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ÚZIS ČR – DRG

1. Pověření ÚZIS ČR na základě § 41a zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním 
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších 
předpisů („zákon č. 48/1997 Sb., o v.z.p.“)

1. (1) Pro účely racionalizace fungování systému veřejného zdravotního pojištění v
oblasti akutní lůžkové péče Ústav zdravotnických informací a statistiky České
republiky (dále jen "Ústav zdravotnických informací") vytváří a každoročně
aktualizuje seznam skupin hospitalizací v akutní lůžkové péči vztažených k
diagnóze (dále jen "skupiny"), jejich relativní nákladovost, pravidla zařazování
hospitalizací do skupin a metodiky související s vykazováním poskytnutých
hrazených služeb v akutní lůžkové péči.

§ 41a 
Klasifikace 

akutní lůžkové 
péče a 

referenční síť 
poskytovatelů



Projekt OPZ – základní parametry

1. Název projektu :

2. Registrační číslo projektu : CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002747
3. Předmětem projektu je vytvoření a implementace manažerského 

informačního systému úhrad lůžkové péče (DRG), jehož zavedením dojde 
k vyšší efektivitě výkonu státní správy ve smyslu manažerského řízení, 
kontroly a optimalizace rozdělování finančních toků v oblasti 
zdravotnictví.

4. Délka: 5 let (Od 1.3. 2016 do  28. 2. 2021)
5. Řesitel: ÚZIS ČR Partner: MZ

Metodická
optimalizace

a zefektivnění 
systému úhrad

nemocniční 
péče v ČR



Projekt OPZ – K1 referenční síť

Předpoklad ustavení sítě 35-40 referenčních poskytovatelů akutní lůžkové
péče, která bude sloužit jako reprezentativní základna pro sběr a analýzu
reálných klinických a ekonomických dat

1. Zapojených 40 nemocnic 
- uzavřeno 40 dodatků ke smlouvě o spolupráci při budování 

a řízení referenční sítě nemocnic projektu „DRG Restart“ 

2. Zapojených 122 zaměstnanců
- uzavřeno 122 navazujících dohod o pracovních  činnostech



Referenční síť  publikovaná ve 
Věstníku MZ č. 8-2016

Fakultní a velké krajské nemocnice 16
ZZ vysoce specializované péče 7
Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí 14 
Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče 3
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HARMONOGRAM a STAV projektu
2014/15 2016 2017

Restrukturalizace ÚZIS ČR

Proveditelnost
Program OPZ
Referenční síť

SBĚR DAT 

Pilot (1 – 4/2016) 
Sběr 2016 – příprava
Ostrý sběr – r. 2016
Analýza CZ-DRG

Hospitalizační případ
Metodika oceňování
Klasifikace CZ-DRG
Simulace dopadu 

INFRASTRUKTURA

METODICKÁ ZÁKLADNA

!
!



Zásadní metodiky a legislativní 
plán



Zásadní metodiky a legislativní plán 

Ustavení 

referenční sítě 

poskytovatelů 

akutní lůžkové 

péče 

Referenční síť není pouze dohoda o 

spolupráci. Jde o „těleso“, které pro 

DRG systém bude poskytovat 

reprezentativní ekonomická data 

se závažnými dopady do úhrad. Síť 

ustavena v r. 2015 – 2016 

smlouvami s ÚZIS na základě z. 48.

Ustavení sítě na základě § 41a zákona č. 

48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění 

a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů Vzor smluv a vlastní seznam nutno 

uveřejnit ve Věstníku MZ ČR. Aktualizace 

bude prováděna v ročních intervalech.

Typologie 

poskytovatelů 

akutní lůžkové 

péče

Objektivní analýzou byla doložena 

existence 4 – 5 kategorií 

poskytovatelů. Kategorie bude 

zásadně ovlivňovat složky nákladů 

hospitalizačních případů (např. 

skladbu a výši režií). 

Uveřejnění ve Věstníku MZ návazně na 

seznam smluv s poskytovateli a zmocnění 

k tomu v § 41a zákona o v.z.p.



Zásadní metodiky a legislativní plán 

Datové 

úložiště 

referenčních 

nemocnic 

DRG

Datové úložiště referenčních 

nemocnic má zvláštní pozici i 

účel, není součástí NZIS, není 

možné jej využívat 

k srovnávání konkrétních 

subjektů, apod. 

Je nutné formální ukotvení, např. 

metodický pokyn MZ ČR. 

