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Komplexní přístup ne izolovaná řešení

Otevřená transparentní komunikace 

Posuzování a rozhodování založené na datech a odborných 
argumentech

Konsenzuální, vyvážené a funkční řešení

Dlouhodobá spolupráce s partnery

Přístup pacientů k léčbě

Transparentní a udržitelný systém financování

KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP – PÉČE ORIENTOVANÁ A ZAMĚŘENÁ 
PACIENTA



Memorandum o spolupráci mezi VZP ČR a ČLS JEP

Organizace péče spolupráce VZP ČR s OS a sdruženími 

Pracovní skupina VZP ČR pro nehrazené léčivé přípravky, 
Pracovní komise VZP ČR pro nehrazené léčivé přípravky

Spolupráce s ČLS JEP správní řízení vedená u SÚKL

Cílené úhradové mechanismy, bonifikační programy

Expertní skupina pro lékovou politiku VZP ČR

o Skupina pro léčivé přípravky

o Skupina pro zdravotnické prostředky

VZP ČR SPOLUPRÁCE S EXPERTY



SMĚŘOVÁNÍ VZP ČR

Tvorba sítě
spolupráce s OS při 

identifikaci regionů s horší 

dostupností

Kvalita péče
spolupráce s OS a MZ ČR 

při nastavení kritérií

Rovný 

a transparentní 

přístup

zveřejňování 

žádostí 

o uzavření 

smluvního 

vztahu

projednávání 

v Komisi pro 

smluvní 

vztahy 

a Rozkladové 

komisi

zveřejňování 

smluv

analýzy 

dostupnosti 

zdravotní 

péče 

identifikace 

„pozitivních“ 

oblastí

nastavení 

kritérií pro 

poskytovatele



ORGANIZACE ZDRAVOTNÍ PÉČE
TVORBA SÍTĚ SMLUVNÍCH POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

1.PILÍŘ 
MAPY SÍTĚ 

POSKYTOVATELŮ 
ZDRAVOTNÍCH 

SLUŽEB

2. PILÍŘ 
MÍSTNÍ A ČASOVÁ 

DOSTUPNOST

3. PILÍŘ 
KAPACITY 
REÁLNÁ 

DOSTUPNOST 
ZDRAVOTNÍ PÉČE

4. PILÍŘ 
PLÁNOVACÍ A 

MONITOROVACÍ 
SYSTÉM

TVORBY SÍTĚ

5.PILÍŘ 
OBMĚNA SÍTĚ
PŘEDÁVÁNÍ A 

DOPLŇOVÁNÍ SÍTĚ

6. PILÍŘ
TVORBA SÍTĚ 

NABÍDKOVÝ SEZNAM 
OBLASTÍ SÍTĚ



ZÓNACE OBLASTÍ SE ZHORŠENOU 
DOSTUPNOSTÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

❖zónace dostupnosti péče je založena na výpočtu kritérií ve 3 

základních oblastech, přičemž v každé oblasti se nachází několik 

ukazatelů

▪ dostupnost zdravotní péče

▪ demografická situace

▪ reálné čerpání péče pojištěnci

❖výsledkem je součet bodových hodnot za všechny ukazatele ve 3 

oblastech dohromady:

𝒁Ó𝑵𝑨𝑪𝑬 = 𝑀𝐷𝑍𝑆 + 𝐷𝐸𝑀𝑂 + 𝑅𝐸𝐴𝐿



MDZS_1 – dojezdová doba do 20 min

MDZS_2 – dojezdová doba do 20 min 

bez lékařů ve věku 60 a více let

MDZS_3 – podíl obyvatel v rámci regionu, kteří 

nemají příslušnou službu dostupnou do 20 minut v 

obci, kde součet kapacit poskytované služby je min. 

