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1 Úvod 
 

České zdravotnictví prošlo po roce 1989 ve financování zdravotní péče celou řadou 

změn. Způsoby úhrady zdravotní péče se měnily jak v oblasti nemocniční, tak v oblasti péče 

ambulantní. Pro úhradu zdravotní péče byla v různé míře, v různých obdobích, užívána 

např. výkonová platba, paušální platba, kapitačně výkonová platba i platba za případ neboli 

systém DRG. Implementace systému DRG v České republice začala již v roce 1995, nicméně 

součástí tzv. úhradových vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR je DRG od roku 2007, 

kde se jeho role v úhradách akutní lůžkové péče rok od roku zvyšovala. Přesto, že je systém 

DRG v České republice již poměrně dlouho užíván, vztahuje se k němu spousta otázek 

a zejména obav, zda jej budou nemocnice umět správně používat a jaké dopady bude 

implementace systému DRG na jednotlivé nemocnice mít. 

Předmětem diplomové práce je problematika implementace systému DRG 

ve vybraném nemocničním zařízení. Z důvodu žádosti o zachování anonymity není v práci 

uveden konkrétní název nemocničního zařízení, ale nemocnice N. Ze stejného důvodu jsou 

oddělení označena písmeny A, B, C atd. a také nejsou uvedena jména zaměstnanců 

nemocnice poskytujících potřebné podklady, ani jiné údaje, které by anonymitu narušily.  

Hlavním cílem této práce je zhodnocení vlivu DRG na průměrnou délku hospitalizace 

pacientů a některé další ukazatele, jako bodové hodnocení a vzájemný poměr vedlejších 

diagnóz dle jejich závažnosti, ve vybraném nemocničním zařízení. 

K dalším cílům patří popis klasifikačního systému DRG a jeho implementace v České 

republice. 

Pro práci jsou stanoveny následující hypotézy: 

H1: Průměrná délka hospitalizace pacientů se vlivem DRG zkracuje. 

H2: Výše bodového hodnocení se snižuje. 

H3: Poměr vedlejších diagnóz dle jejich závažnosti se nemění. 

Diplomová práce je rozdělena do 5 kapitol. První kapitolou je tento úvod, poslední 

kapitolou je závěr. 

Druhá kapitola objasňuje vybrané základní pojmy týkající se zdravotní péče, 

kterými jsou veřejná politika, zdravotní politika či léková politika. Dále popisuje financování 

a metody úhrad zdravotní péče, a to jak v České republice, tak i ve světě. Metody úhrad 

zdravotní péče v České republice jsou ještě dále rozděleny, jak z hlediska určitých období 

po roce 1989, tak z hlediska úhrad v nemocnicích a ambulancích. 
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Třetí kapitola se zabývá charakteristikou samotného systému DRG. Na historii DRG 

navazují příklady kultivací systému DRG ve vybraných zemích, kde je tento systém zaveden 

a potřebám jednotlivých států přizpůsoben. Tato kapitola se dále věnuje implementaci 

systému DRG v České republice a konstrukci systému IR-DRG, což je verze DRG užívaná 

v České republice. 

Čtvrtá kapitola se zaměřuje na zhodnocení systému DRG ve vybraném nemocničním 

zařízení. Toto zařízení je uvedeno anonymně a také data, ze kterých se vychází, jsou uváděna 

tak, aby tato anonymita nebyla narušena. 

V teoretické části práce je využívána zejména metoda studia literatury a jiných 

materiálů a metoda deskripce. V praktické části je užita metoda analýzy dat z poskytnutých 

podkladů a jejich následná syntéza. Stanovené hypotézy jsou verifikovány metodou 

komparace a při vyjadřování názorů byla použita metoda dedukce a indukce, která vychází 

z nastudované literatury. 

Práce vychází z odborné literatury, základních legislativních předpisů, metodických 

materiálů, informací z webové sítě a z interních podkladů poskytnutých Nemocnicí N. 

Konzultace s odborníky z oddělení zdravotních pojišťoven a nemocničního informačního 

systému nemocnice N byly využity v určitých aspektech diplomové práce. 

Diplomová práce se opírá o platnou legislativu k 15. 4. 2013. 
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2 Metody financování zdravotní péče 
 

2.1 Vymezení vybraných základních pojmů 
 

Jelikož jsou úhrady zdravotní péče důležitým nástrojem zdravotní politiky 

(Háva et al., 2003), budou v této části osvětleny také vybrané pojmy jako zmíněná zdravotní 

politika, dále veřejná politika, pod kterou zdravotní politika spadá a léková politika.  

 

2.1.1 Veřejná politika  
 

Veřejná politika je poměrně mladý vědní obor, který vznikl v 60. letech 20. století 

z vědních disciplín, jako jsou politologie, ekonomie, sociologie a některé další. Ke vzniku 

veřejné politiky vedla potřeba společnosti porozumět specifickým politickým problémům, 

faktorům, které ovlivňují jednotlivé politiky a vztahům mezi politikami, včetně jejich 

společenských důsledků. Zabývá se nejen tím, jak to země dělají, ale také co dělají. 

Pro veřejnou politiku neexistuje jednotná definice. Někteří autoři definují veřejnou 

politiku z velmi širokého úhlu pohledu, jiní se zabývají pouze nejužším možným pojetím. 

Peters např. formuluje veřejnou politiku jako souhrn činností vlády, které přímo 

nebo nepřímo ovlivňují občany, a to politickými rozhodnutími, produkty politiky a jejími 

důsledky. Lindblom předpokládá, že vládní činitelé jsou pouze zprostředkovateli a veřejné 

politiky se uskutečňují prostřednictvím komplexního politického systému, přičemž těmto 

politikám nelze primárně porozumět pouze pohledem na akce vrcholných státních úředníků 

(Potůček, 2005). Potůček a kolektiv uvádí následující definici veřejné politiky: „Veřejnou 

politiku vymezujeme jako disciplínu propracovávající a aplikující výkladové rámce 

sociologie, ekonomie, politických věd, práva, teorie řízení a dalších oborů k analýze 

a prognóze procesů formování a uplatňování veřejných zájmů vážících se na řešení 

diferencovaných sociálních problémů. Věnuje se přitom především institucionálnímu 

zprostředkování těchto procesů veřejným, občanským a do jisté míry i soukromým sektorem 

v poloze, která je využitelná politickou praxí“ (Potůček, 2005, s. 21). 

K důležitým charakteristikám veřejné politiky patří její soustředění na analýzu 

veřejného sektoru. Ve veřejném sektoru se rozhodování účastní a ovlivňuje mnoho jedinců 
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a institucí, na rozdíl od sektoru soukromého, kde se jedinec či firma rozhoduje sama za sebe 

v rámci svých privátních zájmů. 

 

Proces tvorby a realizace veřejné politiky 
 

Veřejně politický proces je dlouhodobý a zahrnuje velké množství dílčích procesů. 

Účel a cíle veřejné politiky jsou převážně vymezeny již na začátku politického procesu, 

mohou se však v čase měnit či jsou stanoveny pouze retrospektivně. Pro tvorbu a realizaci 

veřejné politiky existuje více modelů, žádný z nich není zcela univerzální a všezahrnující. 

Tyto modely se vzájemně doplňují, ale někdy si také protiřečí. Promyšlený a nejlépe 

vyhovující je model veřejně politického cyklu zformulovaný Drorem v roce 1968, jež vychází 

ze silného předpokladu schopnosti lidstva spravovat své náležitosti racionálně.  

Tento model se skládá ze tří hlavních fází, kterými jsou:  

1) příprava veřejné politiky na metaúrovni,  

2) návrh veřejné politiky, 

3) realizace a hodnocení veřejné politiky. 

Tyto hlavní fáze se dále člení na 17 dílčích procesů, které jsou v tomto modelu spjaty 

sítí zpětných vazeb, viz obrázek 2.1 uvedený níže. Zatím se však veřejně politická praxe 

v žádné zemi tomuto modelu výrazně nepřiblížila (Potůček, 2005). 
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Obr. 2.1 Model veřejně politického cyklu dle Drora 

 

 
Příprava veřejné politiky na metaúrovni: 

Analýza hodnot 
  

Analýza skutečnosti 
 

Analýza problémů k řešení 
 

Analýza a vývoj zdrojů 
 

Analýza, hodnocení a návrh změn v systému navrhujícím politiky 
 

Alokace problémů, hodnot a zdrojů 
 

Volba strategie veřejné politiky 
 

 
Návrh veřejné politiky: 

Subalokace zdrojů 
 

Stanovení operacionálních cílů a vyjádření jejich priorit 
 

Stanovení dalších významných hodnot a vyjádření priorit mezi nimi 
 

Příprava hlavních alternativ politik 
 

Odhad výnosů a nákladů spjatých s realizací různých alternativ 
 

Srovnání odhadnutých výnosů a nákladů různých alternativ  
a identifikace „nejlepších“ z nich 

 
Hodnocení výnosů a nákladů „nejlepších“ alternativ a rozhodnutí,  

zda bude některá z nich vybrána 
 

 

Realizace a hodnocení veřejné politiky: 
Motivace k realizaci politiky 

 
Realizace politiky 

 
Hodnocení politiky po její realizaci 

 

 

Zdroj: Potůček, 2005, s. 35. 

 

Oblasti zájmu veřejné politiky 
 

Stanovení přesného vymezení oblasti zájmu jakékoli vědy je obtížné, protože se jejich 

zájmy často částečně překrývají. Obdobné je to i s veřejnou politikou, která se v některých 
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oblastech svého zájmu překrývá s oblastmi zájmu sociální politiky, ale v některých oblastech 

nemají nic společného (Potůček, 2005, s. 19). Příkladem překrývání oblastí zájmu veřejné 

a sociální politiky je oblast politiky péče o zdraví, kterou uvádí Potůček, viz tabulka 2.1. 

 

Tab. 2.1 Diapazony (rozsah) zájmových polí veřejné a sociální politiky jako vědních disciplín 

dle Potůčka 

Veřejná politika                                                                                             Sociální politika 

politika životního prostředí 

bezpečnostní politika (vnější a vnitřní) 

mediální politika 

dopravní a telekomunikační politika 

politika výzkumu, vývoje a inovací 

           hospodářská politika 

                   populační politika 

                             politika lidských práv a svobod 

                                      migrační politika 

                                              politika zaměstnanosti 

                                                      politika bydlení 

                                                             vzdělávací politika 

                                                                   politika péče o zdraví 

                                                                         rodinná politika 

                                                                                 politika sociálního zabezpečení 

                                                                      politika boje s chudobou a sociálním vyloučením 
Zdroj: Potůček, 2005, s. 19. 

 

2.1.2 Zdravotní politika 
 

Jak již bylo výše uvedeno, zdravotní politika je podstatnou součástí veřejné politiky. 

Podobně jako u veřejné politiky neexistuje ani pro zdravotní politiku univerzální definice, 

jelikož se její obsah mění v čase i prostoru stejně, jako názory na podstatu a funkci státu 

ve společnosti (Durdisová, 2005). 

Gladkij definuje zdravotní politiku jako souhrn politických aktivit, které ovlivňují 

zdraví a kvalitu života lidí a společenských skupin. Nejedná se pouze o činnost 

zdravotnických služeb, ale patří zde také zamýšlená i nezamýšlená jednání veřejnosti, 
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veřejných, soukromých a dobrovolných organizací i jedinců, majících vliv na zdraví (Gladkij, 

2003). 

Dle Potůčka lze zdravotní politiku vymezit jako rozhodovací procesy, které jsou 

uskutečňovány příslušnými aktéry zdravotní politiky na různých úrovních zdravotnických 

systémů a jejich společenského kontextu, a to na úrovni nadnárodní, národní, regionální, 

lokální či na úrovni organizací i jednotlivců. Předmětem rozhodnutí jsou jak právní normy 

(tvorba zdravotní politiky), tak praktická realizace zdravotní politiky v každodenní praxi 

veřejné správy, řídicí činnosti nebo přímo poskytování zdravotnických služeb a realizace 

podpory zdraví (Potůček, 2005). 

K hlavním předpokladům realizace zdravotní politiky a dosažení určité úrovně státní 

zdravotní politiky patří jak politická vůle vycházející z určitých hodnot a priorit ovlivněných 

historickým vývojem, tak reálnost stanovených cílů vzhledem k možnostem daných 

ekonomického rozvoje společnosti země, dále státem stanovené cíle a strategie jejich 

naplnění, existence subjektů majících zájem realizovat veřejné programy s maximálním 

efektem pro společnost, existence odpovídajícího mechanismu realizace těchto cílů cestou 

slaďování veřejných a soukromých zájmů, existence sociálně-ekonomického prostředí 

přijímajícího sociální politiku (zdravotní politiku) v rámci státem stanovené strategie 

a akceptování sociálních práv v globalizujícím se světě.  

Důležitým předpokladem pro existenci státní zdravotní politiky je kromě uznání zdraví 

jako společenské čili veřejné hodnoty i vytvoření materiální základny. Je to tedy možné 

až od určitého stupně ekonomického a společenského rozvoje země a po vybudování sítě 

zdravotnických zařízení i institucionální struktury (Durdisová, 2005). 

K realizaci zdravotní politiky slouží různé nástroje. Hlavními nástroji jsou systém 

zákonů, norem a standardů, finanční prostředky a způsoby jejich alokace, instituce, informace 

a vyjednávání mezi účastníky procesu zdravotní péče (Gladkij, 2003). 

Význam a obsah pojmu zdravotní politika se však z pohledu různých aktérů významně 

liší. V praxi není jednoduché dosáhnout sjednocujících přístupů k daným problémům, jejich 

příčinám i možnostem řešení a dochází snadno ke konfliktům cílů.  

Tvůrci zdravotní politiky musí citlivě brát v úvahu vývoj zdravotní politiky, hodnotit 

jeho společenské důsledky, definovat nové koncepční přístupy a vložit je do nového právního 

rámce. Významným nástrojem jsou také veřejné programy (Potůček, 2005). 

Zdravotní péče a zdravotnictví se stávaly závažným politickým problémem v mnoha 

státech. Problémy zdraví překračovaly národní rámec a bylo třeba jim čelit v mezinárodním 

měřítku. Světová zdravotnická organizace (WHO – World Health Organisation), jedna 
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ze specializovaných organizací OSN, jako koordinátor hlavních činností v této oblasti 

v roce 1979 definovala národní zdravotní politiku jako výraz cílů ke zlepšení zdravotní 

situace, stanovení priorit mezi těmito cíli a určení hlavních směrů k jejich dosažení (Gladkij, 

2003). 

 

Zdraví a nemoc 

 

V oblasti zdravotnictví patří zdraví pochopitelně k nejvíce užívaným pojmům. Podle 

Dolanského (2008, s. 22) je možné chápat zdraví jako „optimální stav tělesné, duševní 

a sociální pohody při zachování všech životních funkcí, společenských rolí a schopnosti 

organismu přizpůsobovat se měnícím se podmínkám prostředí“.  

Nemoc je potřeba chápat jako protiklad zdraví, jinak však může být pociťována 

nemocným, který vychází ze svých (subjektivních) pocitů a jinak posuzuje nemoc odborník 

vycházející z objektivního nálezu (Dolanský, 2008).  

Zdraví ovlivňuje řada faktorů ovlivňujících zdravotní stav, jako genetické 

předpoklady, životní prostředí, způsob života, zdravotní péče (počet zdravotnických zařízení, 

vybavenost, struktura a kvalita zdravotnického personálu, způsob financování atd.). Některé 

lze systémově ovlivnit informovaností o zdravém životním stylu, prevencí, dostupnou 

zdravotní péčí (místně, časově, finančně), úrovní služeb, neustálým vzděláváním 

zdravotnického personálu atp. (Maaytová, 2012). 

 

Ve vztahu k samotné léčbě a vykazování je velmi významná klasifikace nemocí. 

V České republice se k tomuto účelu v současné době využívá Mezinárodní statistická 

klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů MKN-10 (desátá revize), v níž jsou 

nemoci členěny do 21 skupin. Těmito skupinami jsou např. Nemoci dýchací soustavy, 

Nemoci kůže a podkožního vaziva, Těhotenství, porod a šestinedělí, ale také Faktory 

ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami, což jsou stavy a situace 

související s ekonomickou aktivitou jedince a ovlivňující jeho zdraví (kupř. Problémy spojené 

se zaměstnáním a nezaměstnaností – stresový pracovní řád, nevhodná práce aj. nebo 

Problémy spojené s bydlením a ekonomickými okolnostmi – bezdomovectví, omezený 

prostor, neshody se sousedy, nájemníky, domácí, také nízký příjem, propadnutí hypotéky, 

atd.) Těchto 21 skupin se tedy ještě dále dělí (Barták, 2010). 
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Legislativa ve zdravotnictví 

 

Jak bylo výše uvedeno, k hlavním nástrojům zdravotní politiky patří celá řada 

právních předpisů různé právní síly. V České republice se jedná se o zákony v platném znění, 

vyhlášky, nařízení vlády či instrukce Ministerstva zdravotnictví ČR. Základ práva tvoří 

v České republice Ústavní zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, Listina základních 

práv a svobod č. 2/1993 Sb. společně s dalšími ústavními zákony a mezinárodní smlouvy 

dle čl. 10 Ústavy České republiky (Minářová, 2011). Dalšími důležitými právními předpisy 

jsou mimo jiné: 

• zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů, 

• zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve znění 

pozdějších předpisů, 

• zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších 

pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, 

• každý rok je vydána nová vyhláška o stanovení hodnoty bodu, výši úhrad 

zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění (MZČR, 2010f). 

Tyto tzv. „úhradové vyhlášky“ jsou blíže popsány v podkapitole 2.6.3. 

 

2.1.3 Léková politika 
 

Nedílnou součástí zdravotní politiky státu je léková politika. Léková politika má 

odborně medicínskou a ekonomickou část, které jsou od sebe neoddělitelné. Odborně 

medicínská část zahrnuje zajištění co nejkvalitnější farmakologické léčby pro všechny 

pacienty, kteří ji skutečně potřebují a ekonomická část představuje skloubení požadavků 

na co nejkvalitnější farmakologii s dostupnými zdroji. Obě části tedy nejsou zcela 

konzistentní a je možný rozpor mezi zájmem jednotlivce (lékař-nejlepší léky, pacient-nejlepší 

možná léčba) a zájmem společnosti. K cílům lékové politiky se obyčejně řadí účelná 

farmakoterapie (odborně medicínský cíl), cenová a časová dostupnost potřebných léků 

(medicínský i ekonomický cíl), udržení nákladů na přiměřené výši (ekonomický cíl) 

a co nejlepší alokace finančních prostředků (ekonomický cíl) (Maaytová, 2012). 
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2.2 Financování zdravotní péče ve světě 
 

Financování zdravotní péče se zabývá otázkami, jakým způsobem jsou finanční 

prostředky tvořeny, alokovány a spotřebovávány. K financování zdravotní péče existuje 

v rámci celého světa několik základních modelů lišících se od sebe základními funkcemi 

zdravotnického systému, a to způsobem výběru prostředků, řízením rizika, nákupem zdravotní 

péče a poskytováním zdravotnických služeb. 

Výběr prostředků je organizován různými způsoby. Jedná se o příspěvky na veřejné 

či soukromé pojištění, přímé platby či spoluplatby poskytovatelům zdravotní péče, výběr daní 

a poplatků v rámci všeobecných a/nebo specifických daní apod. (Barták, 2010). Ve většině 

vyspělejších států převažují zdroje zakládající se na sdílení rizika, a to z pojistných, vládních 

nebo jiných veřejných fondů. Hlavním principem pojištění je sdílení rizika, které umožňuje 

vyhnout se, na základě relativně malé a předem určené platby, velkým výdajům souvisejících 

s nepředvídatelnou událostí (Němec, 2008). 

