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DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ ÚHRADY PRO ROK 2021

Od záporného růstu k růstu úhrad 2-3 %

Nedohody 2 Dohody 12



ÚHRADY V ROCE 2021

Základní vstupy - mandatorní výdaje



ÚHRADY V ROCE 2021

Ambulantní segmenty základní předpoklady

Všechny dohody (s výjimkou ambulantních specialistů) uzavřeny za 
podmínky, že nedojde ke změnám hodnoty práce nositelů výkonů v 
seznamu zdravotních výkonů

=> V opačném případě musí být dohody přepočítány s ohledem na dohodnuté finanční 
zdroje

Dohoda u ambulantních specialistů uzavřena za podmínky, že dojde ke 
změnám hodnoty práce nositelů výkonů

MZ ČR vstoupilo do výsledků dohodovacího řízení – deklarovalo navýšení 
hodnoty nositelů výkony v seznamu zdravotních výkonů pro rok 2021 
o 10 % u všech nositelů

=> Všechny dohody byly přepočteny a byla dle dohody úměrně snížena hodnota bodu



PÉČE PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ 
PRO DĚTI A DOROST

Dohoda

Předpoklad zavedení nových výkonů do seznamu zdravotních výkonů v 
souvislosti s reformou primární péče:

Péče o pacienta s demencí

Test mentálních funkcí 

Kromě nových výkonů návrh vede k podpoře aktivity - výkonové části 
úhrady praktickým lékařům:

navýšení hodnoty bodu za výkony nezahrnuté v kapitační platbě,

navýšení úhrady výkonu Epizody péče u všeobecných praktických lékařů,

zavedení úhrady výkonu Epizody péče i u praktických lékařů pro děti a dorost.

Na segment zdravotní pojišťovny vydávají řádově 18,1 mld. Kč. 

Dohoda představuje navýšení úhrad pro tento segment přes 500 mil. Kč 
(z toho 80 mil. Kč je plánováno na nové výkony související s péči o 
pacienty s demencí).

+ 500 mil. Kč 

pro segment



AMBULANTNÍ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY

Dohoda

Navazuje na spolupráci a úhradový model z předchozích let

Cílem návrhu je formou úpravy stávajícího znění ceníku a úpravou cen 
dotčených stomatologických kódů a zařazení nových výkonů:

podpořit péči o registrované pacienty, 

podpořit péči o dětské pacienty, 

zajištění dostupnosti specializovaných stomatologických služeb 

a zajištění neodkladné péče u neregistrovaných pacientů.

Na segment ambulantní stomatologické péče zdravotní pojišťovny 
vydávají řádově 14 mld. Kč. 

Dohoda představuje navýšení úhrad pro tento segment cca 400 mil. Kč. 

+ 400 mil. Kč 

pro segment



AMBULANTNÍ GYNEKOLOGICKÁ PÉČE

Dohoda

Dohoda navazuje na úhradový mechanismus z roku 2020

Zachování limitace výsledné úhrady prostřednictvím mechanismu PURO a jednotného 
výpočtu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce u každé jednotlivé zdravotní 
pojišťovny (včetně zahrnutí různých individuálních bonifikací zdravotních pojišťoven).

Navýšení hodnoty bodu jak pro ambulantní gynekology, tak za agregovanou platbu za 
služby asistované reprodukce.

Zachování systému bonusů/malusů (ve formě navýšení/snížení úhrady), které hodnotí 
poskytovatele podle toho, zda se chovají v souladu s doporučenými postupy a standardní 
praxí z pohledu vyžádaných konziliárních UZ vyšetření a péčí čerpanou v rámci 
genetických pracovišť a laboratoří.

Pokračování v agregované/balíčkové platby za těhotné pojištěnky:
 Rozdělení na tři platby za jednotlivé trimestry

 Zabraňuje upcodingu – zbytečnému vykazování výkonů

 Jednoznačně hradí péči za těhotné tomu, kdo by ji měl řídit – registrujícímu gynekologovi

Zachování úhrady za epizodu péče.