0,4 úvazku 

Kaplice

ZÓNACE REVMATOLOGIE – 1. ukazatel MDZS (složeno ze 3 kritérií)



ZÓNACE REVMATOLOGIE – 2. ukazatel DEMO (složeno ze 2 kritérií)

DEMO_1 – podíl kapacity lékařů ve věku 60 a více let

DEMO_2 – podíl kapacity lékařů mladších 40 let



ZÓNACE REVMATOLOGIE – 3. ukazatel REAL (složeno ze 3 kritérií)

REAL_1 – vytížení lékařských kapacit  (počet jednicových pojištěnců 

registrovaných u poskytovatelů v daném okrese na 1 úvazek lékaře, 

počet kontaktů v daném okrese na 1 úvazek lékaře)

REAL_2 – objem péče poskytnutý pojištěncům v regionu svého 

trvalého bydliště

REAL_3 – index atraktivity (poměr jednicových pojištěnců, resp. 

kontaktů vykázaných pojištěncům s bydlištěm mimo region na 100 

jednicových pojištěnců/kontaktů pojištěnců s bydlištěm v daném 

regionu)



ZÓNACE REVMATOLOGIE – VÝSLEDEK (součet ukazatelů MDZS, DEMO a REAL) 



VZP ČR CENTROVÁ LÉČIVA 

UOP – unikátně ošetřený pojištěnec

2015 2016 2017 2018 2019

Náklady v tis. Kč 7 861 871 9 170 068 9 603 224 10 607 422 11 738 000

počet UOP 26 926 31 260 34 804 39 001 45 052

Průměrné náklady na UOP 291 981 293 348 275 923 271 978 260 543



Vývoj nákladů na zdravotní péči VZP ČR

(mil. Kč)

Ukazatel
Rok 2017 

skutečnost

Rok 2018 

skutečnost

Rok 2019 

očekávaná 

skutečnost

Rok 2020 

ZPP

ZPP 2020 / 

OS 2019

ZPP 2020 / 

2018

Náklady na zdravotní služby 

celkem 
160 497 170 955 187 093 207 360 110,8% 121,3%

na ambulantní péči celkem 40 437 41 875 46 006 51 554 112,1% 123,1%

z toho:  léčivé přípravky hrazené ve 

specializovaných centrech
757 845 1 200 1 418 118,2% 167,8%

na lůžkovou zdravotní péči celkem 88 333 95 997 105 980 117 862 111,2% 122,8%

z toho:  léčivé přípravky hrazené ve 

specializovaných centrech
9 301 9 785 10 801 12 501 115,7% 127,8%



 investujeme do zvýšení dostupnosti zdravotní péče

investujeme do zvyšování a standardizace kvality zdravotní péče

investujeme do přístupu k moderním léčivým přípravkům, zdravotnickým 
prostředkům, léčebným metodám a technologiím

investujeme do zlepšení organizace zdravotní péče a průchodu pacienta 
systémem

investujeme do rozvoje a stabilizace sítě poskytovatelů zdravotní péče

INVESTUJEME DO ZDRAVOTNÍ PÉČE



Úhradové mechanismy vytvářené VZP 
nad rámec dohodovacího řízení a úhradové vyhlášky

Cílené bonifikační úhradové mechanismy

Zohlednění vykázané zdravotní péče 2018, 2019

Zvýšení rozpočtu úhrad na moderní terapie 

Zvýšení alokace úhrad na rozvojové projekty

ÚHRADOVÉ MECHANISMY VZP
ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI A KVALITY ZDRAVOTNÍ PÉČE



1) Zohlednění hospitalizační složky - nadprodukce hospitalizační péče 

zohlednění bude realizováno u nemocnic, u kterých poměr casemix (CM) v referenčním 
období bude vyšší než 1,0 (tzn. nad 100%)

nadprodukce bude zohledněna tak, že bude uhrazena veškerá produkce bez regulace

2) Zohlednění ambulantní složky úhrady - zohlednění regulace

zohlednění bude realizováno jako zohlednění regulace, tímto bude zajištěna plná úhrada 
vykázané ambulantní péče

3) Zohlednění regulací na vyžádanou péči

zohlednění vyžádaná péče - nebude uplatněna regulace a bude zajištěna plná úhrada

4) Zohlednění regulací na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické 
prostředky

zohlednění předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky - nebude uplatněna 
regulace a bude zajištěna plná úhrada

5) Zohlednění individuální složky úhrady

zohlednění individuální složky úhrady (kardioprogram, centra apod.) - nebude uplatněna 
regulace na sjednaný limit a bude zajištěna plná úhrada.

