 

175 16 vložka ortopedická - 

speciální 

max. 2 páry za rok; po 

předepsání REH, ORT, 

ORP 

80% 

Zdroj: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48 (upraveno) 

Symboly úhradových limitů 

A - Úhrada ve výši ceny pro konečného spotřebitele ZP v provedení nejméně ekonomicky 

náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení (dále jen „ekonomicky 

nejméně náročná varianta“); cenu ekonomicky nejméně náročné varianty zdravotnického 

prostředku zjišťuje zdravotní pojišťovna průzkumem trhu. 

B - Úhrada ve výši ceny ekonomicky nejméně náročné varianty celého systému složeného 

ze zdravotnických prostředků skupiny č. 3 tohoto oddílu. 

Například pokud je ZP zařazen do Úhradového katalogu s maximální úhradou z 

veřejného zdravotního pojištění ve výši 75% z ceny ke konečnému spotřebiteli, 

Pojištěnec se tedy na této ceně spolupodílí doplatkem ve výši nejméně 25%. V 

Úhradovém katalogu je uvedena v poli MFC, v poli MAX (maximální úhrada VZP) je 

uvedena 75% maximální úhrada z veřejného zdravotního pojištění vypočtená z ceny ke 

konečnému spotřebiteli.72   

                                                 

72 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY. Úhradový katalog VZP – ZP. 

Metodika. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48
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10   Vlastní průzkum 

 

10.1 Srovnání způsobu úhrad zakázkových ZP s Německem   

Mezinárodní srovnání úhrad individuálně zhotovených zdravotních prostředků není 

jednoduché, neboť definování jednotlivých veličin není ve všech zemích stejné a podobné 

termíny vždy nemívají shodný význam. Systémy nejsou fixní, podléhají stálým změnám.  

Německé zdravotnictví je pojato jako projev sociální solidarity společnosti svými 

potřebnými členy. Každý na tuto solidaritu přispívá formou pojistného a má nárok na 

poskytnutí péče ve stanoveném rozsahu. I v tomto systému existuje prostor pro soukromý 

sektor ve financování zdravotní péče (komerční pojišťovny).  

České zdravotnictví náleží k evropskému pluralitnímu zdravotnictví, založenému na 

zákonném zdravotním pojištění a smluvních vztazích mezi veřejnými zdravotními 

pojišťovnami a poskytovateli péče od státních zdravotnických zařízení, nestátních 

zdravotnických zařízeních až po soukromě pracující lékaře. Systém zdravotnictví se ve 

svých základních charakteristikách velmi blíží modelu německému.73 

V Německu jsou úhrady zdravotnických prostředků řešeny na principu kolektivního 

rozhodování, které se odehrává mezi zástupci zdravotních pojišťoven, svazu nemocnic, 

odborné lékařské veřejnosti a odborných společností. Tyto zájmové skupiny jsou součástí 

sdružení, na jehož půdě probíhá mezi jednotlivými účastníky jakési dohadovací řízení 

pod dohledem ministerstva zdravotnictví. Výsledkem je stanovení úhradového rámce, 

který definuje potřebu různých druhů zdravotnických prostředků pro pacienty s různým 

typem postižení. Vedle toho existuje databáze zdravotnických prostředků, z nichž si 

předepisující lékaři vybírají konkrétní zdravotnický prostředek podobně jako u nás z 

číselníku VZP.74 

                                                 

73 FOUSKOVÁ, H. Systémy zdravotní péče ve vybraných zemích a jejich srovnání se systémem zdravotní 

péče v České republice. Atestační práce. Masarykova univerzita v Brně. 2003. (online). (Datum citace: 13. 

7. 2016). Dostupné z: 

https://is.muni.cz/el/1451/podzim2014/bp1167/um/FIN_ZDR_PECE/Modely_10995t_1_.pdf. 

74 NOVOTNÝ, T. Další dějství hledání ideální formy úhrady ZP. Medical Tribune 15/2015, 17. 7. 2015. 

(online). (Datum citace: 14. 7. 2016). Dostupné z: http://www.tribune.cz/clanek/36696-dalsi-dejstvi-

hledani-idealni-formy-uhrady-zp. 

https://is.muni.cz/el/1451/podzim2014/bp1167/um/FIN_ZDR_PECE/Modely_10995t_1_.pdf
http://www.tribune.cz/clanek/36696-dalsi-dejstvi-hledani-idealni-formy-uhrady-zp
http://www.tribune.cz/clanek/36696-dalsi-dejstvi-hledani-idealni-formy-uhrady-zp
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Celou oblast v německém právu upravuje Sociální zákoník SGB V.75 Sociální zákoník 

reguluje preventivní úkony a diagnostiku do podrobnosti, přesto však ponechává mnoho 

dalších úprav na Spolkovém výboru lékařů a zdravotních pojišťoven. Tento výbor má 

velký prostor pro definování katalogu výkonů pro léčebná, diagnostická a terapeutická 

opatření. Rozsah katalogu výkonů je značný a sahá od všeobecného tělesného vyšetření 

u lékaře přes návštěvy pacientů doma, přípravu k porodu doprovod umírajících, 

chirurgické zákroky až po laboratorní služby.76  

Úhradu ZP ze zákonného zdravotního pojištění upravuje § 33 a 34 SGB V. ZP zahrnují 

předměty jako protézy, brýle, naslouchadla, apod. Stejně jako u léčebných prostředků 

(tzn. nelékařské vyšetření) mají zdravotně pojištění nárok na pomůcky, pokud nejsou 

negativním seznamem příslušného ministerstva vyloučeny z katalogu výkonů - § 33 a 34 

SGB V. Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí explicitně vyloučilo pomůcky 

s malým nebo chybějícím terapeutickým užitkem. Nejvyšší svazy zdravotních pojišťoven 

vydávají katalog ZP, který mimo jiné obsahuje následující: 

- Právní popis pojištěných, kteří mají nárok na refundaci (úhradu) nákladů na ZP 

pojišťovnou 

- Abecední seznam všech ZP  

- Seznam ZP, které mohou být k dispozici na účet zdravotního pojištění. 

Seznam ZP představuje pozitivní seznam služeb, které mohou být vyžadovány na náklady 

zákonného zdravotního pojištění. Rozhodnutí o přijetí ZP na pozitivní seznam činí 

výhradně spolkové svazy zdravotních pojišťoven. Do roku 1997 nebylo explicitní 

vyloučení služeb možné. 77  

Zdravotní pojišťovny v Německu jsou ze zákona povinny poskytovat každému 

postiženému pomůcky tak, aby splňovaly tři kritéria: dostatečně, účinně a ekonomicky. 

