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Milé čtenářky a milí čtenáři, 

  

 

Dříve než se úplně rozběhneme na zasloužený letní odpočinek, přinášíme vám 
další číslo newsletteru.  

 

Dnešní úvodník nezačnu tradičně hlavní tématem tohoto čísla, ale informací 
o úspěšných obhajobách a graduaci již 4. ročníku programu Master of 
Healthcare Administration. Tento program je připraven speciálně pro 
potřeby manažerů ve zdravotnictví a dnes má již přes 100 absolventů a 
studentů. Tak jako v minulých letech jsme v rámci obhajob slyšeli množství 
zajímavých závěrečných prací. První z nich vám přinášíme již dnes v podobě 
abstrakt. Obě práce se věnují aktuálním problémům současného 
farmaceutického trhu, jedna probíhajícím změnám obchodního modelu 
farmaceutických společností, druhá problematice re-exportu, který vyvolává 
řadu negativních důsledků, z nichž nejzávažnější je omezení dostupnosti léčiv 
pro pacienty ve zdrojových zemích.  

 

Jak již jistě tušíte na základě výběru abstrakt závěrečných prací, hlavním 
tématem dnešního newsletteru jsou léky a jejich dostupnost v rámci 
omezených rozpočtů veřejného zdravotního pojištění. Tlak na zvyšování 
efektivity zdravotnictví vynesl do popředí otázku hodnoty za peníze nejenom 
nově vstupujících léků, zdravotnických prostředků a technologií. V tomto čísle 
jsme se proto zaměřili na zahraniční zkušenosti s kontrakty založenými na 
sdílení rizika (risk-sharing), porovnání výsledků hodnocení vybraných léčiv 
ze strany několika národních agentur a na problematiku horizon scanning s 
cílem snižovat riziko při úhradě nových léků. 

 

Samostatný článek věnujeme zhodnocení 19 opatření navržených ministrem 
Svatoplukem Němečkem s cílem zvýšit transparentnost a efektivnost systému 
veřejného zdravotního pojištění.  
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Přinášíme také aktualizaci makroekonomického výhledu české ekonomiky a 
shrnutí hlavních závěrů konference „Benchmarking struktury péče a klinické 
praxe – klíč k úsporám a zvýšení kvality“ pořádané v květnu společností 
Advance Hospital Analytics (www. hospitalanalytics.cz). 

 

Neváhejte tento newsletter sdílet s dalšími lidmi, pro které by mohl být 
užitečný. 

 

Přejeme vám příjemné čtení a pohodové prázdniny. 

 

 

Daniel Hodyc 

Pavel Hroboň 

Tomáš Macháček 

Henrieta Tulejová  
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Risk sharing kontrakty 
Jindřich Fínek, FN a LF UK Plzeň, ČFES, Aleš Kmínek, ČFES a Henrieta Tulejová,  Advance Healthcare 

Management Consulting | 2. 7. 2014 

Nové, nákladné léky/ molekuly zejména z oblasti cílené léčby, vstupují po 

stanovení ceny a úhrady regulátorem na náš trh do značně těsného prostředí. 

Tento přeplněný prostor není ani tak vytvářen konkurenčním tlakem, jako vlivem 

fixního rozpočtu poskytovatelů na tuto (i jiné) nákladnou terapii. 

 

Pokud se jedná o nové léčebné indikace ověřených léků či objevení se léčebných možnosti ve zcela 

nové oblasti, jako je v onkologii léčba kastračně rezistentního karcinomu prostaty, nejsou rozpočty 

plátců na tento náraz připraveny, a dochází tak k zásadnímu omezování dostupnosti těchto přípravků 

pro nemocné. Radiálním opatřením proti překročení rozpočtů je pak ze strany poskytovatelů cílené 

neuzavření dodatku ke Zvláštní smlouvě, což je jediná možná obrana poskytovatele před 

ekonomickým hazardem, ovšem to není řešení problému. 