 Řízení rizika je ve veřejných systémech uplatňováno vymezením rizika v rámci celé 

populace, např. podle věku či pohlaví. Rozděluje se tak riziko související s náklady 

poskytované zdravotní péče a zajišťuje se ochrana jednotlivce před katastrofickými výdaji 

za péči, v souladu se solidaritou zdravých s nemocnými, ekonomicky aktivních s ekonomicky 

neaktivními apod. V rámci systému financování z daňových výnosů je možné řízení rizika 

i dle geografické polohy regionu apod.  

Nákup zdravotní péče u poskytovatelů se uskutečňuje prostřednictvím smluvních 

vztahů zdravotních pojišťoven či zajištěním péče organizacemi, které vybírají příspěvky 

přímo, atd. V systémech soukromého pojištění je však možný výrazně omezený rozsah volby 

pojištěnce, např. na pouze jednoho smluvního poskytovatele daného typu zdravotní péče. 

 Poskytování zdravotnických služeb je určeno způsobem organizace a úhrady 

zdravotnických služeb. V systémech založených na financování z daňových výnosů je péče 

zajišťována státem neboli jeho speciálními institucemi a zdravotníci jsou v těchto systémech 

zaměstnanci pobírající za svou práci mzdu. V rámci systémů veřejného zdravotního pojištění 

poskytují služby smluvní zařízení a zdravotníci, přičemž jsou předem stanoveny podmínky 

týkající se ceny i rozsahu péče a dále mohou instituce zdravotního pojištění poskytovat 

zdravotní péči také ve svých lázeňských a rehabilitačních zařízeních apod. V systémech 

soukromého pojištění poskytují péči navzájem si konkurující poskytovatelé, soutěžící 

jak v rozsahu poskytovaných zdravotnických služeb, tak v jejich ceně i kvalitě. 
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V každém státě se převážně uplatňuje jeden dominantní způsob, resp. zdroj 

financování, který je doplněn dalšími typy. V rámci systémů soukromého zdravotního 

pojištění může být ekonomicky a sociálně znevýhodněná část populace zahrnuta do veřejných 

programů, financovaných z daňových výnosů. Podobně pak v rámci systémů veřejného 

zdravotního pojištění a v systémech financovaných z daňových výnosů je možné uzavřít také 

soukromé pojištění, sloužící např. k úhradě nadstandardní péče či péče v zahraničí. Ve většině 

vyspělých států je financování zdravotní péče zabezpečeno z více jak 50 % veřejnými zdroji, 

méně než polovina veřejných zdrojů se uplatňuje např. v USA či v Řecku (Barták, 2010). 

 

2.3 Financování zdravotní péče v České republice 
 

České zdravotnictví prošlo v historii ve způsobu financování složitým vývojem. 

Od systému solidárního pojištění zdravotní péče přešlo k centralizovanému státnímu systému 

zdravotní péče, aby se po roce 1989 znovu navrátilo k výchozímu modelu, přičemž došlo 

k odstátnění a decentralizaci, privatizaci a bylo zavedeno povinné zdravotní pojištění, 

s čímž souvisel vznik zdravotních pojišťoven.  

Financování zdravotnictví je tedy v současnosti v ČR založeno na principu vzájemné 

solidarity zdravých občanů s nemocnými, jenž se zakládá na přerozdělování prostředků 

z povinného zdravotního pojištění na úhradu zdravotní péče těm, kteří ji potřebují1 (Minářová, 

2011). Toto veřejné zdravotní pojištění je povinné „pro všechny osoby s trvalým pobytem 

na území České republiky nebo pro osoby, které trvalý pobyt na území České republiky 

nemají, ale jsou zaměstnány u zaměstnavatele se sídlem na území České republiky“ 

(Durdisová, 2005, s. 194).  

Plátci pojistného na všeobecné zdravotní pojištění jsou pojištěnci (zaměstnanci 

v pracovním poměru, osoby samostatně výdělečně činné, osoby bez zdanitelných příjmů 

s trvalým pobytem na území ČR), zaměstnavatelé a stát (Durdisová, 2005). Stát je plátcem 

pojistného prostřednictvím státního rozpočtu (od daňových poplatníků) za osoby, 

které momentálně nemohou do systému zdravotní péče přispívat (např. za nezaopatřené děti, 

ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené, příjemce rodičovského příspěvku, 

uchazeče o zaměstnání, osoby pobírající dávky sociální péče z důvodu sociální potřebnosti, 

osoby převážně nebo zcela bezmocné, osoby celodenně a řádně pečující alespoň o jedno dítě 

                                                 
1 Takto přispívají pojištěné osoby všem, kteří zdravotní péči potřebují. 
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ve věku do sedmi let věku nebo nejméně dvě děti do patnácti let věku, osoby vykonávající 

dlouhodobou dobrovolnickou službu, osoby konající službu v ozbrojených silách, s výjimkou 

vojáků z povolání, a osoby povolané k vojenskému cvičení, dále za poživatele důchodu 

z důchodového pojištění aj.) (Minářová, 2011; ZPL, 2010-2013). 

Ceny zdravotnických služeb jsou v ČR předepsány direktivně a jednotně na základě 

kalkulací nákladů jednotlivých výkonů. Tyto kalkulace slouží ke zjištění a stanovení ceny 

zdravotnické služby a provádí je nejen poskytovatelé zdravotnické služby, resp. stavovské 

komory, ale také zdravotní pojišťovny a jsou podkladem pro následující dohodovací řízení, 

ve kterém je stanoveno korunové vyjádření bodů jednotlivých výkonů. Cílem je stanovení 

takové ceny, která bude přijatelná pro všechny účastníky zdravotní péče, tedy jak 

pro poskytovatele, tak pro konzumenty a plátce. 

Kalkulace zahrnují především přímé mzdy zaměstnanců, přímý materiál neboli souhrn 

materiálů, jejich spotřebu je možné stanovit na jednotlivý výkon (anestetika, jednorázové 

injekční stříkačky, obvazový materiál atd.), odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku, režijní materiál (pomocný zdravotnický materiál, čisticí a dezinfekční prostředky 

apod.), ostatní provozní režie (elektrická energie, vodné a stočné, opravy a údržba, 

přepravné), nájemné, správní režie (cestovné, praní, odvoz a likvidace biologického odpadu, 

palivo, apod.), finanční náklady (sociální, nemocenské a zdravotní pojištění zaměstnanců; 

povinné pojištění ordinace, lékaře, zaměstnanců, pojištění odpovědnosti za škodu 

provozovatele nestátního zařízení apod.) a zisk. 

Jelikož je toto administrativní stanovení cen závislé na změně ekonomických 

podmínek, musí se pravidelně aktualizovat. Princip oceňování výkonů zdravotnických služeb 

společenskou regulací je specifický pouze pro zdravotnictví. 

Schválený výsledek dohodovacího řízení vydává Ministerstvo zdravotnictví 

ve Věstníku MZ v tzv. úhradové vyhlášce, která je závazná. Kalkulace, respektive korunové 

vyjádření bodů jednotlivých výkonů stanovené v dohodovacím řízení, často z důvodu této 

společenské regulace neodpovídají skutečným nákladům. Proti stávajícímu stavu se tak občas 

zdravotnická zařízení či zdravotničtí pracovníci brání. Výsledkem poměrně nedávné protestní 

akce nazvané „Děkujeme, odcházíme“, byla novela úhradové vyhlášky, platící 

od 1. března 2011, která kromě jiného zaručovala navýšení úhrad na činnost lékařů 

v lůžkových zdravotnických zařízeních. Tato vyhláška MZČR č. 396/2010 Sb., o stanovení 

hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulačních 

omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění 
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pro rok 2011 a její dodatek č. 46/2011 Sb., vymezila, jakým způsobem bude nemocniční péče 

hrazena, a to v § 1 a návazně v § 3, odst. 1 a přílohách č. 1 a 9 vyhlášky. 

Zdroje finančních prostředků pro nemocnice jsou nejen veřejné, státní, ze všech úrovní 

správy a z pojištění, ale může se jednat také o sponzorské dary, finance od dobrovolných 

a dobročinných organizací, soukromých osob, pomoci ze zahraničí apod.  

Jednotlivé zdravotnické služby mohou být hrazeny částečně pacientem, a to formou 

spoluúčasti na pojištění, určitou procentní sazbou z ceny výkonu či spoluplatbou; formou 

pevné částky vždy, když je mu poskytnuta zdravotnická služba; platbou plné částky za výkon, 

který nehradí pojišťovna. Spoluúčast pacienta není pouze příplatkem (na brýle apod.), ale jeho 

finančním podílem na zaplacení určité základní zdravotnické služby (hospitalizace aj.) 

(Minářová, 2011). K cílům spoluúčasti pojištěnců, která je užívána jak ve veřejném, 

tak v soukromém pojištění, patří omezení nadužívání zdravotní péče, získání dalšího zdroje 

pro financování zdravotní péče a snížení pojistného (Němec, 2008). 

Převážná část výdajů na zdravotnictví byla dle ÚZIS v letech 2008 - 2011 hrazena 

systémem veřejného zdravotního pojištění, které v letech 2008 – 2010 krylo přes 76 % výdajů 

a 78,2 % v roce 2011. Vzájemný poměr jednotlivých zdrojů financování se zásadně neměnil, 

viz tabulka 2.2. 

 

Tab. 2.2 Podíl jednotlivých zdrojů financování zdravotnictví v ČR v letech 2008 – 2011(v %) 

Rok 
Veřejné zdravotní 

pojištění 
Státní a územní 

rozpočty 
Soukromé výdaje 

2008 76,4 7,0 16,6 
2009 76,4 7,3 16,3 
2010 76,6 7,2 16,2 
2011 78,2 5,8 16,0 

Zdroj: ÚZIS, 2009; ÚZIS, 2010b; ÚZIS, 2011d; ÚZIS, 2012b. Vlastní zpracování. 

 

 V České republice je 7 zdravotních pojišťoven (k 1. 4. 2013): 

• Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, 

• Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, 

• Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, 

• Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, 

• Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, 

• Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, 

• Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (CMU, 2013). 
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2.4 Financování léků v České republice 
 

Podobně jako v jiných státech, také v České republice neustále rostou v rámci 

zdravotnického systému financovaného z veřejných zdrojů náklady na léky. Jak pro lékaře, 

tak pro pacienty, zdravotní pojišťovny i politiky je důležitá tvorba cen a určení velikosti 

úhrad. V rámci EU jsou přijímána převážně taková opatření, která chrání dostupnost zdravotní 

péče pro vážně nemocné a nízkopříjmové pacienty. Náklady na léky jsou regulovány řadou 

postupů, z nichž se některé zaměřují na regulaci cen léků a jiné přehodnocují úhradu léků 

z veřejných prostředků, přičemž tato regulační opatření se odlišují v oblasti kontroly léků 

v ambulantní zdravotní péči a v péči ústavní, kde je poskytovaná léčba dražší. 

Vynakládání finančních prostředků na léky ovlivňuje nastavení lékové politiky, 

která vyjadřuje snahu vlády poskytovat občanům účinné a bezpečné léky odpovídající 

současnému stavu vědy i ekonomickým podmínkám daného státu. Léková politika 

je souborem opatření směřujících k zajištění dostupnosti a efektivitě farmakoterapie. Tvorba 

lékové politiky tedy ovlivňuje výši spotřeby léků, objem léků předepisovaných lékaři, rozsah 

volně prodejných léků a případně i spotřebování2 zakoupených léků (Maaytová, 2012).  

V České republice se tvorba cen léků řídí Cenovým předpisem Ministerstva 

zdravotnictví. S účinností od 1. ledna 2013 je jím Cenový předpis 1/2013/FAR, o regulaci cen 

léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely. Jedná se např. o stanovení 

maximální ceny dle zvláštního zákona nebo věcné usměrňování ceny postupem dle tohoto 

předpisu, a to pro původce hromadně vyráběných léčivých přípravků a léčivých přípravků. 

Věcné usměrňování ceny spočívá ve stanovení závazného postupu při tvorbě 

a kalkulaci ceny původce a ve stanovení maximálního rozsahu možného zvýšení této ceny 

ve vymezeném období. Další regulací je stanovení maximální obchodní přirážky 

(cena za výkony obchodu osoby vykonávající obchod), a to u léčivých přípravků, které jsou 

hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, aj. (MZČR, 2010a). Cenovou regulaci 

mají v kompetenci Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv (Maaytová, 

2012). 

 

                                                 
2 např. dle průzkumu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) zůstaly v roce 2011 nevyužity léky za více 
než 1,5 miliard korun. Tyto léky lidé odevzdali do lékáren, vyhodili do komunálního odpadu či je vrátili zpět 
do ordinací lékařů (MZČR, 2010d). 



 

18 
 

2.5 Metody úhrad zdravotní péče ve světě 
 

Předchozí podkapitoly se zabývaly financováním zdravotní péče, tedy způsoby, 

jakými jsou finanční prostředky získávány. Metody úhrad se zabývají konkrétními způsoby, 

jak je poskytnutá zdravotní péče poskytovatelům zdravotnických služeb hrazena (Barták, 

2010). 

K základním metodám úhrad zdravotnických služeb patří ve světě financování 

prostřednictvím blokových či globálních rozpočtů, platby za výkon, platby za případ, platba 

za ošetřovací den, kapitační platby, spoluúčast pacienta a mzda. Metody úhrad lůžkové 

a ambulantní péče se však podstatně liší (Barták, 2010; Durdisová, 2005). 

K úhradám lůžkové péče existují různé formy rozpočtů, platby za jednotlivé výkony 

dle stanovených seznamů, paušální platby za jednotlivé případy či platby za ošetřovací den.  

V rámci organizace poskytující lůžkovou péči pobírají obvykle zaměstnanci odměnu formou 

mzdy. Významnou výjimku tvoří např. USA, kde řada lékařů, kteří v nemocnici pracují, není 

v zaměstnaneckém poměru a jejich výkony jim hradí přímo příslušná pojišťovna. 

Pro úhradu ambulantních zdravotních služeb se užívají platby za výkony, přímé 

platby, kapitace a mzdy (Háva et al., 2003). 

 

Blokové nebo globální rozpočty 

 

  Prostřednictvím blokových nebo globálních rozpočtů dostávají nemocnice roční fixní 

rozpočet na krytí všech potřeb, zpravidla mimo některé druhy výdajů, jimiž jsou 

např. kapitálové výdaje, výdaje na výzkum a výuku. Tyto jsou pak hrazeny pomocí různých 

dotací nebo grantových schémat mimo stanovený globální rozpočet.  

Tento způsob, kdy je hlavním poskytovatelem a zároveň plátcem vláda, je užíván 

například v Kanadě, Austrálii, Norsku, Dánsku, Finsku, Irsku, Mexiku, Novém Zélandu, 

Švédsku a do nedávných reforem ve Velké Británii. Dále je také běžně užíván ve veřejném 

nemocničním sektoru jiných systémů, a to například ve Francii a Španělsku, kde jsou 

nemocnice sociálního zabezpečení.  Ve Švédsku a Dánsku jsou blokové granty poskytovány 

na úrovni jednotlivých nemocničních zařízení.  

Charakteristikou globálního rozpočtu je stanovení výdajového maxima, tedy cíle 

objemu vynaložených prostředků. Globální rozpočet vymezuje rámec ceny, objemu a kvality 

poskytovaných zdravotnických služeb. Správně nastavený globální rozpočet je kompromisem 

mezi cenou poskytovaných služeb na jedné straně a jejich objemem na druhé straně, 
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a to při zachování alespoň minimálních standardů kvality. K tomu je zapotřebí přesných údajů 

o ceně a objemu služeb, které lze získat například historicky, pomocí kapitace 

nebo normativně. Globální rozpočty musí být každoročně upravovány zohledněním inflace, 

dodatečné dotace do odvětví ze státního rozpočtu apod. (Barták, 2010). 

 

Platba za výkon 

 
Platba za výkon je platba za jednotlivou položku zdravotní péče, jako například 

za jednotlivý výkon diagnózy léčení, ošetřování či farmaceutickou službu. Výkony jsou 

popsané a oceněné prostřednictvím bodu, a to přímo nebo nepřímo. Tyto body jsou zahrnuty 

v seznamu výkonů, který je zároveň ceníkem (Durdisová, 2005).  

Platby za výkon jsou ve světě uplatňovány jak v nemocnicích, tak u praktických lékařů 

dle individuálních výkonů. Jsou hlavní metodou pro platbu v nemocnicích v Japonsku, 

některých kantonech ve Švýcarsku a původně také ve Spojených státech, tedy v systémech 

s převahou soukromých poskytovatelů a hodně pojistiteli. Hojně jsou využívány i v jiných 

státech u praktických lékařů a stále více jsou užívány pro specialisty v oblasti ambulantní 

péče. Jde o retrospektivní platbu, tedy úhradu poskytovanou zpětně za poskytované služby 

(Barták, 2010). Platba se provádí přímo mezi zdravotnickým zařízením a pojišťovnou 

bez účasti pacienta, popř. s jeho finanční spoluúčastí (Durdisová, 2005). 

 

Platby za případ 

 

Platby za případ určují úhrady prospektivně dle diagnostikovaného zdravotního stavu 

a standardizovaných nákladů na ošetření. Nejznámější jsou úhrady zdravotní péče 

dle diagnostických skupin, které byly zavedené v americkém programu MEDICARE. 

Úhradový mechanismus DRG (Diagnosis Related Group) je určen především pro nemocnice 

(Barták, 2010). Charakteristikou systému DRG se blíže zabývá zejména třetí kapitola. 

 

Platba za ošetřovací den 

 

Platba za ošetřovací den se užívá převážně v nemocnicích nebo zařízeních částečné 

hospitalizace. Jde fixní částku, kterou nemocnice obdrží od příslušné zdravotní pojišťovny 

na výdaje spojené s jednodenním pobytem pacienta nemocnici (Durdisová, 2005). 

Tato metoda se užívá především ve veřejně financovaných systémech a také v prostředí, 
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kde působí najednou veřejní i soukromí poskytovatelé. Zřejmě jedinou zemí, kde není 

využívána, je Švýcarsko (Barták, 2010).  

 

Kapitační platba 

 

Kapitační platba poskytuje praktickým lékařům fixní platbu za každého 

registrovaného pacienta po určitou dobu, např. jeden rok, bez ohledu na to, zda je léčen. 

Platba je obvykle přizpůsobena faktorům jako pohlaví, věk či území (Barták, 2010; 

Durdisová, 2005).  

Kapitační platby jsou užívány například v Itálii společně s určitými poplatky, ve Velké 

Británii také s určitými poplatky a dále s příplatky za specifické služby, v Rakousku 

s určitými poplatky za specifické služby, v Dánsku je kapitační platba jednou třetinou příjmu 

a zbylá část jsou platby za výkon, v Irsku se užívají od roku 1989, ve Švédsku od roku 1994 

a dále se kapitační platby užívají v Holandsku, kde se k nim pobírá také poplatek za výkon 

pro soukromě pojištěné pacienty a veřejné zaměstnance. Častěji byly kapitační platby 

využívány v prostředí řízené péče ve Spojených státech (Barták, 2010).  

 

Mzda 

 

Mzdu pobírají praktičtí lékaři, kteří jsou podle OECD zaměstnanci, a to v Řecku, 

Finsku, na Islandu a v Mexiku jako poskytovatelé veřejného zdravotnictví, v Norsku se jedná 

o smíšené platy a poplatky, v Portugalsku a ve Španělsku někdy na základě kapitační platby, 

ve Švédsku jsou uplatněné některé kapitační platby a v Turecku, tedy v zemích 

s integrovanými zdravotnickými systémy.  

Tyto mzdy jsou rámcově vyjednávány centrálně mezi asociacemi lékařů a vládou 

a dále pak dochází k individuálním odchylkám s ohledem na zkušenosti, umístění a jiné 

faktory (Barták, 2010). V České republice většina3 ambulantních lékařů není 

v zaměstnaneckém poměru, nicméně zdravotní sestry jsou zaměstnány u lékařů (Háva et al., 

2003). 