Pro pacienta není stanoven limit spotřeby, pouze doporučená množství, která mohou být 

individuálně překročena nebo nevyčerpána. Spotřebu nad doporučené množství musí 

                                                 

75
 BAUCHE,M., GREITEMANN,B., LOTZ,K.J., WITTELMEIER,W. Rahmenbedingungen und 

Strukturen der Technischen orthopäddie in Deutschland, 1. Auflage 2014, Dortmund, ISBN-978-3-

9813221-3-2.  

76 INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY. Sborník IZPE č. 5/2004. Prosinec 2004. 

Německo I. (online). (Datum citace 20.8.2016). Dostupné z: https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/511-

nemecko-i-zdravotnisystemzdravotnistavobyvatelstva.pdf 

77 INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY. Sborník IZPE č. 5/2004. Německo I.  

https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/511-nemecko-i-zdravotnisystemzdravotnistavobyvatelstva.pdf
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/511-nemecko-i-zdravotnisystemzdravotnistavobyvatelstva.pdf
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pacient a předepisující lékar medicínsky zdůvodnit – musí být schváleny pokladnou 

(zdravotní pojišťovnou). Zdravotní pojišťovny nicméně někdy uzavírají s poskytovali 

služeb smlouvy o určitém průměrném paušálu. To znamená, že poskytovatel obdrží za 

každého pacienta určitou finanční částku měsíčně od zdravotní pojišťovny. Tato částka 

je vypočtena jako průměrná výše „pro průměrného pacienta“. To platí pouze pro 

poskytovatele – paušály nemají s konkrétními individuálními pacienty nic společného, 

nesmějí mít negativní vliv na pacienta. Zdravotní pojišťovny vycházejí při výpočtu 

paušální částky z toho, že poskytovatel má pacienty, kteří mají různou potřebu. Tyto 

potřeby jsou pro účely výpočtu paušálu zprůměrovány. Tomuto způsobu zajištění 

pomůcek říkají systém solidarity a obecně platí i pro protetiku. 

Úhrady péče smluvních lékařů jsou určeny dvěma hlavními faktory. Za prvé zdravotní 

pojišťovny poskytují celkovou úhradu Spolku lékařů pojišťoven pro všechny smluvní 

lékaře pojišťovny. Tato celková platba je obvykle sjednávána jako paušál na hlavu na 

pojištěnce. Paušály na hlavu, které se liší mezi zdravotními pojišťovnami (a to jak mezi 

spolkovými zeměmi, tak v rámci jedné spolkové země), hradí každý výkon smluvních 

lékařů pojišťoven všech odborností. Za druhé Spolky smluvních lékařů musejí tuto 

celkovou úhradu rozdělit mezi své členy podle Jednotných oceňovacích měřítek (EBM) 

a podle vlastních Měřítek rozdělení honorářů (HVM).78 

Další zákonné normy, které se danou oblastí souvisí, jsou Zákon o zákonném zdravotním 

pojištění (GKV), který upravuje podmínky uzavírání zákonného zdravotního pojištění a 

Zákon o medicínských produktech (MPG), který upravuje schvalování medicínských 

produktů na německý trh. 

10.2 Hlavní odlišnosti systémů 

Hlavní odlišnosti systémů se projevují zejména v těchto aspektech: 

- V intenzitě zapojení pacientských organizací a odborných zdravotních pracovníků 

do vyjednávání o způsobu úhrad ZP, v Německu funguje silnější princip 

kolektivního vyjednávání  

- V intenzitě a formách státních zásahů 

                                                 

78 BARTÁK, M., HORÁKOVÁ, P. Německé zdravotnictví - na západní frontě klid. 21. 4. 2006. (online). 

(Datum citace 20.8.2016). Dostupné z: http://zdravi.euro.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-

zdn/nemecke-zdravotnictvi-na-zapadni-fronte-klid-172419  

http://zdravi.euro.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/nemecke-zdravotnictvi-na-zapadni-fronte-klid-172419
http://zdravi.euro.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/nemecke-zdravotnictvi-na-zapadni-fronte-klid-172419
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- V rozsahu přímé finanční účasti pacientů za spotřebované služby 

- Ve způsobu úhrad nákladů poskytovatelům zdravotnických služeb 

Velmi blízký v obou zemích je naopak princip solidarity a systém zdravotnictví, který se 

v České republice ve svých základních charakteristikách velmi blíží modelu německému. 

Žádná země není se svým systémem zdravotní péče spokojena. Všechny tíží rostoucí 

finanční nároky související s prudkým rozvojem medicínských technologií. Reformy 

zdravotní péče jsou ovlivňovány krátkodobými politickými zájmy.  
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11   Výsledky 

 

Kapitola Výsledky shrnuje mé vlastní poznatky z prozkoumání aktuální právní úpravy, 

diskuse se zástupci protetik i zástupci pojišťovny o aktuálním stavu v oboru ortopedická 

protetika a to v návaznosti na předcházející kapitoly a problematické oblasti.  Následující 

odstavce shrnují základní oblasti, ve kterých by mělo, dle mého názoru, dojít ke změnám. 

Nový způsob komunikace mezi zúčastněnými stranami a sběr dat 

V některých případech je komunikace mezi zúčastněnými stranami spíše jednostranná, a 

to zejména ve vztahu zdravotní pojišťovna a protetické pracoviště. Jedná se především o 

případy, které se týkají podepisování smluv s nestátními zdravotnickými zařízeními o 

poskytování zdravotní péče a návrhu výše hodinové zúčtovací sazby. 

Výrobci zakázkových ZP mají buď příliš mnoho informací a problém je přehlcení 

systému necílenými informacemi, nebo naopak mají některých informací málo. Také je 

rozdíl v tom, jaké informace mají jednotlivé části systému (malé vs. velké nemocnice). 

„Technologie máme, máme zkušené lidi, ale málo lidí, kteří zpracovávají data. Cílem je 

zajistit dobrý kontakt mezi jednotlivými stranami, nestátním zdravotnickým zařízením a 

ostatními zdravotnickými zařízeními“, říká zástupce protetického pracoviště, se kterým 

jsem danu problematiku diskutovala. Proto by bylo účelné navrhnout rychlejší způsob 

komunikace mezi odbornými lékaři, zástupci pojišťoven, včetně revizních lékařů, a 

ortotiky-protetiky, především s ohledem na zajištění co nejrychlejšího vybavení pacienta 

vhodnou pomůckou, resp. aby pacient dostal pomůcku včas a v provedení zohledňujícím 

jeho aktuální zdravotní stav.  

Nová metodika pro výpočet kalkulace / předkalkulace 

Zdravotní pojišťovna VZP ČR vyžaduje vzor předběžné kalkulace. Svaz ostatních 

zdravotních pojišťoven má však svou Metodiku SZP ČR. FOPTO navrhovalo jednotnou 

metodiku, ale zatím nebyla jednání úspěšná. Kdyby existoval jeden standard na trhu, 

jednalo by se o zjednodušení administrativní zátěže pro výrobce zakázkových ZP. 

