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Dohodovací řízení na rok 2020

• svolavatelem dohodovacího řízení je Ministerstvo
zdravotnictví

• v letošním roce probíhalo dohodovací řízení od 23. ledna
do 19. června

• účastníky bylo celkem 14 skupin poskytovatelů zdravotních
služeb a všechny zdravotní pojišťovny

• ministerstvo stejně jako v loňském roce apelovalo na účastníky
řízení, aby byli při uzavírání dohod konstruktivní, kladli důraz
na kvalitu poskytovaných služeb a aby byl zajištěn spravedlivý
nárůst úhrad napříč všemi segmenty



Dohodovací řízení na rok 2020

• zdravotní pojišťovny v rámci dohodovacího řízení nabízely
(mimo mandatorní výdaje) jednotně všem poskytovatelům 5%
nárůst úhrady oproti roku 2019

• růst úhrad probíhá částečně plošně a částečně ve vazbě
na splnění kvalitativních kritérií

• dohodovací řízení skončilo opět úspěchem – 11 dohod,
nedohoda pouze v segmentech domácí péče, následné
lůžkové péče a v segmentu akutní lůžkové péče (zde byl sice
souhlas 75 % zástupců, je však považováno také za nedohodu)

• všechny dohody byly ze strany ministerstva posouzeny, zda
jsou v souladu s právními předpisy a veřejným zájmem,
v případě nedohody ministerstvo vycházelo z návrhu ZP
z dohodovacího řízení



Finanční bilance roku 2020

• výběr pojistného o cca 19 mld. Kč vyšší než 2019

• pro rok 2020 se zvyšuje platba za státní pojištěnce z 1 018 Kč na
1 067 Kč

• příjmy z přerozdělení pojistného se v roce 2020 odhadují
na 346 mld. Kč a celkové příjmy systému na 350 mld. Kč

• růst nákladů na péči o 35,3 mld. Kč oproti roku 2019, z toho
29,2 mld. mandatorní navýšení z úhradové vyhlášky (24,3 mld. Kč
dle původního návrhu a 4,9 mld. v reakci na navýšení platových
tabulek) a 6 mld. individuální navýšení zdravotních pojišťoven.
Celkové výdaje systému se odhadují na 356,8 mld. Kč

• pro rok 2020 se očekává negativní saldo hospodaření systému ve
výši 6,8 mld. Kč a tudíž i pokles zůstatků na fondech pojišťoven



Meziroční růst úhrad 2020 dle ÚV

• zahrnuje 4,9 mld. Kč dohodnutých na vládní úrovni rozdělených proporčně mezi jednotlivé 
segmenty

Segment Růst dle ÚV v %

Lůžková péče 17,08 mld.Kč 10 %

Centrové léky v lůžkové péči 2,52 mld.Kč 14 %

Ambulantní péče 7,73 mld.Kč 9,5 %

Centrové léky v ambulantní péči 0,83 mld.Kč 49 %

Amb. specialisté 2,62 mld.Kč 9,6 %

Praktické lékařství 1,25 mld.Kč 7,3 %

Stomatologie 1,03 mld.Kč 7,7 %

Gynekologie 0,37 mld.Kč 8,3 %

Domácí zdravotní péče 0,67 mld.Kč 31 %

Léky na recept a zdravotnické prostředky 2,96 mld.Kč 6,4 %

Ostatní (záchranky, doprava, očkování, …) 1,46 mld.Kč --

Celkem růst dle ÚV 2020 29,23 mld.Kč 9,4 %



Meziroční růst úhrad 2020 Celkem 

• zahrnuje 6 mld. Kč na individuálních navýšeních ZP – cílené programy, podpora  kvality a 
dostupnosti, kompenzace nadprodukce apod.

Segment Růst celkem v %

Lůžková péče 20,93 mld.Kč 12,2 %

Centrové léky v lůžkové péči 2,93 mld.Kč 16,3 %

Ambulantní péče 9,75 mld.Kč 11,9 %

Centrové léky v ambulantní péči 0,87 mld.Kč 51,3 %

Amb. specialisté 3,23 mld.Kč 11,8 %

Praktické lékařství 1,63 mld.Kč 9,5 %

Stomatologie 1,33 mld.Kč 9,9 %

Gynekologie 0,47 mld.Kč 10,5 %

Domácí zdravotní péče 0,90 mld.Kč 41,6 %

Léky na recept a zdravotnické prostředky 2,96 mld.Kč 6,4 %

Ostatní záchranky, doprava, očkování, …) 1,65 mld.Kč

Celkem růst dle ÚV 2020 35,29 mld.Kč 11,4 %



Nemocnice – akutní lůžková péče

• Akutní lůžková péče
• mechanismus úhrady vychází z úhradové vyhlášky pro rok 2019 a z

návrhu zdravotních pojišťoven v dohodovacím řízení
• jedná se dominantně o parametrické změny úhrad
• bonifikace za přijetí pacienta od zdravotnické záchranné služby
• bonifikace poskytovatelů, kteří zajišťují urgentní příjem, podpora

nepřetržitého provozu obecně
• pilotní zavedení úhrady podle CZ-DRG u vybraných onkologických

případů hospitalizace
• memorandum psychiatrické péče implementováno do ÚV -

podpora psychiatrických nemocnic (a jejich transformace na akutní
péči)

• v ambulantní složce bude nadále podpora screeningových
vyšetření a psychiatrie

• úhrady ambulantní složky - srovnatelný růst s mimo nemocniční
ambulantní péčí



Nemocnice – akutní lůžková péče

• Akutní lůžková péče

• úhradová vyhláška počítá s meziročním růstem úhrad o cca
16,2 mld. Kč (z toho 2,5 mld Kč na centrové léky)

• dále zdravotní pojišťovny rozdělí až cca 3,5 mld. Kč nad rámec
úhradové vyhlášky = podpora dle potřeby jednotlivých ZP a
poskytovatelů akutní lůžkové péče (podpora dostupnosti apod.)

