
Byla vydána úhradová vyhláška na rok 2017 – vyhláška č. 348/2016 Sb.  

Ústavní soud opakovaně upozornil, že je stále v platnosti nález Ústavního soudu spisová 

značka Pl. ÚS 19/13, který stanovil, jakými principy se řídí aplikace regulace úhrad ve 

zdravotnictví, má-li být v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Překročení 

stanovených regulací z důvodu nutnosti poskytnout zdravotní péči na náležité odborné 

úrovni (lege artis) ať již jde o preskripci, vyžádanou péči nebo regulaci objemu péče 

znamená, že pokud poskytovatel prokáže nezbytnost překročení, regulační omezení nebude 

uplatněno a pokud již uplatněno bylo, má být kompenzováno. Z tohoto pohledu jsou 

poměrně nebezpečné úhradové dodatky ke smlouvám se zdravotními pojišťovnami, zejména 

pokud stanoví přesnou částku úhrady za pojištěnce určité zdravotní pojišťovny a posléze se 

ukáže, že byla nedostatečná. Pokud úhradový dodatek odpovídá vyhlášce a je 

poskytovatelem podepsán, soudy často vychází z toho, že jde o plnění smlouvy a případné 

žaloby na doplatek za péči a neuplatnění regulací neakceptují. Naopak není-li úhradový 

dodatek poskytovatelem podepsán, zdravotní pojišťovna je povinna hradit poskytnuté 

zdravotní služby podle vyhlášky a lze se u soudu domáhat neuplatnění regulačních srážek.  

 V příloze zasílám úhradovou vyhlášku na rok 2017. 

 

 Nařízení vlády č. 336/2016 Sb. od 1. ledna 2017 mění minimální mzdu a stanoví 

nové tarify nejnižší úrovně zaručené mzdy (změna nařízení č. 567/2016 Sb.) 

 

Pro zaměstnance ve zdravotnictví platí například tyto nejnižší úrovně zaručené mzdy: 

2. skupina – například sanitář – 72,90 Kč/hod. – nejméně 12 200 Kč měsíčně; 

3. skupina – například ošetřovatel, zubní instrumentářka, dezinfektor – 80,50 Kč/hod. – 

nejméně 13 400 Kč měsíčně; 

4. skupina – zdravotnický laborant, zdravotní sestra, fyzioterapeut všichni pracující pod 

odborným dohledem – 88,80 Kč/hod – 14 800 Kč měsíčně 

5. skupina – všeobecná sestra, zdravotnický záchranář, porodní asistentka, fyzioterapeut, 

biomedicínský inženýr všichni pracující bez odborného dohledu – 98,10 Kč/hod. – 16 400 Kč 

měsíčně 

6. skupina – psycholog ve zdravotnictví, zvlášť náročné činnosti fyzioterapeuta a 

biomedicínského inženýra – 108,30 Kč/hod. – 18 100 Kč měsíčně 

7. skupina – lékař, farmaceut, klinický psycholog, klinický logoped – 119,60 Kč/hod. – 19 900 

Kč měsíčně. 



 

 Tyto mzdové tarify platí pro zaměstnance v režimu mzdy, nikoli v režimu platu. 

Představují nejnižší možnou odměnu za práci zdravotníků podle činností, které vykonávají. 

V případě potřeby nařízení vlády č. 336/2016 Sb. zašleme. 

 

 

V Praze dne 1. listopadu 2016 

 

JUDr. Jan Mach  

 


