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Referenční období

▪ referenční období je „RRRR – 2 roky“ (2021 ➔
2019)

▪ PSOD v následné péči má referenční období 
„RRRR-1“(2021 ➔ 2020) 
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2021 2020 2019 2018
ISU (volitelně 

cokoli mimo UV)
ISU (volitelně) ISU (volitelně) ISU (volitelně)

Centra Centra Centra Centra

Paušální úhrada Paušální úhrada Příp. paušál Příp. paušál

Úhrada vyčleněná 
z paušální úhrady

Úhrada vyčleněná 
z paušální úhrady

Úhrada vyčleněná 
z příp. pauš.

Úhrada vyčleněná 
z příp. pauš.

Ambul. složka Ambul. složka Ambul. složka Ambul. složka

Úhrada příp. 
paušál dle CZ-DRG

Úhrada CZ DRG

Ostatní úhrady



▪ VIR, SYN – výkonová úhrada, max. úhrada přípravku ve 
výši jednotkové ceny RO

▪ hepatologie max. úhrada dle 2020

▪ u ostatních přípravků různé navýšení úhrady 
▪ 2021 1,0 – 1,80 násobek celk. úhrady RO za danou skupinu

▪ 2020 1,007 – 1,57 násobek celk. úhrady RO za danou skupinu (u 
některých specifických onemocnění index až 2,8)

▪ 2019 1,0 – 1,40 násobek celk. úhrady RO za danou skupinu

▪ 2018 0,95 – 1,20 násobek celk. úhrady RO za danou skupinu

▪ maximální úhrada je stanovena pro všechny skupiny 
onemocnění dohromady

▪ úhrada nad stanovený limit bude provedena po 
předchozí dohodě mezi ZP a poskytovatelem

▪ navýšení celkového limitu proti roku 2019 o cca. 20 %
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Diagnostická skupina Index NÚ 2019 Index NÚ 2020 Index NÚ 2021 Index 2021 / 2020

Dermatologie 1,16 1,22 1,29 106%

Dýchací soustava 1,10 / 1,40 1,46 / 1,21 1,60 / 1,24 110%

Endokrinologie 1 1,18 1 85%

Hematoonkologie 1 1,22 1,14 93%

Imunitní systém 1,04 2,77 1,16 42%

Infekce 1,25 1,37 1,18 86%

Metabolické vady 1,05 1,07 1,03 96%

Neurologie 1,04 1,25 / 1,34 1,26 / 1,05 / 1,20 101%

Oběhový systém 1,13 1,12 1,01 90%

Oftalmologie 1,25 1,3 1,16 89%

Onkologie – solidní nádory 1,02 1,27 1,2 94%

Osteoporóza 1 1,28 1 78%

Revmatologie 1,12 1,01 1,03 102%

Trávicí soustava 1,19 / 1,10 1,01 1,04 103%

Cystická fibróza 2,8 1,8 64%

Ostatní 1,13 1,19 1,3 109%



▪ bonifikace hrazeny nad rámec maximální úhrady

1. úhrada laboratorního vyšetření během 
hospitalizace 1 688 Kč

2. bonifikace u hospitalizací za OD typu JIP/RES (OD 
00051 – 00078)

˃ bonifikace 59 064 Kč za OD při vykázání kódu výkonu 
55227 nebo DRG markeru 90901 - 90907

˃ bonifikace 39 967 Kč za OD bez kódu výkonu 55227 a 
bez markerů

˃ bonifikace je určena na kompenzaci zvýšených 
osobních nákladů u zdrav. pracovníků poskytujících 
péči o pacienty s onemocněním COVID 
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▪ rozložení hospitalizací v referenčním roce 2019 
(příklad)
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▪ doprovod  pacienta (00031, 00032) – 484 Kč za OD

▪ paušální úhrada

▪ minimální výkonnost 95 % referenčního období

▪ je hrazena nadprodukce (produkce v rozmezí 95 % -
100 % referenčního období = stejná úhrada)

▪ bonifikace na sestry není hrazena v závislosti na počtu 
OD (je součást referenční úhrady)

▪ nárůst úhrady 18 % proti referenčnímu období
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▪ různý výpočet PUdrg,2019 pro poskytovatele s 
urgentním příjmem a bez urgentu

urgent ano

urgent ne
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▪ v případě poskytovatele s urgentním příjmem jako 
základ vyšší z hodnot
➢ skutečná úhrada v referenčním období  
➢ modelovaná úhrada ref. období vypočtená s minimální 

základní sazbou 

▪ minimální ZS stanovena zvlášť pro nemocnice se 
specializovanými centry a pro ostatní nemocnice
➢ 49 711 Kč pro nemocnice s centry (alespoň 3 spec. centra –

centrum onkologické péče + alespoň 2 centra 
cerebrovaskulární, komplexní kardiovaskulární, 
onkogynekologie...) 

