
Problémy fakultních, velkých a 
specializovaných nemocnic  



Problematika lékových center 

• Léky objemově převyšující spotřebu běžných 
léků a SZM , někde až několikanásobně. 

• Nutnost veřejného výběrového řízení- 
nepružné. 

• Cena vyšší než úhrada. 

• Léky rozděleny ve vyhlášce do čtyř kategorií –  
vzácné choroby, chronici,výkonově,ostatní 
(onko). 

• Problém - nově zaváděné léky a nové indikace. 



Vývoj centrických léků 
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• ZP – regulace objemu centrických léků. 
• Kontrola indikačních kriterií, zastaralé,  nepružné. 
• Možnosti :  
• Procentuelní omezení , základ předchozí období. 
• Celkový limit. 
• Problémy se ZP  s malými objemy.  
• Paragraf 16. 
• Rizika nese ZZ, průtok finančních prostředků, 

neuhrazená režie, nemožnost odmítnout 
pacienty. 



Centra specializované péče  

• Traumacentra, onkocentra, kardiocentra apod. 
• Nákladní pacienti, které úhradový systém 

nepostihne. 
• Dříve milionoví pacienti , nyní se stále hledá 

řešení, ztráty nemocnic.  
• Zvýšené náklady díky zavedení urgentních příjmů. 
• Dosud nijak neřešeno. 
• Pracovní skupina spolu s ÚZIS připravila výpočet 

skutečných nákladů vybraných bazí, rozdíl nutno 
řešit. 



Klinické studie  

• Velké nemocnice žádány o účast v klinických 
studiích. 

• Problém – léky zdarma, pacienti na ně 
nasazeny, problém s úhradou po skončení 
studie. 



Nerovnoměrný výkon na jednotlivé 
ZP 

• Zrušení KPP. 

• Nadvýkon je řešen částečně ve vyhlášce na 
2016 v hospitalizace. 

• Na rozdíl od jiných segmentů existují tvrdé 
stropy bez degrese. 

 



Přístrojová technika 

• Vysoká úroveň a vybavenosti zdravotnickou 
technikou. 

• V kalkulacích sazebníku výkonů problém 
výkonů prováděných na přístrojích vyšší 
úrovně než vyžaduje příslušný výkon. 



Nové výkony nehrazené ZP 

• Velké nemocnice přinášejí do zdravotní péče v 
ČR pokrok.  

• Zvláště fakultní nemocnice, kde jsou společná 
pracoviště LF a nemocnice, probíhá výzkum.  

• Jsou zde zkoušeny nové metody výhodné pro 
pacienta. 

• Dlouhá doba od zavedení výkonu do jeho 
schválení do úhrad ZP. 



Způsob řešení  

• Nemocnice vyčlení finanční prostředky na 
prestižní záležitosti a pokrok. 

• Výzkum –spolupráce LF a nemocnice , granty 
nedostatečně kryjí náklady. 

• Nutnost finančně stabilní nemocnice . 

• Nedostatečná podpora státu , není 
kalkulována úspora např. v nemocenském.  



Nevýhody přímo řízených nemocnic  

• Dotace na investice problematické, nutno 
žádat MF. 

•  Provozní dotace prakticky nemožné, 
celostátní problém , pokud má být nemocnici 
pomoženo, viz Sv. Anna, Bulovka. 

 



Růst platů 2015 nemocnice MZ 
1. pol. 2015 meziročně 6 % 

 
1. Tento růst objemu mezd zejména u nemocnic odměňujících dle zákoníku práce 

 dle ustanovení o platu ( příspěvkové organizace ) je dán nařízením vlády  

č. 224/2014 z 15 10.2014 platného od 1.11.2014, které nastavuje jednorázové  

zvýšení mezd v minulosti povinně neuplatňované platové postupy dle započtené praxe. 

 Jednorázové skokové přidání za předchozí 3 roky.                       

 2. Dále toto nařízení vlády  navyšuje platové tarify u nezdravotnických pracovníků o 3,5 %. 

 3. Dále se zavádí pravidelná valorizace   platových postupů dle započtené 
 praxe do dalších období  u všech pracovníků dotčené organizace. 
                                  (platový automat – zestárneš dostaneš ) 

4. Navazující nařízení vlády č. 303/2015 z 8.12.2014 o navýšení tarifů u zdravotnických 

 pracovníků týkající se  též nemocnic odměňujících dle zákoníku práce dle ustanovení  

o platu ( příspěvkové organizace )  zvýšilo platové tarify zdravotníků o 5 %. 

5.   Platy místo dohod (tlak úřadů práce ). 
 



Průměry platů v systému 

  Průměry platů za rok 2014    

      průměrný    plat   lékaře 

  MZ ČR   65 462 

  Kraj p.o.   52 328 

  Kraj a.s.   54 847 

  Měst p.o.   53 939 

  Město s.r.o./a.s.   45 691 

  Církev   43 290 

  Obchodní spol.   61 243 

  MO ČR   56 128 



Nerovnováha mezi ZP a úhradou v 
jednotlivých segmentech péče 

• Většina ZZP v minulosti preferovala ostatní 
péči před nemocnicemi. 

• Mezi roky 2006 - 2012 „zachraňuje“ 
nemocnice VZP. 

• Nedodržování vyhlášek. 

• Proto „revoluční“ rok 2014. 

 



Relace VZP/ ZZP na 1 pojištěnce  
ústavní péče 



Nárůsty laboratorní péče 

• Jedná se o laboratoře v terénu. 
• Růst mezi 2014 a 2013 je celkem 10 %. 
• Z toho  patologie - růst  o 19 %. 
• V případě nemocničních laboratoří je nárůst péče 

nehrazen. 
• Externalitou, zápornou pro nemocnice je 

nedostatek laboratorního personálu 
• Soukromé laboratoře přetahují kvalifikované 

zaměstnance 
  




