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Parametry systému v.z.p. v roce 2015 - PŘÍJMY 

• předpokládaný nárůst plateb za státní pojištěnce o 

1,7 mld Kč (2,8 %); 

• nárůst platby ze 723,-Kč na 787,- Kč (11/2013); 

• nárůst platby ze 787,-Kč na 845,-Kč (07/2014); 

ROK PLATBA státu v mld. Kč 

2011 53 

2012 53 

2013 54 

2014 60 

2015 62 



Výběr pojistného +7,3 mld. Kč (+4,1 %) 

 

 

 

 

 

 
 

(1) Predikce k 10/2014 

(2) Odhad  

ROK POJISTNÉ v mld. Kč 

2011 163 

2012 167 

2013 172 

2014 177 (1) 

2015 184 (2) 



Parametry systému v.z.p. v roce 2015 - PŘÍJMY 

DALŠÍ ZDROJE PŘÍJMŮ: 

• snížení RF ZP (změna zákona), 

• snížení přídělu do provozního fondu ZP, 

• ostatní příjmy (úroky a penále). 

 

CELKEM ZDROJE ROKU 2015: 239 mld. Kč 

(po odečtení přídělů do fondů a splátek půjček) 

 

CELKOVÉ VÝDAJE NA ZDRAVOTNÍ PÉČI dle ZPP ZP: 

229 mld. Kč 
 

K úhradě navíc oproti roku 2014: 10 mld. Kč ! 
 



ÚHRADOVÁ VYHLÁŠKA 2015 

Dle MZ ČR zohledňuje závěry DŘ s přihlédnutím k 

veřejnému zájmu 
 

DOHODY DOSAŽENO: 

• PLDO a PLDD, 

• lázně a ozdravovny, 

• ambulantní gynekologie, 

• zdravotnická doprava. 
 

ÚV platí jen v případě NEDOHODY  

plátce a poskytovatele! 
 

Mechanismus úhrady dle ÚV je ZP povinna aplikovat, pokud 

se poskytovatel a ZP za podmínek dodržení ZPP (§ 17 odst.5 

zák.48/1997) nedohodnou jinak! 

 



Alokace zvýšení příjmů ZFZP 

Kompenzace zrušení regulačních poplatků – 4,2 mld. Kč: 

• 1,2 mld. Kč akutní lůžková péče, 

• 0,6 mld. Kč následná lůžková péče, 

• 0,2 mld. Kč lázně, 

• 0,7 mld. Kč léky na Rp (skutečně vybrané X hlášené 1,7 

mld. Kč), 

• 1,5 mld. Kč ambulantní poplatky. 

 

ZPŮSOB KOMPENZACE:  

• lázně a následná péče – nárůst úhrady za OD, 

• akutní lůžková péče, ambulance – přímá úhrada. 

 

 



Požadavky jednotlivých segmentů 

LŮŽKOVÁ PÉČE: 

• NÁRŮST TARIFNÍCH PLATŮ + 5%. 

 

LÁZNĚ:  

• nárůst úhrady dle novely IS od 1. 1. 2015. 

 

SPECIALIZOVANÁ CENTRA (léčiva „S“): 

• přirozený nárůst, podpora specializované léčby. 

 

AMBULANTNÍ PÉČE: 

• snaha respektovat výsledky DŘ, přirozené nárůsty. 

 

 



Nárůst ZFZP – rozdělení +10 mld. Kč 

• 4,2 mld. - regulační poplatky, 

• 1,5 mld. – ambulantní péče, 

• 0,8 mld. – specializovaná centra, 

• 3,8 mld. – lůžková péče: 

– 3,0 mld. Kč - akutní lůžková + ambulantní, 

– 0,7 mld. Kč – následná péče, 

– 0,1 mld. Kč – lázně,  

• 0,4 mld. – ostatní, 

• 0,6 mld. – léky. 



ÚV 2015 – základní teze 

Ambulantní specialisté: 

do referenčního období se započítává 55% bodů, 

uhrazených ve snížené sazbě; 
 

Ostatní segmenty mimo nemocnice – maximální 

podobnost s rokem 2014 dle vyhl. MZ ČR č. 428/2013; 
 

Ambulance nemocnic – zavedení „globálního 

unikátního pojištěnce“ (GUP); 
 

Podpora elektronické preskripce – bonifikace při více 

než 50 % elektronických receptů., 



Principy úhrad akutní lůžkové péče 

Pokračování v úhradě paušální úhradou, podmíněnou 

objemem produkce, měřené CM (dle DRG);  
 

Kompenzace nárůstu platů – nárůst úhrad na 102 % 

roku 2014; 
 

Použití aktuálních výstupů NRC – Grouper a číselník 

RV verze 012; 
 

Balíčky (při nedohodě):  

• úhrada KS a KV ve výši 95 % roku 2014, 

• úhrada koronárních stentů ve výši 75 % roku 2014; 
 

SM (RS) a další těžkopredikovatelné  nemoci s nízkým 

výskytem řešeny samostatně. 

 



Úroveň DRG v úhradách – argumentace? 

Systém vhodný jen jako kritérium produkce, NE pro 

výpočet úhrad: 
 

 

Plnému použití DRG pro úhradu péče brání: 

• malý počet referenčních nemocnic, 

• nízká prediktivní schopnost, 

• hodnoty tarifů nákladových služeb, 

• mezinemocniční nehomogenita případů, 

• trimování nákladů relativních vah. 

