
Číselník STOMAG (stomatologické výrobky) verze 01011 
 
Dne 1. 1. 2022 nabývá účinnosti nové znění přílohy č. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů (dále přílohy č. 4), tzv. seznamu 
stomatologických výrobků.  
 
Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých 
souvisejících zákonů, zároveň stanovuje tzv. přechodné období.  
„Stomatologický výrobek podle přílohy č. 4 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona, na jehož poskytnutí se poskytovatel zdravotních služeb s 
pojištěncem dohodli a poskytovatel o tom provedl záznam ve zdravotnické dokumentaci přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a který byl poskytovatelem zdravotních služeb příslušné 
zdravotní pojišťovně vykázán do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je hrazen v 
rozsahu a za podmínek stanovených v příloze č. 4 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Stomatologický výrobek podle přílohy č. 4 zákona č. 48/1997 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, který byl poskytovatelem 
zdravotních služeb příslušné zdravotní pojišťovně vykázán po nabytí účinnosti tohoto zákona, 
přičemž nebyly splněny podmínky podle věty první, je hrazen v rozsahu a za podmínek stanovených 
v příloze č. 4 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“ 
 
Z výše uvedeného důvodu proto verze 01011 číselníku STOMAG obsahuje pro období                  
od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 dvě „sady“ kódů. Jednak kódy podle přílohy č. 4, ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti novely tohoto zákona, tj. před 1. 1. 2022, a zároveň kódy dle novely 
přílohy č. 4, která nabyla účinnosti k 1. 1. 2022. 
 
 
Příloha č. 4 platná od 1. 1. 2022 shodně jako v předchozích letech rozlišuje plně hrazené 
stomatologické výrobky a částečně hrazené stomatologické výrobky, přičemž výše částečné 
úhrady je přímo obsažena v novele zákona a výše plné úhrady je regulována cenovým 
předpisem vydávaným MZ, tj. MZ ČR vydává ceny výrobků plně hrazených z v. z. p. formou 
cenového rozhodnutí MZ.  
 
S účinností k 1. 1. 2022 bylo vydáno Cenové rozhodnutí MZ č. 1/2022/OLZP ze dne 7. prosince 
2021, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného 
zdravotního pojištění. 
Tímto cenovým rozhodnutím se řídí způsob stanovení a výše maximálních 
cen stomatologických výrobků plně hrazených podle přílohy č. 4, ve znění účinném ode dne 1. 
ledna 2022. Dále se tímto cenovým rozhodnutím stanoví, že maximální ceny stomatologických 
výrobků, které jsou uvedeny ve znění přílohy č. 4 účinném do dne 31. prosince 2021, se řídí 
cenovým rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví č. 6/2020/CAU ze dne 18. února 2020. 

  

 
 
 


