
 

 

  

SSTTAANNDDAARRDDNNÍÍ  PPOOSSTTUUPP  PPŘŘEEDDKKLLÁÁDDÁÁNNÍÍ  NNÁÁVVRRHHUU  RREEGGIISSTTRRAAČČNNÍÍHHOO  LLIISSTTUU  

ZZDDRRAAVVOOTTNNÍÍHHOO  VVÝÝKKOONNUU  DDOO  SSEEZZNNAAMMUU  ZZDDRRAAVVOOTTNNÍÍCCHH  VVÝÝKKOONNŮŮ  
 
 

1. Podání návrhu  

 Návrhy se podávají průběžně na standardizovaném formuláři „registračního listu zdravotního 

výkonu“, jehož elektronická podoba je přístupná na internetových stránkách Ministerstva 

zdravotnictví. 

 Písemná žádost o možnost projednání návrhu na jednání Pracovní skupiny k SZV, opatřená 

razítkem a podpisem předkladatele návrhu se zasílá Ministerstvu zdravotnictví (Odbor 

dohledu nad zdravotním pojištěním), vč. přílohy návrhu registračního listu.  

 V případech, kdy navrhovaná změna zasahuje do odborné a obsahové náplně výkonu, 

případně je předmětem sdílení daného výkonu jinou odborností, musí být návrh doplněn 

stanoviskem věcně příslušné odborné společnosti. 

 

2. Připomínkování návrhu 

 Na základě žádosti o postoupení návrhu na jednání Pracovní skupiny k SZV zástupce 

Ministerstva zdravotnictví zasílá členům Pracovní skupiny k SZV MZ seznam předkládaných 

návrhů, které se budou projednávat. 

 Následně členové Pracovní skupiny k SZV připomínkují návrhy. Termín: do 7 kalendářních 

dnů před zahájením jednání Pracovní skupiny k SZV 

 

 Hodnocení návrhů probíhá na základě: 

a) kritického a objektivního posouzení medicínské efektivity navrhovaných postupů na 

základě principů evidence-based medicine, přičemž medicínská efektivita musí být 

porovnána s prokázaným léčebným přínosem existujících postupů určených k léčbě ve 

stejné, či obdobné indikaci, pokud to je možné, 

b) určení relativní nákladovosti jednotlivých výkonů, 

c) určení celkových očekávaných nákladů pro systém veřejného zdravotního pojištění a 

jejich vlivu na finanční stabilitu systému. 

 

3. Projednávání návrhů na jednání Pracovní skupiny k SZV MZ. 

 

4. Vypracování zápisu z jednání Pracovní skupiny k SZV MZ a rozeslání všem účastníkům jednání. 

Závěry Pracovní skupiny k SZV formou zápisu musí být vypracovány a zveřejněny nejpozději do 20 dní 

ode dne jednání Pracovní skupiny. 

 

5. Zaslání originálu registračního listu schváleného Pracovní skupinou k SZV MZ opatřeného 

razítkem a podpisem předkladatele návrhu a předsedy odborné společnosti na adresu Ministerstva 

zdravotnictví, Odbor dohledu nad zdravotním pojištěním (pro archivaci). Termín: do 2 týdnů od 

obdržení zápisu z jednání Pracovní skupiny k SZV MZ. 