ÚHRADOVÉ MECHANISMY VZP
ZOHLEDNĚNÍ VYKÁZANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE 2018,2019



1) Zvýšení rozpočtů na léčivé přípravky používaných ve 
specializovaných centrech 

Navýšení rozpočtu nemocnic i specializovaných ambulancí na léčivé přípravky nad 
rámec úhradové vyhlášky reflektující medicínskou potřebu léčby

 Investice do zlepšení přístupu pacientů k léčbě, zajištěna plná úhrada

2) Rozšiřování kapacit a počtu specializovaných center

Navýšení úhrady na posílení kapacit specializovaných center

Rozšiřování sítě specializovaných center, uzavírání smluv s novými poskytovateli

3) Zvýšení rozpočtu na individuální složky úhrady

Navýšení rozpočtu, kardioprogram, robotická chirurgie, přístrojová technika

nebude uplatněna regulace a bude zajištěna plná úhrada

4) Aktualizace výše úhrady a tvorba nových úhradových balíčků

Navýšení úhrady u balíčků, JPL, gynekologie, oftalmologie

ÚHRADOVÉ MECHANISMY VZP
ZVÝŠENÍ ALOKACE ÚHRAD MODERNÍ TERAPIE



BONIFIKAČNÍ PROGRAM VZP PLUS
MODULY PROGRAMU VZP PLUS



CÍLENÉ ÚHRADOVÉ 
MECHANISMY VZP ČR 

V ROCE 2020



CÍLENÉ ÚHRADOVÉ MECHANISMY 

Plánované náklady dle segmentů

240 000

420 000

150 000

77 000

102 000

155 000

835 000

1 620 000

Rozdělení nákladů na cílené úhradové mechanismy
CELKEM plánováno cca. 3,6 mld. Kč

Stomatologická péče

Péče praktických lékařů

Gynekologická péče

Rehabilitační péče

Diagnostická péče

Domácí péče

Ambulantní specializovaná péče

Lůžková péče



CÍLENÉ ÚHRADOVÉ MECHANISMY 

Stomatologická péče – 240 mil. Kč

Bonifikace v rámci programu VZP PLUS – STOMATOLOGIE

Podpora registrací

Podpora pravidelné péče

Bonifikace za péči o morbidně obézní pojištěnce



CÍLENÉ ÚHRADOVÉ MECHANISMY 

Péče praktických lékařů – 420 mil. Kč

Program kvality péče AKORD pro VPL a PLDD

Programy VZP PLUS pro VPL

DOSTUPNOST

DIABETES

HYPERTENZE

Programy VZP PLUS pro PLDD

DOSTUPNOST

OBEZITA

AUTISMUS



CÍLENÉ ÚHRADOVÉ MECHANISMY 

Gynekologická péče – 150 mil. Kč

Program VZP PLUS – GYNEKOLOGIE

Dostupnost – nové registrace, nedostupné oblasti

Podpora specializovaných služeb

Podpora jednodenní péče



CÍLENÉ ÚHRADOVÉ MECHANISMY 

Rehabilitační péče – 77 mil. Kč

Rozšíření spektra nákladných diagnóz hrazených výkonově nad rámec 
úhradové vyhlášky



CÍLENÉ ÚHRADOVÉ MECHANISMY 

Diagnostická péče – 102 mil. Kč

Produkční důsledek cílených úhradových mechanismů v jiných 
segmentech

Úhrada nových diagnostických metod souvisejících se zaváděním nových 
léčebných technologií (např. NGS)