Na segment zdravotní pojišťovny vydávají řádově 5,1 mld. Kč. 

Dohoda představuje navýšení úhrad pro tento segment přes 150 mil. Kč.

+ 150 mil. Kč 

pro segment



FYZIOTERAPIE – NELÉKAŘSKÉ PROFESE

Dohoda

Zohledněna je především péče o pacienty s preferovanými 
diagnózami, které jsou náročné na poskytnutou fyzioterapeutickou péči. 

Základní parametry dohody:

Navýšení hodnot bodu za výkony.

Výkonová platba za pojištěnce s vybranými diagnózami (např. roztroušená skleróza, 
péče o děti s nedostatkem předpokládaného normálního fyziologického vývoje aj.).

Bonifikace za péči o pojištěnce s náročnými diagnózami (např. pacienti po cévních 
nemocech mozku, pacienti po vážných úrazech).

 Na segment zdravotní pojišťovny vydávají řádově 3,7 mld. Kč. 

Dohoda představuje navýšení úhrad pro tento segment přes 90 mil. Kč.

+ 90 mil. Kč pro 

segment



MIMOLŮŽKOVÉ LABORATORNÍ A RADIODIAGNOSTICKÉ 
SLUŽBY

Dohoda

Základní parametry dohody:

U poskytovatelů radiodiagnostických služeb byla adekvátně zvýšena hodnota bodu 
pro jednotlivé skupiny výkonů.

U poskytovatelů laboratorních služeb byly do výkonové úhrady zařazeny nové 
screeningové výkony a zároveň byly adekvátně upraveny hodnoty bodu a 
koeficienty pro výpočet celkové výše úhrady.

Na segment zdravotní pojišťovny vydávají řádově 12,7 mld. Kč. 

Dohoda představuje navýšení úhrad pro tento segment přes 300 mil. Kč.

+ 300 mil. Kč 

pro segment



DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Dohoda

Dohoda pro rok 2021 navazuje na parametry dané úhradovou vyhláškou 
a navazuje tak na úhradových mechanismus pro rok 2020. 

Adekvátně došlo k úpravám koeficientů pro stanovení celkové výše 
úhrady a úpravy hodnot bodů, přičemž tímto je zohledněna i změna 
bodových hodnot v seznamu zdravotních výkonů u odborností domácí 
zdravotní péče.

Základní parametry dohody:

Výkonová úhrada limitovaná maximální úhradou vypočtenou na základě průměrné 
úhrady na jednoho pojištěnce z referenčního období.

Bonifikace za péči o pojištěnce s vybranými diagnózami (např. po léčbě karcinomu, 
po cévních nemocech mozku, péče o diabetiky).

Na segment zdravotní pojišťovny vydávají řádově 3 mld. Kč. 

Dohoda představuje navýšení úhrad pro tento segment přes 90 mil. Kč.

+ 90 mil. Kč pro 

segment



MIMOLŮŽKOVÉ AMBULANTNÍ SPECIALIZOVANÉ SLUŽBY

Dohoda

Dohoda zohledňuje především předpokládanou změnu ceny nositelů práce 
v seznamu zdravotních výkonů, kterou avizovali zástupci poskytovatelů. 

Základní parametry dohody:
Výkonová úhrada vybraných odborností (psychiatrie, psychologie, adiktologie apod.) a 

vybraných výkonů (protonová terapie, gastroenterologický screening apod.).

Výkonová úhrada limitovaná maximální úhradou vypočtenou na základě průměrné 
úhrady na jednoho pojištěnce z referenčního období u ostatních poskytovatelů.

Přepočet průměrné úhrady z referenčního období podle aktuálního seznamu 
zdravotních výkonů.

Garance minimální hodnoty bodu alespoň 1 Kč za bod při stanovení referenčních 
hodnot. 