 

Risk-sharing 

Mnohem příjemnějším řešením dopadu nedostatku financí, které přináší nové možnosti jak pro 

nemocné, tak pro poskytovatele, výrobce i plátce, je uzavření risk sharingového kontraktu pro tyto 

nové, v našich podmínkách mnohdy nevyzkoušené preparáty. Výsledkem takového kontraktu je 

nejenom jiná distribuce rizika mezi plátcem a výrobcem, než je distribuce řízená běžnou praxí, ale i 

možnost získání cenných klinických či ekonomických dat. Na jejich základě odstraníme nejistotu 

účinnosti preparátu u různých podskupin pacientů, ověříme účinnost v podmínkách reálné klinické 

praxe a získáme data o lokální nákladové efektivitě. Pro výrobce se pak omezuje riziko z opožděného 

přístupu na trh a u plátce se snižuje riziko přeplácení.  

 

Pro dohodu o sdílení rizik je klíčovou dohoda o sběru dat. Ta se mohou týkat zdravotních výsledků, 

finančních nákladů či nákladové efektivity. Úhrada, cena a/ nebo celkový obrat jsou pak vázány na 

výsledek hodnocení dat, ať už je prováděn prospektivně či retrospektivně. Pro výrobce je rozhodnutí o 

vstupu do dohody o sdílení rizik vždy obchodním rozhodnutí, pro plátce je rozhodnutím nikoliv pouze 

obchodním, ale mnohdy i politickým a společensky významným. Jakkoli se sdílení rizik může zdát 

zajímavějším a výhodnějším pro výrobce, nelze opominout i sociální hledisko přístupu k novám 

technologiím jinak pro nemocné nedostupným. 

 

Nedostatky 

Dohoda o sdílení rizik přináší i mnohé problémy, mnohdy založené na nedůvěře mezi plátcem a 

poskytovatelem. Mohutným oponentem proti těmto dohodám je tlak lékařů. Jsou to totiž oni, kteří 

nesou na svých bedrech, a tak nějak z pohledu ostatních samozřejmě, tíhu sběru dat. To přináší etické 

problémy, plátce počítá s tím, že výrobce zaplatí za čas strávený sběrem dat a neuvažuje o tom, že by 
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se měli partneři podělit. A pokud se nepodělí, hrozí podezření v dnešní paranoidní době na platbu za 

preskripci, jakkoli je lékař zcela stojícím mimo dvoustrannou dohodu mezi poskytovatelem a plátcem, 

byť odpracuje maximum administrativních činností. Zvláště rafinovanou formou je pak vyžadovat na 

poskytovateli sběr dat bez jakékoli finanční kompenzace lékařům. 

 

Aktivní role poskytovatelů 

Aplikaci risk sharingových mechanizmů í dále brání ještě minimálně tři momenty. Neochota plátců 

vstupovat do rizika, což řeší pro ně výrazně jednodušší a nerizikovou kapitací plateb, kdy plátce zaplatí 

za určité množství preparátu dohodnutou cenu a výrobce se zaváže nad tento limit dodat potřebné 

množství preparátu zdarma. Druhým momentem je absence aktivní role poskytovatele, kterému z 

uzavřeného risk – sharingového kontraktu nekyne nic jiného, než práce navíc. Třetí a velmi významnou 

brzdou, hovořící proti využití risk sharingu v naších podmínkách, je osud úspory, která se zmíněnou 

dohodou ušetří. Plátci ji chápou jako svůj obchodní úspěch, ušetření prostředků, který pak rozpustí dle 

vlastního uvážení kdekoli. Výrobci a poskytovatelé by byli mnohem více motivováni aktivní roli s risk –

sharingovém mechanizmu, kdyby plátce vracel ušetřené prostředky do péče o stejnou cílovou skupinu 

nemocných, byť v jiné komoditě. Tento postup by byl jistě vítán i společenským povědomím a byl 

chápán jako etický.  