CÍLENÉ ÚHRADOVÉ MECHANISMY 

Domácí péče – 155 mil. Kč

Podpora rozvoje paliativní péče

Řešení péče o pacienty v režimu DUPV

Podpora péče o pacienty s chronickými onemocněními a jinými 
závažnými diagnózami (sledování nejen hlavní, ale i ostatních diagnóz)



CÍLENÉ ÚHRADOVÉ MECHANISMY 

Ambulantní specializovaná péče – 835 mil. Kč

Programy VZP PLUS:

DIABETES (odb. 103 a 101)

HYPERTENZE (odb. 101 a 107)

Rozvoj teritoriální dostupnosti centrové péče a nových technologií 

Řešení problematiky nákladných diagnóz

Podpora transplantací ledviny a zařazování na WL

Řešení problematiky operací katarakty

Rozvoj úhrady center duševního zdraví

Rozvoj jednodenní péče



CÍLENÉ ÚHRADOVÉ MECHANISMY 

Lůžková péče – 1 620 mil. Kč

Úhrada nákladných centrových léčiv a dosud nehrazených a 
nezavedených moderních terapií (např. genová terapie)

Podpora poskytovatelů a v nedostupných oblastech

Podpora rozvoje nových technologií 

Podpora rozvoje kapacit přístrojové techniky

Rozvoj center pro vzácná onemocnění

Strategický rozvoj páteřní sítě

Podpora transplantací ledviny a zařazování na WL

Podpora rozvoje robotické chirurgie

Rozvoj jednodenní péče

Podpora rozvoje sítě urgentních příjmů



NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ LÉKOVÉ POLITIKY VZP ČR

přístup a 
dostupnost

acces, equity

udržitelnost systému, 
racionální použití

sustainability, racional use

kvalita a bezpečnost

quaility of care



naplňovat vyváženě a současně všechny cíle lékové politiky, naplňování 
pouze některého z cílů by negativně ovlivnilo systém zdravotní péče

kvalita a bezpečnost (quaility of care) 

- zajišťování kvalitních, bezpečných a účinných léčivých přípravků

 udržitelnost systému, účelné používání léčivých přípravků 
(sustainability, racional use)

- zajištění udržitelnosti financování a stability rozpočtu, terapeuticky 
správného a nákladově efektivního použití léčivých přípravků

 přístup a dostupnost (acces, equity)

- zvyšování počtu léčených pacientů, zlepšování přístupu k léčbě

AKTIVNÍ LÉKOVÁ POLITIKA VZP ČR



Léková politika VZP ČR

Biosimilars
Aktivní podpora biosimilars v centrech se zvláštní smlouvou

Zpřístupnění inovativní farmakoterapie pro co nejširší skupiny pacientů
Aktivní vyjednávání s držiteli rozhodnutí o registraci

Snižování jednotkových cen léčiv – zpřístupnění léčby širšímu počtu pacientů

Podpora primární péče a uvolnění preskripce na praktické lékaře
Uvolnění preskripce v předem definovaných skupinách léčiv

Management onemocnění nejenom v rámci diagnostické skupiny 
Srovnání nákladů na farmakoterapeutické intervence pro stejnou cílovou skupinu 

pacientů

Smluvní zajištění výše úhrady a alokace na LP
Aktivní smluvní politika na úrovni MAH i na úrovni poskytovatele



VZP ČR SMLOUVY S MAH

Rok
Celkový počet 

RS
smluv za rok

DKC DNCV SoC
SoC

nehrazené
SoPL SoÚ Závazek

Jednostra
nný

závazek

Dohoda 
o 

spolupráci

Celkem 
smluv
za rok

2015 13 16 69 30 0 64 10 3 0 1 206

2016 10 18 23 10 0 70 1 14 1 0 147

2017 16 9 37 32 0 84 4 4 0 0 186

2018 46 22 15 60 0 73 9 6 0 0 231

stav k 
11.11. 2019

31 14 13 28 2 46 12 2 0 0 184

Celkem 116 79 157 160 2 337 36 29 1 1 918



PODÍL POČTU POJIŠTĚNCŮ NA CELKOVÝCH NÁKLADECH VZP



NOVÝ POSTUP PŘI ÚHRADĚ BĚŽNĚ NEHRAZENÝCH LÉKŮ

O jaké případy se jedná

Nový postup VZP uplatní pouze v případech, kdy držitel rozhodnutí o registraci 
konkrétního LP už požádal SÚKL o stanovení maximální ceny a výše a 
podmínek úhrady