Nutnost tvorby předkalkulací a čekání na schválení ceny zakázkového ZP oddaluje jeho 

faktickou výrobu a tedy vybavení pacienta potřebnou pomůckou. Situace na trhu si však 

tuto skutečnost vyžádala. Ideální by byl návrat k původnímu řešení, kdy se předkalkulace 

nemusely vytvářet.  
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Nový způsob vytváření průměrné výše sazby a hodinové zúčtovací sazby 

Součástí každého podnikání je vytváření správných cen. Mělo by dojít k nápravě a 

průměrná výše sazby (tj. kalkulační hodinová zúčtovací sazba bez DPH) by se měla 

počítat dle Zákona o cenách a jeho ustanovení o věcně usměrňovaných cenách.  Je 

nezbytné zohlednit vlastní náklady firmy, které vychází z účetních dat a jsou tedy 

nezpochybnitelné. Nejedná se o výpočet průměrné výše hodinové sazby dle vlastních 

nákladů, ale o průměrnou výši hodinové sazby smluvní. V poslední době se diskutuje 

zavedení tzv. maximálních cen pro všechny ZP. Pro výrobu protéz již nyní lze 

konstatovat, že platí dvojí regulace: maximální hodnota ceny pomůcky a schválená 

předkalkulace pomůcky, která se nesmí překročit. Zavedením maximálních cen pro 

všechny ZP by znamenalo zavedení dvojí regulace. Je sice vypočtena každou protetikou 

dle skutečných nákladů, ale zdravotní pojišťovny toto v plné míře neakceptují. Důvodem 

je, že si vypočetli pro dané kraje průměrnou hodinovou výši sazby, částku, do které jsou 

ochotni výši maximální hodinové sazby akceptovat. 

Obecně lze konstatovat, že zdravotní pojišťovny, vystupující jako samostatné 

ekonomické subjekty, si na základě jednání s výrobci zdravotnických pomůcek 

dojednávají smluvní výše hodinových zúčtovacích sazeb. Hodinová zúčtovací sazba pro 

VZP ČR již nebyla vzata jako „norma“ bez ohledu na inflační vlivy či předkládání 

kalkulace nákladů hodinové sazby vypracovaného za uzavřené předcházející účetní 

období. Z tohoto důvodu je u stejných výrobků částka uplatněná za hodinovou zúčtovací 

sazbu u různých zdravotních pojišťoven odlišná. Různé hodnoty hodinových sazeb, které 

jsou v současné době uplatňovány v cenách za dodané zdravotnické prostředky vůči 

jednotlivým zdravotním pojišťovnám, jsou odvislé od smluvních hodnot, které jsou pro 

dané období se zdravotními pojišťovnami uzavřeny. 

Transparentní způsob uzavírání smluv s novou protetikou  

Pojišťovny by měly zajistit dostupnost zdravotní péče v rámci celé ČR. V praxi ovšem 

při rozhodování členů výběrové komise není směrodatný pouze počet existujících 

protetik, ale zohledňuje zpětnou vazbu od klientů a indikujících lékařů. Hodnotící 

kritérium počtu firem na tisíc obyvatel není relevantní, neboť nezohledňuje kapacitu 

těchto firem a lokální potřebu (poptávku). 

Jak pojišťovny stanoví, s jakým výrobcem uzavřou/neuzavřou smlouvu – na základě 

čeho? Podle zjištění není kritériem počet poskytovatelů, ale zajištění konkrétní péče 
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v daném regionu, resp. není závislé na počtu výrobců v daném regionu, ale zajištění 

výrobní kapacity stávajících výrobců v daném regionu. Při tomto stanovení 

poskytovatelů, vychází pojišťovna ze zpětné vazby od pacientů a lékařů. V realitě si tento 

průzkum pojišťovny nedělají, ale čekají na informaci z trhu, která nemusí přijít. Pacienti 

tyto zprávy nepodávají pojišťovnám automaticky, neví, že by to měli/mohli dělat. 

Navrhuji cílený průzkum na pravidelné bázi. Musí splňovat všechny podmínky, 

stanovené zákonem o zdravotnických prostředcích (věcné a personální vybavení). 

Celoživotní vzdělávání ortotiků-protetiků 

Dodavatel, provádějící návrh, výrobu a výdej ZP, musí splňovat kvalifikační požadavky 

stanovené platnou legislativou, zejména pak zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách 

získávaní a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a 

k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče. Tuto skutečnost 

dodavatel předkládá Krajskému úřadu, odboru zdravotní péče a zdravotní pojišťovně 

příslušnými doklady a dokumenty. Je proto velmi důležité, v dnešní době rychlého 

technického pokroku, aby se celoživotně vzdělával, zvládal nové výrobní technologie a 

nové druhy komponentů a materiálů. Toto pak přispívá k celkovému rozvoji tohoto 

specifického oboru. Stejným způsobem by se měli vzdělávat také revizní lékaři, kteří poté 

schvalují úhrady ZP v jednotlivých zdravotních pojišťovnách. 

Jaké chceme zdravotnictví 

Obor ortopedická protetika je svou jedinečností a významem dle mého názoru nedoceněn. 

Na místo, aby byly vytvářeny nové a lepší podmínky pro jeho další rozvoj, jsou mu 

v současnosti kladeny do cesty nové a nové překážky v podobě změn a úprav zákonů, 

které zhoršují již tak nesnadný přístup ke zdravotním pomůckám pro převážně velmi 

těžce postižené. Cílem se spíše jeví snaha zdravotních pojišťoven novými opatřeními 

ušetřit finanční prostředky. Vytrácí se zde princip solidarity, který je zvláště ve 

zdravotnictví velmi podstatný. Je pochopitelné, že zdravotní pojišťovny mají jeden 

z úkolů také finanční stabilitu svého subjektu. Jejich prvotním úkolem by však mělo být 

zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče, zdravotních prostředků nevyjímaje. Tím, kdo 

by měl koordinovat a provádět dohled, je pak samo ministerstvo zdravotnictví. Je také 

otázkou, zda chceme pro své občany kvalitní a moderní zdravotnictví, a zda si 

uvědomujeme, že to bude také něco stát.   
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12  Diskuze  

 

Během zpracování práce jsem se setkala s různými názory na problematiku současného 

stavu úhrad zakázkových ZP a na novou navrhovanou právní úpravu. Oblast tvorby cen 

a úhrady zakázkových ZP nejsou komplexně zpracovány v odborné literatuře a proto jsem 

čerpala zejména z rešerší na internetu a z konzultací se zástupci VZP ČR a protetických 

pracovišť. 

