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Úhradová Vyhláška 

• Protichůdné zájmy MZ, pojišťovny (VZP x oborové), 

poskytovatelé 

 

• Poskytovatelé 

– Praktici 

– Specialisté 

– Malé a střední nemocnice 

– Velké nemocnice  

– Komplement 

– Lékárny 

 

• Státní x privátní sektor 

 

• Optimalizace sítě 

 

 





 

Základní principy I. 

• Vyhláška je jistě pouze filtrem na přerozdělení vybraných 
prostředků.  
 

• Dobrá vyhláška by však měla prostředky proporcionálně 
alokovat do jednotlivých segmentů zdravotní péče tak, aby 
nedošlo k poškození či naopak neodůvodněnému zvýhodnění 
kteréhokoliv z nich. 



 

Základní principy II. 

• Extrémní složitost úhradového systému 

• Netransparentní mechanismy založené na nehomogenních 

datech 

• Neustále se měnící se úhradový rámec neprospívá stabilitě 

systému 

• Snaha optimalizovat Vyhlášku je komplikovaná 

• Chybné nastavení parametrů může rozkolísat celý systém 

• Po přechodnou dobu je lépe volit paušál než složitě 

predikovatelné experimenty 



 

Vývoj před rokem 2014 

2013:  oddělené financování lůžkové a ambulantní péče 

• Lůžka:  max. 95% úhrady r. 2011 

• Ambulance: max. 94% úhrady r. 2011 

• Propad úhrad za KV/KS, cenové skoky v průběhu roku 

 

2012:  oddělené financování  

•Lůžka: max. 105% r. 2010 

•Ambulance: 98% r. 2010 

 

2011:  Celkový paušál v úrovni 98% r. 2009 při splnění 

 regulačních podmínek za lůžka a ambulance 



2009 2010 2011 2012 2013

počet
výkonů

717 892 778 909 796

700
720
740
760
780
800
820
840
860
880
900
920

Vývoj srdečních operací  

v návaznosti na systém úhrad 

 systém „pila“ 



 

Východiska pro vyhlášku r. 2014 

 

 
– potřeba napravit r. 2013 

– nastavit DRG v relaci k nákladům 

– vyrovnání úhrady mezi VZP a rezortními ZP 

– realita: s ohledem na stav DRG v Čechách 

náhradní řešení s využitím koeficientů 

specializace 

  





 

 

 
Rok 2014 - lůžka 

 

 
•  až v průměru 108% úhrady r. 2012 

– nastavení DRG s využitím koeficientů 

specializace odpovídá nákladům 

 

Problémy:  

• Nerespektování vyhlášky některými ZP 

• Neuzavření úhradových dodatků včas (dosud 

nemalá část neuzavřena) 

• Nerovnoměrný vývoj mezi ZP 

  



 

Rok 2014 - ambulance 

 

 
Výkonový způsob do  výše max. 105 % r. 2012 

  

Problémy:  

• Zrušení doplatku do dolního riskkoridoru 

• Nerovnoměrný vývoj mezi ZP 



Dopady Vyhlášky u oborových 

pojišťoven 

Příklady:  

- ZP 201 lůžka limit 103% realita 110% 

 

- ZP 211 amb. limit 111% realita 118% 

 

-Celkem to může být jen u FNHK kolem 50 mil. Kč 

 

 



Rok 2014 – specifické složky úhrady 

 

 
Centrové léky:   nárůst ve financích o 10% 

•  rozumný přístup ZP 

•  KV/KS: rozumný přístup ZP ke kontraktaci 

•  Speciální péče typu TAVI: rozumný přístup ZP ke 

kontraktaci 



Struktura nákladů FNHK 
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Struktura nákladů FNHK 
 

14% 

24% 

44% 
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centrové léky

ostatní léky,
krev, SZM

osobní náklady

údržba, odpisy

ostatní
2013 3,5% tarifu 

2014 5% tarifu 



Rok 2014 – závěry 

 

• Vše je relativní: proti vyhlášce na r. 2013 je 

vyhláška na r. 2014 skvělá! 

  

• Absolutně má však rezervy! 

              



 

Zbožná přání do budoucnosti 

• Kultivace systému DRG.  

• Jasné nastavení systému sbírání standardizovaných dat od 

referenčních nemocnic, aby byl vytvořen reálný obraz 

nákladů i produkce našeho zdravotnictví.   

• Jednoznačně definované krytí  nákladů podle zdrojů ze strany 

ZP,  zřizovatele či dalších zdrojů.  