• dodatečné parametrické změny nad rámec prvního návrhu ÚV
(alokace 4,9 mld. Kč dohodnutých vládou):
• navýšení nejnižší minimální základní sazby z 28 350 na 29 000 Kč

• změna průběhu funkce koeficientů navýšení – navýšení úhrad
v průměru o 1,75 %

• nadprodukce degresivně hrazena již při produkci nad 100 %
referenčního období

• zvýšení bonifikace za nepřetržitý provoz v ambulancích

• navýšení bonifikace za kvalitativní kritéria u následné lůžkové péče



Následná péče a zvláštní ambulantní péče

• Následná péče a zvláštní lůžková péče

• dle ÚV 2020 dochází k cca 8% navýšení úhrad

• navýšení plateb za OD + navýšení příplatku za směnný provoz

• bonifikace při plnění kvalitativních kritérií (vybavenost el.
polohovatelnými lůžky, menší počet pacientů na jednom pokoji,
přítomnost sestry specialistky na hojení ran a další)

• nově hrazena následná komplexní intenzivní léčebně rehabilitační
péče dětských pacientů s diagnózou dětské mozkové obrny

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

• Zvláštní ambulantní péče (odb. 913)

• navýšení hodnoty bodu na 1,18 Kč, stanovení nepodkročitelné
hodnoty bodu 0,77 Kč

• index navýšení 1,12 (původní návrh IN=1,10)

• malý počet pojištěnců (30) hrazen výkonově bez limitace



Centrové léky

Úhrada centrových léků je navýšena v průměru o 19 % oproti roku 2019

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 23 522 000 

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 40 081 342    

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 9 292 404    
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Ambulantní segmenty

• Praktičtí lékaři

• navýšení výkonové složky a prevencí

• možnost navýšení HB i kapitační platby při plnění kvalitativních kritérií

• kompenzace regulačních poplatků výkonem epizody kontaktu

• změna věkových indexů u věkových skupin 0 – 14 let – podpora PLDD

• reforma primární péče – nové výkony v Seznamu zdravotních výkonů

• Stomatologové

• úhrada formou ceníku

• navýšení základních výkonů, podpora poskytování péče tzv. na
pojišťovnu

• motivace k péči o dětské pacienty a pacienty s poruchou autistického
spektra či jinou psychiatrickou diagnózou

• nad rámec návrhu ÚV navýšeny všechny výkony plošně o 5 Kč



Ambulantní segmenty

• Ambulantní specialisté

• úhrada je částečně navýšena plošně a částečně za splnění vybraných
kvalitativních kritérií.

• podpora péče o pacienty ve věku od 6 do 18 let

• snaha o rozšíření dostupnosti specializované péče – bonifikace za
rozšířenou ordinační dobu a příjmu nových pacientů do péče

• Gynekologie

• znění postupně směřuje k nové koncepci úhradového mechanismu ve
formě agregovaných plateb v dalších obdobích

• jednotlivé trimestry péče o těhotné hrazeny balíčkově



Ambulantní segmenty

• Fyzioterapie
• zohlednění mimořádně nákladných pojištěnců v rozšířeném spektru

diagnóz
• celková výše úhrady bude navýšena částečně plošně a částečně

koeficientem navýšení, který zohledňuje dohodnutá kvalitativní kritéria
• péče o pacienty s vybranými diagnózami hrazena výkonově (mozková

obrna)

• Zdravotní sestry (domácí péče)
• koeficient navýšení 16 % + další navýšení až 21 % ve vazbě na splnění

kvalitativních kritérií - celkem maximální růst jednotkové úhrady o 37 %
• zohlednění mimořádně nákladných pojištěnců a terminálního stavu
• navýšení hodnoty bodu pro materiálové výkony o 0,02 Kč
• pro časové výkony dochází také ke zvýšení hodnoty bodu na 1,07 Kč a

zároveň ke změně mzdových indexů – růst superhrubé mzdy o 10 000 Kč
• bonifikace poskytovatelů, kteří pečují o náročnější pacienty
• domácí hospicová péče – vychází z pilotu VZP + navýšení úhrad



Ostatní

• Lázně
• z původního u dospělých i u dětí navýšení o 4 % proti roku 2019, došlo k

navýšení na 5,4 % proti roku 2019

• Ozdravovny
• Původní úhrada 944 Kč byla dodatečně nad rámec návrhu ÚV navýšena

na 958 Kč

• Zdravotnická záchranná služba
• pokračování ve výkonovém způsobu úhrady, nad rámec návrhu ÚV

dochází ke zvýšení hodnoty bodu za dopravní výkony o 0,02 Kč
• valorizace dopravních výkonů, zároveň bude navýšena i úhrada za

poskytované zdravotní výkony

• Zdravotnická dopravní služba
• výkonový způsob úhrady, nad rámec návrhu ÚV dochází ke zvýšení

hodnoty bodu o 0,01 u zdravotních výkonů a o 0,02 u dopravních výkonů



Děkuji za pozornost!