12.1 Regulační mechanismy uplatňované v individuální výrobě ZP 

Regulační mechanismy uplatňované v individuální výrobě v oboru Ortotika-Protetika 

jsou velmi silné. Jejich komplex vytváří administrativní bariéru v dostupnosti těchto 

vysoce specializovaných pomůcek pro jednotlivé cílové skupiny. V mnohých případech 

je narušen léčebný proces tím, že pomůcky nejsou k dispozici v době, kdy je jejich 

působení nejvíce žádoucí. Tato situace se odráží zejména při poúrazových stavech při 

použití ortéz.  

Regulační mechanismy uplatňované v individuální výrobě ZP shrnul Rudolf Půlpán jako 

prezident FOPTO v komunikaci na Ministerstvo zdravotnictví následovně79: 

1. Sazebník maximálních časů FOPTO, nyní i APZZP 

Jedná se o sazebník maximálních časů jednotlivých skupin výrobků. Původně nebylo 

podmínkou schválení revizním lékařem a tak pomocí sazebníku, hodinové sazby a 

spotřebovaného materiálu si pojišťovna mohla vypočítat maximální cenu pomůcky. Dnes 

pojišťovny nerespektují věcné usměrnění ceny při stanovení hodinové zúčtovací sazby a 

tak jsou obecně používány ty nejvyšší časy, aby cena pomůcky byla alespoň částečně 

kompenzována.  

2. Cenová regulace věcným usměrněním  

Seznam ZP, pro které platí deregulované ceny je stanoven v Cenovém rozhodnutí 2/13-

FAR. Veškeré zakázkové ZP jsou regulovány cenovým věcným usměrněním. 

3. Schválení revizním lékařem 

                                                 

79 PŮLPÁN, R., dopis na Ministerstvo zdravotnictví, odbor FAR. 8.12.2015.  
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Tato regulace dříve sloužila u nadstandardních pomůcek, kde bylo potřeba lépe 

specifikovat potřeby aktivních pacientů. Naopak činila dostupnější základní vybavení 

jednoduchými pomůckami. Od 1. 7. 2008 je vyžadováno prakticky u všech pomůcek. 

Dokonce existují dvě různé metodiky (SZP ČR a VZP ČR), kdy ve stejném případě jedna 

z metodik schválení revizním lékařem požaduje a druhá nikoliv. V praxi schvalovací 

proces převyšuje požadavky Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 

kdy je podle § 42 požadována předkalkulace s detailním rozpisem jednotlivých činností. 

V praxi se schvalování se účastní nejen revizní lékaři, ale i ostatní pracovníci zdravotních 

pojišťoven, kteří nesplňují kvalifikační požadavky zákona. Proces schválení revizním 

lékařem není časově omezen, což v praxi vede k delšímu rozhodovacímu procesu než je 

jeden měsíc. 

4. Preskripční omezení  

Individuální pomůcky může předepisovat pouze omezená skupina lékařských odborností. 

Například chirurg nemůže předepsat ortézu, přestože se většina amputací dnes odehrává 

na chirurgických odděleních. 

5. Úhradové limity ambulancí 

Odborná lékařská pracoviště mají stanoveny výše úhradových limitů v korunách českých 

pro období zúčtovacího roku. V praxi je pak poskytnuta jen taková péče, resp. je pořízeno 

jen takové množství ZP, které se vejdou do úhradových limitů. Jedná se o regulační 

nástroj, který způsobuje, že jakmile je na daném pracovišti limit vyčerpán, péče není 

poskytována a je přesouvána do dalšího období. 

6. Regulace předkalkulací a kalkulací 

Při schvalovacím procesu je požadována předkalkulace obsahující detailní rozpis 

materiálu. V podstatě je zde rozepsán materiál i polotovary a tak v této oblasti je již 

regulace realizována. Mimo údaje spojené s cenou a kalkulací ZP jsou požadovány i údaje 

o předchozím vybavení, které mají zdravotní pojišťovny ve své evidenci. 

7. Regulace smluvní výší hodinové zúčtovací sazby 

Zdravotní pojišťovny ve svých smlouvách sjednávají výši hodinové zúčtovací sazby, 

kterou je možné uplatnit v rámci předkalkulací a kalkulací - výše sazby v kombinaci 

s maximálním časem. Výše hodinové sazby je nyní aplikována smluvně bez přímé vazby 
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na požadavky věcného usměrnění systémem „bez neber“ a pohybuje se často pod hranicí 

nákladů.  

8. Regulace administrativní maximální cenou 

Omezení se týká protéz dolních končetin. Zde jsou v rámci číselníků zdravotních 

pojišťoven administrativně stanoveny maximální ceny pomůcky, které je pojišťovna 

„ochotna“ uhradit, a které nekorespondují se skutečností. Navíc je tato regulace nad 

rámec Zákona 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. 

9. Frekvenční limity 

Frekvenční limity pro používání zakázkových ZP jsou většinou stanoveny na dva roky, 

což při denním používání není možné dosáhnout, aniž by byl výrobek opravován a 

upravován. Některé komponenty mají půlroční životnost, kterou nelze například 

z hygienických důvodů překračovat. Pojišťovny požadují u oprav finanční spoluúčast 

pacienta. Proplácení pouze jedno funkční vybavení a tak pacient po dobu opravy zůstává 

bez pomůcky a není tak zajištěn jeho kontinuální nárok na funkční ZP. 

10. Vyhláška 618/2006 Sb. kterou se vydávají rámcové smlouvy 

Ortoticko-protetická NZZ jsou vedena buď jako specializovaná ambulantní zařízení 

anebo zařízení lékárenské péče výdejny ZP. Na obojí typ zařízení se vztahuje výše 

uvedená vyhláška. Zdravotní pojišťovny však tuto skutečnost obcházejí vydáním 

smlouvy s tzv. „ostatním smluvním partnerem“, ve které mají naprostou smluvní volnost, 

nedodržují věcnou regulaci dle FAR 3/2012 a podkračují cenu věcného usměrnění.  