 

                                                 
3 např. v roce 2009 bylo soukromých zařízení poskytujících ambulantní péči 81,2 %, v roce 2010 jich bylo 
81,4 % a v roce 2011 81,3 % (ÚZIS, 2010a; ÚZIS, 2011c; ÚZIS, 2012a). 
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Spoluúčast pacienta 

 

Spoluúčast pacienta je obvyklá zejména u nezdravotních výkonů, jako je platba 

za pobyt v nemocnici a různá potvrzení, dobrozdání a posudky. Pro spoluúčast je možné 

využít přímou platbu, tedy přímou úhradu poskytovaných služeb, která je vhodná zejména 

u nezdravotních výkonů, protože realizace takových plateb je přímo závislá na rozhodnutí 

pacienta.  

Další možností spoluúčasti je princip připojištění, tedy extenze (rozšíření) základního 

pojistného systému, jako jedné z možností získávání zdrojů veřejných pojišťoven. Možnost 

připojištění je možné užívat například u zvýšeného hrazení některých výkonů a léčiv, 

které jsou standardně zařazené ve spoluúčasti pro danou skupinu a za podmínky indikace 

lékařem, dále za nadstandardní programy pro pojištěnce, např. programy preventivní péče 

či programy péče o zdraví, také za konzultace o typech péče či bonusy apod. (Durdisová, 

2005). 

 

2.6 Metody úhrad zdravotní péče v České republice 
 

V ČR došlo v letech 1990 – 1992 k přípravě přechodu od plného financování 

zdravotnictví státem k financování převážně z veřejného zdravotního pojištění.  

 

2.6.1 Metody úhrad zdravotní péče v letech 1993 – 1996 
 

Samotný nový systém financování byl zahájen začátkem roku 1993, kdy byl jako 

základní způsob úhrady zdravotní péče zvolen výkonový systém, tedy systém platby 

za jednotlivé výkony, a to jak pro ambulantní péči, tak i pro péči nemocniční. V oblasti 

nemocniční péče byly úhrady výkonů doplněny o samostatnou úhradu za ošetřovací den 

a materiál. Ocenění výkonů týkajících se režijních a mzdových nákladů byla vyjádřena 

prostřednictvím určitého počtu bodů a náklady na přímý materiál přímo v korunách. 

Jelikož platba za výkon, která honoruje každý provedený výkon zdravotnického 

pracovníka, je výhodná především pro poskytovatele zdravotní péče, byli tito motivováni 

k co největší produkci výkonů. Brzy se tak projevily nedostatky tohoto systému, kdy výběr 

pojistného byl nižší než výdaje za zdravotní péči, závazky pojišťoven vůči zdravotnickým 

zařízením se zvyšovaly, nemocnice měly problémy s hospodařením atd. 
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2.6.2 Metody úhrad zdravotní péče v letech 1997 – 2006 
 

V roce 1997 nastala změna, kdy zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

převzal dosavadní způsob úhrady zdravotní péče a dále jej rozšířil o možnost úhrady 

za poskytovanou zdravotní péči formou paušálních plateb. Způsob úhrady paušálními 

platbami byl v zákoně zvolen jako alternativa k systému úhrad za jednotlivé výkony. 

S účinností od července 1997 však Ministerstvo zdravotnictví vydalo nový Seznam 

výkonů s bodovými hodnotami, jenž měl odstranit nesrovnalosti. Tento Seznam výkonů 

vyloučil z ekonomických důvodů možnost pokračovat ve výlučném výkonovém způsobu 

financování zdravotnictví. Při dohodovacích řízeních o cenách tak pojišťovny přistoupily u 

praktických lékařů na kapitačně výkonovou platbu a pro ostatní druhy zdravotní péče, 

kromě stomatologické, na úhradu formou paušálních plateb.  

Protože ve financování zdravotní péče stále přetrvávalo napětí a již od počátku nové 

podoby dohodovacího řízení docházelo k častým nedohodám4, využila vláda zákonné 

možnosti a pro některé segmenty rozhodla o hodnotách bodu a výši úhrad5. V roce 2000 již 

byla přijata stávající definitivní podoba dohodovacího řízení. V případě nedohody 

v dohodovacím řízení jsou zákonem ponechány v platnosti ceny bodu a výše úhrad platné 

v předchozím období, a to do doby než MZČR stanoví nové výše úhrad včetně regulačních 

omezení pro kalendářní pololetí vyhláškou (Háva et al., 2003). 

 

2.6.3 Úhrady zdravotní péče v nemocnicích od roku 2007 
 

Zdravotní péče byla v posledních letech v lůžkových zařízeních hrazena: 

• paušální sazbou či  

• hodnotou bodu v Kč.  

Paušální sazba na jednoho ošetřeného pojištěnce byla užívána v lůžkové péči, 

ambulanci, dopravě a jiné péči, plus položky nad rámec této paušální sazby. Financování 

hodnotou bodu v Kč se uplatňuje v odborných léčebných ústavech a léčebnách dlouhodobě 

nemocných dle příslušné vyhlášky MZČR. Tento způsob platby se užívá v lůžkových 

zařízeních jako úhrada na jeden ošetřovací den, kdy má každý den jiné bodové ohodnocení. 

                                                 
4 poprvé se tak stalo ve 4. čtvrtletí roku 1997 
5 jednalo se o výši úhrad pro 2., 3. a 4. čtvrtletí roku 1998 
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Nemocnice byly financovány tzv. paušální platbou. Její výše vycházela z úhradové 

vyhlášky pro daný rok, tedy ze skutečnosti předcházejícího roku dané nemocnice. Paušální 

platby se zakládaly na předpokladu, že většinu nákladů (cca 75 % celkových nákladů) tvoří 

fixní náklady (náklady na elektřinu, topení, mzdy), které jsou nezávislé na počtech pacientů 

či prováděných výkonů a tedy stálé. Tyto náklady jsou nutné, nicméně jejich výše je závislá 

na úrovni cen dodavatelů, kteří jsou mnohdy monopolního charakteru. Zdravotní pojišťovny 

měly zohledňovat např. prudké navýšení cen elektřiny či plynu. 

 

Dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vybírají zdravotnická zařízení 

od 1. ledna 2008 regulační poplatky. Takto vybrané finanční prostředky jsou nemocnice 

povinny užít k úhradě nákladů spojených s provozem zařízení a jeho modernizaci. Nemocnice 

jsou povinny od pojištěnce či jeho zákonného zástupce regulační poplatky vybírat, pokud 

se na pacienta nevztahuje výjimka z placení. Nesmí je však vybírat v případě, že se jedná 

o poskytování hrazené péče regulačním poplatkům nepodléhající. Pokud nemocnice vybírací 

povinnost porušuje nebo vybírá regulační poplatky neoprávněně, je pojišťovna oprávněna 

uložit tomuto zdravotnickému zařízení pokutu. Pro placení regulačních poplatků jsou dány 

limity, zpravidla na kalendářní rok. Po jejich překročení a doložení má u příslušné zdravotní 

pojišťovny pojištěnec právo na proplacení částky, o kterou jsou stanovené limity překročeny 

(Minářová, 2011). 

V současnosti jsou regulační poplatky stanoveny ve výši 30 Kč, 90 Kč a 100 Kč.  

V nemocnici je pojištěnec povinen uhradit tyto poplatky: 

• 30 Kč za návštěvu specializované ambulance, při které bylo provedeno klinické 

vyšetření, 

• 30 Kč za recept, resp. za vydání prvního z balení hrazených předepsaných léčivých 

přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, a to bez ohledu na počet 

předepsaných balení (hradí se v lékárně), 

• 90 Kč za ústavní pohotovostní službu poskytnutou nemocnicí v sobotu, v neděli 

nebo ve svátek a v pracovních dnech v době od 17:00 do 7:00 hodin, 

a to v případě, že pojištěnec nebude následně přijat do ústavní péče. 

Dále za lékařskou službu první pomoci, 

• 100 Kč za každý den poskytování ústavní péče (hospitalizace) na příslušných 

odděleních nemocnice. První a poslední den hospitalizace se počítá dohromady 
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jako jeden den. Totéž platí i pro pobyt průvodce dítěte v případě, je-li mu tento 

pobyt hrazen z veřejného zdravotního pojištění. 

Bližší informace jsou obsahem výše zmíněného zákona č. 48/1997 Sb. (Minářová, 

2011; Nemocnice Prostějov, 2011-2013).  

 

Klasifikační systém DRG (Diagnosis Related Groups) je další možností financování 

nemocnic, v němž se vychází z předpokladu srovnatelnosti nákladů6 na léčbu pacienta 

s obdobnými léčebnými nároky na terapii. DRG tedy představuje určitý počet klasifikačních 

skupin pro zařazení pacientů s podobnými léčebnými a ekonomickými parametry. Následně 

jsou pacienti diferencováni dle toho, zda bude léčba prováděna konzervativně či zda bude 

nutná operace, při které jsou náklady samozřejmě mnohem vyšší než u léčby konzervativní. 

Mimo to probíhá také diferenciace podle dalších znaků, jimiž jsou primární diagnóza, věk, 

pohlaví, sekundární diagnózy a přidružené nemoci, komplikace a zvláštní výkony atp. 

(Gladkij et al., 2003). Bližší charakteristikou klasifikačního systému DRG se zabývá třetí, 

resp. čtvrtá kapitola. 

 

Role systému DRG v úhradách akutní lůžkové péče 
 

Použití systému DRG pro úhradu akutní lůžkové péče je možné několika způsoby. 

Jelikož se jedná o výkonově orientovanou úhradu, tak se obyčejně od jeho použití při úhradě 

akutní lůžkové péče předpokládá motivace poskytovatelů nemocniční péče ke zkracování 

doby hospitalizace pacientů, ke snižování počtu lůžek a k přesunu pacientů do ambulantní 

péče.  

Nejznámějším je užití systému DRG ve formě prospektivního úhradového 

mechanismu, kde je každému případu uvnitř rozpětí předem stanovena úhrada podle tarifu 

příslušné DRG skupiny, do které byl daný případ klasifikován. Tarif každé skupiny je určen 

jako součin základní sazby a relativní váhy dané DRG skupiny. 

Další možností je užití systému DRG pro rozdělení rozpočtových prostředků mezi 

nemocnice za použití jejich casemixu. Ukazatel casemix vyjadřuje jak počet případů, 

tak náročnost těchto případů z pohledu vynaložených nákladů v daném souboru. 

(Kožený et al., 2010). 

                                                 
6 jedná se o podobnost obvyklých nákladů k daným klinickým charakteristikám, přičemž se náklady 
v jednotlivých konkrétních případech mohou výrazně lišit (Medical Tribune, 2000-2012) 
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Od roku 2007 se role DRG v úhradách akutní lůžkové péče stále zvyšovala, 

aby v roce 2012 skrze vyhlášku č. 425/2011 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad 

zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu 

poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012, 

financování nemocnic paušální platbou nahradil.  

Toto užití DRG je upraveno v úhradových vyhláškách7: 

• 619/2006 Sb. pro rok 2007, 

• 383/2007 Sb. pro rok 2008, 

• 464/2008 Sb. pro rok 2009, 

• 471/2009 Sb. pro rok 2010, 

• 396/2010 Sb. pro rok 2011, 

• 425/2011 Sb. pro rok 2012 (MZČR, 2010f; NRC, 2011a). 

 

Úhrady zdravotní péče v lůžkových zařízeních dle úhradové vyhlášky 

č. 619/2006 Sb. pro rok 2007 

 

Od roku 2007 se podíl vlivu DRG na úhrady postupně zvyšuje. Systém DRG je poprvé 

zahrnut v úhradové vyhlášce č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad 

zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté 

zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2007. Tato vyhláška 

obsahuje seznam DRG skupin8 a jejich relativních vah. Jako produkční kritérium se neužívá 

suma bodů, ale celkový casemix, přičemž úhrada nadále probíhá formou globálního paušálu 

stanoveného úhradovou vyhláškou (NRC, 2011b; PVS, 2013d). Ukazatel casemix se užívá 

ke zjištění, zda má nemocnice nárok na úhradu nemocniční péče formou plné paušální úhrady, 

která je stanovena na základě historické produkce výkonů dané nemocnice. Zdravotní 

pojišťovna uhradí paušál v plné výši pouze v případě, že ukazatel casemix dosáhne alespoň 

95 % casemixu předcházejícího období (rok 2006) (Kožený et al., 2010; PVS, 2013d). 

 

                                                 
7 vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výši úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulačních 
omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění 
8 v úhradové vyhlášce se pro DRG skupinu užívá termín „skupina vztažená k diagnóze“ 
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Úhrady zdravotní péče v lůžkových zařízeních dle úhradové vyhlášky 

č. 383/2007 Sb. pro rok 2008 

 

V úhradové vyhlášce č. 383/2007 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní 

péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní 

péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2008, se podíl úhrady systémem DRG  

dále rozšiřuje. Úhrada zdravotní péče je rozdělena na tři oblasti: 

• individuální smluvně sjednané úhrady (tzv. balíčkové ceny), 

• platba případovým paušálem9 (DRG alfa10), 

• platba globálním paušálem (casemix parametr) (NRC, 2011a; NRC, 2011b; 

PVS, 2013a). 

Pro všechna zdravotnická zařízení je použita stejná základní sazba. Pro omezení 

přílišného dopadu do ekonomiky nemocnic jsou nastaveny tzv. risk koridory, představující 

procentní rozmezí, v němž se může stanovená platba za případ (za DRG) pohybovat 

ve srovnání s úhradou za stejné období referenčního roku (rok 2007) (NRC, 2011b; PVS, 

2013a). 

Balíčkové ceny neboli individuálně smluvně sjednané úhrady mezi nemocnicí 

a zdravotní pojišťovnou zahrnují zejména úhradu za zdravotní péči, která je zahrnuta 

do vybraných DRG skupin (velké výkony na kloubech dolních končetin atd.) (PVS, 2013a). 

 Národní referenční centrum provedlo kultivaci DRG systému a upravilo metodiky 

(NRC, 2011b)  

 

Úhrady zdravotní péče v lůžkových zařízeních dle úhradové vyhlášky 

č. 464/2008 Sb. pro rok 2009 

 

V úhradové vyhlášce č. 464/2008 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní 

péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní 

péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2009, je ponechán princip rozdělení 

úhrady na tři oblasti jako v roce 2008. Oblast úhrady přes případový paušál byla významně 

                                                 
9 stanovená či dohodnutá stejná výše úhrady za pacienty klasifikované do jedné třídy (Medical Tribune, 2000-
2012) 
10 výběr „několika desítek DRG skupin, které se jevily jako zvláště vhodné pro tento typ úhrady“ (Medical 
Tribune, 2000-2012). Jedná se o případy, po ekonomické i medicínské stránce nezpochybnitelně podobné (VZP, 
2013b). 
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rozšířena (NRC, 2011b; PVS, 2013b), resp. byl výrazně rozšířen seznam DRG alfa a úhrada 

případovým paušálem tak tvoří přibližně 40 až 70 % veškeré úhrady akutní lůžkové péče 

(dle typu nemocnice) (Medical Tribune, 2000-2012). K výpočtu úhrady se užívá individuální 

základní sazba daného zdravotnického zařízení dle referenčního období (rok 2008) 

a referenční (celostátní) základní sazba. Byly vypuštěny risk koridory (NRC, 2011b; PVS, 

2013b). 

 

Úhrady zdravotní péče v lůžkových zařízeních dle úhradové vyhlášky 

č. 471/2009 Sb. pro rok 2010 

 

V úhradové vyhlášce č. 471/2009 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní 

péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní 

péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010, není referenčním obdobím 

předcházející rok, jak bylo obvyklé, ale rok 2008.  

Úhrada je rozdělena na individuálně smluvně sjednanou složku úhrady (balíčkové 

ceny), úhradu formou případového paušálu a ambulantní složku úhrady. Paušální úhrada 

za hospitalizační péči se stanoví dle úhrady za hospitalizační složku referenčního období 

(2008), od které se odečtou případy DRG alfa a následně se násobí koeficientem nárůstu 

paušální úhrady (pro rok 2010 ve výši 1,052). Dále jsou stanoveny regulační opatření, úhrada 

zahrnuje výpočet základní sazby alfa (DRG alfa), referenční (celostátní) základní sazbu atd. 

Úhrada formou případového paušálu zahrnuje případy DRG alfa, přičemž je možné až 15 % 

navýšení úhrady oproti referenčnímu období (PVS, 2013c). 

 

Úhrady zdravotní péče v lůžkových zařízeních dle úhradové vyhlášky 

č. 396/2010 Sb. pro rok 2011 

 

V úhradové vyhlášce č. 396/2010 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní 

péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní 

péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011, je referenčním obdobím rok 

2009.  

Zdravotní péče je hrazena paušální úhradou (tento rok se akutní lůžková péče 

nehradila případovým paušálem) ve výši 98 % úhrady referenčního období. Pro úhradu v této 

výši musí nemocnice splnit alespoň 94 % počtu hospitalizací a 94 % casemixu v porovnání 
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s referenčním obdobím. V případě nesplnění těchto podmínek, bude část úhrady 

za hospitalizační péči snížena o počet procentních bodů, které chyběly do požadovaného 

minima, a to o vyšší procento z obou položek (počet položek a casemix) (VZP, 2013c). 

 

Úhrady zdravotní péče v lůžkových zařízeních dle úhradové vyhlášky 

č. 425/2011 Sb. pro rok 2012 

 

Úhradová vyhláška č. 425/2011 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní 

péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté 

zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012, vydaná Ministerstvem 

zdravotnictví ČR, znamenala zavedení důležitých změn ve financování zdravotní péče, 

a to zejména v lůžkových zařízeních. Upustilo se od paušálních úhrad a zavedl se ve zvýšené 

míře systém DRG.  

Segment lůžkové péče je členěn do tří složek, kdy každá má specifický způsob 

hrazení:  

• složka hrazená systémem DRG neboli případovým paušálem (DRG alfa), 

v průměru cca 75-80 % péče, 

• úhrada, která není zařazena do úhrady formou případového paušálu (DRG 

beta), v průměru cca 10-15 % péče.  Tyto případy hospitalizací podle DRG 

jsou hrazeny výkonově podle Seznamu výkonů a regulovány na maximální 

objem úhrad, 

• individuálně sjednaná složka úhrady, v průměru cca 10-15 % péče, 

např. defibrilátor, kardiostimulátor, arteroskopie, TEP kyčle a kolene a jejich 

replantace, uvolnění karpálního tunelu atd. 

Referenčním obdobím je rok 2010 (MZČR, 2010e; PSP, 2013). 

 

2.6.4 Úhrady zdravotní péče v ambulancích od roku 1997 
 

K úhradě výkonů praktického lékaře se v České republice užívá od roku 1997 

kapitačně výkonová platba. Kapitační platba je převážně užívána kombinovaně s částečně 

výkonovou úhradou, především u výkonů s charakterem preventivní péče (Háva et al., 2003). 

Ambulantním specialistům se výkony hradí výkonovou platbou (bodový systém) 
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a stomatologové mají svůj vlastní sazebník, kde nejsou výkony ohodnoceny body, ale přímo 

v korunách (Durdisová, 2005). 

 

Jelikož se diplomová práce zabývá především lůžkovou péčí, je nyní v části o úhradě 

zdravotní péče v ambulancích, jako příklad blíže uvedena pouze úhradová vyhláška týkající 

se roku 2012. 

