
Teze mechanismů kompenzační vyhlášky 
 
Poskytovatelé lůžkové péče 
 

U poskytovatelů lůžkové péče poskytujících akutní lůžkovou péči (dále jen „nemocnice“) došlo během 
měsíců března až května ke značnému poklesu poskytnutých zdravotních služeb. S výjimkou centrové 
léčby a porodnictví pokleslo množství poskytnutých služeb, a to včetně ambulantních, o cca 40 %. 
Tento pokles produkce by při platnosti stávajících úhradových mechanismů bez kompenzace vyvolal 
u poskytovatelů významné ztráty v řádu několika desítek mld. Kč v rámci vyúčtování roku 2020 
(které by běžně proběhlo v červnu 2021, přičemž kompenzační zákon navrhuje nejzazší termín 
posunout na srpen 2021). 

Zároveň se v nemocnicích koncentruje péče o pacienty s onemocněním COVID-19, což u nemocnic 
pečujících o tyto pacienty vyvolává jednak dodatečné náklady a dále prohlubuje pokles produkce 
z důvodu snížené poptávky o péči, kdy se běžní pacienti obávají tyto nemocnice navštěvovat. 

Výpadek produkce u akutní lůžkové péče bude v kompenzační vyhlášce řešen prostřednictvím snížení 
tzv. produkčního cíle, což je objem péče, který nemocnice musí poskytnout, aby obdržela od 
pojišťovny plnou úhradu. Snížení produkčního cíle nemocnicím plně vykompenzuje propad produkce 
během epidemie COVID-19, přičemž se počítá i s lehce nižší produkcí po zbytek roku 2020. 

Různé nemocnice jsou však postiženy výpadkem péče v různé míře, což může být dáno poptávkou 
a strachem pacientů v konkrétním kraji, množstvím personálu na ošetřovném nebo specializací 
nemocnice. Řadě nemocnic se tak z objektivních důvodů nemusí podařit splnit i snížený produkční cíl 
u akutní lůžkové péče, ale i tyto nemocnice musely v období epidemie vyplácet mzdy personálu a 
měly fixní náklady. Z tohoto důvodu je v kompenzační vyhlášce navržen nový mechanismus 
záchranné sítě - tzv. ochrana před podprodukcí, který nemocnicím zajistí dostatek příjmů i při 
nedosažení produkčního cíle, tak aby se žádná nemocnice nedostala do existenčních problémů. 

Na druhé straně však během epidemie COVID-19 došlo k odkládání plánované péče a elektivních 
výkonů v akutní lůžkové péči, což vede k delším čekacím dobám a krátkodobému zhoršení 
dostupnosti péče. Tuto odkládanou, ale potřebnou péči je třeba obnovit a finančně k tomu nemocnice 
motivovat. To je zajištěno jednak standardním podmíněním úhrady produkcí, a dále prostřednictvím 
úhrady produkce, která přesáhne produkční cíl – tzv. nadprodukce. Standardně pokud nemocnice 
poskytne více péče, než činí její produkční cíl, je tato extra péče nehrazena, hrazena jen částečně, nebo 
hrazena jen po souhlasu pojišťovny. V kompenzační vyhlášce však navrhujeme, aby určité množství 
této extra péče bylo hrazeno plně, a nemocnice, které zajistí tuto péči pro pacienty, tak dostaly 
navýšenou úhradu. To bude motivovat obzvláště nemocnice méně zasažené výpadky produkce, které 
by jinak produkční cíl snadno splnily a dále neměly motivaci poskytovat péči nad rámec produkčních 
cílů. Cílem je zvýšení dostupnosti péče pro pacienty. 

U nemocničních ambulancí, kterých se propad produkce také významně dotknul, bude pak navýšena 
jednotková úhrada za provedené výkony, což umožní nemocnicím pomocí vyšší úhrady za produkci 
ve zbytku roku dohnat produkční poklesy během měsíců března až května 2020 (dále jen „COVID 
období“). I zde je cílem zvýšení dostupnosti péče pro pacienty. 

Co se týče kompenzace nákladů spojených s péčí o pacienty s onemocněním COVID-19, kompenzační 
vyhláška obsahuje bonifikaci za případy s prokázanou diagnózou COVID-19, s významným růstem 
úhrady obzvláště u těžkých pacientů na umělé plicní ventilaci a mimotělní membránové oxygenaci. 
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Důležité je také zmínit, že běžné regulační mechanismy, které zabraňují nežádoucímu chování 
nemocnic (jako přeposílání pacientů, nadměrná preskripce apod.) budou pro rok 2020, nebo alespoň 
pro COVID období, významně změkčeny, případně úplně vypuštěny.  