 

Kontakt: 

Prof. MUDr, Jindřich Fínek, PhD 

Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF UK v Plzni 

Alej svobody 80 

 304 60 Plzeň  

finek@fnplzen.cz  

 

 

 

  

  

 

 

 

mailto:finek@fnplzen.cz


A1 2014 | ADVANCE NEWSLETTER 6 

 

    

  

E  studium@advanceinstitute.cz 

E  office@advanceconsulting.cz 

T   +420 720 657 115 

A  Na  Zlatnici 7, 147 00  Praha 4 

www.advanceinstitute.cz 

www.advanceconsulting.cz 

 

Skúsenosti s kontraktami na zdieľanie rizika 

(risk sharing contracts) 
Henrieta Tulejová, Advance Healthcare Management Consulting | 2. 7. 2014 

Ekonomická kríza a tlak na zvýšenie efektívnosti využívania prostriedkov verejného 

zdravotného poistenia priniesli do popredia otázku hodnoty za peniaze (nielen) 

novovstupujúcich liekov, zdravotníckych pomôcok a technológií (ďalej ako 

„technológia“). Takúto informáciu majú možnosť získať zdravotné poisťovne a 

poistenci práve v rámci kontraktov na zdieľanie rizika, tzv. risk-sharingových 

kontraktov. Jedná sa o kontrakty medzi plátcom ( zdravotná poisťovňa alebo v 

NHS systémoch štát) a výrobcom technológie, u ktorej panuje neistota ohľadom 

výsledného prínosu. 

 

Jedna strana kontraktu – napr. výrobca lieku ale dostatočne dôveruje limitovaným údajom o 

efektívnosti a účinnosti z registračnej štúdie a je ochotný akceptovať odmenu alebo sankciu v závislosti 

na pozorovaných prínosoch lieku*. 

V prípade risk-sharingových kontraktov sa jedná o zdieľanie rizika, nie o poskytnutie bezplatnej 

„testovacej“ vzorky alebo zľavu s rastúcim počtom hradených kusov. Pre výrobcu kontrakt prináša 

možnosť uviesť výrobok na trh a získať úhradu z verejných prostriedkov v prípade preukázania 

účinnosti. Táto zľava je zároveň častokrát poskytovaná bez zmien v ceníkových cenách. Plátca má 

pomocou risk-sharingového kontraktu ošetrené riziko, aby nová, často-krát drahá, technológia bola 

využívaná len tými pacientami, u ktorých prináša výsledok a aby prípadne neplatil za neúčinné 

technológie.  

Koncept risk-sharingových kontraktov je známy už z 90-tych rokov, keď farmaceutická spoločnosť 

Merck prisľúbila vrátiť plátcom a pacientom náklady na liečbu simvastatinom ak liečba týmto liekom v 

kombinácii s dietou nepovedú k zníženiu hladiny cholesterolu na cieľovu úroveň**.  Od tej doby bolo 

napriek zložitosti implementácie vo svete zrealizovaných niekoľko risk-sharingových kontraktov s 

rôznou úspešnosťou – viď tabuľka, v ktorej sú zoradené vybrané príklady v poradí od najmenej 

komplikovaných na implementáciu. 

 

Poučenie z kontraktu k skleróze multiplex 

Pozrime sa detailnejšie na posledný zo spomenutých kontraktov k skleróze multiplex. Tento kontrakt 

uzavrel NHS so 4 výrobcami betainterferónov v r. 2003 po tom ako NICE v r. 2002 zamietol úhradu 

týchto liekov z dôvodu nesplnenia podmienky nákladovej efektívnosti. Výrobcovia sa dohodli s NHS na 

dočasnom zahrnutí liekov do úhrady so zľavou, ktorá môže byť znížená až na prah nákladovej 

efektívnosti (£36.000/ QALY) pokiaľ lieky nepreukážu účinnosť väčšiu o 20% u meraného parametra 