 

Úhrady zdravotní péče v ambulancích dle úhradové vyhlášky č. 425/2011 Sb. 

pro rok 2012 

 

Dle úhradové vyhlášky č. 425/2011 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad 

zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu 

poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012, 

se ambulantní péče týká registrujících lékařů, tedy praktických lékařů pro dospělé, 

praktických lékařů pro děti a dorost, gynekologů a stomatologů, dále ambulantních specialistů 

v rámci nemocnic a ambulantních specialistů v mimo-nemocničních ambulantních zařízeních. 

Pro registrující lékaře nenastala touto vyhláškou žádná změna a dostávají tedy 

kapitační platbu za registrované pacienty. Ambulantní specialisté, jak v rámci nemocnic, 

tak mimo nemocnice, mají své výkony nadále hrazeny výkonovou platbou (MZČR, 2010e). 

 

Shrnutí 

 

Zdravotní politika včetně lékové politiky spadají pod veřejnou politiku. K hlavním 

nástrojům zdravotní politiky patří celá řada právních předpisů různé právní síly, finanční 

prostředky a způsoby jejich alokace, instituce, informace a vyjednávání mezi účastníky 

procesu zdravotní péče. 

K financování zdravotní péče existuje v rámci celého světa několik základních 

modelů, které se od sebe liší základními funkcemi zdravotnického systému, a to jak výběrem 

prostředků, tak řízením rizika, nákupem zdravotní péče i poskytováním zdravotnických 

služeb.  

Česká republika prošla v historii ve financování zdravotní péče složitým vývojem. 

V současnosti je založeno na principu vzájemné solidarity zdravých občanů s nemocnými, 

založeného na přerozdělování prostředků z povinného zdravotního pojištění na úhradu 
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zdravotní péče těm, kteří ji potřebují. Zdroje finančních prostředků pro nemocnice jsou nejen 

veřejné (státní, ze všech úrovní správy a z pojištění), ale mohou to být také sponzorské dary, 

finance od dobrovolných a dobročinných organizací, soukromých osob, pomoci ze zahraničí 

apod. Převážná část výdajů na zdravotnictví byla v letech 2008 – 2011 hrazena systémem 

veřejného zdravotního pojištění (v průměru 76,9 %), které v současné době provádí 

7 zdravotních pojišťoven. 

K  základním metodám úhrad zdravotnických služeb patří ve světě financování 

prostřednictvím blokových či globálních rozpočtů, platby za výkon, platby za případ, platba 

za ošetřovací den, kapitační platby, spoluúčast pacienta a mzda. Metody úhrad lůžkové 

a ambulantní péče se však podstatně liší. 

V České republice se po roce 1989 metody úhrad zdravotní péče postupně měnily. 

Od plného financování státem se přešlo k financování převážně z veřejného zdravotního 

pojištění. Zpočátku byl zvolen výkonový systém, který byl následně nahrazen paušálními 

platbami. Dále se užívala kapitačně výkonová platba, a to u praktických lékařů. V lůžkových 

zařízeních byla užívána úhrada paušální sazbou a hodnotou bodu. Také se zavedly regulační 

poplatky a postupně se začal uplatňovat systém DRG. 

Užití systému DRG v úhradách akutní lůžkové péče je upraveno v tzv. úhradových 

vyhláškách Ministerstva zdravotnictví ČR. Poprvé je systém DRG zahrnut ve vyhlášce 

pro rok 2007. Každým rokem se role DRG zvyšovala a ve vyhlášce pro rok 2012 již platba 

formou případového paušálu (systémem DRG) nahrazuje financování nemocnic paušální 

úhradou.  
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3 Charakteristika systému DRG 
 

3.1 Historie DRG 
 

Prvním pokusem o klasifikaci „směsi případů“, se záměrem analyzovat náklady 

a zjistit přínos léčby nemocných s různými chorobami, se zabývala již v roce 1852 

Florence Nightingalová.  

Dalším praktickým pokusem se zabýval např. Dr. Eugen Codmad v roce 1914 

(Kožený et al., 2010). Tvrdil, že celý nemocniční problém spočívá v jedné otázce: Co se děje 

s případy? Je potřeba formulovat nějakou nemocniční zprávu, která zobrazí co nejblíže 

výsledky léčby získané v různých institucích. Tato zpráva musí být zhotovována 

a zveřejňována každou nemocnicí jednotným způsobem tak, aby bylo možné srovnání. 

Taková zpráva může být východiskem při kladení otázek o řízení a efektivitě (Busse et al., 

2011). Ve své matici sledoval na jedné ose patologie a na druhé léčebné postupy, čímž se 

snažil sledovat léčebné procesy včetně nákladů a účinnosti, avšak narazil na nepochopení 

ze strany kolegů lékařů a pokus tak skončil.  

V roce 1965 se snažil prof. Martin Feldstein prokázat roli casemixu při vysvětlování 

rozdílů v nemocničních nákladech pomocí velmi jednoduchého, ale prakticky nepoužitelného 

modelu.  

Hlavním impulsem k rozvoji v této oblasti byl pokrok v technice a mimořádný nárůst 

nákladů na zdravotní péči (ročně o více než 15 %) po zavedení systému Medicare v USA 

v roce 1965. Tento úkol se začal řešit na univerzitě v Yale, přibližně od roku 1967, a jeho 

výsledkem byl systém casemixové klasifikace, který dostal název „diagnosis related groups“ 

(DRG), tedy skupiny (pacientů) o příbuzné diagnóze.  

Jednotlivé fáze vývojového procesu byly náročné, jak z pohledu vyhodnocení statisíců 

chorobopisů nemocných, tak z pohledu statistického a klinického. DRG bylo nejprve vyvinuto 

jako nástroj pro manažery k řízení chodu nemocnic, avšak během dalšího vývoje se jeho užití 

rozšířilo i pro kontrolu nákladů na zdravotní péči a její úhrady.  

Ke vzniku celého systému bylo podstatné definovat produkt nemocnice se zvláštním 

zaměřením na účinnost-výkonnost a efektivnost při jeho využívání i stanovit náklady 

poskytovaných služeb. Byly vymezeny tzv. třídy nemocných, které měly stejné klinické 

příznaky nebo vybrané a sledované prvky, a tito nemocní byli léčeni podobnými léčebnými 

postupy. Při kódování nemocných se v USA užívala tehdy platná 9. revize Mezinárodní 
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klasifikace nemocí a to její Klinická modifikace (ICD-9-CM). Za těchto podmínek a okolností 

se podařila statistická agregace nemocných do tzv. případových typů. Významnou podmínkou 

bylo, aby se daný typ případů vyskytoval natolik často, aby existence speciální klasifikační 

skupiny byla oprávněná. Kódy ICD-9-CM, reprezentující nemoci nebo zdravotní postižení, 

které mohly sloužit jako základní diagnóza pacienta, byly uspořádány do 23 vzájemně 

se vylučujících kategorií (hlavních diagnostických kategorií – MDC) z hlediska orgánových 

systémů. Dále byly z chirurgických kódů soustavy ICD-9-CM vybrány zákroky vyžadující 

chirurgických složek nemocnic poskytujících akutní péči. Tak bylo stanoveno 

22 chirurgických MDC z pohledu orgánových systémů vyvozených ze základní diagnózy. 

První verze klasifikačního systému DRG, vytvořené v letech 1980 a 1981 na Yalské 

univerzitě byla využívána pro nemocniční úhrady v programu zdravotního pojištění Medicare 

(HCFA, verze 1). V roce 1983 byl systém HCFA-DRG (první systém DRG) uveden v USA 

do praxe ve velkém rozsahu (Kožený et al., 2010).  

V systému, založeném před rokem 1983 v podstatě na platbách za jednotlivé výkony, 

byly stanoveny prospektivní neboli předem stanovené výše úhrad nemocničních případů. 

Výkonovou bází se staly diagnosticky příbuzné skupiny (DRG skupiny), kterých bylo 

pro potřeby programu Medicare vytvořeno na základě metodologie vyvinuté na univerzitě 

v Yale 468. Nemocnice tak začaly být zainteresované do snižování celkových nákladů léčby 

pacientů tím, že byly vystaveny pevné ceně za individuálního pacienta nehledě na množství 

reálně provedených jednotlivých výkonů. Základem pro stanovení „ceny“ za DRGs byly 

průměrné historické náklady. Zavedení této reformy bylo rozloženo do tří let, přičemž výše 

plateb byly v této etapě odvozovány zčásti od jejich skutečných nákladů a zčásti 

od průměrných celostátních a regionálních sazeb za DRGs. K přechodu na celostátně platné 

sazby za DRGs došlo trvale od roku 1987 (ISMU, 2012). 

Od první verze bylo v USA v samých počátcích vyvinuto několik základních systémů 

DRG, a to DRG Medicare, RDRG/Refined DRG, AP-DRG/All Patient DRG, SDRG/Severity 

DRG, APR-DRG/All Patient Refined DRG.  

Rozšířením filozofie DRG a casemixu i do dalších zemí celého světa a jejich užívání 

k různým účelům vzniklo hodně dalších obdobných systémů, které na původní ideu 

navazovaly nebo ji rozvíjely. 
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3.2 Implementace a kultivace DRG 
 

Klasifikační systém DRG však není produkt, který lze snadno začít používat hned 

po jeho získání. Aby jej bylo možné užívat, musí se nejdříve v prostředí zdravotnického 

systému dané země implementovat. Toto však může znamenat také značné zásahy 

do dosavadních postupů a zvyklostí souvisejících s přípravou klinické dokumentace, sběrem 

dat nebo užíváním dalších klasifikací. Z tohoto důvodu se v evropských zemích implementuje 

a dále udržuje jedna platná verze klasifikačního systému DRG, jejíž implementace se dá 

považovat téměř za formu národního vlastnictví či bohatství. Národní implementace 

klasifikačního systému DRG se musí pro zachování její hodnoty průběžně udržovat 

a kultivovat. 

Nejzákladnější podmínkou implementace a kultivace DRG je jak objektivní potřeba, 

tak míra vnímání této potřeby rozhodujícími subjekty ve zdravotnictví. K plnohodnotné 

implementaci DRG v národním prostředí musí být předpokládané použití DRG nějakým 

způsobem spojeno s financováním zdravotní péče. V případě použití DRG mimo finanční 

toky bude jeho implementace v národním prostředí pouze okrajovou záležitostí. Jakmile je 

však DRG použit v národním hospodářství alespoň částečně k řízení finančních toků 

ve zdravotnictví, především mezi statutárními plátci zdravotní péče a nemocnicemi, 

pak přestává být implementace DRG pouze technický či finanční problém, ale začíná mít 

i politický rozměr. Použití DRG při řízení finančních toků totiž znamená v kratším či delším 

časovém horizontu realokaci zejména veřejných zdrojů ve zdravotnictví, která někde přinese 

více, jinde méně spokojenosti. 

Počátečním předpokladem implementace DRG je rutinní sběr určitého minimálního 

souboru dat o každém nemocničním případu, jež směřuje do institucí, jako jsou zdravotní 

pojišťovny, případně instituce státní zdravotní správy, kde s těmito daty lze pracovat. Takový 

minimální soubor dat musí obsahovat alespoň všechny atributy nemocničního případu nutné 

pro jeho klasifikaci prostřednictvím DRG. Velmi důležité je vymezení pravidel kódování, 

která musí zformulovat instituce pověřená implementací. Pokud má být systém DRG použit 

ve funkci nástroje pro úhradu nemocniční péče, pak budou statutární plátci zdravotní péče 

trvat na definici hlavní diagnózy pro DRG jako diagnózy, která se ukáže být po všech 

vyšetřeních důvodem pro přijetí do nemocnice. Kódováním mohou být pověřeny 

specializované útvary v nemocnicích nebo může být také záležitostí ošetřujícího 

zdravotnického personálu. Tito pracovníci musí procházet pravidelným školením. 
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Další podmínkou je výběr a zajištění licence vhodné verze klasifikačního systému 

DRG od komerční společnosti nebo od národních implementačních institucí. Další možností 

je také vývoj vlastního klasifikačního systému, jakým je například rakouský LKF nebo 

holandský DBC. V případě převzetí DRG do národního prostředí ze zahraničí je potřeba 

provést jeho lokalizaci, jejímž výsledkem je definiční manuál klasifikačního systému DRG, 

který je formulován v pojmech kódovacích systémů používaných v národním prostředí 

a přeložený do příslušného národního jazyka. 

Vlastní klasifikace se neprovádí manuálně vyhledáváním příslušné DRG skupiny 

dle atributů případu v definičním manuálu, ale je úkolem programu – grouperu, 

který po zadání atributů případu automaticky určí k danému případu DRG skupinu, 

popř. vydá zprávu o chybě ve vstupních údajích.    

 

Kultivace klasifikačních systémů 
 

Jednou vytvořený a lokalizovaný klasifikační systém není ovšem neměnný, 

ale podléhá vývoji v čase, kterým se zabývá kultivace neboli zdokonalování klasifikačního 

systému DRG. Podnětem pro vývoj jsou nejen změny v poskytování zdravotní péče, ale také 

potřeba úprav klasifikačního systému s ohledem na klinickou praxi dané země (Kožený et al., 

2010). Jedná se o změny podmínek v kódování atributů využívaných klasifikačním systémem, 

jimiž jsou diagnózy, zdravotnické výkony, léky apod., změny související s rozvojem medicíny 

či novými léky, zlepšování kvality dostupných dat apod. 

Kultivace klasifikačního systému znamená průběžné vyhodnocování podmínek, 

na nichž se klasifikace zakládá. Mezi tyto podmínky obvykle patří požadavek na dostatečnou 

homogenitu nákladů na zdravotní péči osob (případů) klasifikovaných do jedné skupiny, 

dostatečný počet případů v každé skupině i dostatečný, tzn. statisticky významný odstup 

nákladů na zdravotní péči mezi jednotlivými skupinami (Němec, 2008). 

 K zajištění sjednocení vývoje je kultivací DRG pověřena na národní úrovni jedna 

instituce, která bude sbírat podněty na úpravu klasifikačního systému, ve vhodném časovém 

rozmezí zajistí jejich posouzení z klinického a statistického hlediska a následně bude 

zajišťovat šíření přijatých úprav klasifikačního systému. 
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3.3 Systém DRG ve světě 
 

Uspořádání a přibližně patnáctiletá historie subjektů, které se podílí na správě a vývoji 

DRG systémů, ukazují, že v každé zemi je jiný model, procházející navíc řadou změn. Tyto 

změny spočívají například v zakládání nových subjektů či oddělení, jejich případném 

vyčleňování ze státní správy, slučování, změně statutu, změně vnitřní struktury nebo změně 

způsobu financování. Typickými příklady jsou Skandinávie - Nordic System (NordDRG), 

Francie – ATIH (GHM), Austrálie – NCHC + Australia’s Department of Health and Ageing 

(AR-DRG) či U.S.A. – Medicare (AP-DRG). 

Neexistuje absolutně vhodný univerzálně použitelný organizační model, přesto lze 

popsat řadu principů, které jsou platné i přes rozdíly v národních či nadnárodních systémech 

a přes změny dané historickým vývojem (Kožený et al., 2010). K těmto principům patří 

„zakotvení subjektů na univerzitní půdě a podíl univerzit na vývoji systémů, řídicí role státní 

správy i její dílčí výkonná role, začlenění odborných společností do výkonných složek 

a tendence k centralizaci“ (Kožený et al., 2010, s. 148). 

 

Jako příklad kultivace systému DRG ve světě je nyní uvedena kultivace DRG 

v Německu, jelikož je německý model pro Českou republiku nejvýznamnější a nejbližší. 

Příklady kultivace v severských zemích (Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko, Island 

a přidružené země Litva, Lotyšsko a Estonsko), Francii, Austrálii a USA jsou uvedeny 

v příloze 1. 

 

Kultivace DRG v Německu 
 

Německo zavedlo v roce 2003 systém AR-DRG, zakládající se na smlouvě o licenci 

a podpoře s Austrálií. Německo se však hned v počátku rozhodlo, že bude do 5 let na podpoře 

z Austrálie nezávislé. Systém učení se spočíval v každoročních úpravách, přičemž využíval 

stávající klasifikaci diagnóz MKN-10-GM a klasifikaci výkonů OPS-301, která je založena 

na klasifikaci ICPM Světové zdravotnické organizace WHO. Pouze v prvním roce využívali 

překlad grouperu AR-DRG verze 4.1, jenž byl založen na můstcích. V následujícím roce již 

grouper G-DRG používal přímo německé klasifikační kódy. 

Za vývoj německého systému G-DRG zodpovídá Německý institut pro Casemix 

(InEK, German Casemix Institute). InEK, v němž pracuje cca 30 zaměstnanců a odborníků, 
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byl založen vrcholovými svazy zdravotních pojišťoven, svazem soukromých zdravotních 

pojišťoven a Německou společností nemocnic, což je obecně prospěšná s.r.o. (Kožený et al., 

2010). Tento institut je financován z poplatku zdravotních pojišťoven za každý případ, který 

je hrazen v rámci německého zákonného zdravotního pojištění (Němec, 2008). 

InEK zavedl ke zpracovávání návrhů na změnu klasifikačního systému komplexní 

systém. Jedná se o participativní a strukturovaný systém pro sběr dat o výkonech a nákladech 

v nemocnicích. InEK, coby servisní organizace, je schopna každý rok včas navrhnout 

i schválit novou revizi katalogu DRG a dokončit certifikaci více než šesti poskytovatelů 

grouperů. Změnový proces byl sice částečně inspirován australským modelem, avšak již 

od počátku byly zavedeny odchylky, jako například roční cyklus vydávání nového katalogu 

DRG. 

Každým rokem byly zaváděné změny v systému G-DRG opravdu značné, 

například v roce 2006 jich bylo uskutečněno přibližně 8 000 z 15 000 návrhů. Změny celkové 

úrovně bylo dosahováno průběžně během 5 let, a to tak, že ve své verzi z roku 2008 měl 

systém G-DRG  již 1137 jednotek oproti původní verzi 4.1 AR-DRG s počtem 

661 jednotek. Byla rozšířena stupnice závažnosti případů z původních čtyř stupňů na devět. 

Zavedení systému DRG se významně dotklo všech zúčastněných stran v Německu, 

především nemocnic a pojišťoven. Nemocnice musely zvýšit profesionalitu svého 

managementu, zkvalitnit procesy poskytování péče i přehodnotit skladbu služeb, aby je 

poskytovaly ekonomicky racionálně, včetně požadované kvality (Kožený et al., 2010). 

 

Dopady po zavedení systému DRG v některých zemích 
 

Zavedení systému DRG pro úhrady zdravotní péče mělo v jednotlivých zemích různé 

dopady. Například v USA došlo mimo jiné ke zkrácení průměrné doby hospitalizace, 

zvyšování casemixu, snížení počtu diagnostických výkonů i doby hospitalizace na nákladných 

odděleních intenzivní péče, lepšímu propojení různých úseků zdravotní péče, zvýšení zisku 

nemocnic, rozšíření ambulantní péče, rozdělení hospitalizace dlouhodobě nemocných 

pacientů na několik kratších, tendenci k převádění finančně rizikových pacientů do jiných 

zařízení atd.  

Řada stejných poznatků byla zjištěna i v některých dalších zemích, v nichž byl některý 

z modelů DRG zaveden. Kupř. v Itálii poklesl počet hospitalizací, zkrátila se doba 

hospitalizace, zvýšil se počet ambulantních ošetření i počet těžších případů a v Rakousku 
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se zkrátila průměrná délka hospitalizace, snížil se počet lůžek i při zvýšeném počtu 

hospitalizovaných pacientů, zpomalilo se tempo růstu nákladů na nemocniční péči atd. 

Výsledky zavedení systému DRG není možné hodnotit zcela jednoznačně pozitivně 

nebo negativně. Pozitivní důsledky se projevují zejména z pohledu ekonomické efektivnosti, 

k negativním důsledkům patří zaměření na pacienty dle výhodnosti, možné omezení 

nevýhodných výkonů atd. (Háva et al., 2003), 

 

3.4 Systém DRG v České republice  
 

Pro situaci v České republice (ČR) mohou být významné zejména dva faktory 

z úspěšného německého přístupu. Je jím vytvoření systému pobídek a penalizací, 

jenž motivuje nemocnice, aby poskytovaly vysoce kvalitní data o výkonech a nákladech. 

