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Finanční bilance roku 2021

Náklady Celkem 2020 Celkem 2021 Rozdíl oproti 2020 % změna

celkem náklady na zdravotní péči 353 946 380 153 26 207 107,4%

na ambulantní péči 93 177 97 622 4 445 104,8%

na lůžkovou péči 197 089 216 355 19 266 109,8%

z toho náklady na centrové léky 21 221 24 230 3 009 114,2%

Náklady systému celkem 366 400 394 153 27 753 107,6%

Příjmy Celkem 2020 Celkem 2021 Rozdíl oproti 2020 % změna

Výběr pojistného 243 800 247 800 4 000 101,6%

Platba státu 97 932 129 632 31 700 132,4%

Příjmy celkem 344 832 380 532 35 700 110,4%

Bilance Celkem 2020 Celkem 2021 Rozdíl oproti 2020 % změna

Saldo -21 568 -13 621 7 948 63,2%

• Příjmy – růst platby za státní pojištěnce, nejistý vývoj ekonomiky

• Výdaje – Růst platových tarifů, CZ-DRG, růst segmentů, COVID-19, mandatorní výdaje

• Saldo: Příjmy 380,5 mld. – Výdaje 394,1 mld. = Negativní saldo -13,6 mld. Kč (financováno ze zůstatků ZP)



Úhradová vyhláška 2021

• Dohodovací řízení – 12 dohod ze 14 segmentů

• V dohodovacím řízení dohodnuty růsty úhrad ambulantním segmentům o 4% oproti roku 2020

• Růst úhrad u ambulantních segmentů probíhá částečně plošně a částečně ve vazbě na splnění

kvalitativních kritérií

• Dohody následně upraveny pro zohlednění 10 % růstu mzdových indexů v SZV

• Změny úhrad nemocnic

• Zajištění dostatečných úhrad na růst platů – růst tarifů + 10 %

• Základní růst úhrad o 18 % oproti 2019 u nemocnic a u následné péče růst o 8 % - 9 % oproti 2020

• Produkční cíl paušálu stanoven na 95 % - relativně nízký kvůli COVID a adaptaci na CZ-DRG

• Implementace CZ-DRG

• Revoluční změna pro financování nemocnic – všechna péče 2021 vykazována v CZ-DRG

• Finanční dopady rozloženy do několika let – postupná implementace; pro rok 2021 růst o další 3 %

• Zajištění financování COVID-19: úhrada testů, odběrů, hospitalizací, Remdesiviru



Úhradová vyhláška 2021 – lůžková péče

Cíle implementace CZ-DRG

• Vyčlenění většího objemu péče mimo paušální úhradu – přes 44 % péče bude hrazeno bez 
limitací a regulací

• Sbližování a objektivizace úhrad (základních sazeb) mezi nemocnicemi i zdravotními 
pojišťovnami, a to za následujících parametrů:

IZSvstupní > (ZScz-drg+Horní RK) 33%
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50%

50%

Schéma sbližování sazeb

Horní risk-koridor - 10 % nebo 20 % pro vysoce a středně homogenní péči

Dolní risk-koridor - 0 % nebo 10 % pro vysoce a středně homogenní péči

Parametry sbližování sazeb

• Nedořešena nákladová heterogenita u 
poskytovatelů (způsobená náklady za výuku, 
regionalitou apod.) => omezení sbližování sazeb 
pomocí risk-koridorů

• Rychlejší sbližování sazeb „zdola“ než „shora“ – 2 
roky pro podhodnocené nemocnice a 3 roky pro 
nadhodnocené

• Vyšší sbližování sazeb u vysoce homogenní péče 
a menší u středně homogenní péče



Úhradová vyhláška 2021 – lůžková péče

Nové členění péče v CZ-DRG

• Veškerá péče v roce 2021 bude vykazována v novém systému. IR-DRG končí.

• Rozčlenění akutní péče do nových skupin dle homogenity péče a způsobu financování:

• Heterogenní péče hrazená paušálem (s produkčním cílem a úhradou nadprodukce)

• Homogenní péče hrazená individuální sazbou (nelimitovaně se sbližováním sazeb)

• Péče hrazená historicky jednotnou základní sazbou (nelimitovaně za jednotnou sazbu)



Úhradová vyhláška 2021 – lůžková péče

Finanční dopady implementace CZ-DRG na nemocnice

• Diverzifikovaný růst úhrad – v průměru 21 % oproti 2019; podhodnocené nemocnice až 30 %; u 
fakultních nemocnic kolem 19,5 %. Nejnižší růst u 4 specializovaných nemocnic – cca 14 %.



Kompenzační vyhláška 2020

Kompenzační vyhláška stanovuje kompenzace pro rok 2020

• Primárně cílena na jarní vlnu COVID-19, ale obsahuje i opatření pro aktuální druhou vlnu

• Průběžná úhrada testů, COVID hospitalizací a odběrových center

• Pružný produkční cíl nemocnic v závislosti na podílu COVID pacientů – aktuálně klesá z 82 % na 79 %

• K tomu zdravotní pojišťovny přijímají dodatečná opatření pro zajištění péče a stabilizaci úhrad

• Rozšíření telemedicíny a smluvních kapacit nemocnic

• Navýšení zálohových plateb

V případě potřeby a nepříznivého vývoje objemu péče je možné kompenzační vyhlášku novelizovat

• Po skončení roku MZ sesbírá data o produkci roku 2020 a vyhodnotí, zda parametry kompenzační 
vyhlášky byly splněny

• Novelizaci kompenzační vyhlášky je možné provést do vyúčtování roku 2020 (květen 2021)

Ministerstvo nepředpokládá vydání kompenzační vyhlášky pro rok 2021

• COVID opatření již obsažena v ÚV 2021; kompenzační zákon platí pouze pro rok 2020



Děkuji za pozornost!