ako u kontrolnej vzorky. Tento kontrakt sprevádza niekoľko problémov, ktoré môžu poslúžiť ako 

poučenie pre to, ako nedizajnovať kontrakty na zdieľanie rizika: 
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1. Definícia kontrolnej skupiny: NHS sa dohodlo s výrobcami na realizácií 10 ročnej štúdie, do 

ktorej malo byť zahrnutých 5 až 7 tisíc pacientov s exacerbáciami v dôsledku sklerózy 

multiplex. Pacienti boli zaraďovaní na základe kritérií definovanými Asociáciou britských 

neurológov po posúdení vyškolenými neurológmi. Napriek tomu, že 20% potenciálnych 

pacientov sa do liečby nezapojilo, vzhľadom na závažnosť ochorenia sa považovalo za 

neetické realizovať randomizovanú štúdiu. Po diskusiách v riadiacom výbore bola za kontrolnú 

skupinu vybraná skupina 1043 kanadských pacientoch liečených v rokoch 1972 až 1984; 

2. Parameter pre hodnotenie: Za parameter merania prínosu liečby bolo zvolené „rozšírené skóre 

stavu postihnutia – EDSS“, ktoré bolo použité pri hodnotení nákladovej efektívnosti zo strany 

NICE. Tento parameter bol opäť prediskutovaný riadiacim výborom štúdie a prijatý ešte pred 

uzavretím kontraktu. Pri realizácii prvého hodnotenia bol v liečenej skupine namerané EDSS o 

113% horšie ako v kontrolnej skupine. V rámci zhodnotenia niekoľko autorov poukázalo na to, 

že liečbu je napriek tomu možné považovať za účinnú, pretože bol u liečených pacientov 

nameraný menší počet exacerbácií. Táto skupina hodnotiteľov poukazovalo na to, že použitie 

historických dát podhodnocuje možné prínosy liečby a že EDSS sa nehodí na hodnotenie. 

Naopak kritici štúdie poukazovali na to, že podľa štatistík sa miera výskytu ochorenia oproti 

historickým dátam zvýšila ale choroba sa vyskytuje v menej agresívnej podobe, takže menší 

počet exacerbácií sa nedá s istotou prisúdiť liečbe; 

3. Podmienky a vyhodnocovanie kontraktu: Veľká časť problémov pre zhodnotenie liečby bola 

pravdepodobne spôsobená dizajnom štúdie. Do projektu boli zapojené 4 rôzne lieky. V 

prípade, že sa u niektorého z pacientov javila liečba niektorým z liekov neúčinná, bol mu 

zmenený na iný liek. Pacienti boli zapojení do štúdie v rôznych štádiách choroby bez riadnej 

dokumentácie tohto štádia a skúmania u ktorej skupiny pacientov je liečba účinná. Pacienti, u 

ktorých liečba nezabrala alebo pacienti s agresívnejším progresom choroby, mali byť z liečby 

vylúčení. V skutočnosti vzhľadom na neexistenciu alternatívnej liečby mnohí z pacientov ďalej 

v liečbe pokračovali, prípadne len zmenili liek.. Až u 23% zapojených pacientov neexistovali 

data o EDSS za 2. sledovaný rok a je možné že boli z liečby vyradení bez ďalšieho 

monitorovania. Výsledky štúdie by tedy boli možne ešte horšie. Situácie ešte skomplikovalo, že 

v priebehu štúdie došlo k rozšíreniu kritérií pre indikáciu liečby zo strany Asociácie britských 

neurológov. 