Motivační mechanismy jsou dobře nastaveny, podporují poskytování kvalitního kódování 

diagnóz a na druhé straně penalizují nekvalitní kódování a záměrné zařazování do „dražších“ 

diagnóz, tzv. „upcoding“. Dále je velmi prospěšná investice do podpory školení pro kodéry, 

dalšího rozvoje standardních metodik kalkulace nákladů či do příruček pro nemocnice 

provádějící kalkulace DRG. 

Dalším v Německu úspěšným a pro ČR významným faktorem, bylo zavedení 

formálního rámce transformačního procesu, který zahrnoval potřebné definice, projektové 

milníky a finanční mechanismy, jimiž se mohli poskytovatelé zdravotních služeb i zdravotní 

pojišťovny řídit. Tento rámec měl nejen stanovit jasný plán pokroku, ale také zmírnit 

eventuální negativní dopady zavedení G-DRG na nemocnice s vysokými náklady v počátku 

projektu. Během transformace se individuální základní sazby postupně přibližovaly 

k jednotné celostátní sazbě, avšak od roku 2005 byl zaveden limit, který omezuje meziroční 

pokles nákladů na 1 až 3 %. Byly navýšeny rozpočty nemocnic, jejichž základní sazby byly 

menší než celostátní. 

 

3.4.1 Implementace systému DRG v České republice 
 

Implementace systému DRG v ČR začala již v roce 1995, kdy se k úhradě nemocniční 

péče užíval mechanizmus platby za výkon a kde významnějším regulačním mechanizmem 

byla pouze sazba úhrady za ošetřovací den, klesající s prodlužující se dobou pobytu pacienta 

v nemocnici. Do úhrady za ošetřovací den se zahrnovaly jen náklady na rutinní výkony 
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a hotelový pobyt pacienta. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP) proto usilovala 

o nalezení jiného úhradového mechanizmu, jenž by byl stále vázán na výkonnost nemocnice 

a zároveň odstraňoval motivaci k nadprodukci výkonů. 

Vcelku přirozeně byl tedy zvolen klasifikační systém DRG. Objevil se však problém 

s dostupností verzí DRG a jejich grouperů11. Česká republika jako jedna z prvních zemí 

na světě přešla již v roce 1993 na desátou verzi mezinárodní klasifikace nemocí, ale verze 

DRG, včetně grouperů, v té době pracovaly převážně s devátou verzí této klasifikace. 

S podporou projektu, který byl sponzorován americkou agenturou USAID, byla získána 

omezená licence verze klasifikačního systému AP-DRG (All PatientDRG) od firmy 3M 

Health Information Systems (3M HIS), pracující již s desátou verzí mezinárodní klasifikace 

nemocí. Za podpory projektu USAID a s pomocí odborníků firmy 3M HIS i pracovníků VZP 

byla tato verze AP-DRG přizpůsobena na český Seznam výkonů s bodovými hodnotami.  

Výsledky tohoto projektu byly využity i při lokalizaci novější verze DRG v České 

republice, a to verze IR-DRG (International Refined DRG), která je užívaná v současnosti. 

Licencí na užívání verze IR-DRG ve veřejném zdravotním pojištění má Ministerstvo 

zdravotnictví ČR od roku 2003 a získala ji od firmy 3M v rámci výběrového řízení 

na perspektivní klasifikační systém pro akutní nemocniční péči (Kožený et al., 2010). 

V České republice se začal projekt DRG zkoušet na podzim roku 1997 

a za dohodnutých podmínek úhrady do něj vstoupilo 19 nemocnic, z toho 3 velké fakultní 

a 16 malých. Ohlasy nemocnic byly příznivé a tak byl od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000 vyhlášen 

projekt DRG II. fáze, kterého se účastnilo již cca 60 nemocnic (Gladkij et al., 2003). 

ČR byla v té době oproti jiným zemím ve velmi výhodné pozici, co se týká 

dostupnosti dat pro ověření klasifikačního systému DRG a jeho kultivace včetně výpočtu 

relativních dat. Platba za výkon užívaná ve veřejném zdravotnictví pojištění i pro nemocnice 

znamenala předávání detailních účtů za poskytnutou zdravotní péči pro každý individuální 

případ léčení zdravotním pojišťovnám. Tyto účty obsahovaly, mimo výjimky, všechny 

nezbytné atributy a to včetně hlavní diagnózy i vedlejších diagnóz a veškerých provedených 

výkonů. Chyběl pouze jediný z atributů, na nichž je klasifikace DRG založena a tím je 

porodní váha novorozence. Tento problém bylo možné celkem snadno odstranit zavedením 

DRG markerů12 (Kožený et al., 2010). 

                                                 
11 Počítačový program, který dle vstupních informací o hospitalizačním případu odvozuje jeho zařazení 
do skupiny DRG. 
12 „Speciální (uměle vytvořené) kódy výkonů potřebné pro správné zařazení případů hospitalizace“ (NRC, 
2013a). 
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Kultivací klasifikačního systému IR-DRG je pověřeno Národní referenční centrum, 

které je založeno zdravotními pojišťovnami a asociacemi poskytovatelů zdravotní péče 

(Němec, 2008). 

Systém DRG se dá mimo jiné využít: 

• k financování lůžkové péče (DRG skýtá při financování mnoho možností, 

a to od pevné platby za případ zařazený do konkrétní DRG, po tvorbu rozpočtů 

založených na měření produkce pomocí DRG), 

• jako nástroj pro řízení nemocnice, díky přístupu k poskytované péči přes 

klinicky i ekonomiky srovnatelnou jednotku (případ hospitalizace, 

který je zařazený do DRG skupiny), 

• jako nástroj pro komunikaci v rámci nemocnice i mimo ni, jelikož DRG 

představuje jazyk, jenž umožní lepší komunikaci pracovníkům rozdílného 

zaměření (kupř. ekonomům s lékaři) ve složitém prostředí nemocnice 

při poskytování lůžkové péče, 

• nástroj pro měření produkce, 

• nástroj pro srovnávání kvality zdravotní péče (NRC, 2013b). 
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3.5 Konstrukce IR-DRG 
 

Systém DRG představuje klasifikační a úhradový systém, který patří mezi 

tzv. casemixové systémy. V těchto systémech jsou pacienti zařazeni dle podobných léčebných 

nároků na terapii se srovnatelnými náklady na léčbu do stejných klasifikačních skupin.  

Pro správné zařazení případu hospitalizace do DRG skupiny jsou nezbytné 

tzv. atributy hospitalizačního případu, kterými jsou hlavní diagnóza a vedlejší diagnózy 

případu, výkony, pohlaví a věk pacienta, délka a způsob ukončení pobytu v nemocnici 

a porodní hmotnost novorozence (NRC, 2013a). 

 

3.5.1 Hospitalizační případ 
 

Pro potřeby DRG je hospitalizační případ (dále případ) vymezen časově, a to pobytem 

nemocného v jedné nemocnici, který nebyl přerušen na více než jeden kalendářní den ode dne 

přijetí na akutní lůžko do dne ukončení hospitalizace na akutním lůžku. Překlady mezi 

odděleními (odbornostmi) akutní péče, vč. péče ARO a JIP, v rámci jedné nemocnice 

neznamenají ukončení případu hospitalizace, jsou tedy považovány za jednu hospitalizaci. 

Případ hospitalizace v systému DRG končí propuštěním do ambulantní péče, 

překladem na jakékoli lůžko jiné nemocnice, překladem na lůžko následné péče téže či jiné 

nemocnice, překladem na nebo z lůžka odbornosti standardní lůžkové péče rehabilitační (2H1 

a 2F1), překladem do ústavu sociální péče či úmrtím (MZČR, 2010c). 

 

3.5.2 Hlavní diagnostické kategorie – skupiny MDC 
 

 Klasifikační systémy DRG člení hlavní diagnostické kategorie (MDC – Major 

Diagnostic Category) podle orgánových soustav. Také verze IR-DRG klasifikuje každý případ 

do jedné z hlavních diagnostických kategorií, a to buď do některé z 25 MDC, které jsou 

založeny na příbuznosti případu zejména z pohledu orgánového postižení (MDC 1 

až MDC 25) nebo do MDC 0, což je kategorie, která zahrnuje vybrané výkony 

(např. transplantace, dlouhodobá umělá plicní ventilace apod.), popř. do MDC 88 

nebo MDC 99, tedy nezařaditelnosti do DRG nebo chybného DRG (Kožený et al., 2010), 

viz tabulka 3.1. 
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Tab. 3.1 Hlavní diagnostické kategorie (skupiny MDC) verze IR-DRG 

MDC skupiny IR-DRG 

MDC 0  PreMDC MDC 14 Těhotenství, porod a šestinedělí 

MDC 1 Nemoci a poruchy nervové soustavy MDC 15 
Novorozenci a choroby  

způsobené v perinatálním období 

MDC 2   Nemoci a poruchy oka MDC 16 
Nemoci a poruchy krve, krvetvorných 

orgánů a poruchy imunologické 

MDC 3 
Nemoci a poruchy  

ucha, nosu, úst a hrdla 
MDC 17 

Nemoci a poruchy myeloproliferativní 

a špatně diferencované nádory 

MDC 4 Nemoci a poruchy dýchací soustavy MDC 18 

Infekční a parazitární nemoci 

(systémové nebo nespecifikované 

lokalizace) 

MDC 5 Nemoci a poruchy oběhové soustavy MDC 19  Nemoci a poruchy duševní 

MDC 6 Nemoci a poruchy trávicí soustavy MDC 20 

Užívání alkoholu, léků, drog a jimi 

způsobené organické mentální 

poruchy 

MDC 7 
Nemoci a poruchy  

hepatobiliární soustavy a pankreatu 
MDC 21 

Zranění, otravy a toxické účinky  

léků (drog) 

MDC 8 

Nemoci a poruchy  

muskuloskeletální soustavy  

a pojivových tkání 

MDC 22 Popáleniny 

MDC 9  
Nemoci a poruchy  

kůže, podkožních tkání a prsu 
MDC 23  

Faktory ovlivňující zdravotní stav  

a jiný kontakt se zdravotními službami 

MDC 10 
Nemoci a poruchy  

endokrinní, metabolické a nutriční 
MDC 24 HIV 

MDC 11  
Nemoci a poruchy  

ledvin a urologického traktu 
MDC 25 Mnohočetné trauma 

MDC 12 
Nemoci a poruchy  

mužské reprodukční soustavy 
MDC 88 Nezařaditelné do DRG 

MDC 13 
Nemoci a poruchy  

ženské reprodukční soustavy 
MDC 99 Chybné DRG 

Zdroj: Kožený et al., 2010. Vlastní zpracování. 

 

3.5.3 Hlavní diagnóza a významný výkon 
 

  „Hlavní diagnóza je definována jako stav diagnostikovaný, tj. vyhodnocený po všech 

vyšetřeních na konci případu akutní lůžkové péče, který byl primárně odpovědný za potřebu 

hospitalizace v daném zařízení. Existuje-li více než jeden takový primární stav, je třeba vybrat 

ten, který se považuje za nejvíce zodpovědný za čerpání zdrojů (prostředků)“ (MZČR, 2010b, 

s. 2). Jestliže se k diagnóze nedospělo, pak se má jako základní stav vybrat hlavní příznak, 

patologický nález či obtíž. Onemocnění a stavy, které nastaly v průběhu hospitalizace nelze 

kódovat jako hlavní diagnózu (MZČR, 2010b).  

Po klasifikaci do některé z hlavních diagnostických kategorií (MDC skupin) je 

hospitalizace dále zařazena dle hlavní diagnózy, event. dle významného výkonu (obvykle 
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větší chirurgický výkon) do jedné z medicínských (nechirurgických) nebo chirurgických 

základních DRG skupin. Provedení chirurgického či jiného intervenčního výkonu významně 

ovlivňuje čerpání finančních zdrojů na léčení, proto byla většina MDC skupin rozdělena 

do chirurgických a nechirurgických skupin. Do chirurgických skupin jsou jednotlivé případy 

klasifikovány podle tzv. kritického výkonu13 (Kožený et al., 2010; Němec, 2008). 

 

3.5.4 Vedlejší diagnóza 
 

Vedlejší diagnózy jsou přidružené nemoci nebo zásadní komplikace existující 

současně s hlavní diagnózou nebo vyvíjející se až během epizody léčebné péče, jež mají 

prokazatelný vliv na péči o pacienta v průběhu dané hospitalizace. Jsou kódovány, pokud 

vyžadují alespoň jeden z uvedených faktorů: klinické vyšetření, terapeutický zásah 

nebo léčbu, diagnostické výkony či zvýšenou ošetřovatelskou péči a/nebo monitorování 

(MZČR, 2010b). 

Případ klasifikovaný do základní DRG skupiny (báze DRG) se na základě vedlejších 

diagnóz dále dle závažnosti případu klasifikuje do dvou nebo tří DRG skupin, 

tzn., že ve většině MDC skupin jsou DRG skupiny, které jsou dle závažnosti případů členěny 

do tří úrovní: skupina bez komplikací (DRG bez CC14), skupina s komplikací či komorbiditou 

(DRG s CC) a skupina se závažnou komplikací či komorbiditou (DRG s MCC15) 

(Kožený et al., 2010; Němec, 2008). 

 

Diagnózy dalších onemocnění, nevztahující se k probíhající hospitalizaci a nijak 

neovlivňující průběh současného pobytu v nemocnici, se nekódují. Jednalo by se o chybné 

kódování atributů případu, nazývané DRG creep. (Kožený et al., 2010) 

 

                                                 
13 jedná se převážně o operační výkony (NRC, 2013a). 
14 Complication & Comorbidity – komplikace a přidružená nemoc. Přidružená nemoc existuje již při přijetí, 
komplikace vzniká až po přijetí. Pro IR-DRG klasifikaci však rozlišení mezi komplikací a přidruženou nemocí 
nemá žádný význam (Kožený et al., 2010).  
15 Major Complication & Comorbidity – významná komplikace a přidružená nemoc. DRG s MCC je DRG 
skupinou nejvyššího stupně závažnosti s významnou komplikací nebo přidruženým onemocněním, které výrazně 
ovlivňují náklady či délku komplikace (Kožený et al., 2010). 
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3.5.5 Délka hospitalizace 
 

Délka hospitalizace je velmi důležitým atributem hospitalizačního případu, k němuž se 

váže řada pojmů systému DRG. 

LOS (Length of Stay) je délka jednotlivé hospitalizace neboli délka případu a je 

vymezena jako: datum propuštění – datum přijetí + 1 (první i poslední den se počítají jako 

celé dny) (Kožený et al., 2010; NRC, 2013a). ALOS (Average Lenght of Stay) je průměrná 

délka hospitalizace v dané DRG skupině. 

Pro každou DRG skupinu je pomocí dolní meze LTP (Low Trim Point) a horní meze 

HTP (High Trim Point) stanoveno rozpětí délky pobytu16 (LOS), které se považuje 

za standardní. Někdy se tyto meze stanovují také podle nákladů na léčení pacienta, obvyklejší 

je však určení dle délky hospitalizace, obzvlášť proto, že tento údaj je vždy dostupný 

(Kožený et al., 2010). Případy hospitalizace, které spadají do tohoto rozpětí, se nazývají 

inlier. Platí pro ně: LTP ≤ LOS ≤ HTP17. Případy mimo toto rozpětí se nazývají outlier, 

Pokud má outlier hodnoty nižší než je dolní mez (LTP), pak je to spodní outlier. Horní 

outlier má hodnoty vyšší než je horní mez (HTP). Platí pro ně: LOS < LTP (spodní outllier) 

a HTP < LOS18 (horní outlier) (Němec, 2008; NRC, 2013a). 

Meze případů mimo rozpětí určují, jak je mezi plátce zdravotní péče a poskytovatele 

zdravotní péče rozděleno riziko, viz obrázek 3.1. V případě pohybu dolního mezního bodu 

směrem k menším počtům dnům hospitalizace (popř. k menším nákladům) se zvětšuje riziko 

na straně plátce. A naopak, při pohybu horního mezního bodu směrem k větším hodnotám, 

se zvětšuje riziko na straně plátce.  

 

Obr. 3.1 Rozdělení rizika mezi plátce a poskytovatele při úhradě dle systému DRG 

 
    
 
 
 
 
 

 

Zdroj: Kožený et al., 2010. Vlastní zpracování. 

                                                 
16 tyto meze mohou být stanoveny také jako meze nákladů 
17 popř. LTP ≤ náklady ≤ HTP 
18 popř. náklady < LTP (spodní outlier) a HTP < náklady (horní outlier) 

riziko plátce se zvětšuje riziko poskytovatele se zvětšuje 

horní outlier spodní outlier 

0 
(LOS, náklady) LTP HTP průměr (ALOS) 

inlier 
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Hospitalizační případ, jehož délka hospitalizace se nachází uvnitř rozpětí mezi 

mezními body v dané DRG skupině, je uhrazen určitou standardní částkou, která je vždy 

stejná, nezávisle na době pobytu. Tato částka se určí takto: 

 

základní sazba × relativní váha příslušné DRG skupiny19. 

 

U hospitalizačních případů, jejichž délka hospitalizace se nachází mimo dané rozpětí, 

se úhrada stanovuje způsobem, na kterém se nemocnice s plátcem zdravotní péče dohodne 

(Kožený et al., 2010; Němec, 2008). Úhrady případů do dolní meze rozpětí a od horní meze 

rozpětí se stanovují podle počtu dní hospitalizace. Úhrada by přitom v podstatě měla pokrývat 

marginální (dodatečné) náklady nemocnice, které jsou s léčením pacienta spojené a neměla by 

nemocnici motivovat k odmítání komplikovaných pacientů, u nichž se již při přijetí 

předpokládá výrazně delší doba hospitalizace, než je standardní. Zároveň by měla konstrukce 

úhrady motivovat nemocnice k tomu, aby dle svých možností snižovala či aspoň nezvyšovala 

podíl případů spadajících mimo rozpětí nad horní mez. Spekulativní jednání nemocnic je 

v každé skupině DRG obvykle omezováno také navázáním úhrad případů mimo vymezené 

rozpětí na úhrady případů uvnitř daného rozpětí (Kožený et al., 2010). 

 

3.5.6 Základní sazba, relativní váha a casemix 
 

Jak již bylo výše zmíněno, základní sazba a relativní váha se užívají zejména při 

výpočtu tarifů platby za případ podle systému DRG. Tarif každé skupiny je určen jako součin 

základní sazby a relativní váhy dané DRG skupiny (Kožený et al., 2010). 

 

Základní sazba (v Kč) stanovuje výši úhrady hospitalizačního případu v DRG 

skupině s relativní vahou 1,00. 

Relativní váha je bezrozměrné číslo (index) vyjadřující vztah průměrných nákladů 

jednotlivých DRG skupin. Do jisté míry souvisí s klinickou složitostí případu (Němec, 2008). 

„Relativní váha DRG skupiny vyjadřuje, kolikrát jsou průměrné náklady případů léčení 

klasifikovaných do dané skupiny větší nebo menší než náklady zvolené referenční DRG 

                                                 
19 Jedná se o úhradu dle případového paušálu (DRG alfa), kdy jsou relativní váhy jednotlivých případů násobeny 
základní sazbou podle úhradové vyhlášky příslušného období (PSP, 2013). 
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skupiny nebo než průměrné náklady v souboru všech uvažovaných případů“ (Kožený et al., 

2010, s. 78). 

Po sečtení relativních vah všech případů určitého souboru hospitalizačních případů, 

kupř. všech případů jedné nemocnice za určité období, získáme hodnotu ukazatele casemix. 