Obecně lze shrnout současný stav v přístupu pojišťoven ke hrazení ZP v praxi slovy 

Ondřeje Dostála z Platformy zdravotních pojištěnců ČR: „Pravidla úhrady v praxi, 

vytvořená podzákonnými předpisy a činností pojišťoven, se liší: do úhrady se zařazuje 

Číselníkem pojišťoven, kterým se stanoví též výše úhrady (maximální, nikoliv pevné); 

některé ZP bezdůvodně zahrnuty nejsou, jiné mají nastavenu nepřiměřeně vysokou 

úhradu. Režimy vykazování a úhrady nastavené Seznamem výkonů, resp. Úhradovou 

vyhláškou, smlouvou, dodatkem či cenovým ujednáním, se zásadně se liší mechanismem 

i limitacemi, a to i mezi jednotlivými poskytovateli.“ 80 

                                                 

80 DOSTÁL, O. Východiska pro novou právní regulaci úhrady ZP. Medical Tribune 15/2015, 17. 7. 2015. 

(online). (Datum citace: 14. 7. 2016). Dostupné z:http://www.tribune.cz/clanek/36697-vychodiska-pro-

novou-pravni-regulaci-uhrady-zp. 

http://www.tribune.cz/clanek/36697-vychodiska-pro-novou-pravni-regulaci-uhrady-zp
http://www.tribune.cz/clanek/36697-vychodiska-pro-novou-pravni-regulaci-uhrady-zp
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12.2 Diskuse o pilotu nové metodiky pro pořizování a předávání 

dokladů 

V rámci diskuse se zástupci vybraného protetického pracoviště jsme diskutovali pilot 

nové metodiky pro pořizování a předávání dokladů zdravotní pojišťovně. 

Dnem 1. 4. 2016 jedna ze zdravotních pojišťoven se rozhodla, že přistupují ke změně a 

zjednodušení schvalovací a povolovací činnosti. Jedná se o „pilotní“ postup v souladu se 

zněním Metodiky pro pořizování a předávání dokladů. Od tohoto data k žádostem o 

schválení (povolení) zdravotnických prostředků a léků, není nutné přikládat poukazy a 

recepty. Poskytovatel zdravotních služeb předloží Pojišťovně náležitě vyplněnou a 

zdůvodněnou žádanku na formuláři VZP 21/2006 v souladu s aktuálně platnou 

Metodikou, přičemž Pojišťovna preferuje elektronické předávání dat jak prostřednictvím 

E-Portálu či VZP Pointu, tak i datových schránek. Tímto již nastává problém v možné 

komunikaci z důvodu absence stolních počítačů v ordinacích lékařů, nezavedených 

datových schránek u fyzických osob nebo absence elektronických podpisů.  

Také je samozřejmě důležitá komunikace odborného lékaře s ortotikem-protetikem, který 

má vypracovat předběžnou cenovou kalkulaci na ZP. Obecně již dochází k neosobnímu 

jednání a časové prodlevě, pacient navíc cestuje od lékaře k ortotikovi pro zaměření ZP 

a návrhu pomůcky. Z důvodu chybějících podkladů, jako jsou žádanka na úhradu a 

poukaz na pomůcku či lékařskou zprávu se všemi důležitými informacemi, nemá ortotik-

protetik možnost řádně a bez problémů tuto cenovou kalkulaci vytvořit. Po vytvoření ji 

zašle elektronicky na pobočku zdravotní pojišťovny, která si ji „snad“ podle 

kompetenčního místa přidělí k již zaslané žádance.  

Tímto práce ortotika-protetika pro pojišťovnu končí a v konečném důsledku, pokud 

revizní lékař pomůcku zamítne, není ortotik-protetik partnerem pro pojišťovnu, aby jej 

informoval. Pojišťovnou je odesláno Rozhodnutí o zamítnutí žádosti pojištěnce, 

předložené prostřednictvím odborného lékaře, s odůvodněním zamítnutí jen lékaři a 

pacientovi. Jsou známy i případy, kdy pracovník revizního oddělení příslušné zdravotní 

pojišťovny, pro dané zdravotní postižení sám bez toho, že by pacienta viděl, navrhne 

určitý druh zdravotní pomůcky, která je pro pojišťovnu nejméně ekonomicky náročná, 

avšak dle posouzení ortotika-protetika zcela nevyhovující a v konečném důsledku 

pacienta dále poškozující.  
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V kladném případě, pokud je žádanka na úhradu schválena, revizní lékař kopii zašle zpět 

k ošetřujícímu odbornému lékaři. Na základě kopie schválené žádanky vystaví poukaz 

nebo recept, na nějž na zadní straně receptu nebo v místě pro záznamy zdravotní 

pojišťovny, potvrdí předepisující lékař schválení, povolení revizním lékařem. V tomto 

místě uvede své razítko a podpis a vypíše schvalujícího revizního lékaře. Protože většina 

poukazů má platnost 3 měsíce, je diskutabilní, či je tento postup vstřícnější jak pro 

předepisujícího lékaře, tak pro klienty a v neposlední řadě i výdejny. Po vystavení 

poukazu musí lékař opět pozvat pacienta k převzetí tohoto dokladu, čímž pak pacient opět 

navštíví ortotika-protetika, který provede konečné zaměření pro výrobu zdravotnické 

pomůcky.  

V případě velkého hendikepu pacienta se jedná o násobek žádostí o přepravu sanitním 

vozem k ošetřujícímu odbornému lékaři, tak k výrobci zdravotnické pomůcky. I před 

všeobecný nesouhlas odborné lékařské společnosti, výrobců či výdejců zdravotnických 

pomůcek, velké administrativní zátěže i pracovní vytíženosti jak pracovníků zdravotních 

pojišťoven, tak lékařských společností či výrobců, dá se předpokládat, že tento, zatím 

„pilotní“ zkušební postup, zaveden pro kraje Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský, 

bude zaveden celostátně.  

 

12.3 Diskuse o nově připravovaném zákonu o ZP 

Následující text obsahuje diskusi a názory odborníků na připravovaný nový zákon o 

zdravotnických prostředcích. Aktuálně je připravován nový Zákon o zdravotnických 

prostředcích. Názory odborníků na připravované znění je rozporuplný, a zřejmě proto je 

příprava zákona zdlouhavá. Návrh nového zákona o zdravotnických prostředcích 

prochází poměrně složitou cestou, která však stále ještě vede k jeho přijetí. Nový zákon 

o zdravotnických prostředcích je obecně hodnocen pozitivně a existuje všeobecná shoda 

na jeho potřebnosti. Poměrně dlouhá doba projednávání návrhu spojená s výraznou 

medializací nového zákona vedla zcela pochopitelně k tomu, že se na Ministerstvu 

zdravotnictví počala hromadit celá řada připomínek. 
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Záměr Ministerstva zdravotnictví 

V tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví ze 7.7.2015 uvedl Ministr zdravotnictví 

Svatopluk Němeček81: „Chci změnou zákona dosáhnout transparentního a úsporného 

systému úhrad ZP, který bude odolný tlakům výrobců a distributorů a zabezpečí 

zdravotnické prostředky dostupné všem příjmovým skupinám, tedy vždy v základní 

variantě hrazené ze zdravotního pojištění. Dosáhneme tak také výrazných úspor. Jen 

v  roce 2013 představovaly výdaje na zdravotnické prostředky téměř 28 miliard Kč. Při 

plánovaném poklesu úhrad po změně předpokládám úsporu kolem 4 miliard ročně.“  

Zákon bude definovat kompetence při stanovování úhrad ZP ze zdravotního pojištění. O 

jejich výši bude u každého ZP rozhodovat SÚKL ve správním řízení. SÚKL bude 

srovnávat ceny referenčním systémem. Reference o ceně získá SÚKL z databází států EU 

a vyjednávací hladinou pro cenu konkrétního ZP bude nejnižší cena dosažená v 

konkrétním státě EU. Zdravotnické prostředky budou rozděleny do úhradových skupin, 

přičemž v příloze zákona bude definován přehled skupin s nárokem na plnou úhradu. 