V následné a dlouhodobé lůžkové péči byly propady objemu poskytnuté péče významně nižší, než 
v akutní lůžkové péči a ambulantní péči poskytované v nemocnicích, což je dáno primárně 
charakterem následné péče, která je z povahy kontinuální a vytěžuje plně kapacity poskytovatelů. 
Vyšší propad produkce zaznamenali pouze poskytovatelé, jejichž péče je vázána na odloženou 
elektivní akutní péči – tj. poskytovatelé rehabilitační následné péče apod. Dále v následné a 
dlouhodobé lůžkové péči bude nutné kompenzovat zvýšené náklady v souvislosti s nákupem 
ochranných pomůcek. Kompenzační vyhláška bude tudíž řešit propady produkce a zvýšené náklady v 
souvislosti s nákupem ochranných pomůcek v následné a dlouhodobé péči diferencovaně podle 
jednotlivých typů ošetřovacích dnů formou navýšení úhrady za ošetřovací den, kdy se navýšení bude 
odvíjet od zvýšených nákladů v souvislosti s nákupem ochranných pomůcek a také od reálného 
propadu v poskytování daného typu péče. Obecný princip počítá s částečnou kompenzací ušlé 
produkce, kde si poskytovatelé následné péče nekompenzovanou část budou moci napracovat, až se 
obnoví elektivní péče v nemocnicích a stoupne poptávka po následné péči. I zde je cílem zvýšení 
dostupnosti péče pro pacienty. 

V lázeňské léčebně rehabilitační péči, která byla omezena z důvodu vládních opatření, dochází 
k částečné kompenzaci ušlých úhrad formou navýšení úhrady v druhém pololetí 2020.  

 
Poskytovatelé ambulantní péče, péče ve vlastním sociálním prostředí a dalších 
zdravotních služeb (mimo poskytovatele lůžkové péče) 
 

V ambulantní péči, péči ve vlastním sociálním prostředí pacienta a u dalších zdravotních služeb 
hrazených z veřejného zdravotního pojištění jsou dopady onemocnění COVID-19 různé podle 
jednotlivých segmentů, ať už se jedná o poklesy produkce (kde např.  domácí a zdravotně-sociální 
péče nebyly ovlivněny) či růsty nákladů (např. významný růst u přepravy, kde místo dvou pacientů 
mohl být vždy přepravován jen jeden). Na rozdíl od nemocniční péče lze však očekávat, že velké 
množství ambulantní péče bylo během epidemie pouze odkládáno a po opadnutí krize dojde k její 
obnově, tudíž potřeba kompenzovat propad příjmů je u mimo-nemocničních poskytovatelů nižší a 
často postačuje pouhé navýšení hodnoty bodu.  

Obecným kompenzačním principem u většiny ambulantních segmentů je navýšení jednotkové úhrady 
za výkony poskytnuté v průběhu roku 2020 (u poskytovatelů, kteří mají celoroční vyúčtování) nebo za 
výkony poskytnuté v druhé polovině roku 2020 (u poskytovatelů hrazených výkonově bez 
vyúčtování). Tento mechanismus vykryje ztráty způsobené poklesem poskytnuté péče za předpokladu, 
že poskytovatel v druhé polovině roku obnoví rozsah péče na standardní úroveň. Kompenzace je i zde 
pouze částečná, což je založeno na předpokladu navýšení poptávky po odložené péči po opadnutí 
krize. Cílem také je zvýšení dostupnosti péče pro pacienty. 

Současně s tím, pro podporu obnovy dostupnosti péče, je podpořen výkonový charakter úhrady a jsou 
omezeny regulace, a poskytovatelé tak nebudou finančně kráceni za nedosažení potřebného počtu 
unikátních pojištěnců (lze předpokládat, že během krize a obecně v letošním roce péči budou péči 
čerpat spíše těžší pacienti a dojde tak k poklesu počtu unikátních ošetřených pacientů). Analogicky 
k nemocnicím je dále změkčena regulace na vyžádanou péči a preskripci. 

U všech segmentů dále dochází ke kompenzaci zvýšených nákladů v souvislosti s nákupem 
ochranných pomůcek, které si poskytovatelé po ukončení distribuce ze strany MZ a krajů budou muset 
pořizovat sami. Tato kompenzace je realizována prostřednictvím navýšení úhrady za epizodu péče (tj., 
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každý kontakt pacienta s poskytovatelem), a náklady na ochranné pomůcky jsou rozpočítány do těchto 
výkonů. U segmentů, které nevykazují epizody péče, je kompenzace realizována jiným způsobem. Pro 
srovnání u nemocnic jsou náklady na ochranné pomůcky zahrnuty ve výše popsaných kompenzačních 
mechanismech a nejsou řešeny separátně. 

Další kompenzační změny v ambulantních segmentech vyplývají ze specifik daných segmentů a 
dopadů epidemie v těchto segmentech.   

V segmentu zdravotnické dopravy byl opatřením MZ omezen počet pacientů přepravovaných v jedné 
sanitce na jednoho pacienta (běžně až dva), což navýšilo náklady na poskytování služeb, jelikož není 
možné využít úspory z rozsahu při přepravě více pacientů. Kompenzační vyhláška navýšení náklady 
kompenzuje formou vyššího navýšení hodnoty bodu, než by odpovídalo pouhému výpadku produkce. 
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