Adekvátní úprava hodnot bodu a koeficientů pro výpočet celkové výše úhrady.

 Zmírnění parametrů pro výpočet regulačních omezení za léčivé a zdravotnické 
prostředky a za vyžádanou péči v laboratořích a radiodiagnostice.

Na segment ambulantní specializované péče zdravotní pojišťovny vydávají 
řádově 26 mld. Kč. 

Dohoda představuje navýšení úhrad pro tento segment přes 780 mil. Kč.

+ 780 mil. Kč 

pro segment



DIALYZAČNÍ PÉČE

Dohoda

Dohoda navazuje na dohody uzavřené v předchozích letech. 

Část úhrady je vázána na hodnocení kvality výsledků poskytované 
dialyzační péče reportovaných do Registru dialyzovaných pacientů (RDP) 
vedeného, který je aktivitou České nefrologické společnosti. Bonifikace za 
kvalitu má dvě části, a to bonifikaci za kvartální reporting do RDP a 
bonifikaci za splnění kritérií kvality.

Základní parametry dohody:

Plošné navýšení hodnoty bodu za výkony hemodiafiltrace a hemofiltrace.

Zachovány jsou všechny bonifikační mechanismy včetně podpory poskytovatelů za 
včasné vyšetření pojištěnců na čekací listinu k transplantaci ledviny. 

Na segment zdravotní pojišťovny vydávají řádově 2,9 mld. Kč. 

Dohoda představuje navýšení úhrad pro tento segment přes 70 mil. Kč.

+ 70 mil. Kč pro 

segment



AKUTNÍ LŮŽKOVÁ PÉČE

Nedohoda

Byl přeložen společný návrh VZP ČR a poskytovatelů.

Navrhován byl princip shodný s rokem 2019, tzn. vícesložkový způsob 
úhrady:

• individuálně smluvně sjednaná složka úhrady – pouze dle dohody, 

• léčiva vázaná Zvláštní smlouvou (centrová péče),

• akutní lůžková péče,

− paušální úhrada (příloha č. 10) + MDC19

– úhrada vyčleněná z paušální úhrady (příloha č. 13) + MDC19

– úhrada formou případového paušálu podle CZ- DRG

• ambulantní péče 

• výkony hrazené nad rámec akutní lůžkové a ambulantní péče



AKUTNÍ LŮŽKOVÁ PÉČE

Úhradová vyhláška 2021

Vzhledem k nedohodě bude v roce 2021 úhrada realizována dle úhradové 
vyhlášky:

• vícesložkový způsob úhrady, vč. centrové péče

• CZ- DRG s vyčleněním cca 45% objemu péče mimo paušál

• bonifikace za dg. U01.7 za každý:

- OD 00051 až 00078 s ECMO ve výši 59 064 Kč

- OD 00051 až 00078 ostatní ve výši 39 967 Kč

Na segment zdravotní pojišťovny vydají řádově 206 mld. Kč.



NÁSLEDNÁ LŮŽKOVÁ PÉČE

Nedohoda

Navrhován byl princip shodný s rokem 2019:

• úhrada za jeden den hospitalizace prostřednictvím paušální sazby za ošetřovací 
den (PS/OD), s navýšením o 10% oproti roku 2019

• paušální sazba stanovena pro každou kategorii pacienta a typ ošetřovacího dne 
samostatně,

• podpora psychiatrické péče za podmínky realizace transformačních plánů,

• úhrada NIP, DIOP, NVP podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,20 Kč.

Úhradová vyhláška 2021

• zachovává shodný princip s tím, že ref. obdobím je rok 2020 = nutno chápat jako 
referenci PS/OD úhradové vyhlášky roku 2020, nikoliv kompenzační vyhlášky

• navýšení činí 8% a 9% roku 2020 dle kategorie pacienta

Na segment zdravotní pojišťovny vydají řádově 22 mld. Kč.



