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VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE 
Legislativně právní odbor | U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 
 

 

 
 
 
 

Adresát: XXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXX  
 
 

Naše zn.:  

Váš dopis zn.:  

  
Vyřizuje: XXXXXXXXXXXXXXX 

Tel./fax:       

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXX 

  
Datum: 13. 2. 2023 

Počet listů: 3 

Přílohy: – 
 

Prostřednictvím elektronické adresy (emailem) 
 
 
Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
Vážený pane XXXXXXXXXXXXXXX,  
 
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO: 00064165, se sídlem U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 (dále 
jen „VFN“), obdržela Vaši žádost o poskytnutí informací, ve které jste VFN požádal o následující informace: 
 

a) Informaci, zdali nemocnice inkasuje odlišné částky za nějaké zdravotní služby mezi pojištěnci a 
nepojištěnci, tzv. samoplátci. Tj. zdali pojištovna proplácí zdravotnickému zařízení jinou částku za 
nějaký zdravotní úkon, než kterou vyžaduje za stejný úkon po nepojištěnci samoplátci. 

b) Pokud ano, pak prosím o uvedení alespoň 5 zdravotních služeb, kde se tato cena liší vč. uvedení obou 
cen. 

 
K uvedeným dotazům VFN nejdříve uvádí následující obecná východiska: 

Výše úhrady za zdravotní výkony se stanoví podle Seznamu výkonů s bodovými hodnotami, který je přílohou 
vyhlášky č. 134/1998 Sb., (dále jen „vyhláška č. 134/1998 Sb.“). (Hlavním) rozlišujícím kritériem pro cenu 
zdravotní služby u „nepojištěnce“ a pojištěnce pak je hodnota jednoho bodu.  

Pro pojištěnce se hodnota jednoho bodu a tedy i výše úhrady z veřejného zdravotního pojištění stanoví podle 
tzv. úhradové vyhlášky, kdy aktuálně účinnou je vyhláška č. 315/2022 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše 
úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2023 (dále jen „úhradová vyhláška“). Výše hodnoty 
jednoho bodu v rámci úhradové vyhlášky se liší v závislosti na druhu odbornosti nebo typu výkonu. 

Pro nepojištěnce je maximální hodnota bodu stanovena cenovým předpisem Ministerstva zdravotnictví 
1/2023/cau ze dne 11. listopadu 2022 (dále jen „cenový předpis“), který stanoví jako maximálního hodnotu 
bodu částku 1,58 Kč, bez ohledu na druh odbornosti nebo typ výkonu.   



 

Formulář | F-VFN-083 | verze 4 

 

 

 

 

 

V obecné rovině lze říct, že maximální hodnota bodu pro nepojištěnce (1,58 Kč) je prakticky vždy vyšší 
než hodnota bodu stanovená úhradovou vyhláškou, která se použije pro pojištěnce.  

 

V návaznosti na výše uvedená obecná východiska VFN níže uvádí konkrétní odpovědi na Vaše dotazy: 

1) Informaci, zdali nemocnice inkasuje odlišné částky za nějaké zdravotní služby mezi pojištěnci a 
nepojištěnci, tzv. samoplátci. Tj. zdali pojištovna proplácí zdravotnickému zařízení jinou částku za nějaký 
zdravotní úkon, než kterou vyžaduje za stejný úkon po nepojištěnci samoplátci. 
 

VFN za zdravotní výkony poskytnuté nepojištěncům za účinnosti aktuálního cenového předpisu účtuje 
hodnotu bodu ve výši 1,58 Kč, a to v souladu s uvedeným cenovým předpisem. Za zdravotní úkony 
poskytnuté pojištěncům hradí zdravotní pojišťovna částku stanovenou podle úhradové vyhlášky a tam 
uvedené hodnoty bodu. Lze tedy uzavřít, že u všech zdravotních výkonů, pro něž  úhradová vyhláška 
stanoví hodnotu bodu nižší než 1,58 Kč, je nepojištěncům účtována vyšší částka, než jakou by za stejný 
výkon hradila zdravotní pojišťovna v případě pojištěnce – tento rozdíl vyplývá z rozdílné hodnoty bodu 
dle úhradové vyhlášky a dle cenového předpisu. 

 
2) Pokud ano, pak prosím o uvedení alespoň 5 zdravotních služeb, kde se tato cena liší vč. uvedení obou 

cen. 
 
Jako příklad, kde se cena zdravotních výkonů liší, lze např. uvést zdravotní výkony prováděné 
v odbornosti 305 podle přílohy č. 3 k úhradové vyhlášce v části A bod 1. písm. a), kde je hodnota bodu 
stanovena ve výši 1,10 Kč. Konkrétně může jít např. o následující výkony: 
 
č. 35021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 
č. 35022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 
č. 35023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 
č. 35040 SIGNÁLNÍ VÝKON - PACIENT SE SOUDNĚ NAŘÍZENÝM OCHRANNÝM AMBULANTNÍM 

LÉČENÍM 
č. 35050 TELEFONICKÁ KONZULTACE PSYCHIATRA NEBO KLINICKÉHO PSYCHOLOGA V PÉČI O JEHO 

PACIENTA 
  
U výše uvedených úkonů tedy zdravotní pojišťovna v případě pojištěnce poskytuje úhradu vycházející 
z hodnoty jednoho bodu 1,10 Kč, zatímco v případě nepojištěnců VFN vychází z hodnoty bodu 
stanovené na základě cenového předpisu ve výši 1,58 Kč 
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S ohledem na různé koeficienty vyplývající z úhradové vyhlášky nelze na základě obecného dotazu určit 
přesnou výslednou cenu za dané zdravotní výkony, lze však uzavřít, že výsledná cena bude vycházet 
z odlišné hodnoty bodu, kdy pro nepojištěnce je hodnota jednoho bodu o 0,48 Kč vyšší, což povede 
i k vyšší výsledné ceně. 

 
 

 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXX 
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
 
 
 


