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 Věcné usměrnění cen zdravotních služeb nehrazených ze zdravotního pojištění: 

 Podle zákona o cenách a cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví č. 1/2016/DZP 

musí poskytovatel zdravotních služeb při stanovení cen zdravotních služeb nehrazených ze 

zdravotního pojištění dodržet pravidla stanovená tímto cenovým předpisem. Základem je mít 

vlastní kalkulaci tvorby ceny zdravotní služby vycházející z ekonomicky oprávněných nákladů 

a přiměřeného zisku. U řady poskytovatelů zdravotních služeb proběhla kontrola cenových 

orgánů, a pokud tito poskytovatelé neměli zpracovánu kalkulaci tvorby cen zdravotních 

služeb nehrazených ze zdravotního pojištění, byli pokutováni.  

 Způsob tvorby kalkulace cen podle kritérií stanovených cenovým předpisem 

Ministerstva zdravotnictví je uveden níže: 

V Praze dne 29. dubna 2016 

 

JUDr. Jan Mach  

Tvorba věcně usměrněné ceny zdravotní služby nehrazené ze 

zdravotního pojištění 

 

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 1/2016/DZP v oddíle D. uvádí, že „Věcně usměrněnou 

cenou se podle tohoto cenového předpisu regulují:  

ceny zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění poskytnuté pojištěnci a 

pojištěnci jiného členského státu EU poskytovatelem zdravotních služeb.  

Do ceny zdravotních služeb, které jsou regulovány věcně usměrněnou cenou, lze promítnout pouze 

ekonomicky oprávněné náklady doložitelné z účetnictví a přiměřený zisk, přičemž přiměřený zisk 

nelze uplatnit u zvlášť účtovaných léčivých přípravků a zvlášť účtovaných zdravotnických prostředků.“ 

 Regulace spočívá v tom, že si lze promítnout do ceny zdravotní služby pouze ekonomicky oprávněné 

náklady a přiměřený zisk.  

Dle zákona o cenách věcné usměrňování cen spočívá ve stanovení podmínek při jejich tvorbě. Jednou 

z podmínek může být závazný postup při tvorbě ceny nebo při kalkulaci ceny, včetně zahrnování 

přiměřeného zisku do ceny.  

Do ceny zdravotních služeb se tedy promítnou ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk. 

 Tvorba kalkulace ceny zdravotní služby:  



a) za ekonomicky oprávněné náklady se považují náklady pořízení odpovídajícího množství přímého 

materiálu, mzdové a ostatní osobní náklady, technologicky nezbytné ostatní přímé a nepřímé náklady 

a náklady oběhu; při posuzování ekonomicky oprávněných nákladů se vychází z dlouhodobě obvyklé 

úrovně těchto nákladů v obdobných ekonomických činnostech s přihlédnutím k zvláštnostem daného 

zboží, 

b) za přiměřený zisk se považuje zisk spojený s výrobou a prodejem daného zboží odpovídající 

obvyklému zisku dlouhodobě dosahovanému při srovnatelných ekonomických činnostech, který 

zajišťuje přiměřenou návratnost použitého kapitálu v přiměřeném časovém období. 

Struktura kalkulace ceny u zboží (služeb) podléhajícího věcně usměrňování ceny by pak byl 

následující:  

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Nepřímé náklady 

Z toho: 

a) Výrobní režie 

b) Správní režie 

c) Odpisy, u pronajatého majetku výše nájemného 

5. Ostatní náklady 

6. Zisk 

7. Celková výše ceny 

 