Dle Tomáše Novotného z Medical Tribune novela zákona o ZP předpokládá, že82: 

- ZP budou rozčleněny do několika set referenčních skupin s tím, že v každé této skupině 

bude mít pacient zajištěn jeden zdravotnický prostředek plně hrazený.  

- Výši a podmínky úhrady stanoví SÚKL ve správním řízení jednotně v rámci celé 

úhradové skupiny na základě cenové reference ze zemí EU, popř. dohody o ceně a úhradě.  

- Účastníky správního řízení by měly být zdravotní pojišťovny a výrobci nebo dovozci. 

A tedy role odborných společností by v tomto procesu byla spíše poradní. Mohly by např. 

podávat odborná stanoviska jako podklad pro správní řízení.  

V České republice nejenže pacienti nemají přístup k rozhodování, ale většinou se ani 

nedozvědí, co a hlavně jakým způsobem se rozhodlo. 

 

                                                 

81 MINISTERSTVO ZRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Cenovou regulací zdravotnických 

prostředků ušetříme miliardy. 7. 7. 2015. (online). (Datum citace:  11. 7. 2016). Dostupné z: 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/cenovou-regulaci-zdravotnickych-prostredku-usetrime-miliardy-

_10448_1.html. 

82 NOVOTNÝ, T. Další dějství hledání ideální formy úhrady ZP. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/cenovou-regulaci-zdravotnickych-prostredku-usetrime-miliardy-_10448_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/cenovou-regulaci-zdravotnickych-prostredku-usetrime-miliardy-_10448_1.html
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Návrh fungování procesů tak, aby byla získána co největší hodnota za veřejné 

peníze. 

A jelikož aktuální návrh znění zákona nepovažuje JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. z 

Platformy zdravotních pojištěnců ČR za nejvhodnější,  v  Podkladovém materiálu pro 

PSP ČR „Úhrada zdravotnických prostředků, východiska pro novou právní regulaci“ 

popisuje ideální fungování procesů tak, aby byla získána co největší hodnota za veřejné 

peníze. Jedná se o následující procesy83: 

Proces určení referenčních či soutěžních skupin 

Umožňuje na základě shodných či obdobných vlastností popsat skupiny produktů, mezi 

nimiž se následně vybírá ten nejlevnější za účelem jeho nákupu nebo stanovení referenční 

úhrady (maximální úhrady pro všechny produkty ve skupině). Nemělo by se jednat o 

podrobný seznam skupin, napevno vepsaný do přílohy zákona, aby nedocházelo k fixaci 

daného stavu, bez ohledu na technický vývoj, ale o nezávazný základ, v budoucnu 

průběžně skupiny dotvářet, dělit či slučovat formou správního rozhodnutí regulátora (MZ 

či SÚKL), pokud možno s procesní účastí odborné i laické veřejnosti. 

Proces zařazování do referenčních či soutěžních skupin 

Smyslem procesu je zajistit, aby o cenu a úhradu v dané skupině soutěžily pouze 

produkty, které do ní dle svých parametrů patří. Tedy aby do soutěžní skupiny mohla být 

zařazen každý produkt s definovanými parametry skupiny a vyřazen každý produkt 

postrádající tyto parametry. Vhodné by bylo zařazovat a vyřazovat ze skupin ve správním 

řízení před regulátorem či SÚKL, účastníky řízení by byli zájemci o zařazení do skupiny, 

soutěžitelé již zařazení, odborná a laická veřejnost. Klíčové bude rozdělení ZP do 

jednotlivých úhradových skupin, tak aby v rámci jedné skupiny byla co nejmenší 

nehomogenita. 

Proces stanovení ceny 

Platný zákon svěřuje pojišťovnám provádění „průzkumu trhu“ za účelem zjištění ceny. 

Nově by se jednalo o zjištění ceny soutěží ve skupině; pouze nebude-li to možné, tak 

mechanismem cenové regulace (správní rozhodnutí regulátora o stanovení ceny). 

                                                 

83 DOSTÁL, O. Úhrada zdravotnických prostředků, východiska pro novou právní regulaci. 
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Proces stanovení úhrady 

Vymezuje, zda se produkt hradí z veřejného pojištění, případně v jaké výši (plně, či s 

doplatkem, je-li stanovená úhrada nižší než cena). Za vhodné řešení považuje stanovení 

úhrady dle výsledku pravidelně opakované soutěže o cenu ve skupině, zaváže-li se vítěz 

soutěže dodávat produkt na český trh v potřebném množství po stanovené období. Takto 

zjištěná cena může tvořit základní úhradu ve skupině (vítěz bude hrazen plně, ostatní 

produkty budou mít úhradu pouze do této výše), případně může být vítěz zvýhodněn (u 

ostatních bude jen částečná úhrada oproti vítězi, popřípadě dostane vítěz výhradní úhradu 

pro dané období). Jen nezdaří-li se stanovit úhradu v soutěži, je namístě využít správní 

rozhodování o výši a podmínkách úhrady, již v současnosti využívané v oblasti léčiv, 

ovšem ve značně zjednodušené a transparentnější podobě, s procesní účastí odborné i 

laické veřejnosti. 

Souhlasím s názorem JUDr. Ondřeje Dostála, Ph.D., LL.M., z Platformy zdravotních 

pojištěnců ČR, že „je klíčové, aby se úhrada mohla dynamicky měnit a odpovídala 

dosažitelné tržní ceně v čase a místě. Veřejná ochota platit by se měla každoročně změnit 

podle toho, jaké ZP se na trhu díky konkurenci dostaly na rozumnou cenu; s tím, že kdo 

požaduje nejnovější high-tech, musí mít možnost si připlatit na nadstandard.84  

Z výše uvedeného vyplývá, že je potřebné definovat úhradové aktéry – pacientské 

sdružení a odbornou společnost, včetně jejich kompetencí a odpovědnosti v případech 

střetu zájmů. Podle Miroslava Paláta z Medical Tribune85 hraje největší zdravotní 

pojišťovna v zemi dvojí roli. Jednak funguje jako správní úřad na straně výběru 

pojistného, na druhou stranu zastává roli hegemona úhrady zdravotní péče. Způsoby 

vyhrazenými pro soukromoprávní subjekty „vyjednává“ s dodavateli o cenách a 

úhradách. V nerovnovážné situaci monopolu některých funkcí ve veřejném zdravotním 

pojištění pak individuálně posuzuje jednotlivé výrobky, zda budou hrazeny tak, onak 

anebo vůbec. A podle jeho názoru k ještě větším pravomocem by ji měl posunout nový 

zákon o úhradách ZP, který se nyní připravuje.  

