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Základní východiska
Roky 2019 a 2020

• Ve zdravotnictví aktuálně fakticky není žádná finanční krize. 

• Při uvážlivém řízení PZS i nemocnic a dostatečné efektivitě
byly většinově dohodnuté úhrady za služby dostatečné.
Účelnou neefektivitu by měl financovat ten, kdo ji požaduje
(zřizovatel). Neúčelná a neúmyslná neefektivita má správně
vést k problémům v hospodaření dotčených PZS.

• Navyšování úhrad pro rok 2020 je nadbytečným výdajem a
politickým zneužitím solidarity v rozsahu přes 10 mld. Kč.

Střednědobá rizika

- Příspěvek státu na pojistné není stabilně a závazně garantován 
(stát vlastně vybízí zdravotníky – předveďte dostatečnou krizi 
a  pak se příspěvek zvýší)



Základní východiska
- Systémově se dosud beze zbytku nevyřešila otázka 

šedé zóny bonusů za LP a ZP pro nemocnice a 
participace ZP na slevách

- Zákonný nárok na péči z veřejného zdravotního
pojištění je natolik široce a neurčitě definován, že
záleží na aktivitě a úsilí PZS a pacienta co všechno lze
z veřejného zdravotního pojištění získat.

- Klíčové projekty, obvykle dotační  (DRG,datové 
analýzy,reforma psych.,e-health) jsou těžkopádné, 
deformované dotacemi a politickými vlivy



Závěr

• Zdravotnictví se udržuje v dobrém chodu díky
ekonomické konjunktuře a dílčími operativními
zásahy. Pro účelné systémové změny není k dispozici
dostatečná většina občanů a tím ani politická vůle
něco řešit. Systémovou příčinou trvalého neklidu ve
zdravotnictví jsou ingerence státu.

• Zdravotnictví čekají za několik let problémy, ale je to
zřejmě také jediná příležitost ke změnám



Konkrétní příčiny nestability

Příjmová část

- Příspěvek státu na státní pojištěnce –
příspěvek se navyšuje podle aktuálního zdání
krize nikoliv podle předvídatelných a
měřitelných ukazatelů.

- Vliv stárnutí populace ani vliv rozšiřujícího se
spektra hrazených výkonů není automaticky
zohledňován



Konkrétní příčiny nestability

• Výdajová část

úhradová vyhláška – klíčový problém efektivity

seznam zdravotních výkonů – nekonzistence cen a 
operativní změny těsně před začátkem platnosti

dílčí zákonné změny – od účelných úprav až po 
populismus a lobbing

dosud neřízený přístup k novým vysoce nákladným a 
inovativním léčivým přípravkům (§16) metodám a 
prostředkům (§16) a §13 zákona 48



Co se podařilo

– Pro rok 2019 a částečně i 2020 (po 
11.10.2019 již ani toto neplatí) nebyla 
úhradová vyhláška tvořena MZ, ale dohodou

- Základní nárok na LP a ZP je v návrhu 
upravován systémově a funkčně – není však 
vyřešeno omezení §16 a §13

- V dílčích aktivitách  (reforma primární péče, 
urgentní příjmy, očkování……) je spolupráce 
MZ,odborníků i ZP nebývale korektní.



Co se nedaří

- Systémově dořešit financování systému veřejného zdravotního 
pojištění a to již od roku 2021 na straně platby za státní 
pojištěnce

- Nepolevuje a sílí tlak na centrální rozhodování o financování 
růstu mezd cestou úhradové vyhlášky a to bez dostatečné 
vazby na objem a ceny poskytovaných služeb.

- Zákonný nárok na péči z veřejného zdravotního pojištění je 
natolik široce a neurčitě definován, že záleží na aktivitě a úsilí 
PZS a pacienta co všechno lze z veřejného zdravotního 
pojištění získat.

- Posilování zodpovědnosti a konkurence ZP a PZS 



Co nás čeká

• Pro rok 2020 a při racionálním postupu ani pro rok 2021 není situace 
kritická

• Zdravotnictví čekají za několik let problémy. Dokud se však naplno 
neprojeví, není zřejmě možné bez nich dosáhnout změny. Potenciální 
finanční  krize je proto také zřejmě jediná příležitost k potřebným 
systémovým  změnám.

• Současná síť PZS a organizace péče, stárnutí populace, prodlužování délky 
života  a rychlost vstupu nových nákladů spolu s inflací reálně vytváří tlak 
na roční růst nákladů minimálně  o 7% a tempo růstu se  zvyšuje

• Normální ekonomika může generovat růst max. do 5% a vlivem stárnutí 
populace se tento růst snižuje

• Chybějící min. 2% ročně může generovat příznivá ekonomika, dotovat stát  
a krátkodobě i pojišťovny. Dlouhodobě toto financování řešeno není.



Další slabiny a rizika současného stavu

• Náklady na lůžkovou péči již tvoří přes 56%

• Růst nákladů financuje především růst mzdových nákladů a 
nákladnou péči malých skupin pacientů ve specializovaných 
centrech (zejména v LP)

• Možnosti udržení dostatečného personálního obsazení ve 
stávající síti lůžkových zařízeních a stabilizace zaměstnanců 
cestou zvyšování mezd klesají a stávají se kontraproduktivní.

• Nárůst nákladů se pozitivně projevuje u stále menšího počtu 
pacientů. U ostatních k pozitivním změnám prakticky 
nedochází.



Závěry

• Při poklesu nárůstu zdrojů a současných trendech nákladů 
pokryjí zdroje ZP současné náklady cca do roku 2022.