Vzhľadom na uvedené obmedzenia štúdie NHS dospelo k záveru, že by bolo predčasné v 

tomto štádiu štúdie rozhodovať o účinnosti alebo neúčinnosti a teda zmeny ceny liekov bez 

ďalších analýz. Napriek pôvodnej dohode v kontrakte, že pokiaľ sa parameter EDSS u britských 

pacientov nebude nachádzať v pásme +/- 20% oproti  kontrolnej vzorke, bude prehodnotená 

cena na hranicu nákladovej efektívnosti - £36.000/ QALY a poskytnutá zľava, pokračuje NHS v 

úhrade za pôvodných podmienok; 

4. Riadenie projektu: Niekoľko autorov***, kritizuje aj ďalšie nedostatky štúdie ako fakt, že 

pôvodný navrhovateľ parametrov štúdie Sheffield School of Health and Related Research sa 

odmietlo zapojiť do vyhodnocovania. Ako možný dôvod bol uvádzané, že riadiaci výber štúdie 

nie je nezávislý. Podľa týchto autorov je ovládaný záujmovými združeniami pacientov so 

sklerózou multiplex, ktorí najviac kritizovali rozhodnutie NICE o nezaradení liekov do úhrady a 

výrobcami liekov, ktorí majú právo odsúhlasovať akékoľvek hodnotenia riadiaceho výboru 

pred ich zverejnením.  Sporné je aj oneskorenie v zverejnení prvého hodnotenia. Kontrakt bol 
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uzavretý v r. 2003. Prvé hodnotenie však bolo zverejnené až v roku 2009, napriek pôvodnej 

dohode, že hodnotenie bude zverejňované po každých dvoch rokoch.  

 

Tento problematický kontrakt vyvolal množstvo nevôle a „prežil“ už niekoľko ministrov zdravotníctva. 

Často je poukazované na to, že liečba betainterferónmi so spornou účinnosťou stojí 50 miliónov libier 

ročne a tieto peniaze by mohli byť použité na liečbu iných pacientov, možno účinnejšími metódami. 

Projekt vyvolal aj ďalšie náklady ale i potenciálne prínosy. Bolo zamestnaných 120 špecializovaných 

zdravotných sestier v 70 centrách pre liečbu sklerózy multiplex, ktoré stoja ďalších 6 miliónov libier 

ročne, ale zároveň zlepšili kvalitu liečby aj pre nezapojených pacientov****. V dôsledku tejto štúdie 

bolo NICE „nútené“ zaradiť do úhrady ďalší, ešte drahší liek natulizumab, pretože interferon beta je 

podľa pravidiel považovaný za „súčasný štandard liečby“ v NHS. Aké sú teda... 

 

Požiadavky  na kontrakty na zdieľanie rizika: 

1. Jasné pravidlá pre merané parametre výsledkov: Ako je vidieť z tabuľky, úspešnejšie boli 

programy, ktoré: 

a. merali jednoznačné klinické výsledky alebo uznávané biomarkery; 

b. mali jasne definovanú kontrolnú a sledovanú skupinu, u ktorej boli zdokumentované 

štádia choroby, ktorej zdravotný stav nemohol byť ovplyvnený inými komorbiditami a 

komplikácia; 

c. poskytli výsledky v kratšej dobe 1 až 2 rokov;  

2. Zavedený systém zberu a hodnotenia dát – pre realizáciu kontraktu je potrebné aby existoval 

integrovaný systém zberu a zdieľania dát, napr. ako súčasť programu managementu pre 

chronicky chorých pacientov (program Mercku a Cigny) alebo v rámci historických dát, napr. 

historické data o výskyte zlomenín u pacientov s osteoporózov následne liečených Actonelom. 

Ideálne je, vzhľadom na potrebu dôvery medzi plátcom a výrobcom, ak sa dohodnú vopred 

jasné pravidlá, napr. interval spoľahlivosti alebo spoločný tím odborníkov pre modelovanie 

výsledkov a vyhodnocovanie kontraktu; 

