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Dohodovací řízení na rok 2020

od 23. ledna do 19. června
14 segmentů + 7 ZP

důraz na kvalitu
4% růst + mandatorní výdaje

DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ

POSOUZENÍ SOULADU
S PRÁVNÍMI PŘEDPISY A
VEŘEJNÝM ZÁJMEM

11 DOHOD
A 3 NEDOHODY

Růst úhrad 
částečně plošně 

a částečně ve 
vazbě na splnění 

kvalitativních 
kritérií



Finanční bilance roku 2020

Příjmy

+19 mld. +28,9 mld. -6,9 mld.

Výdaje Saldo

včetně navýšení za státní 
pojištěnce (z 1 018 Kč na 

1 067 Kč
+6 mld. Kč od ZP

pokles zůstatků na fondech
zdravotních pojišťoven

350 mld. Kč včetně pokut, 
penále a přirážek k 

pojistnému

356,9 mld. Kč
346 mld. Kč náklady na 

zdravotní péči



Zůstatky zdravotních pojišťoven

CELKOVÉ ZŮSTATKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH FONDU ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN KE KONCI BĚŽNÉHO OBDOBÍ (V MLD. KČ) 

 

Poznámky:   Zdrojem údajů pro období let 2011–2019 jsou hlášení zdravotních pojišťoven o zůstatcích na bankovních účtech jednotlivých fondů, pro období let 2008–2010 pak výroční zprávy zdravotních pojišťoven za dané roky.  

Údaj uvedený pro rok 2019 je zůstatkem k 30. září 2019.  



Růsty segmentů zdravotní péče

Segment Odhadované nárůsty úhrad dle ÚV 2020

Ambulantní péče 7,7 mld. Kč 9,5 %

Z toho: zubní lékařství 1,0 mld. Kč 7,7 %

praktické lékařství 1,2 mld. Kč 7,3 %

gynekologie 0,4 mld. Kč 8,3 %

ambulantní specialisté 2,6 mld. Kč 9,6 %

domácí péče 0,7 mld. Kč 31,0 %

Poskytovatelé lůžkové péče 17,0 mld. Kč 10,0 %

Z toho: centrové léky 2,5 mld. Kč 14,0 % 

Léky a zdravotnické prostředky 3,0 mld. Kč 6,4 %

Ostatní 1,2 mld. Kč 10,4 %

Celkem 28,9 mld. Kč

K tomu navíc 6 mld. Kč individuální navýšení zdravotních pojišťoven.



Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky

V tis. Kč 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ZPP odhad

centrové léky 8 518 675 10 194 042 11 982 877 12 781 286 15 275 975 16 655 001 17 972 013 19 722 072 22 986 258

léky na recept 36 103 901 34 633 310 33 818 854 33 883 288 34 462 259 35 283 626 36 147 976 37 831 351 40 034 605

zdravotnické prostředky 6 218 325 6 058 470 6 476 968 6 813 291 7 342 481 7 487 672 7 943 934 8 582 699 9 352 699
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Kumulativní růst nákladů od roku 2014

centrové léky

léky na recept

zdravotnické prostředky

Náklady na zdravotní služby celkem

na ambulantní péči celkem

na lůžkovou zdravotní péči celkem



Nemocnice – akutní lůžková péče

Dostatečné navýšení úhrad na růst 
platů a mezd

Mechanismus úhrady vychází z úhradové vyhlášky
pro rok 2019

Meziroční navýšení paušální 
úhrady v průměru o 8 %

Nadprodukce částečně
hrazena již nad 100 %



Nemocnice – akutní lůžková péče

Podpora psychiatrické péče

Podpora urgentní péče

CZ-DRG

Podpora péče v centrech

• Bonifikace za převzetí pacienta od záchranné služby 1000 
Kč

• Bonifikace za urgentní příjem 3 – 30 mil. Kč 

• Bonifikace za LPS při urgentním příjmu 2,7 mil. Kč

• Povinnost vykazovat CZ-DRG marker

• Pro pneumoonkochirurgické a onkogynekologická centra 
hrazeny vybrané hospitalizace dle CZ-DRG