• Další zdroje pro zlepšování zdravotnictví už musí být hledány 
ve zvýšené efektivitě léčebných procesů např. další zkrácení 
hospitalizace a cenové korekce (úpravy DRG), snížení počtu 
kontaktů pacienta a lékaře (změny v regulacích-URČ), 
minimalizace duplicit, sdílení informací-např. sdílené žádanky 
a řízení efektivity i ze strany ZP.



Co je možné použít

A – Konkurence poskytovatelů zdravotních    
služeb

B – Konkurence zdravotních pojišťoven

C – Úprava postavení občana v systému

D – Kompatibilita zdravotního a sociálního 
systému

E – Nové komunikační technologie



Navrhované oblasti úprav
A – konkurence PZS

• Cenové dohody a konkurence PZS

• Pojišťovny by měly garantovat dostačující úhradu v 
jimi doporučené síti PZS, 

- Cenový předpis musí garantovat kontinuitu 
individuálních dohod  a nesmí vytvářet ad hoc 
garance politických dohod 

- Omezení zmocnění pro MZ při vydávání úhradových 
vyhlášek – základní prvek všech úprav

- Periodická revize smluv nebo krátká výpovědní doba



Doporučená síť nemocnic

• Nemocnice  a pracoviště 24/365 cca zhruba na 
úrovni okresů

• Krajské nemocnice

• Superspecializovaná a výuková pracoviště

• Zařízení pro specializované a „jednodenní“ 
zákroky nekomplikovaných pacientů

• Zařízení následné péče a sociálních služeb

• Zařízení sociálních služeb se zvýšenou 
dostupností zdravotní péče



Výchozí teze:
• za nemocnici je považován PZS s minimálně jedním akutním lůžkem
• nutnost zajištění místní a časové dostupnosti
• poskytování kvalitních a bezpečných zdravotních služeb
• zohlednění portfolia poskytované péče a vývoje produkce nemocnic

Kritéria pro výběr minimální potřebné sítě nemocnic:
• PZS je součástí urgentních příjmů 1. typu
• PZS je součástí urgentních příjmů 2. typu
• PZS má uzavřenu Zvláštní Smlouvu – centrová léčba

• u ostatních nemocnic je zhodnoceno, zda je v nich poskytována vysoce 
specializovaná péče, nebo jde o regionálně důležitou nemocnici (UP1, UP2, 
UPC2)

Co s nemocnicemi, které nesplňují do výše uvedená kritéria:
• převod na novou službu 24/365 s dostatečnou kompetencí pro akutní případy 
• převod lůžek na kapacity následné a ošetřovatelské péče
• atp.

Síť nemocnic v ČR v roce 2019 – ukázka analýzy celostátně působící ZZP



Síť nemocnic 2019 v jednotlivých krajích



Hustota sítě nemocnic 2019



Doporučené úpravy smluvních 
vztahů

• Služby PL a AS na akutním příjmu a službách v 
nemocnicích

• Zubní pohotovost

• Povinné akutní spádové případy – bonifikace 
za příjímání 

• Precizace předávání pacientů mezi PZS



Navrhované oblasti úprav
B – konkurence ZP

• Konkurence ZP - Alternativní pojistné plány s 
fakultativní možností smluvních pravidel pro 
pacienty a jejich bonifikaci formou věcného 
plnění ze ZFZP

• Vyrovnání postavení zdravotních pojišťoven v 
oblasti společných činností (registry, 
metodika,číselníky, část revizí podléhající 
přerozdělení) 

• Dvousložkové pojistné včetně  valorizace 
platby státu

• Postavení a úloha správních orgánů ZP



Navrhované oblasti úprav
C – Postavení občana - pojištěnce

• Zpřesnění nároků občana na zdravotní péči v 
systému veřejného zdravotního pojištění 
(§16,§13) a jeho úpravy cestou HTA

• Zpřesnění práv občana při pohybu v síti PZS a 
zodpovědnosti za škody



Navrhované oblasti úprav
D – Kompatibilita zdravotního a sociálního 

systému

• Optimalizace kompetencí mezi sociálním a 
zdravotním systémem



Navrhované oblasti úprav
E – Efektivní řízení v čase a nové služby

• Otevření prostoru pro konkurenci projektů e-
health s využitím celostátních registrů a 
komunikačních standardů

• On-line komunikace ZP-PZS-pojištěnec



Celkový vývoj financování zdravotní péče 2003 -2020



Vývoj podílu jednotlivých segmentů na celkových nákladech



Vývoj podílu jednotlivých segmentů na celkových nákladech – detailní pohled



Doporučení SZP ČR ke zvýšení nákladové 
efektivity

• Odstranit cenové deformace a hledat tržní 
ceny – omezit (zrušit) kompetence MZ k 
vydávání cenové vyhlášky (konflikt zájmu)

• Posílit samostatnost a zodpovědnost ZP 
(zakladatel, správní orgány, smluvní 
volnost,společné činnosti)

• Omezit volný pohyb pacienta

- měkký gatekeeping

- volitelné zdravotní plány s úpravou     
smluvního plnění – stimulace    



Doporučení SZP ČR ke zvýšení nákladové 
efektivity

• Omezit nároky z veřejného zdravotního 
pojištění

- taxativní výčet nehrazené péče, důsledné 
qualy, výluky (neplatič, způsobil škodu a.j.)

• Dvojsložkové pojistné – nominální složka  jako 
zpětná vazba, flexibilita a prvek konkurence



Děkuji za pozornost

Informace o cenových jednáních – SZP ČR

www.szpcr.cz