Součástí bude:

a) Definice účelu a role DÚ RN 

b) Datová struktura 

c) Datové rozhraní

a) uveřejnění ve Věstníku MZ návazně na 

seznam smluv s poskytovateli a zmocnění 

k tomu v § 41a zákona o v.z.p.

b) uveřejnění jako Metodický pokyn MZ 

Pro futuro:

c) jako součást zákona o zdravotních 

službách – nová hlava IV části 6. zákona 

nazvaná Jiná datová úložiště 



Zásadní metodiky a legislativní plán 
METODIKY 

CZ-DRG

Cílem je publikovat formálně 

správně plný komplet metodik,

a to bez nutných „revolučních“ 

legislativních změn.

Metodické komponenty budou 

připraveny jako metodické pokyny 

průběžně od 31.12. 2016 do 

30.10. 2017.

První verze vydání k 31.12. 2017 

bude platná od 1.1. 2018  pro síť 

referenčních nemocnic jako 

testovací pilotní model CZ-DRG. 

Aktualizovaná verze k 31.12. 2018 

bude platná od 1.1. 2019. 

Sdělení ČSÚ -> vedoucí k vydání uceleného 

Věstníku MZ ČR

1. Číselník DRG markerů

2. Metodika sestavení hospitalizačního 

případu a doprovodné metodické pokyny

2-a. DRG pre-grouper, definiční manuál

2-b. Datové rozhraní pro pre-grouper

3. Metodika užití DRG markerů (klasifikační 

systém CZ-DRG; zařazování do bází a 

skupin)

4. Seznam relativních vah a doprovodné 

metodické pokyny

4-a. DRG uznatelné náklady 

4-b. Metodika oceňování 

hospitalizačního případu (pro ref. síť 

DRG)

5. Metodika kódování pro využití v DRG 

(kódování zdrav. služeb, kóderský manuál) 

+ platná verze CZ-DRG Grouperu (ve vazbě na 

metodiku klasifikace hospitalizačních případů)

!



Zásadní metodiky a legislativní plán 
METODICKÉ 

POKYNY 

MZ ČR 

Metodika pasportizace 

Pracovišť

Metodická kultivace procesů vykazování ZP. Metodika 

pasportizace pracovišť včetně řešení relevantních smluvních 

vztahů PZS – PZP.

Metodika smluvního zajištění 

spolupráce s referenčními 

nemocnicemi 

Sada metodických popisů: - právní rozbor, - ochrana dat

- práva a povinnosti, - smlouvy, přílohy smluv

Metodika oceňování 

hospitalizačního případu

Celková koncepce a principy:  typologie zdravotnických 

pracovišť ;  typologie účtů

Metodika výpočtu a pravidla 

aktualizace RV

Statistická metodika, algoritmizace, včetně trimování a 

exaktního stanovení střední hodnoty 

Analýza a rozbor pravidel, kdy a proč budou RV přepočítávány 

z důvodů nenaplnění RV DRG skupiny (časové a materiálové 

outliery, překlady, znovupřijetí, ..)  

Doporučené postupy pro 

účtování vybraných případů 

Metodiky (účetní standardy) pro sporné a různě 

problematické situace, manuál pro implementaci účetních 

postupů

Metodická pravidla pro použití 

RV

Metodika přiřazení rel. váhy k případu, včetně řešení 

nákladových outlierů



Referenční nemocnice
– sběry dat / oceňování –



Mimořádný sběr dat
� Data předalo 17 RN

� V současné době jednání o datech dalších 3 RN

� Data za období 1 – 4/2016

� Do konce roku 2016 budeme mít první nákladové ocenění 
hospitalizačních případů dle nové metodiky oceňování, na 
hospitalizačních případech klasifikovaných v IR-DRG

DRG název DRG
RV IR-
DRG

ZS Centra Počet HP
Průměrný 

náklad u 1 RN
RV IR-DRG*ZS Rozdíl

05321 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC 0,4947 33 500,00 138 26 294 16 572 9 722 

05322 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC 0,7905 33 500,00 118 41 697 26 482 15 215 

05323 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC 1,6321 33 500,00 15 125 649 54 675 70 974 

07331 PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY BEZ CC 0,4370 33 500,00 15 9 266 14 640 -5 373 

07332 PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY S CC 0,6473 33 500,00 22 45 230 21 685 23 545 

07333 PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY S MCC 1,0614 33 500,00 25 79 443 35 557 43 886 



Sběr dat a oceňování v roce 2017

• Sběr dat v období březen – květen 2017

- personální data – po vyúčtování ročních mezd,
- ekonomická - po uzavření účetního období,
- produkční data – po vyúčtování veškeré péče za rok 2016,

nejdéle však do 31. 5. 2017

• Analýza dat a projednání průběžných a konečných výstupů s RN
březen – červenec 2017

• Výpočet nákladového ocenění hospitalizačních případů srpen –
září 2017

- hospitalizační případy dle stávající metodiky sestavení,
- hospitalizační případy dle nové metodiky CZ-DRG



Vývoj klasifikačního systému CZ-
DRG



MSHP: nebudeme realizovat revoluční kroky

• Nová metodika respektuje nespojování případů napříč více 
zdravotnickými zařízeními.