➢ 44 977 Kč pro nemocnice s centry (centrum onkologické + 2 
centra z předchozího seznamu nebo kardiovaskulární, IKTové) 

➢ 37 875 Kč pro ostatní nemocnice
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Úhrada nadprodukce 

▪ v roce 2021 hrazena nadprodukce nad 100 % RO

▪ nadprodukce je hrazena sestupnou sazbou v závislosti 
na její výši (čím vyšší nadprodukce, tím nižší úhrada)

Opět regulace na počet překladů 4 a 5
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plnění 
limitu 

produkce

0,95 -
1,00

1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10

IZP (index 
navýšení 
úhrady)

1,00 1,009 1,017 1,025 1,033 1,041 1,048 1,056 1,063 1,070 1,077



▪ příklad koeficientu navýšení KN10 v závislosti na 
výši individuální základní sazby
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IZS KN 2021 KN 2020 KN 2019 KN 2018 KN 2017

25 000

118,00%

119,80% 114,90%

109,20%

27 000 114,30% 113,70%

29 000 113,79% 112,90% 113,00%

32 000 112,63% 111,90% 112,40%

35 000 112,23% 111,40% 112,10%

38 000 112,00% 111,00% 111,80%

40 000 111,90% 110,90% 111,60%

42 000 111,82% 110,80% 111,50%

45 000 111,73% 110,60% 111,40%



▪ týká se skupin uvedených v příloze č. 10 části C – F 
(porody, novorozenci, další vybrané výkony), cca.  50 % 
relativní váhy případů v roce 2019

▪ zásadní změna proti všem předchozím obdobím

➢uhrazeny všechny vykázané CM bez limitu

▪ různá základní sazba pro skupiny C a E / D a F

▪ IZS v závislosti na výši vlastní ZS

14



▪ „sbližování“ vlastní IZS se stanovenou ZSCZ-DRG

(= 57 297 Kč)

▪ snížení vlastní IZS, pokud je výrazně vyšší než 
stanovená ZSCZ-DRG

▪ zvýšení vlastní IZS, pokud je nižší než stanovený koridor 
ZSCZ-DRG

▪ různé koridory pro skupiny C a E / D a F
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▪ týká se skupin uvedených v příloze č. 10 části B, G, H 
(pneumoonkochirurgie, transplantace, psychiatrie), 
týká se pouze vybraných nemocnic (u většiny jen malé 
procento úhrady)

▪ zásadní změna proti všem předchozím obdobím

➢uhrazeny všechny vykázané CM bez limitu

▪ u psychiatrické péče uplatněny koeficienty v souvislosti s 
restrukturalizací a plněním stanovených kritérií
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Úhrada při 50 a méně případech hospitalizací v RO 
nebo HO, zahraniční pojištěnci

▪ služby hrazeny dle DRG, nikoli výkonově (v roce 2020 
výkonově s hodnotou bodu 1,32 Kč, v roce 2019 s 
hodnotou bodu 1,18 Kč)

▪ ZS stanovena ve výši 57 297 Kč
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▪ stanovena maximální úhrada, zohledněna změna produkce 
(to pouze u odborností mimo komplement)

▪ úhrada stanovena ve stejné výši jako pro ambulantní 
zařízení

▪ neuplatňují se regulační omezení a případně další specifická 
navýšení úhrady pro ambulantní ZZ

▪ bonifikace za nepřetržitý provoz komplementu

▪ bonifikace za urgentní příjem v závislosti na vyplacených 
bonifikacích v roce 2020

▪ při ošetření méně než 50 UOP v ambulanci v RO nebo HO, 
dále péče o zahraniční pojištěnce – úhrada s HB 1,33 Kč (v 
roce 2020 bylo 1,30 Kč)

▪ výkonová úhrada u psychiatrie, klinická farmacie, ortoptista, 
screeningy, výkony související s COVID…

18



Úhrada stanovena jako maximum z daných hodnot
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Bonifikace pro urgentní příjem, LPS

▪ urgentní příjem

➢navýšení v rozpětí 0,75 – 1,25 násobku navýšení 
poskytnutého v roce 2020, v závislosti na výkonnosti
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▪ úhrada za transplantace 10 000 Kč

▪ ředění cytostatik hodnota bodu 1,04 Kč

▪ převzetí pacienta od ZZS úhrada 1 000 Kč

▪ bonifikace za LPS, pokud je přidružena k urgentnímu 
příjmu 2 700 000 Kč (dle podílu jednotlivých ZP)

▪ úhrada 1,70 Kč za každou uznanou položku na e-
receptu

▪ předběžná úhrada stanovena ve výši 1/12 
předpokládané úhrady za rok 2021 – opět není 
stanovena minimální výše předběžné úhrady

▪ finanční vypořádání do 180 dnů po skončení 
hodnoceného období
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▪ úhrada paušální sazbou za OD

▪ koeficient navýšení různý pro různé kategorie pacientů 
(je vyšší než v roce 2020)

▪ kategorie pacienta 1, 2 = KN 1,08

▪ kategorie pacienta 3, 4, 5 = KN 1,09

▪ doprovody a propustky 104 % úhrady roku 2020

▪ KN je možno dále navýšit při splnění kritérií
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Navýšení KN o 0,003 za každé splněné kritérium

▪ Personální zabezpečení (na 120 lůžek)
▪ sestra specialistka na hojení ran 0,4 úvazku

▪ nutriční terapeut 0,4 úvazku

▪ ergoterapeut 1 úvazek

▪ logoped 1 úvazek

▪ psycholog 0,4 úvazku

▪ Technické vybavení
▪ max. průměrný počet lůžek na pokoji 2,5

▪ vybavení elektricky polohovatelnými lůžky alespoň 75 %
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▪ zcela zásadní změny související se zavedením CZ-DRG 
do úhrad

▪ rozšíření skupin pro úhradu hospitalizací, cca. 50 % v 
paušální úhradě, cca. 50 % úhrada dle výkonnosti bez 
limitu

▪ zásadní změny ve výši ZS (přechod na CZ-DRG)
▪ úhrada nadprodukce nad 100 % u paušální složky 

úhrady
▪ limit produkce 95 %, v roce 2020 původně 98 %, 

kompenzační vyhláška 82 %
▪ jednotný koeficient navýšení úhrady pro paušální 

úhradu 118 %, sbližování základních sazeb u složek 
hospitalizací hrazených bez limitu

▪ bonifikace za péči o pacienty s COVID-19

24



Děkuji Vám za pozornost
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