LÁZEŇSKÁ LÉČEBNĚ REHABILITAČNÍ PÉČE A ZDRAVOTNÍ 
PÉČE V OZDRAVOVNÁCH

Dohoda

V segmentu poskytovatelů lázeňské péče a péče v ozdravovnách byl 
zachován způsob úhrady jako v minulých letech, tj. úhrada za jeden den 
pobytu.

Základní parametry dohody:

Adekvátní navýšení úhrady za jeden den pobytu.

Na segment lázeňské péče zdravotní pojišťovny vydávají řádově 3,5 mld. 
Kč. 

Dohoda představuje navýšení úhrad pro tento segment přes 85 mil. Kč.

+ 85 mil. Kč pro 

segment



ZDRAVOTNICKÁ DOPRAVNÍ SLUŽBA

Dohoda

Dohoda v segmentu pokračuje v úhradovém mechanismu z předchozích 
let. 

Segment je hrazen výkonovým způsobem úhrady.

Základní parametry dohody:

Stejná hodnota bodu za dopravní výkony u poskytovatelů zdravotnické dopravní a 
zdravotnické záchranné služby.

Navýšení úhrady za převoz a manipulaci s obézním pacientem u poskytovatelů 
zdravotnické dopravní služby. 

Na segment zdravotnické dopravní služby zdravotní pojišťovny vydávají 
řádově 2,2 mld. Kč. 

Dohoda představuje navýšení úhrad pro tento segment přes 50 mil. Kč.

+ 50 mil. Kč pro 

segment



ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Dohoda

Dohoda v segmentu pokračuje v úhradovém mechanismu z předchozích 
let. 

Segment je hrazen výkonovým způsobem úhrady.

Základní parametry dohody:

Adekvátní navýšení hodnoty bodu za zdravotní výkony pro poskytovatele 
zdravotnické záchranné služby.

Stejná hodnota bodu za dopravní výkony u poskytovatelů zdravotnické dopravní a 
zdravotnické záchranné služby.

Na segment zdravotnické záchranné služby zdravotní pojišťovny vydávají 
řádově 3,6 mld. Kč. 

Dohoda představuje navýšení úhrad pro tento segment kolem 90 mil. Kč.

+ 90 mil. Kč pro 

segment



LÉKÁRENSKÁ PÉČE

Dohoda

Dohoda zohledňuje především úhradu výkonu 09552 – Signální výkon 
výdeje jednoho druhu léčivého přípravku, základní dispenzace a 
související administrativa, který bude hrazen poprvé od jeho zavedení bez 
limitace referenčními hodnotami. 

Základní parametry dohody:

Navýšení úhrady za výkon 09552 a odstranění limitace úhrady pro tento výkon.

Zachování úhrady za digitalizaci, tj. převedení listinného receptu do elektronické 
podoby.

Zachování fondu pro nedostupné lékárny a lékárny se zajištěním provozu 24 
hodin denně 7 dní v týdnu.

Na segment lékárenské péče zdravotní pojišťovny vydávají přes 40 mld. 
Kč, nicméně úhrada za výkon 09552, o kterém se jedná v rámci DŘ, činí 
cca. 1,3 mld. Kč. 

Dohoda představuje navýšení úhrady za tento výkon o cca. 120 mil. Kč. 

+ 120 mil. Kč 

pro segment



ÚHRADY V ROCE 2021

Úhradová vyhláška a další zaměření na kvalitu

Základ pro úhrady v roce 2021:

DŘ 2021

ÚV 428/2020 Sb.

Příklady kvalitativních ukazatelů v 

dohodách:

Dostupnost – OH  u PL, AS, GYN, RTG, 

CT, MR

Dostupnost – náročné dg. u REH a HC

Výsledky – dialyzační péče

Organizace – GYN, dialyzační péče

Cílené úhradové mechanismy

VZP PLUS

PKP AKORD

Zonace sítě

Organizace DUPV

Paliativní péče

JPL

Nové technologie a metody

aj.



DĚKUJI ZA POZORNOST