Casemix může představovat jak počet hospitalizačních případů, tak náročnost těchto případů 

z pohledu vynaložených nákladů na zdravotní péči v daném souboru.  

Vydělíme-li hodnoty ukazatele casemix počtem případů, získáme casemix index 

(CMI) představující nákladnost léčby souboru pacientů dané nemocnice (Němec, 2008), 

tedy průměrnou spotřebu zdrojů na jeden případ (Kožený et al., 2010). 

 

3.5.7 Kódování diagnóz a zařazování jednotlivých hospitalizačních případů 
 

Podkladem pro kódování diagnóz a jeho revizi či audit je zdravotní dokumentace 

o hospitalizaci (MZČR, 2010b). Ošetřujícím lékařem je na závěr hospitalizace zpracována 

podrobná propouštěcí zpráva, do níž musí zahrnout popis základních událostí 

při hospitalizaci, stanovení základní diagnózy, tedy důvod hospitalizace a provedených 

zákroků a případné vedlejší diagnózy.  

Základním dokumentem, v němž je uveden postup třídění na základě parametrů, 

které definují jednotlivé hospitalizační případy, je definiční manuál DRG. Tento dokument 

popisuje sledované parametry a posloupnost dílčích postupů (algoritmů), s nimiž se pracuje 

při zařazování do DRG skupin (Kožený et al., 2010). 

Údaje o hospitalizačních případech zpracovává speciální počítačový program, 

tzv. grouper, který respektuje pravidla daná definičním manuálem a po zadání potřebných 

údajů zařadí jednotlivé případy do správné DRG skupiny. Zdravotnická zařízení tak mnohdy 

nemusí s definičním manuálem vůbec pracovat (Barták, 2010; Kožený et al., 2010). 

Hospitalizační případ je tzv. vstupní větou a výsledkem je klasifikace každého případu 

do hlavní diagnostické kategorie (MDC), v ní dále do báze DRG20 a v bázi již do konkrétní 

DRG skupiny. Zjednodušené schéma rozhodovacího stromu klasifikace systému IR-DRG 

znázorňuje obrázek 3.2.  

 

                                                 
20 Báze DRG (základní skupiny) jsou příbuzné DRG skupiny lišící se od sebe pouze mírou komplikací 
a komorbidit případů, které jsou popsány vedlejšími diagnózami (Kožený et al., 2010). 
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NE ANO 

Obr. 3.2 Zjednodušené schéma rozhodovacího stromu klasifikace systému IR-DRG  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Zdroj: Kožený et al., 2010; Němec, 2008. Vlastní zpracování. 

 

Klasifikační systém IR-DRG se skládá z 324 základních skupin (bází DRG) 

pro hospitalizované pacienty. Z nich se 313 DRG skupin dělí dle závažnosti komplikací 

nebo komorbidit. Zbývajících 11 DRG skupin toto rozdělení nemá.  Systém IR-DRG je tedy 

složen z celkem 950 DRG skupin. 

Systém IR-DRG je přizpůsoben vykazování poskytnuté zdravotní péče pro účely 

úhrady zdravotními pojišťovnami. Využívá rutinně sbírané informace o nemocných 

na základě vykazování zdravotní péče. Jedná se o kódy diagnóz (MKN-10), kódy zdravotních 

výkonů a dalších údajů, které jsou potřebné pro třídění hospitalizačních případů, jako jsou 
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základní (hlavní) diagnóza, ostatní (vedlejší) diagnózy, významné zdravotní výkony 

(chirurgické nebo jiné intervenční výkony), věk a pohlaví, porodní váha novorozenců a stav 

při propuštění. 

Údaje o poskytnuté zdravotní péči jsou tedy popsány pomocí kódů. V ČR 

se pro kódování výkonů užívá Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 

a pro kódování diagnóz se užívá desátá verze mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10)21. 

Aby byla epizoda diagnostiky a léčba správně popsána jak z hlediska klinického průběhu, tak 

z hlediska vynaložených nákladů, je při kódování provedené péče nutná znalost obou 

kódovacích systémů (Kožený et al., 2010). 

 

Shrnutí 

 

Prvním pokusem klasifikovat „směsi případů“ se zabývala již v roce 1852 

Florence Nightingalová. S podobným záměrem ji v roce 1914 následoval Dr. Eugen Codman 

a v roce 1965 prof. Martin Feldstein. V roce 1967 byl na univerzitě v Yale zahájen vývoj 

systému casemixové klasifikace DRG. Zpočátku se jednalo o nástroj pro manažery k řízení 

chodu nemocnic, během dalšího vývoje se jeho užití rozšířilo i pro kontrolu nákladů 

na zdravotní péči a její úhrady. V současnosti se jedná o klasifikační systém, který užívá 

v různé míře a různým způsobem řada zemí, jako například Německo, Francie, Švédsko, 

Norsko, Finsko, Dánsko, Island, USA, Austrálie aj. 

Zavedení systému DRG pro úhrady zdravotní péče mělo v jednotlivých zemích různé 

dopady, ke kterým patří mimo jiné zkrácení průměrné doby hospitalizace, zvyšování 

casemixu, snížení počtu diagnostických výkonů, zkrácení doby hospitalizace na nákladných 

odděleních intenzivní péče, lepší propojení různých úseků zdravotní péče, zvýšení zisku 

nemocnic, rozšíření ambulantní péče, rozdělení hospitalizace dlouhodobě nemocných 

pacientů na několik kratších, tendence k převádění finančně rizikových pacientů do jiných 

zařízení, pokles počtu hospitalizací, zvýšení počtu ambulantních ošetření, zvýšení počtu 

těžších případů, snížení počtu lůžek, zpomalení tempa růstů nákladů na nemocniční péči atd. 

Výsledky zavedení systému DRG však nelze hodnotit jednoznačně pozitivně 

nebo negativně. Pozitivní důsledky se projevují zejména z pohledu ekonomické efektivnosti, 

                                                 
21 MKN se pro kódování diagnóz užívá v řadě zemí. V ČR je od roku 1993 užívána její desátá verze, 
která klasifikuje nejen onemocnění, ale také příznaky, abnormální nálezy, subjektivní potíže uváděné pacienty 
i sociální okolnosti, jež mohou osvětlit poskytnutou zdravotní péči. V MKN-10 jsou definovány onemocnění, 
úrazy, zdravotní potíže, příznaky i komplikace a jsou seřazeny v příslušných kapitolách a oddílech. 
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k negativním důsledkům patří zaměření na pacienty dle výhodnosti, možné omezení 

nevýhodných výkonů atd. 

V České republice se začal systém DRG implementovat již v roce 1995. V roce 1997 

se začal zkoušet projekt DRG do něhož na základě dohodnutých podmínek vstoupilo 

19 nemocnic, v roce 2000 byl vyhlášen projekt DRG II. fáze, jehož se účastnilo 

cca 60 nemocnic. Kultivací klasifikačního systému IR-DRG je pověřeno Národní referenční 

centrum. Systém DRG je možné kromě financování zdravotní péče využít jako nástroj pro 

řízení nemocnice, pro komunikaci v rámci nemocnice i mimo ni, pro měření produkce či jako 

nástroj pro srovnávání kvality zdravotní péče. 

Systém DRG představuje klasifikační a úhradový systém, který patří mezi 

tzv. casemixové systémy, v nichž jsou pacienti zařazeni dle podobných léčebných nároků 

na terapii se srovnatelnými náklady na léčbu do stejných klasifikačních skupin. Pro správné 

zařazení případu hospitalizace do DRG skupiny jsou nezbytné tzv. atributy hospitalizačního 

případu (hlavní diagnóza a vedlejší diagnózy případu, výkony, pohlaví a věk pacienta, délka 

a způsob ukončení pobytu v nemocnici a porodní hmotnost novorozence). K dalším pojmům 

užívaných v systému DRG patří základní sazba, relativní váha, casemix, casemix index, báze 

DRG (324 základních skupin), MDC skupiny (25 resp. 28 hlavních diagnostických kategorií), 

LOS, ALOS, LTP, HTP, outlier, inlier a další. 

Systém IR-DRG je složen z celkem 950 DRG skupin a je přizpůsoben vykazování 

poskytnuté zdravotní péče pro účely úhrady zdravotními pojišťovnami. Základním 

dokumentem, v němž je uveden postup třídění do DRG skupin je definiční materiál DRG. 

Pro zpracování údajů o hospitalizačních případech a zařazení jednotlivých případů 

do správných DRG skupin slouží speciální počítačový program, tzv. grouper. Podkladem 

pro kódování diagnóz a také pro jeho revizi či audit je zdravotní dokumentace o hospitalizaci. 

Ošetřující lékař zpracovává na závěr hospitalizace podrobnou propouštěcí zprávu, jejíž 

součástí musí být popis základních událostí při hospitalizaci, stanovení základní diagnózy 

(důvod hospitalizace), provedené zákroky a případné vedlejší diagnózy. 
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4 Zhodnocení systému DRG ve vybraném nemocničním 
zařízení 

 

Jak již bylo zmíněno, v České republice se DRG systém užívá pro úhrady akutní 

lůžkové péče v různé míře od roku 2008. Tato část diplomové práce se zabývá hodnocením, 

jaký vliv mělo zavedení systému DRG ve vybraném nemocničním zařízení. Z důvodu žádosti 

zvolené nemocnice o dodržení anonymity je pro nemocnici užíván název nemocnice N. 

Ze stejného důvodu jsou oddělení označena písmeny A, B, C atp. Dále nejsou uváděna jména 

pracovníků poskytujících údaje ani konkrétní data, která by anonymitu narušila. 

V nemocnici N se kódováním pro potřeby IR-DRG zabývá řada zaměstnanců. 

Je vytvořena skupina DRG kodérů, kteří podléhají náměstkovi pro léčebnou péči. Tito kodéři 

jsou na každém oddělení a na nich s DRG také přímo pracují. Dále zde pracují dva 

tzv. superkodéři, což jsou lékaři, mající za úkol kontrolu dokladů za nemocnici před jejich 

odesláním na zdravotní pojišťovnu. Kontrola správnosti vykazování DRG probíhá také 

za pomoci oddělení IT, jenž připravuje podklady pro odhalování případných chyb, 

tzn., že pomocí skriptů nachází zvláštnosti a nestandardní situace, které následně vypisuje 

do sestav a ty předkládá superkodérům a náměstkovi pro léčebnou péči. 

Lůžková péče je v nemocnici N hrazena plně způsobem, který je uveden 

v tzv. úhradové vyhlášce, tedy případovým paušálem (platbou za případ dle DRG) pouze 

Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR (VZP), přičemž podíl úhrady přes DRG alfa 

na celkové lůžkové péči činil např. v roce 2012 85 %. Zbývající část tvořilo DRG beta 

(cca 2 %) a individuální péče (13 %).  

Ostatní zdravotní pojišťovny prováděly úhradu různými způsoby22. Např. v roce 2012 

hradily Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP) a Revírní bratrská pokladna (RBP) lůžkovou 

péči formou paušálu (celkem) skrze plnění objemu bodů (celkem).  

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) a Oborová zdravotní pojišťovna 

(OZP) užívala pro úhradu upravený „vyhláškový způsob“, spočívající v úhradě případovým 

paušálem, ale měly úpravy v koeficientech, v některých ukazatelích a byl stanoven užší 

rozsah výkonů stanovených „balíčkovou“ úhradou (zbytek v případovém paušálu). 

                                                 
22 Podle § 16 „úhradové vyhlášky“ se podle vyhlášky postupuje v případě, že se zdravotní pojišťovna 
a zdravotnické zařízení nedohodnou jinak. 



 

50 
 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda hradila lůžkovou péči výkonovým způsobem 

a Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR paušálem skrze plnění ukazatelů DRG (interní 

data nemocnice N). 

 

4.1 Průměrná délka hospitalizace  
 

Při užívání systému DRG pro úhrady tzv. případovým paušálem se obvykle 

předpokládá motivace poskytovatelů nemocniční péče ke zkracování doby hospitalizace 

pacientů. Následující část práce hodnotí vliv DRG na délku hospitalizace pacientů 

v nemocnici N. 

Průměrná délka hospitalizace v jednotlivých hlavních diagnostických kategoriích 

(MDC skupinách) v nemocnici N je uvedena v tabulce 4.1. Ke komparaci jsou zvoleny údaje 

z let 2008 – 2012. Případy MDC 24 Infekce HIV se nevyskytovaly.  

Při srovnání průměrné délky hospitalizace v souhrnu všech MDC skupin od roku 2008 

do roku 2012 je vidět její kolísání. V roce 2008 to bylo 6,56 dní, v roce 2009 se délka 

hospitalizace zvýšila o 1,46 dní na 8,02 dní, v následujícím roce 2010 se mírně snížila 

o 0,28 dní na 7,74 dní. V roce 2011 se délka hospitalizace opět zvýšila, a to o 0,37 dní 

na délku 8,11 dní, aby v roce 2012 významněji klesla o 1,03 dní na 7,08 dní.  

Pokud se však z porovnávání vyloučí specifické skupiny MDC 00, 88 a 99, pak je již 

patrná spíše klesající tendence, kdy v roce 2008 byla průměrná délka hospitalizace 6 dní, 

v roce 2009 se snížila na 5,68 dní a v roce 2010 na této výši stagnovala, v roce 2010 se mírně 

zvýšila na 5,83 dní a v roce 2012 opět klesla na 5,21 dní (oproti roku 2008 klesla o 0,79 dní). 

Z grafu 4.1 (vyplývajícího z tabulky 4.1), je patrné, že u některých MDC skupin došlo 

od roku 2008 do roku 2012 k výraznějšímu zkrácení průměrné délky hospitalizace, 

a to zejména u MDC 17, 18, 25. U těchto skupin se sice v roce 2009 průměrná délka 

hospitalizace oproti roku 2008 mírně prodloužila, v následujících letech se však zase postupně 

snižovala. Trend postupně se snižující průměrné délky hospitalizace, i když ne tak nápadný, 

je od roku 2008 i v dalších MDC skupinách, a to v MDC 01, 04, 05, 07, 08, 21 a 23. Výjimku 

tvoří MDC 00 Pre-MDC, která však není příliš srovnatelná, jelikož je to skupina zahrnující 

vybrané výkony jako např. transplantace, dlouhodobá umělá plicní ventilace, u nichž se nedá 

délka pobytu blíže odhadnout ani výrazně ovlivnit. Nepříliš srovnatelné jsou také MDC 88 

Nezařaditelné do DRG a MDC 99 Chybné DRG, přesto je možné konstatovat spíše klesající 

trend průměrné délky hospitalizace. 
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Tab. 4.1 Průměrná délka hospitalizace (ve dnech) podle MDC v nemocnici N 

v letech 2008 - 2012 (k 31.12.) 

Diagnostická kategorie (MDC) 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 
00 Pre-MDC 0,00 33,36 40,87 48,59 41,25 
01 Onemoc. a poruchy nerv. systému 9,01 8,90 8,63 8,04 7,89 
02 Onemoc. a poruchy očí 5,16 5,87 5,98 5,83 5,08 
03 Onemoc. a poruchy uší, nosu, úst a krku 4,73 4,64 4,29 4,48 4,55 
04 Onemoc. a poruchy dýchacího ústrojí 11,74 11,76 11,42 11,07 10,14 
05 Onemoc. a poruchy oběhového systému 6,69 6,59 6,07 5,76 5,43 
06 Onemoc. a poruchy trávicího systému 6,49 6,10 6,04 6,00 5,86 
07 Onemoc. a poruchy hepatobil. systému a slinivky břišní 7,93 7,62 7,66 6,82 6,96 
08 Onemoc. a poruchy muskuloskelet. systému a pojiv. tkáně 9,01 8,77 8,21 8,79 7,73 
09 Onemoc. a poruchy kůže, podkožní tkáně a prsou 4,83 4,75 4,84 4,90 5,00 
10 Endokrinní, nutriční a metabolická onemocnění a poruchy 5,59 5,71 5,93 5,35 5,18 
11 Onemoc. a poruchy ledvin a močových cest 5,76 6,24 6,02 6,33 6,05 
12 Onemoc. a poruchy mužského reprodukčního systému 4,87 5,96 6,22 5,92 5,78 
13 Onemoc. a poruchy ženského reprodukčního systému 3,39 3,53 3,62 3,79 3,59 
14 Těhotenství, porod a šestinedělí 5,40 5,47 5,52 5,68 5,26 
15 Novorozenci 5,43 5,57 5,59 5,82 5,63 
16 Onemoc. a poruchy krve, orgánů podíl. se na tvorbě krve a imunity 6,79 5,86 5,39 5,28 6,13 
17 Myeloproliferat. onemoc. a poruchy, špatně diferenciov. novotvary 7,96 9,56 9,24 8,30 5,45 
18 Infekční a parazitická onemocnění, systémová či neurčená místa 13,89 17,60 11,38 9,23 9,51 
19 Duševní onemoc. a poruchy 7,40 6,19 4,85 6,95 6,23 
20 Užívání alkoholu/drog a jimi způsob. organické dušev. poruchy 2,90 2,77 3,23 3,44 3,06 
21 Úrazy, otravy a toxické účinky léků 5,92 4,79 5,54 5,28 5,05 
22 Popáleniny 3,54 4,40 5,17 12,33 5,00 
23 Faktory ovlivň. zdrav. stav a jiný kontakt se zdrav. službami 4,59 4,02 4,60 4,08 3,61 
24 Infekce HIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
25 Mnohočetné trauma 19,04 20,06 13,68 13,81 11,64 
88 Nezařaditelné do DRG 11,94 10,14 9,55 10,03 7,38 
99 Chybné DRG 3,82 8,47 7,20 5,25 3,80 
Celkem (MDC 00, 01 až 25, 88, 99) 6,56 8,02 7,74 8,11 7,08 
Celkem (pouze MDC 01 až 25) 6,00 5,68 5,68 5,83 5,21 

Zdroj: Interní data nemocnice N. Vlastní zpracování. 
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Graf 4.1 Znázornění průměrné délky hospitalizace podle MDC v nemocnici N 

v letech 2008 - 2012 (k 31.12.) 

 
Zdroj: Interní data nemocnice N. Vlastní zpracování. 

 

V rámci celé České republiky se v letech 2009 – 2011 (data dostupná z ÚZIS) 

průměrná délka hospitalizace v jednotlivých MDC skupinách významně nelišila, 

viz tabulka 4.2. V grafu 4.2 je tedy ke srovnání znázorněna, jak průměrná délka hospitalizace 

v nemocnici N v jednotlivých letech 2009 - 2011, tak průměrná délka hospitalizace v rámci 

České republiky (průměr let 2009 – 2011).  

Nemocnice N v letech 2009 – 2011 ve většině MDC skupin převyšuje nebo téměř 

kopíruje celorepublikovou průměrnou délku hospitalizace. Výjimku, kde je naopak průměrná 

délka hospitalizace v nemocnici N nižší než celorepubliková, tvoří MDC 9, 10, 16, 19, 20, 

z toho MDC 19 a 20 významně. Rozdíl u MDC 24 není srovnatelný, jelikož se tyto případy 

v nemocnici N nevyskytovaly. 

Za pozornost jistě stojí výrazně zvýšená průměrná délka hospitalizace v nemocnici N 

u MDC 18 Infekční a parazitická onemocnění, systémová či neurčená místa, MDC 22 

Popáleniny a MDC 25 Mnohočetné trauma, která je patrná jak v grafu 4.1, tak v grafu 4.2. 

Jedná se o skupiny s poměrně malým počtem pacientů a vzhledem k charakteru diagnóz 

(infekční, popáleniny, traumatologie), které obsahují, je u jednotlivých pacientů velký výkyv 

v počtu dní hospitalizace. 
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Tab. 4.2 Průměrná délka hospitalizace (ve dnech) podle MDC v rámci České republiky 

v letech 2009 – 2011 (k 31.12.) 