                                                 

84 DOSTÁL, O. Východiska pro novou právní regulaci úhrady ZP. 

85 PALÁT, M. Medical Tribune: Otazníky nad regulací zdravotnických prostředků. Česká asociace 

dodavatelů zdravotnických prostředků. 11. 3. 2015. (online). (Datum citace: 12. 7. 2016). Dostupné z: 

http://www.czechmed.cz/media/autorske-clanky-czechmed/medical-tribune-otazniky-nad-regulaci-

zdravotnickych-prostedku/. 

http://www.czechmed.cz/media/autorske-clanky-czechmed/medical-tribune-otazniky-nad-regulaci-zdravotnickych-prostedku/
http://www.czechmed.cz/media/autorske-clanky-czechmed/medical-tribune-otazniky-nad-regulaci-zdravotnickych-prostedku/
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V rámci přípravy nového Zákona o ZP se diskutuje možnost využití stejné úhradové 

regulace jako u léků. Proč to může být problematické? Jak uvádí Tomáš Novotný 

z Medical Tribune86, klasifikace a samotný proces zařazování ZP do referenčních skupin 

je v porovnání s léky dosti složitý. Argumenty, proč srovnání zdravotnických prostředků 

a léků pokulhává:        

- Zdravotnické prostředky působí totiž fyzikálně a v kombinacích, umožňují léčit, 

diagnostikovat, monitorovat nebo operovat a vyžadují určitou dovednost.  

- Vyznačují se vysokými náklady na servis a distribuci a mají v porovnání s léky 

nepoměrně kratší výrobní i životní cyklus. 

- Identický systém regulace pro léky a zdravotnické prostředky není zaveden nikde 

v EU. Podobný, ale s důležitými odchylkami, se využívá na Slovensku, nicméně z 

hlediska úspor se údajně příliš neosvědčil.  

Při zvyšujícím se tlaku na ceny ZP k nám dodavatelé začnou s velkou pravděpodobností 

vozit nízkonákladové ZP druhé kategorie. Pacienti pak budou mít na výběr. Buď si 

zachovají kvalitní ZP, které používali dosud, ale budou platit velké doplatky. Anebo 

přejdou na nekvalitní levné produkty, kde bude jejich spoluúčast nulová či minimální. 

Navíc potřeby pacientů jsou různé a v čase se mění.  

Použití modelu jednoho plně hrazeného ZP s úhradou na úrovni nejnižší ceny v EU v 

každé referenční skupině může být problematické. Vzhledem k velké nehomogenitě 

potřeb pacientů se stejnou diagnózou či postižením je pravděpodobné, že většímu počtu 

pacientů nemusí vyhovovat právě ten hrazený, a tudíž si budou muset doplácet.  

Problematický může být i další mechanismus, který je v praxi využíván u regulace léčiv, 

totiž zjišťování vnější reference. Zatímco v každém státě EU existuje veřejná databáze 

obsahující ceny prakticky všech hrazených léčivých přípravků, u ZP žádné takové 

databáze pro sto procent ZP na trhu neexistují. Je tedy otázkou, jakým způsobem bude 

SÚKL tyto údaje zjišťovat a nakolik bude technické zajištění vnější reference u ZP validní 

a transparentní.  

Co by mohlo být vhodnou alternativou? Zástupci CzechMed navrhují využití 

zahraničních zkušeností. V některých zemích jsou úhrady zdravotnických prostředků 

                                                 

86 NOVOTNÝ, T. Další dějství hledání ideální formy úhrady ZP. 
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řešeny na principu kolektivního rozhodování, které se odehrává mezi zástupci 

zdravotních pojišťoven, svazu nemocnic a odborných společností. Někde jsou procesy 

více formální a zahrnují podání žádostí s množstvím informací a dat, jako třeba ve Francii 

a Belgii, jinde jsou procesy liberálnější a širším posouzením procházejí pouze inovativní 

prostředky. 87 

Cílem je vytvořit transparentní a úsporný systém úhrad zdravotnických prostředků, jenž 

bude odolný tlakům výrobců a distributorů a zabezpečí zdravotnické prostředky dostupné 

všem příjmovým skupinám. 

 

 

 

  

                                                 

87 NOVOTNÝ, T. Další dějství hledání ideální formy úhrady ZP. 
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13  Závěr  

 

Cílem práce mé práce bylo poskytnout ucelenou formou základní informace o oboru 

ortotika-protetika, jeho historii až po současnost, definovat jednotlivé zúčastněné strany 

při poskytování zakázkových ZP ortoticko-protetických pomůcek a popsat jejich role, 

způsoby mezioborové spolupráce a komunikace a to v návaznosti na aktuální právní 

úpravu, provést analýzu vývoje a současného stavu systému evidence a úhrad 

zakázkových ZP v ortopedické protetice a způsob stanovení smluvních cen a hodinových 

sazeb výrobcům zakázkových ZP v souvislosti s významnými právními změnami, ke 

kterým v minulém a letošním roce došlo, a zároveň provést průzkum a srovnání jak je 

výše uvedená oblast definována a realizována v Německu.  

Jako hlavní zúčastněné strany jsem definovala orgány státní správy, SÚKL, zdravotní 

pojišťovny, nestátní zdravotnická zařízení - protetická pracoviště jako výrobci 

zakázkových ZP, FOPTO, poskytovatele zdravotních služeb, další osoby nakládající se 

zdravotnickými prostředky, profesní komory a pacientské organizace. V některých 

případech je komunikace mezi zúčastněnými stranami spíše jednostranná, a to zejména 

ve vztahu zdravotní pojišťovna a protetické pracoviště. Jednotlivé pojišťovny rovněž 

velmi často provádějí změny v jejich metodice. Problém v komunikaci nastává také v 

případě, kdy pojišťovna, resp. revizní lékař, neschválí úhradu předepsané zdravotní 

pomůcky. Obecně vnímám jako velmi pozitivní krok centralizaci pravomocí u Státního 

ústavu pro kontrolu léčiv a spuštění nového registru zdravotnických prostředků. Předtím 

byly jednotlivé pravomoci na úseku zdravotnických prostředků rozptýleny mezi různé 

orgány státní správy. Uvedla jsem rovněž konkrétní příklad nedostatečné komunikace 

mezi zdravotní pojišťovnou a protetickým pracovištěm v rámci kapitoly Diskuse o pilotu 

nové metodiky pro pořizování a předávání dokladů. 