• Minimální základní sazba 29 000 Kč

• Pro centra vyššího typu 37 275 Kč

• Pro centra nižšího typu 34 125 Kč

• Hrazeno dle DRG se základní sazbou až 76 tis. Kč resp. 
56 tis. Kč (transformační plán) při splnění podmínek:

Nepřetržitá péče, nedobrovolné hospitalizace, větší 
procento těžších diagnóz a menší procento překladů



Nemocnice – ambulance

Nedovolená podpora
Bonifikace za 

nepřetržitý provoz

Zdravotní služby

vyjmuté z limitů

• Základní růst 

srovnatelný s úhradami

mimo nemocnice

• Průměrný meziroční

nárůst o 7 %

• Alespoň 16 hodin denně

7 dní v týdnu alespoň na

1 pracovišti laboratoře

a 1 pracovišti radiagnostiky

• Alespoň 16 hodin denně

7 dní v týdnu alespoň na

dvou amb. pracovištích

• Psychiatrie atd.

• Screening

děložního hrdla

• Novorozenecký
laboratorní screening

• Screening karcinomu
kolorekta

EU



Následná péče

Psychiatrie:
Růst o 11 % do 
120. dne 
hospitalizace a 
následně růst 5 %

U kategorie 
pacienta 5 
(ochranné léčení) 
růst 8 %

Další růst až 2,1 %
při splnění kritérií:

Personální a 
technické vybavení 
nad rámec 
minimálního

Základní růst  6 %, resp. 8 % 
u kategorie pacienta 3-5

hodnota bodu NIP, DIOP a 
NVP stanovena na 1,18 Kč



Ambulantní segmenty

• HB 1,20 Kč u  výkonu preventivní prohlídek, 

dispenzarizace diabetiků a výkonů očkování

• HB 1,19 ostatní

• Bonifikace za dostupnost  a diplom celoživ. vzd.

• Epizoda péče u pacientů nad 18 let je za 55 Kč

• Základní HB navýšena a další navýšení při 

splnění kritérií

• Bonifikace za rozšířenou ordinační dobu, 

příjem nových pacientů do péče

• Navýšena úhrada za kontakt s pacientem

• Navýšení úhrady za jednotlivé výkony

• Bonifikace za péči o dětské pacienty a 

pacienty s PAS či jinou psychiatrickou

diagnózou

• Umožněn růst úhrady 7 %

• Navýšení hodnoty bodu za splnění kritérií

• Jednotlivé trimestry péče o těhotné hrazeny

balíčkově

• Epizoda péče u pacientů nad 18 let je za 55 Kč

• Navýšeny mzdové indexy v seznamu zdr. výkonů

• Umožněn růst 16 % a při splnění kvalitativních 

kritérií až 37 % oproti referenčnímu období

• Navýšena hodnota bodu

• Navýšení úhrady za přepravní výkon

PL a 
PLDD

AMB
SPEC

Domácí
péče

STO

GYN



Ambulantní segmenty

• Navýšení o 5 % oproti referenčnímu období

• Další navýšení při splnění kvalitativních kritérií

• Diagnóza DMO a další diagnózy poškození 

mozku hrazeny výkonově

• Navýšena HB u screeningů

• Navýšena HB u radiodiagnostiky a další 

navýšení při splnění delšího provozu 

pracoviště

• Minimální hodnota bodu u laboratoří

• Lázně - růst o 5,4 %

• Ozdravovny – 958 Kč

• Pokračuje výkonový způsob úhrady

• Valorizace dopravních výkonů

• Navýšena hodnota bodu

• Úhrada 15 Kč za signální výkon výdaje LP nebo 

PZLÚ

• Úhrada 12 Kč za elektronizaci receptu

FYZIO

Lázně

ZZS a 
ZDS

Lékárny

komplement



Děkuji za pozornost!

Mgr. Pavlína Žílová
pavlina.zilova@mzcr.cz