Diagnostická kategorie (MDC) 
Rok 

2009 2010 2011 
00 Pre-MDC 19,80 19,80 19,80 
01 Onemoc. a poruchy nerv. systému 6,40 6,40 6,40 
02 Onemoc. a poruchy očí 3,20 3,50 3,50 
03 Onemoc. a poruchy uší, nosu, úst a krku 4,00 3,90 3,90 
04 Onemoc. a poruchy dýchacího ústrojí 8,30 8,20 8,20 
05 Onemoc. a poruchy oběhového systému 6,10 6,20 6,20 
06 Onemoc. a poruchy trávicího systému 5,30 5,40 5,40 
07 Onemoc. a poruchy hepatobil. systému a slinivky břišní 7,10 7,20 7,20 
08 Onemoc. a poruchy muskuloskelet. systému a pojiv. tkáně 6,50 6,60 6,60 
09 Onemoc. a poruchy kůže, podkožní tkáně a prsou 6,50 6,30 6,30 
10 Endokrinní, nutriční a metabolická onemocnění a poruchy 6,40 6,40 6,40 
11 Onemoc. a poruchy ledvin a močových cest 5,50 5,70 5,70 
12 Onemoc. a poruchy mužského reprodukčního systému 4,50 4,60 4,60 
13 Onemoc. a poruchy ženského reprodukčního systému 3,50 3,60 3,60 
14 Těhotenství, porod a šestinedělí 4,60 4,60 4,60 
15 Novorozenci 5,50 5,60 5,60 
16 Onemoc. a poruchy krve, orgánů podíl. se na tvorbě krve a imunity 6,60 6,60 6,60 
17 Myeloproliferat. onemoc. a poruchy, špatně diferenciov. novotvary 7,70 7,70 7,70 
18 Infekční a parazitická onemocnění, systémová či neurčená místa 8,20 8,50 8,60 
19 Duševní onemoc. a poruchy 14,50 14,20 14,20 
20 Užívání alkoholu/drog a jimi způsob. organické dušev. poruchy 7,10 6,90 6,90 
21 Úrazy, otravy a toxické účinky léků 3,80 3,90 3,90 
22 Popáleniny 8,80 9,00 9,00 
23 Faktory ovlivň. zdrav. stav a jiný kontakt se zdrav. službami 4,30 4,40 4,40 
24 Infekce HIV 9,00 9,50 9,50 
25 Mnohočetné trauma 12,30 12,00 12,10 
88 Nezařaditelné do DRG 6,60 6,90 7,00 
99 Chybné DRG 5,90 5,90 5,90 
Celkem (MDC 00, 01 až 25, 88, 99) 7,07 7,13 7,14 
Celkem (pouze MDC 01 až 25) 5,92 5,96 5,97 
Celkem (pouze MDC 01 až 25, mimo 24) 5,60 5,62 5,63 

Zdroj: ÚZIS, 2011a; ÚZIS, 2011b; ÚZIS, 2013. Vlastní zpracování. 
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Graf 4.2 Znázornění průměrné délky hospitalizace podle MDC v nemocnici N 

a v České republice v letech 2009 – 2011 (k 31.12.) 

 
Zdroj: Interní data nemocnice N; ÚZIS, 2011a; ÚZIS, 2011b; ÚZIS, 2013. Vlastní zpracování. 

 

Průměrnou délku hospitalizace je zajímavé sledovat také v rámci jednotlivých 

oddělení nemocnice N. Zde je však nutné vyloučit dlouhodobě ležící pacienty (s dlouhodobou 

mechanickou ventilací), protože by jejich extrémní délka hospitalizace zkreslovala výsledky. 

Tabulka 4.3 tak zachycuje průměrnou délku hospitalizace na jednotlivých odděleních 

s vyloučením dlouhodobě ležících pacientů v letech 2008 - 2012.  

U většiny oddělení (kromě oddělení CH) došlo v roce 2012 oproti roku 2008 k poklesu 

délky hospitalizace, viz graf 4.3. Obzvlášť významného snížení délky hospitalizace 

(o 4,87 dní, tj. o 50,36 %) dosáhlo oddělení G, na němž byla v roce 2008 průměrná délka 

hospitalizace 9,67 dní a v roce 2012 pouze 4,8 dní, a to přesto, že se v roce 2012 oproti letům 

2010 a 2011 délka hospitalizace na tomto oddělení cca o 1 den zvýšila. Při bližším zaměření 

na tuto významnou odchylku se ukázalo, že k tomuto poklesu ukazatelů délky hospitalizace 

na oddělení G došlo také z důvodu přesunu podstatné části výkonů z hospitalizace 

do ambulantní péče. 

Přibližně o 1 den se snížila hospitalizace na třech odděleních. Na oddělení A 

o 1,08 dní, na oddělení C o 0,91 dní a na oddělení F o 0,93 dní. Výraznějšího snížení 

o 0,42 dní dosáhla shodně oddělení B a oddělení H. U oddělení D, E, I a J se doba 
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hospitalizace také mírně snížila. Ukazatel délky hospitalizace u oddělení A je však také mírně 

zkreslen, jelikož vlivem organizační změny v intenzivní péči došlo k přesunu mezi 

odděleními, kdy část z oddělení A byla přesunuta do oddělení D. 

Jediným oddělením, u kterého se délka hospitalizace v roce 2012 oproti roku 2008 

naopak prodloužila, bylo oddělení CH, a to o 0,61 dní.  

Pro srovnání jsou v příloze 2 uvedeny tabulka 1 a graf 1 zachycující průměrnou délku 

hospitalizace na jednotlivých odděleních včetně dlouhodobě ležících pacientů. 

 

Tab. 4.3 Průměrná délka hospitalizace (ve dnech) na jednotlivých odděleních nemocnice N 

s vyloučením dlouhodobě ležících pacientů v letech 2008 – 2012 (k 31.12.) 

Oddělení 
Roky 

2008 2009 2010 2011 2012 
A 6,88 6,49 6,55 6,17 5,80 
B 12,77 12,53 13,02 12,70 12,35 
C 10,88 11,13 11,36 11,39 9,97 
D 4,92 4,96 4,84 4,88 4,76 
E 4,70 4,81 4,86 5,07 4,68 
F 7,30 7,35 6,87 6,70 6,37 
G 9,67 9,12 3,79 3,77 4,80 
H 7,95 7,40 6,95 7,63 7,53 

CH 4,91 5,91 5,70 5,91 5,52 
I 5,68 5,82 5,57 5,55 5,61 
J 5,23 5,98 6,25 6,05 5,20 

Zdroj: Interní data nemocnice N. Vlastní zpracování. 
 
 
Graf 4.3 Znázornění průměrné délky hospitalizace na jednotlivých odděleních nemocnice N 

s vyloučením dlouhodobě ležících pacientů v letech 2008 – 2012 (k 31.12.) 

 
Zdroj: Interní data nemocnice N. Vlastní zpracování. 
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Trend snižování průměrné délky hospitalizace v nemocnici N zachycuje také graf 4.4, 

znázorňující celkovou průměrnou délku hospitalizace v letech 2008 – 2012. Také v tomto 

grafu jsou pro zobrazení objektivních dat vyloučeni dlouhodobě ležící pacienti. V roce 2008 

dosahovala délka průměrné hospitalizace 6,62 dní, v roce 2009 se snížila na 6,54 dní, 

k dalšímu snížení došlo v roce 2010, a to na 6,45 dní, v roce 2011 se nepatrně zvýšila 

na 6,48 dní, aby v roce 2012 opět klesla na 6,06 dní. Celková průměrná délka hospitalizace 

v nemocnici N tak klesla v roce 2012 oproti roku 2008 o 0,56 dní. 

 

Graf 4.4 Znázornění celkové průměrné délky hospitalizace v nemocnici N s vyloučením 

dlouhodobě ležících pacientů v letech 2008 – 2012 (k 31.12.) 

 
Zdroj: Interní data nemocnice N. Vlastní zpracování. 

 

4.2 DRG a bodové hodnocení 
 

„Systém DRG vede k tomu, že prvořadým cílem je poskytnout péči co nejefektivněji. 

Nikoli pouze vykázat pacienta a počet bodů, neboť ty ztrácejí hodnotu, kterou dříve měly“ 

(VZP, 2013d). Následující tabulka 4.4 a graf 4.5 zachycují procentní vyjádření bodového 

hodnocení při hospitalizaci.  

Data jsou rozdělena na bodové hodnocení za vyšetření na ambulanci, na které byli 

odesláni hospitalizovaní pacienti. Dále se jedná o bodové hodnocení za celkovou 

hospitalizaci, která je následně ještě rozdělena na bodové hodnocení za výkony provedené 

při hospitalizaci, za kategorie pacienta dle jeho soběstačnosti a za ošetřovací dny. Nakonec 

jsou uvedeny celkové hodnoty součtu bodového hodnocení za vyšetření na ambulanci 

při hospitalizaci a hospitalizaci. 
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Rok 2008 je použit jako referenční, přičemž je nutné zdůraznit, že v roce 2009 došlo 

k navýšení bodových sazeb za výkony a ošetřovací dny. Toto se významně projevilo 

i v procentním navýšení v roce 2009. V následujících letech je však již patrný (i přes mírné 

zakolísání v některých letech) pokles bodového hodnocení, nejzřetelnější pak u hodnocení 

dle soběstačnosti pacienta a za ošetřovací dny. Nejmenší změna nastala v bodovém hodnocení 

za ambulanci, přesto má také mírně klesající tendenci. 

 

Tab. 4.4 Procentní vyjádření bodového hodnocení za vyšetření na ambulanci při hospitalizaci 

a hospitalizaci v nemocnici N v letech 2008 – 2012 (k 31.12.) 

Rozdělení bodového hodnocení 
Referenční 

rok 
Porovnávané roky 

2008 2009 2010 2011 2012 
Vyšetření na ambulanci 

při hospitalizaci 100% 112% 115% 113% 110% 

Hospitalizace 100% 120% 117% 113% 107% 
- výkony při hospitalizaci 100% 119% 120% 113% 114% 

- kategorie pacienta (soběstačnost)
23

 100% 101% 97% 94% 89% 

- ošetřovací dny 100% 121% 117% 114% 106% 

Celkem (vyšetření na ambulanci  
při hospitalizaci + hospitalizace) 100% 118% 116% 113% 108% 

Zdroj: Interní data nemocnice N. Vlastní zpracování. 

                                                 
23Bodové hodnocení dle zařazení do jedné z pěti kategorií pacienta - soběstačný, částečně soběstačný, vyžadující 
zvýšený dohled, imobilní nesoběstačný, v bezvědomí, blíže příloha 3. 



 

58 
 

Graf 4.5 Znázornění bodového hodnocení (v %) za vyšetření na ambulanci při hospitalizaci 

a hospitalizaci v nemocnici N v letech 2008 – 2012 (k 31.12.) 

 
Zdroj: Interní data nemocnice N. Vlastní zpracování. 

 

4.3 Hospitalizační případy dle závažnosti vedlejších diagnóz 
 

Spádová oblast nemocnice N se v letech 2008 – 2012 neměnila, proto by se podstatné 

údaje neměly statisticky významně měnit. V jednotlivých letech by se tedy neměla výrazně 

lišit struktura ani závažnost diagnóz. Jak je vidět v tabulce 4.4 a na grafu 4.6, poměr 

vedlejších diagnóz dle závažnosti se v letech 2008 – 2012 významně neměnil, z čehož je 

možné usuzovat, že se v nemocnici N kóduje správně. Pokud by se některé hodnoty 

významně lišily, mohlo by to ukazovat např. na tzv. upcoding, neboli záměrné zařazování 

pacientů do lépe ohodnocených DRG skupin24. Postupné mírné zvyšování CMI25 (zvyšování 

stupně závažnosti diagnóz) je tedy spíše projevem zlepšeného kódování diagnóz, tedy 

přesnější klasifikace dle vedlejších diagnóz (bez CC, CC, MCC) do závažnějších DRG 

skupin.  

 

                                                 
24 Oprávněnost nebo upcoding však může odhalit pouze datový audit čili revize zdravotnické dokumentace 
(Medical Tribune, 2000-2012). 
25 CMI (casemix index) je index průměrné spotřeby zdrojů na jeden případ pro definovanou jednotku a období, 
přičemž CMI nemocnice je suma relativních vah případů (CM) dělená počtem léčených případů v daném období 
(NRC, 2013a). 
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Tab. 4.4 Procentní vyjádření počtu hospitalizačních případů dle vedlejších diagnóz 

v nemocnici N v letech 2008 – 2012 (k 31.12.) 

Rok bez CC (%) CC (%) MCC (%) 
2008 60,77% 31,14% 8,09% 
2009 55,57% 35,45% 8,97% 
2010 55,61% 34,09% 10,30% 
2011 54,84% 34,62% 10,54% 
2012 59,32% 29,41% 11,27% 

Zdroj: Interní data nemocnice N. Vlastní zpracování. 
 

Graf 4.6 Znázornění počtu hospitalizačních případů (v %) dle vedlejších diagnóz 

v nemocnici N v letech 2008 – 2012 (k 31.12.) 

 
Zdroj: Interní data nemocnice N. Vlastní zpracování. 

 

Shrnutí  

 

V nemocnici N se projevuje trend zkracování průměrné doby hospitalizace pacientů. 

V roce 2012 se doba hospitalizace v MDC skupinách 1 až 25 (mimo 24, 

která se nevyskytovala) snížila oproti roku 2008 o 0,79 dní. Při komparaci průměrné délky 

hospitalizace dle jednotlivých oddělení nemocnice N se opět potvrdil klesající trend, 

kde všechna oddělení (mimo oddělení CH) zaznamenala větší či menší zkrácení doby 

hospitalizace. Celková průměrná délka hospitalizace pacientů v nemocnici N, která se v roce 

2012 oproti roku 2008 snížila o 0,56 dní, rovněž trend zkracování průměrné doby 

hospitalizace pacientů potvrdila. V letech 2009 – 2011 nemocnice N ve většině MDC skupin 

převyšovala nebo téměř kopírovala celorepublikovou průměrnou délku hospitalizace. 
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Výjimku, kde byla naopak průměrná délka hospitalizace v nemocnici N nižší než 

celorepubliková, tvořily MDC 9, 10, 16, 19, 20, z toho MDC 19 a 20 významně. Při bližším 

zaměření na MDC 18, 22 a 25, s výrazně zvýšenou průměrnou délkou hospitalizace, bylo 

zjištěno, že se jedná o skupiny s poměrně malým počtem pacientů a vzhledem k charakteru 

diagnóz (infekční, popáleniny, traumatologie), které obsahují, je u jednotlivých pacientů 

velký výkyv v počtu dní hospitalizace. 

Referenčním rokem pro komparaci jednotlivých dat týkajících se bodového hodnocení 

byl zvolen rok 2008, avšak v roce 2009 byly významně navýšeny bodové sazby za výkony 

a ošetřovací dny, které trochu komplikují srovnávání. Následující roky se však již tyto sazby 

výrazně neměnily, srovnání je tedy možné. Procentní vyjádření bodového hodnocení 

za vyšetření na ambulanci při hospitalizaci mělo pouze mírně klesající tendenci, značné 

snížení bylo naopak dosaženo u bodového hodnocení za hospitalizace. Při podrobnějším 

rozložení na složky hospitalizace je patrné, že na tomto snížení se podílela zejména složka 

kategorií pacienta a ošetřovací dny. Celkové bodové hodnocení (v %) toto snížení také 

dokládá. 

Procentuální vyjádření poměru vedlejších diagnóz dle jejich závažnosti (bez CC, CC, 

MCC) ukázalo, že se jejich vzájemný poměr nijak významně v jednotlivých 

letech 2008 - 2012 neměnil. Jelikož nejsou patrné žádné významné výkyvy, lze z toho 

usuzovat, že se v nemocnici N kóduje správně. Tuto skutečnost však může potvrdit pouze 

audit.  



 

61 
 

5 Závěr 
 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku implementace systému DRG 

ve vybraném nemocničním zařízení. Teoretická část se věnuje vymezení vybraných 

základních pojmů, dále financování a metodám úhrad zdravotní péče jak v České republice, 

tak ve světě. Následuje bližší charakteristika systému DRG a konstrukce verze IR-DRG, 

jejíž licenci má Ministerstvo zdravotnictví ČR od roku 2003. V této části je využita zejména 

metoda studia literatury a jiných materiálů a metoda deskripce. 

Systém DRG je klasifikační a úhradový systém, patřící mezi tzv. casemixové systémy. 

Spočívá v zařazení pacientů podle podobných léčebných nároků na terapii se srovnatelnými 

náklady na léčbu do stejných klasifikačních skupin. Tento systém je užívaný v různé míře 

a různým způsobem v řadě zemí, přičemž v každé zemi je užíván jiný model přizpůsobený 

potřebám dané země.  

České republice je nejbližší německý model, a to především dvěma faktory 

z úspěšného německého přístupu. Jedná se o systém pobídek a penalizací motivující 

nemocnice k poskytování vysoce kvalitních dat o výkonech a nákladech. Velice prospěšná je 

investice do podpory školení pro kodéry, dalšího rozvoje standardních metodik kalkulace 

nákladů a do příruček pro nemocnice provádějící kalkulace DRG. Významným faktorem je 

také zavedení formálního rámce transformačního procesu, zahrnující mj. zmírnění 

eventuálních negativních dopadů zavedení DRG na nemocnice v počátku projektu. 

V České republice začala implementace DRG již v roce 1995, tedy v době, kdy se 

k úhradě nemocniční péče užíval mechanismus platby za výkon. Všeobecná zdravotní 

pojišťovna ČR (VZP) proto usilovala o nalezení jiného úhradového mechanismu, vázaného 

stále na výkonnost nemocnice a zároveň odstraňujícího motivaci poskytovatelů zdravotní 

péče k nadprodukci výkonů. Tomuto požadavku odpovídal klasifikační systém DRG. 

V prvotním projektu organizovaném VZP, byla užívána verze klasifikačního systému 

AP-DRG od firmy 3M HIS. Tato verze AP-DRG byla přizpůsobena na český Seznam výkonů 

s bodovými hodnotami. Výsledky tohoto projektu byly následně využity také při lokalizaci 

novější verze užívané v současnosti, tedy verze IR-DRG. Licenci na užívání verze IR-DRG 

má Ministerstvo zdravotnictví ČR od roku 2003 (od firmy 3M). Kultivací klasifikačního 

systému IR-DRG je v ČR pověřeno Národní referenční centrum.  

Systém DRG je možné kromě financování nemocniční péče užívat také jako nástroj 

pro řízení nemocnice, pro komunikaci v rámci nemocnice i mimo ni, pro měření produkce 
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či pro srovnávání kvality zdravotní péče. Součástí tzv. úhradových vyhlášek Ministerstva 

zdravotnictví ČR je systém DRG od roku 2007. Jeho role v úhradách akutní lůžkové péče 

se postupně zvyšovala a od roku 2012 již financování nemocnic paušální platbou (v rámci 

úhradové vyhlášky) nahradil. Zdravotní pojišťovny se však mohou se zdravotnickým 

zařízením dohodnout na jiném způsobu úhrady. Pokud se nedohodnou, pak se postupuje podle 

vyhlášky.  

Systém IR-DRG je složen z celkem 950 DRG skupin. Pro zpracování údajů 

o hospitalizačních případech a zařazení jednotlivých případů do správných DRG skupin slouží 

speciální počítačový program, tzv. grouper, respektující pravidla daná definičním manuálem 

DRG. Ke správnému zařazení případu hospitalizace do DRG skupiny jsou nutné tzv. atributy 

hospitalizačního případu. K pojmům užívaným v systému DRG patří mimo jiné základní 

sazba, relativní váha, casemix, casemix index, báze DRG, MDC skupiny, DRG alfa, DRG 

beta, dále pojmy vázané na délku hospitalizace jako LOS (délka jednotlivé hospitalizace), 

ALOS (průměrná délka hospitalizace), LTP (dolní mez), HTP (horní mez), outlier, inlier, 

a další. 