Po rešerši internetových zdrojů jsem definovala seznam právních předpisů, které upravují 

oblast ortopedické protetiky a úhrady zakázkových ZP. Poté jsem se věnovala analýze 

nejdůležitějších zákonů, které ovlivňují chod NZZ.  Definovala jsem provozní cyklus 

firmy a to od založení NZZ až po úhradu vyrobených zakázkových ZP ze strany 

zdravotních pojišťoven. Kapitola 9 tak shrnuje základní seznam kroků nezbytných pro 

založení nestátního zdravotnického zařízení, popis požadavků na věcné a personální 

vybavení provozovny, včetně technických požadavků na zařízení a výrobky, ale také 
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shrnutí podmínek pro získání smlouvy s nestátními zdravotnickými zařízeními o 

poskytování zdravotní péče od zdravotní pojišťovny. V dané kapitole jsem také 

sumarizovala podmínky pro výběrové řízení na novou protetiku, a jak funguje daný 

proces z pohledu žádajícího NZZ. 

Následně jsem systematicky shrnula způsob stanovení ceny zakázkového ZP. Ceny jsou 

stanovovány v souladu se zákonem o cenách v režimu věcného usměrnění cen (dle 3/2012 

FAR), dle smluv se zdravotními pojišťovnami, v souladu se Sazebníkem maximálních 

časů APZZP a schválené hodinové zúčtovací sazby. Hodinová zúčtovací sazba, kterou 

pojišťovna výrobcům zakázkových ZP chce maximálně dát, však v praxi popírá pravidla 

daná zákonem o cenách pro věcně usměrňované ceny, kdy hodinová sazba vlastních 

nákladů je vypočtena z údajů, které vyplývají z účetnictví dané firmy. Jedná se tedy o 

sazbu dohodou a to jednostrannou, systémem „ber neber“. Obvykle jsou tedy porušována 

pravidla v těchto rovinách: není respektováno věcné usměrňování cen, kontrolní činnost 

přesahuje rámec Zákona 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění a smlouvy s nestátními 

zdravotnickými zařízeními o poskytování zdravotní péče nejsou podle Vyhlášky č. 

618/2006, kterou se vydávají rámcové smlouvy. 

Dále jsem schematicky vizualizovala a popsala postup tvorby předkalkulace a kalkulace, 

který vyplývá ze základního výrobního procesu platného pro výrobu zakázkových ZP. 

Základní kalkulační vzorec se počítá z předešlého uzavřeného účetního roku, vychází se 

z nákladů pro výpočet hodinové sazby výrobce. Pro kalkulaci výrobků je tedy důležitý 

sazebník maximálních časů APZZP a stanovená hodinová zúčtovací sazba bez DPH.  

Výpočet DPH u ZP představovala v posledních dvou letech velmi spornou oblast při 

fakturaci kalkulací a úhrad zdravotním pojišťovnám. V dané kapitole jsem se věnovala 

důvodům, které vedly ke změně výpočtu konečné ceny ZP, resp. její přičtení ke konečné 

ceně vyrobeného zakázkového ZP a tedy snížení zisku daného výrobce, přestože ustálená 

obchodní praxe, včetně návodů samotné VZP ČR jak sazbu DPH uvádět, byla v minulosti 

opačná.  

Další kapitola v mé práci pojednávala o režimech úhrad zakázkových ZP a stanovení 

jejich výše. Hlavní dokument související s danou oblastí je Úhradový katalog VZP – ZP 

pro Poukaz a ZÚM a s tím související metodika a Číselník VZP ČR s ostatních 

zdravotních pojišťoven. Úhradové limity a jejich výše vyvolávají častou diskusi. Obecně 

dochází k neustálému snižování výše úhrad v rámci stanovení výše ceny pro konečného 
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spotřebitele ZP. Pojišťovna hradí vždy ZP v základním provedení nejméně ekonomicky 

náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení. Cenu ekonomicky 

nejméně náročné varianty ZP zjišťuje zdravotní pojišťovna průzkumem trhu. V současné 

době probíhá určení ceny bezprocesně, na úrovni číselníku pojišťoven, kde se jedná o 

cenu maximální, patrně určenou dle údajů dodaných výrobcem či dle zahraničního 

srovnání, případně na úrovni tvorby vyhlášek (materiál kalkulovaný do výkonu). Jaké ZP 

se za veřejné peníze zobchodují, reálně neřídí zákon, ale podzákonné předpisy, dosud 

nedostatečně transparentní praxe pojišťoven a nákupní chování poskytovatelů, snažících 

se o maximalizaci výnosu z úhrad. Obecně, i když počet amputovaných v republice roste, 

úhrady ZZP se trvale snižují. 

Regulační mechanismy uplatňované v zakázkové výrobě ZP v oboru Ortotika-Protetika 

jsou velmi silné. Jejich komplex vytváří administrativní bariéru v dostupnosti těchto 

vysoce specializovaných pomůcek pro jednotlivé cílové skupiny. V mnohých případech 

je narušen léčebný proces tím, že pomůcky nejsou k dispozici v době, kdy je jejich 

působení nejvíce žádoucí. Tato situace se odráží zejména při poúrazových stavech při 

použití ortéz. Všeobecně je oblast výroby zakázkových ZP značně přeregulovaná. 

Mezinárodní srovnání úhrad individuálně zhotovených zdravotních prostředků není 

jednoduché, neboť definování jednotlivých veličin není ve všech zemích stejné a podobné 

termíny vždy nemívají shodný význam. Hlavní odlišnosti českého a německého systému 

se projevují zejména v těchto aspektech: intenzita zapojení pacientských organizací a 

odborných zdravotních pracovníků do vyjednávání o způsobu úhrad ZP, resp. v Německu 

funguje silnější princip kolektivního vyjednávání, intenzita a forma státních zásahů, 

rozsah přímé finanční účasti pacientů za spotřebované služby a způsob úhrad nákladů 

poskytovatelům zdravotnických služeb. 

Podle mého názoru se mi podařilo splnit všechny definované cíle. 

Tato práce přispěla k zpřehlednění popisu současné situace v oboru výroby zakázkových 

ZP. Poskytuje systematický přehled související právní úpravy. Tato práce zároveň 

přispěla k zpřehlednění současného stavu systému evidence a úhrad zakázkových ZP v 

ortopedické protetice, a také postihuje způsob výpočtu předkalkulací a kalkulací, 

stanovení smluvních cen a hodinových zúčtovacích sazeb výrobcům zakázkových ZP, 

včetně výpočtu DPH.  
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