Rozhodnutí VZP o úhradě LP probíhá v řízení podle §16 zákona č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

nebo

a zároveň

Pro lék SÚKL doposud 
nestanovil úhradu

Existuje medicínská 
potřeba zajištění léku

pro pacienty

Úhrada je mimo rámec 
podmínek od SÚKL



NOVÝ POSTUP PŘI ÚHRADĚ BĚŽNĚ NEHRAZENÝCH LÉKŮ

Nově ustavenými poradními orgány jsou Pracovní skupina pro 

nehrazené LP a Komise pro nehrazené LP

Jsou zřízeny za účelem odborné diskuze a projednání podkladů na úrovni 

zástupců odborných společností (OS) a VZP s cílem vytvoření 

Společného stanoviska.

Tvoří je zástupci VZP a OS rovným zastoupením.

Jednání zahájí z podnětu VZP nebo OS, v případě Komise pro nehrazené 

LP z podnětu Pracovní skupiny pro nehrazené LP.

Rozhodnutí přijímají prostou většinou, v případě shody bude mít 

rozhodující hlas předsedající.

Poradní orgány



NOVÝ POSTUP PŘI ÚHRADĚ BĚŽNĚ NEHRAZENÝCH LÉKŮ

Společné stanovisko

K projednávaným podnětům jej vydávají zástupci VZP a OS v příslušném 

poradním orgánu.

Bude podkladem k rozhodování revizních lékařů o nárocích pojištěnců a pro 

činnost VZP související se stanovením výše a podmínek úhrady dotčených 

LP.

Pokud je vydáno na dobu delší než 12 měsíců, nejméně 1x ročně musí být 

provedena pravidelná revize.

Vydávají poradní orgány Pracovní skupina pro nehrazené LP a Komise 

pro nehrazené LP.



NOVÝ POSTUP PŘI ÚHRADĚ BĚŽNĚ NEHRAZENÝCH LÉKŮ

Společné stanovisko

Výsledný zápis musí obsahovat:

Přesnou identifikaci LP

Podmínky úhrady nebo indikační omezení úhrady LP

Kvalifikovaný odhad předpokládaného počtu pacientů (pojištěnců VZP)

Navrhovaný způsob realizace úhrady, předpokládaný celkový finanční 
dopad

Vymezení nebo způsob vymezení okruhu dotčených poskytovatelů 
zdravotních služeb



NOVÝ POSTUP PŘI ÚHRADĚ BĚŽNĚ NEHRAZENÝCH LÉKŮ

Smlouva o sdílení rizik

Poradní orgány mohou ve Společném stanovisku doporučit jednání s 
cílem uzavření smlouvy o sdílení rizik.

Je uzavírána do doby rozhodnutí SÚKL ve správním řízení, maximálně na 
3 roky.

Držitel rozhodnutí o registraci ji plní formou zpětné vazby nebo snížením 
ceny LP mechanismem přímého ponížení jednotkových nákladů na balení 
LP.



Komplexní přístup ne izolovaná řešení

Otevřená, transparentní komunikace 

Posuzování a rozhodování založené na datech a odborných 
argumentech

Konsenzuální, vyvážené a funkční řešení

Dlouhodobá spolupráce s partnery

Přístup pacientů k léčbě

Transparentní a udržitelný systém financování

KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP – PÉČE ORIENTOVANÁ A ZAMĚŘENÁ 
PACIENTA



 Děkuji za pozornost