Praktická část práce hodnotí systém DRG ve vybraném nemocničním zařízení.  Je zde 

využita metoda analýzy dat z poskytnutých podkladů a jejich následná syntéza. Stanovené 

hypotézy jsou verifikovány metodou komparace a při vyjadřování názorů byla využita metoda 

dedukce a indukce, vycházející z nastudované literatury a z konzultací s odborníky z oddělení 

zdravotních pojišťoven a nemocničního informačního systému nemocnice N. Název 

nemocnice N je užíván z důvodu žádosti zvolené nemocnice o dodržení anonymity. 

Ze stejného důvodu jsou oddělení označena písmeny A, B, C atp. Kódováním pro potřeby 

IR-DRG se v nemocnici N zabývá řada zaměstnanců, tvořících určitou fungující hierarchii. 

Plně dle způsobu uvedeného v úhradové vyhlášce hradí nemocnici N zdravotní péči pouze 

VZP, ostatní zdravotní pojišťovny provádí úhradu různými způsoby dohodnutými 

s nemocnicí. 

Při užívání systému DRG pro úhrady tzv. případovým paušálem se obvykle 

předpokládá motivace poskytovatelů nemocniční péče ke zkracování doby hospitalizace, 

stejný trend je tedy pravděpodobný také u nemocnice N. Ke komparaci byly zvoleny údaje 

z let 2008 – 2012. Při srovnání průměrné délky hospitalizace podle hlavních diagnostických 

kategorií (MDC), po vyloučení specifických skupin MDC 00, 88 a 99, se projevilo snížení 

této doby v roce 2012 o 0,79 dní (o 13,17 %) oproti roku 2008. Srovnáním průměrné délky 

hospitalizace na jednotlivých odděleních nemocnice se opět potvrdil klesající trend, kde 

všechna oddělení, mimo oddělení CH, zaznamenala větší či menší zkrácení doby 
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hospitalizace. Oproti roku 2008 se v roce 2012 snížila rovněž celková průměrná délka 

hospitalizace v nemocnici N, a to o 0,56 dní, tj. o 8,46 %. Hypotéza 1: „Průměrná délka 

hospitalizace pacientů se vlivem DRG zkracuje“ se tak potvrdila. 

K procentnímu vyjádření bodového hodnocení byl rok 2008 zvolen jako referenční. 

V roce 2009 však byly významně navýšeny bodové sazby za výkony a ošetřovací dny, 

což trochu komplikuje srovnávání, ale následující roky se již tyto sazby výrazně neměnily, 

srovnání je tedy možné. Navýšení bodových sazeb se významně projevilo také v navýšení 

bodového hodnocení (v %). V následujících letech je již patrný pokles bodového hodnocení, 

a to zejména za hospitalizace (při bližším pohledu zvláště u složky kategorie pacienta 

a ošetřovací dny). Celkové bodové hodnocení toto snížení rovněž dokládá. Hypotéza 2: 

„Výše bodového hodnocení se snižuje“ se také potvrdila. 

Spádová oblast nemocnice N se v letech 2008 – 2012 neměnila, proto by se neměla 

výrazně lišit struktura ani závažnost diagnóz. Komparace počtu hospitalizačních případů 

dle vedlejších diagnóz (bez CC, CC, MCC) v jednotlivých letech daného období ukázala, 

že se jejich vzájemný poměr nijak významně neměnil a potvrdila hypotézu 3: 

„Poměr vedlejších diagnóz dle jejich závažnosti se nemění“. 

Hlavní cíl této diplomové práce byl naplňován v její praktické části, kde byl hodnocen 

vliv DRG jak na průměrnou délku hospitalizace pacientů, tak na výši bodového hodnocení i 

na vzájemný poměr vedlejších diagnóz dle jejich závažnosti. Domnívám se, že se 

z jednotlivých komparací a potvrzených hypotéz dá usoudit, že se zaměstnanci nemocnice N, 

snaží kódovat správně a že nedochází, alespoň nijak znatelně, k tzv. upcodingu. Tuto 

skutečnost však může potvrdit či vyvrátit pouze audit. 

Naplňováním dalších cílů, k nimž patřil popis klasifikačního systému DRG a jeho 

implementace v České republice se zabývala především teoretická část diplomové práce. 

Jelikož se v nemocnici N v letech 2008 – 2012 postupně snižovala průměrná délka 

hospitalizace, domnívám se, že by bylo vhodné zjistit, zda jsou v nemocnici nějaká nevyužitá 

lůžka a v případě zjištění nadbytečných akutních lůžek tato zrušit či jejich počet přehodnotit 

v rámci jednotlivých oddělení. Je nutné důsledně sledovat jakékoliv změny či vychýlení 

oproti obvyklým hodnotám, zda se nejedná o mylné kódování. Je jistě vhodné pravidelné 

školení kódérů a dalších odborníků zabývajících se systémem DRG. Díky správnému 

kódování obdrží nemocnice následně adekvátní úhrady a nejsou penalizovány, proto by měli 

být pracovníci, mající na správnosti kódování zásluhy, za tuto pečlivost ohodnoceni. Tato 

investice do kvalitních kódérů se jistě vyplatí. 
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Pro přesnější vyjádření vlivu DRG na různé ukazatele by bylo vhodné doplnit 

výsledky této práce konkrétními daty (ne pouze procentuálními), avšak toto nebylo z důvodu 

dodržení anonymity možné. Dále by byla možná komparace počtu případů, u nichž dříve 

hospitalizace trvala několik dní, a v současnosti se u stejných diagnóz jedná pouze 

o jednodenní hospitalizaci. Zajímavé by mohlo být také srovnání počtu vyžádaných vyšetření, 

jako CT (počítačová tomografie), RTG (rentgen), laboratoře apod. 
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Příloha 1 Příklady kultivace DRG ve vybraných zemích 
 

Kultivace DRG v severských zemích (Nordic System) 

 

Hlavními prvky Nordic System jsou Nordic Classification of Surgical Procedures 

(NCSP), NordDRG, NOMESCO (The Nordic Medico-Statistical Committee) a jeho výstupy. 

NCSP i NordDRG připouštějí národní modifikace, ty však musí být již v momentě 

vzniku národní mutace přesně definované vůči centrální verzi. Jak centrální verze, tak národní 

mutace jsou vydávány jedenkrát ročně. 

Státy patřící do Nordic Systém jsou Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko, Island 

(owners) a přidružené země Litva, Lotyšsko a Estonsko. 

Centrální organizace Nordic Centre for Classifications in Health Care (dále jen Nordic 

Centre), je nezávislou organizací, která byla založena v roce 1987 a v letech 1987 až 1994 

financovaná z vládních zdrojů. Od roku 1995 je financovaná přímo národními zdravotnickými 

organizacemi užívajícími tento klasifikační systém. Od roku 1998 je tato organizace součástí 

University v Uppsale. 

Organizačními složkami Nordic Centre jsou: 

• výkonný orgán (board), kde je každý stát zastoupen jedním členem a orgán volí 

svého předsedu, 

• poradní skupiny (advisory groups), např. pro vývoj nordického DRG systému 

či pro klasifikaci a další souvislosti v oblasti poruch nebo pro praxi, teorii 

a návrhy na změny, 

• řídicí orgán (steering group), jehož úlohou je nadnárodní koordinace. 

Jsou v něm zástupci ministerstev států nebo na jejich úrovni fungujících 

orgánů, které vystupují jako vlastníci (owners) systému NordDRG. 

Výstupy organizace Nordic Centre: 

• dokument „NordDRG Discussion Forum“, který je vydáván jedenkrát ročně 

ve formátu pdf a html. Celý dokument, který měl například v roce 2006 přibližně 

500 stran, je shrnutím celé historie DRG, nově zaváděných pravidel a jednotlivých 

diskuzních položek, 

• definiční tabulky „NordDRG Manual“, které jsou obsaženy v jednom excelovém 

sešitu o 17 listech (první list  - úplný algoritmus pro klasifikaci případu do báze DRG, 

druhý až šestnáctý list obsahuje všechny pomocné číselníky diagnóz, výkonů atd. 

a na posledním listě jsou testovací data na cca 13 000 řádcích, 
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• uživatelský manuál „NordDRG User’s Manual“, v němž je text a procesní diagramy 

osvětlující logiku definičních tabulek, 

• testovací tabulka, představující údaje o stejném množství případů a jejich správném 

zařazení, je současně posledním listem definičního manuálu,  

• groupery - jejich certifikace. Různé groupery mohou mít i další funkce, případně 

se mohou lišit také aplikačním prostředím a technickými parametry, toto však již není 

předmětem testování ani certifikace. 

 

Kultivace GHM (Groupes Homogenes des Malades) ve Francii  

 

GHM je názvem pro DRG, užívaným ve Francii. Francie patří k prvním zemím, 

která experimentovala a následně zavedla casemix DRG systém.  

Slouží především k porovnávání nemocnic a jako pomocný nástroj ke zlepšení 

(historicky daného) rozpočtu nemocnic. DRG systém pomohl ke zdokumentování 

a postupnému odstraňování nerovnováhy ve financování jednotlivých nemocnic. 

Vývojem a uplatněním GHM se zabývá PMSI (Programme de la Médicalisation du 

Systeme d’Information), který probíhá řadu let. Smyslem tohoto programu je, aby všechna 

sbíraná a zpracovávaná data v sobě nesla v co největší míře „medicínskou“ informaci. 

Do oblasti PMSI patří elektronický chorobopis, standardizované zprávy, klasifikace jiných 

případů než je akutní hospitalizace aj. 

Zastřešující organizací je ATIH (Agence technique de l’ information sur 

l’hospitalisation), což je „Agentura pro informace o hospitalizacích“, založená v roce 2000 

sloučením více organizací. ATIH zahrnuje administrativní řízení, sekretariát, projektové 

řízení, konzultační komitét, architekturu a produkty informační technologie, klasifikaci, 

zdravotnické informace, valorizaci a syntézu. 

K oblastem aktivit ATIH patří terminologie (diagnózy a výkony), francouzská 

klasifikace výkonů CdAM (Classification des Actes Medicaux), tarifikace výkonů neboli 

ocenění výkonů relativními body, tarifikace hospitalizací neboli stanovení relativních vah 

GHM (v současnosti je cca 10 % příjmů nemocnic od tarifikace hospitalizace), vývoj casemix 

systémů (zejména pro krátkodobé pobyty (GHM), z hlediska koncepce také pro střední 

a dlouhodobé pobyty, rehabilitace, domácí péči či psychiatrii), národní studie o nákladech 

hospitalizace, vývoj softwarových aplikací, koordinace činností se zdravotní pojišťovnou 

i regionálními orgány apod. 
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Organizace ATIH má zejména tyto výstupy: 

• periodické, jimiž jsou náklady hospitalizace a valorizace relativní (bodové) 

hodnoty výkonů, 

• datové, tedy data na vyžádání z databáze PMSI, 

• softwarové, jako podpora pro využívání klasifikačního systému, 

• speciální metodické, k nimž patří např. průvodce ke stanovení nákladů 

hospitalizace. 

 

Kultivace DRG v Austrálii 

 

V Austrálii fungoval v letech 1990 – 2004 výbor „Clinical Casemix Committee 

of Australia“, jehož náplní bylo poskytování odborných názorů a doporučení ve věcech 

casemixových systémů australskému ministerstvu zdravotnictví, a to především AN-DRG 

(Australian National Diagnosis Related Groups). Členové nebyli jmenováni jako zástupci 

jednotlivých zájmových skupin, ale na základě svých expertních znalostí. 

K hlavním cílům vládou zřizované organizace National Centre for Classification 

in Health (NCCH) patří národní centrum excelence v teorii klinických klasifikací, expertní 

centrum pro systémy kódování a podpora klientů při užívání klasifikací a s nimi spojených 

produktů. 

NCCH má dvě hlavní složky, které byly původně samostatné. Jsou jimi NCCH 

Sydney, která je složkou Univerzity v Sydney a NCCH Brisbane, jenž bylo původně založeno 

jako the National Reference Centre for Classification in Health (NRCCH).  

NCCH Sydney je konstantní složkou NCCH a NCCH Brisbane funguje na základě 

pětiletých kontraktů s australským ministerstvem zdravotnictví. Dle toho se odvíjí také 

financování těchto složek. NCCH Sydney je financováno z rozpočtu australského ministerstva 

zdravotnictví a NCCH Brisbane je financováno také z dalších státních i nestátních zdrojů. 

NCCH má tři výbory, jimiž jsou: Exekutivní výbor, Výbor pro standardizaci kódování 

a Výbor pro klinické klasifikace 

Hlavními aktivitami organizace NCCH jsou: pokračující vývoj australské modifikace 

MKN-10 (= ICD-10-AM) i dalších klasifikací pro australské ministerstvo zdravotnictví, vůdčí 

role v oblasti klinické terminologie, vývoj IT technologií, které podporují hlavní aktivity 

a cíle, a to terminologii a klasifikaci, vzdělávání a trénink uživatelů, podpora kvality dat, 
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konzultační služby pro všechny hlediska „health informatik management systems“, soustavné 

sledování rozvoje zdravotnictví, dále např. standardizace dokumentace. 

Testování, mající čtyři fáze a certifikace grouperu probíhají mimo organizaci NCCH 

a zabývají se pouze správností groupování. K testování je použit testovací soubor, jenž má 

47 663 záznamů neboli případů. Tato data vychází z reálných hospitalizací, které jsou 

upraveny tak, aby zahrnovala všechny DRG skupiny, určité typy chyb a hraniční stavy 

v definicích mezi dvěma DRG skupinami. 

Formalizovaným výstupem organizace NCCH jsou roční zprávy a jednotlivé ucelené 

dokumenty. Klasifikacemi užívanými v Austrálii jsou: Australská modifikace MKN-10, 

Australská klasifikace výkonů, Mezinárodní klasifikace výkonů, jenž je založena 

na principech australské klasifikace a Australian Refined Diagnosis Related Groups (AR-

DRGs). Vývoj i údržbu zajišťuje australské ministerstvo zdravotnictví. 

Metodikami jsou: Australské standardy kódování vycházející dvakrát ročně, v nichž se 

odrážejí změny v klinické praxi a potřeby australského DRG, dále opakovaně revidovaná 

metodika „Hospital Reference Manual“ pro sběr dat o hospitalizacích a jejích nákladech 

a Studie komptability (srovnání australské klasifikace CATCH se SNOMED CT atd.) 

Pravidelně jedenkrát ročně jsou publikovaná data „Casemix Data Collection“, mající 

dva nejdůležitější soubory, jimiž jsou: National Admitted Patient Care Collection (NAPCC), 

který obsahuje data o veškerých hospitalizacích v členění podle DRG a National Hospital 

Cost Data Collection (NHCDC), který obsahuje data dobrovolně přispívajících nemocnic 

o hospitalizacích a jejích nákladech. Tato data v členění podle DRG jsou odděleně zpracována 

a zveřejňována pro skupiny podobných nemocnic, tzv. Peer Groups. Skupiny nemocnic jsou 

tvořeny dle počtu případů ročně, lokality a přítomnosti výuky. 

 

Kultivace DRG v USA v rámci amerického programu Medicare 

 

V rámci programu Medicare je mj. užíván klasifikační systém AP-DRG, jenž je 

dodáván firmou 3M. Vazbu procesů na interní strukturu není možné zjistit, jelikož aktivity 

i výstupy Medicare jsou prezentovány až jako výsledek celého systému. V rámci externích 

struktur pracuje Medicare ve značně standardizovaném prostředí a to jak z hlediska 

medicínské terminologie, tak klinických klasifikací, směrnic pro kódování, doporučených 

postupů i měření kvality. 

Medicare zabezpečuje pravidelný update pravidel úhrad v režimu IPPS (the Inpatient 

Prospective Payment System). V IPPS je každý případ klasifikován podle DRG a náklady 
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na léčbu, resp. jejich část, jsou hrazeny platbou, která je založena na průměrných nákladech 

pacientů Medicare.  

K výstupům programu Medicare patří zejména dvakrát ročně vydávané podklady 

pro relativní váhy. Hodnoty jsou ve dvou verzích, a to jako základní soubor BOR (Before 

Outliers are Removed) a v podobě upraveného souboru po odstranění outlierů AOR (After 

Outliers are Removed). Tyto soubory jsou rozděleny na počet případů, náklady a LOS 

(Length of Stay), což je délka jednotlivé hospitalizace neboli délka případu dle definice 

metodiky DRG. LOS se užívá k vyhodnocení, zda je případ outlier nebo inlier. Pro náklady 

se uvádí minimum, maximum, aritmetický průměr, geometrický průměr, logaritmus, variační 

koeficient a standardní odchylka (Kožený et al., 2010). 

 



 

1 
 

Příloha 2 Průměrná délka hospitalizace na jednotlivých odděleních nemocnice N včetně 

dlouhodobě ležících pacientů 

 

Graf 1 Průměrná délka hospitalizace na jednotlivých odděleních nemocnice N včetně 

dlouhodobě ležících pacientů v letech 2008 – 2012 (k 31.12.) 

 

Oddělení 
Roky 

2008 2009 2010 2011 2012 
A 7,21 6,92 6,93 6,51 6,22 
B 13,59 13,90 14,68 14,08 13,22 
C 11,88 11,95 12,29 12,18 10,81 
D 4,95 5,06 5,14 5,02 4,76 
E 4,80 4,75 4,89 4,99 4,61 
F 8,28 8,57 7,79 7,63 7,30 

G26 19,58 21,41 17,88 24,39 12,72 
H 9,55 8,92 8,28 8,66 8,73 

CH 5,00 6,17 5,93 6,19 5,61 
I 6,25 6,08 5,64 5,67 6,61 
J 5,37 5,90 6,26 6,19 5,07 

Zdroj: Interní data nemocnice N. Vlastní zpracování. 
 

Graf 1 Znázornění průměrné délka hospitalizace na jednotlivých odděleních nemocnice N 

včetně dlouhodobě ležících pacientů v letech 2008 – 2012 (k 31.12.) 

 
Zdroj: Interní data nemocnice N. Vlastní zpracování. 
 

                                                 
26 Oddělení s významným podílem dlouhodobě ležících pacientů. 
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Příloha 3 Kategorie pacienta 
 

Kategorie pacienta jsou rozděleny dle náročnosti ošetřovatelské péče, která je 

pacientovi poskytována. Jedná se o pět kategorií: 

1. pacient je soběstačný - nezávislý na základní ošetřovatelské péči, dále se může 

jednat o podobně soběstačné dítě nad 10 let věku či novorozence 

na novorozeneckém oddělení, 

2. pacient je částečně soběstačný - sám se obslouží s dopomocí, je schopen 

pohybu mimo lůžko s dopomocí nebo samostatně na invalidním vozíku, patří 

zde také dítě nad 6 let do 10 let věku, 

3. pacient vyžadující zvýšený dohled - lucidní pacient, neschopný pohybu mimo 

lůžku ani s dopomocí nebo samostatně na invalidním vozíku. Tento pacient 

vyžaduje téměř úplnou obsluhu. Může se také jednat o psychicky 

alternovaného pacienta, vyžadujícího zvýšený osobní dohled, popřípadě je 

nutné přechodné omezení pohybu nebo farmakologické zklidnění. Patří zde 

také dítě od 2 do 6 let věku včetně, 

4. pacient je imobilní, nesoběstačný – lucidní pacient, který je zcela imobilní, 

popř. inkontinentní, vyžadující ošetřovatelskou pomoc při všech úkonem. Patří 

zde také dítě do 2 let věku včetně (kromě novorozence na novorozeneckém 

oddělení), 

5. pacient je v bezvědomí (VZP, 2013d). 

 