• Nová metodika respektuje oddělování akutní rehabilitace 
jako samostatného případu.

• Nová metodika zatím nepočítá s rozšířením datového 
rozhraní pro vyúčtování zdravotní péče.

• Nová metodika respektuje časové vymezení hospitalizačního 
případu.

• Nová metodika spojuje případy znovu přijaté do téhož
zdravotnického zařízení do dvou dnů od propuštění.



• Hospitalizační případ pro potřeby klasifikačního systému CZ-
DRG představuje souvislý pobyt pacienta v jednom 
zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče za 
účelem poskytnutí zdravotní péče (dle zákona č. 372 / 2011 
Sb. o zdravotních službách), který je časově vymezen dnem 
přijetí na lůžko akutní péče a dnem ukončení hospitalizace na 
lůžku akutní péče a který nebyl přerušen na více než 1 
kalendářní den.

Definice hospitalizačního případu



• Finální verze nové metodiky sestavení hospitalizačního 
případu – 31. 12. 2016: následně standardní připomínkové 
řízení.

• Implementace nové metodiky sestavení hospitalizačního 
případu v rámci informačního systému ÚZIS – 30. 6. 2017;

• Implementace nové metodiky sestavení hospitalizačního 
případu v rámci informačních systémů zdravotnických zařízení 
akutní lůžkové péče – 31. 12. 2017.

Časový plán dokončení a implementace 
nové metodiky



Etapy vývoje klasifikačního systému

• Definice systému CZ-DRG vychází ze stávajících primárních 
klasifikací (MKN-10, seznam zdravotních výkonů) a dané sady 
dalších proměnných.

1. S využitím stávajících primárních klasifikací a bez nového 
nákladového ocenění => návrh DRG bází, konec roku 2016.

2. S využitím stávajících primárních klasifikací a novým
nákladovým oceněním => návrh DRG skupin, polovina roku 
2017.

• Publikace klasifikačních pravidel na webu CZ-DRG.



Webový portál systému CZ-DRG

• Spuštění  v lednu 2017 na adrese
„http://www.drg.uzis.cz/klasifikace-pripadu“

• Portál je již dostupný, obsahuje klasifikační pravidla MDC:
– MDC 01 Nemoci nervové soustavy,

– MDC 02 Nemoci oka a očních adnex,

– MDC 04 Nemoci dýchací soustavy,

– MDC 06 Nemoci trávicí soustavy,

– MDC 11 Nemoci vylučovací soustavy,

– MDC 12 Nemoci mužské reprodukční soustavy,

– MDC 14 Těhotenství, porod a šestinedělí,

– MDC 15 Novorozenci.



http://drg.uzis.cz/klasifikace-pripadu





• Oficiální oslovení k oponentuře:
• Česká chirurgická společnost (MDC 04, 06, 07, 09, 10)
• Česká urologická společnost (MDC 11, 12)

• „Před-výborová“ jednání
• Společnost pro orgánové transplantace (MDC 00)
• Česká neurologická společnost (MDC 01)
• Česká neurochirurgická společnost (MDC 01)
• Česká oftalmologická společnost (MDC 02)
• Česká kardiologická společnost (MDC 05)
• Česká společnost kardiovaskulární chirurgie (MDC 05)
• Česká gynekologicko-porodnická společnost (MDC 13, 14)
• Česká neonatologická společnost (MDC 15)
• Společnost popáleninové medicíny (MDC 22)
• Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny (MDC 24)

Komunikace s odbornými společnostmi



• Není odezva ze společnosti:
• Česká ortopedická společnost (MDC 08)

• Nedokončená klasifikační pravidla CZ-DRG:
• MDC 03: Česká společnost ORL a chirurgie hlavy a krku
• MDC 17: Česká hematologická společnost
• MDC 18: Společnost infekčního lékařství
• MDC 19: Psychiatrická společnost

Komunikace s odbornými společnostmi
- kde to vázne



Děkuji za pozornost