 



Složky úhrady v nemocnicích 

 

• Balíčky (ISSÚ), 

• Centrové léky („S“), 

• Případový paušál, 

• Ambulantní péče v LZZ. 



BALÍČKY 

KS, KV, stenty (+ individuální dohody), 

KS + KV:  

• DRG baze 0501, 0511, 0516 a DRG 05070,  

• pokud nedojde k dohodě:  

– úhrada pravděpodobně v závislosti na 

průměrné úhradě na případ v roce 2014, 

–  jistota úhrady v případě nedohody 95 % 

roku 2014, 

• stenty – v případě nedohody 75 % roku 2014 



CENTROVÉ LÉKY 

• Maximání úhrada ve výši 96 % 

dvanáctinásobku průměrné úhrady roku 2014 

(vliv snížení DPH na léky), 
 

• Rozpočet pro SM řešen samostatně (vyhovění 

požadavku poskytovatelů), 
 

• Vyhláškou zakotvena výkonová úhrada pro 

některá vzácná a obtížně predikovatelná 

onemocnění (HIV, hereditární angioedém atp.) 

    (Sjednocení přístupu plátců k jejich úhradě) 

 



PŘÍPADOVÝ PAUŠÁL – několik variant 

Základní mechanizmus shodný pro všechny varianty 

– stanovení IPU 

Zvažované varianty: 

• jednotná základní sazba 30.000,-Kč, RK 102 % až 

150 %; 

• Ksp jako v roce 2014; 

• Ksp alternativní; 

• kontrolní mechanismus případného krácení dle 

pravidel DRG (počet případů, hodnota CM) reference; 
 

Paušální úhrada nezávislá na produkci 

referenčního období (102 % roku 2014?). 

 

 

 



PŘÍPADOVÝ PAUŠÁL – politické zadání: 

• Nárůst úhrad na pokrytí růstu platů; 

• Kompenzace regulačních poplatků; 

• Jednoduchý výpočet; 

• Transparentnost; 

• IPU založená na úhradě roku 2014. 

 

Společný návrh ANČR, AČMN, AKN, SSN s 

podporou MZ ČZ a některých plátců. 



PŘÍPADOVÝ PAUŠÁL – stanovení: 

IPU = PU2014 x KPP; 

• PU2014 – paušální úhrada za rok 2014 navýšená o: 

– hodnotu extramurální péče, 

– objem regulačních poplatků za hospitalizace vybraných v 

roce 2013, 

• Celková PU – podmíněna naplněním 98 % vykázaného a 

uznaného CM roku 2013 (odečte se extramurál; 

hodnoceného období) shodný „strop“ jako v roce 2014; 

• Grouper a RV verze 012; 

• Do IPU 2014 bude zahrnuta veškerá péče s výjimkou 

platby za OD doprovodu (problém?). 



Ambulantní složka úhrady – obecné zásady 

• výkonová úhrada dle příslušného segmentu AZZ, 

(pravděpodobně v závislosti  na poměru průměrného 

počtu bodů na 1UOP vůči referenčnímu roku 2013);  

• omezení celkové úhrady (HRK) jako v roce 2014 – dle  

produkce ref. roku 2013, kromě výkonů 09563 (ÚPS) a 

88101 (soudní pitva) a vyjmenovaných léčivých přípravků 

(očekávaný rozsah shodný s přílohou č. 14 ÚV č. 

428/2013); 

• pravděpodobně uplatnění regulační mechanizmů na: 

–  předepsané léky a zdravotnické prostředky, 

–  na extramurální vyžádanou péči komplementu, 

NE za LZZ, ani NE po ODB, ale na GUP při porovnání s 

referenčním obdobím. Benevolence při ePreskripci!  

 

 



Ambulantní složka úhrady 

Změny oproti 2014: 

• na nemocnice se nevztahují ustanovení o snižující 

se hodnotě bodu – odpadá nutnost monitorovat  

produkci každé AMB odbornosti ke každé ZP; 

• Kompenzace regulačních poplatků – výkonově, 

(signální kód)  do výše poplatků roku 2013; 

• „globální unikátní pojištěněc“; 

 

 



 

Optimální řízení výnosů od plátců pro daný rok  

 

Na začátku roku: 

• vyhodnotit  platnou verzi ÚV 2015; 

• vyhodnotit úhradové dodatky od jednotlivých ZP ve 

vztahu k ÚV 2015;  

• stanovit  seznam klíčových parametrů pro 

sledování úhrad; 

• analyzovat vlivy, které mohou nepříznivě ovlivnit 

sjednanou úhradu.   



 

Optimální řízení výnosů od plátců pro daný rok  

V průběhu roku:  

• Pravidelně sledovat klíčové parametry a vyhodnocovat 

jejich vliv na konečnou výši úhrady;  

• Analyzovat vliv provedených změn s dopadem na výši 

úhrady: 

– restrukturalizace,  

– sloučení více nemocnic pod jeden právní subjekt,   

– personální změny,..  

• Zpracovat návrhy metodik pro zohlednění změn ve 

výpočtu úhrad, projednat je s plátci;  

• Průběžně sledovat - kontrolovat  kvalitu, správnost a 

úplnost vykazování.  



Děkuji za Vaši pozornost. 
  

STAPRO s. r. o. 

Pernštýnské nám. 51 

530 02  Pardubice 

Tel.: 467 003 111 

E-mail: dvoracek@stapro.cz 
 

www.stapro.cz 