• Politický přístup ke sbližování základních sazeb by neměl stát 

na neudržitelném principu absolutního rovnostářství, ale na 

jednoznačně stratifikovaném přístupu v souladu s reálnou 

potřebou a korespondujícími náklady.  



 

Koncepce koncentrace 
superspecializované péče  

- Je nepochybně správná 
- Řada výhod (pozitivní vliv na kvalitu) 
- Nutná provazba na úhradu 
- Systém stále v některých diagnózách nedosáhl fáze plató 
- Otázka, co si můžeme reálně dovolit 
- Revize na bázi přísných indikačních kritérií 
- Ne všechny odborné společnosti mají zcela racionální přístup 

(snaha o maximalizaci, vliv farmaceutického průmyslu, o 10% 
vyšší účinek – 2x vyšší úhrada) 

- Ani zde nemůže existovat systém bez správné vazby na 
úhradu a rozumné regulace.  



 

Negativní jevy 

- Velmi negativních jevem je nasmlouvávání dalších kapacit, 
které v lukrativních oborech odčerpávají významné zdroje do 
privátní sféry 

- Politické vlivy, poslanecké aktivity 
- Úhradové mechanismy by pak neměly být pro různé subjekty 

rozdílné, což umožňuje následně spekulativní jednání.  
- Výše úhrad se však může lišit podle kvality (akreditace)   

 



Systémově investovat do stavební 

části nemocnic 

• Úhrada péče nezajišťuje prostou obnovu 

• Neustále se zvyšují standardy, které zastarávající 

provozy nedokáží splnit 

• Budovy stárnou a je třeba je obnovovat 

• Příklad FNHK - nemocnice se blíží k Sofiině volbě: 

– Neurochirurgická klinika 400 mil. Kč  

– Infekční klinika 300 mil. Kč 

– Transfuzní stanice 80 mil. Kč 

– Chirurgické centrum 1,2 mld. Kč 



Systémově investovat do stavební 

části nemocnic 

• Je potřeba připravit investiční strategii MZ 

• Udržení klíčových kapacit vyžaduje plán, alokující v čase 

potřebné prostředky.  

 Příprava investic je několikaletý poměrně nákladný proces. 

 ČR bude vyžadovat cca 3 mld. ročně na stavební investice pro 

udržení klíčových kapacit zdravotnictví. 



Systémově pracovat s investicemi  

do zdravotnických přístrojů 

• Centrová péče je značný pokrok ve srovnání  

s obdobím, kdy tato oblast nebyla systémově chápána 

• K udržení center, do kterých přišly významné prostředky 

v minulosti, je třeba investovat a udržovat jejich úroveň 

 Použité technologie (MR, CT, LU) mají životnost 8–10 let, 

např. cena LU  je 120–150 mil. Kč 

 Pokud byly pořízeny v roce 2009 je třeba plánovat obnovu 

již v dalším „evropském“ období tj. do roku 2020  



Nejvýznamnější evropské 

projekty FN HK 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Modernizace a obnova přístrojového 

vybavení KOC

94,9 94,9

Modernizace a obnova přístrojového 

vybavení TRAUMA

97,4 97,4

Modernizace rehabilitace ve Fakultní 

nemocnici Hradec Králové

29,3 29,3

Modernizace a obnova přístrojového 

vybavení komplexního 

kardiovaskulárního centra FN Hradec 

76,0 76,0

Modernizace a obnova přístrojového 

vybavení komplexního 

cerebrovaskulárního centra FN Hradec 

32,4 31,5 63,9

Modernizace a obnova přístrojového 

vybavení komplexního onkologického 

centra FN Hradec Králové 2

94,3 94,3

Modernizace a obnova přístrojového 

vybavení traumatologického centra FN 

93,5 93,5

Ostatní projekty 50,6 23,1 18,3 19,3 20 7,4 138,7

Celkem 192 79,9 99,1 50,7 50,8 114 101 688,0

Název projektu uznatelné náklady v letech (v mil. Kč)



Akreditační proces 

• SAK, JCI, další oprávněné subjekty 

– Náklady x přínosy 

– Kvalita by měla být jednoznačným zájmem státu 

– Zhodnocení ve Vyhlášce stále není (politické vlivy) 

• ČIA 

• Radilogické standardy 



Zapojení FN HK do tvorby systému  

úhrad českého zdravotnictví 

• FN HK byla ekonomickým garantem Seznamu 

zdravotních výkonů 

v rámci projektu "R„ (1991), což umožnilo vznik v. z. p.  

• FN HK je stálým členem klíčových aktivit v oblasti 

úhradových mechanismů 

• FN HK je referenční nemocnicí NRC 

• A jsme stále připraveni ke spolupráci! 
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Děkuji za pozornost 