3. Jasné podmienky kontraktu – náklady pre realizáciu a vyhodnotenie risk-sharingových 

kontraktov sú zvyčajne ešte vyššie ako u registračných štúdií u liekov. Je potrebné si vopred 

dohodnúť nielen zdieľanie známych nákladov, ale aj rozdelenie nákladov, s ktorými sa pri 

uzavieraní dohôd nerátalo – napr. dodatočné náklady na zber dát, náklady na odmeňovanie 

poskytovateľov a pacientov za spoluprácu, náklady na predĺženie projektu. Neexistencia 

takejto dohody bola problematická u projektu Velcade (bortezomib) na liečbu viacnásobného 

myelómu, kde sa poskytovatelia sťažovali na nekompenzovanú administratívnu záťaž pri 

vyhodnocovaní účinnosti liečby a je pravdepodobné, že ich demotivácia ovplyvnila 

dokumentáciu výsledkov. Podobne u projektu sklerózy multiplex trvalo zapojenie 

požadovaného počtu 5.000 pacientov namiesto očakávaných 18 mesiacov 36 mesiacov.  

V neposlednom rade je pre vzájomnú dôveru medzi plátcami a výrobcami dôležité, aby bola 

dohoda dodržaná a realizovaná úhrada alebo úprava ceny vzhľadom na dohodnuté výsledky.  

 

Náklady na realizáciu týchto kontraktov sú nepochybne výzvou, ale ako ukazujú príklady, mnohé z 

týchto kontraktov boli prínosné a umožnili úhradu liečby, ktorá by bez ich existencie nebola dostupná. 

Taktiež tieto kontrakty umožňujú získavanie ďalších informácií o potenciálnych prínosoch liečby (v 
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rámci registračných štúdií nemusia byť zachytené málo frekventné ale zásadné udalosti, ktorým sa 

podarí novou liečbou zabrániť, alebo rôzne štandardy liečenia pacientov, ktoré sú bežné v klinickej 

praxi)  alebo k identifikácii vhodnej cieľovej podskupiny pacientov pre hodnotenú liečbu alebo . Tieto 

kontrakty sú samozrejme zaujímavejšie pre drahé inovatívne liečby, u ktorých neexistuje alternatíva a 

teda ani potenciálny free-rider, ktorý by mohol benefitovať bezplatne s výsledkov takejto štúdie. 

Naopak odsúhlasenie dočasnej úhrady s cieľom preveriť účinnosť liečby je vnímané ako potenciálne 

rizikové zo strany plátcov. Namieste je obava, že dočasná úhrada by sa pod tlakom verejnej mienky 

mohla stať trvalou i napriek pochybnostiam o účinnosti liečby.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*
 de Pouvourville: Risk-sharing agreements for innovative drugs-A new solution to old problems?, Eur J Health Econ 2006 · 

7:155–157  

**Carlson JJ, Garrison LP Jr., Sullivan SD. Paying for outcomes: innovative coverage and reimbursement schemes for 

pharmaceuticals. J Manag Care Pharm. 2009;15(8): 683–7. 

***Raftery, J.: Multiple sclerosis risk sharing scheme: a costly failure,BMJ 2010 

***McGabe, Ch. et al: Continuing the multiple sclerosis risk sharing scheme is unjustified, BMJ 2010;  

****Boggild et al: Multiple sclerosis risk sharing scheme: two year results of clinical cohort study with historical comparator, BMJ 

2009 
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Snížení rizika při úhradě nových léčebných 

přípravků 
Pavel Hroboň, Advance Healthcare Management Consulting | 2. 7. 2014 

 

Nejistota ohrožuje všechny účastníky trhu 

Uvedení nových léčebných přípravků na trh byla vždy riziková záležitost. V průběhu samotného 

výzkumu se do fáze klinického testování dostane jen zlomek původně vybraných látek. Přesto i u nich 

zůstává vysoké riziko neúspěšnosti ve fázi III klinické zkoušky a při následném uvedení na trh.  

Úspěch uvedení na trh (tzv. market access – viz schéma) donedávna závisel vedle samotného přínosu 

nové látky zejména na marketingových schopnostech jejího výrobce. V posledních letech je ale třeba 

vedle získání registrace (tedy potvrzení účinnosti a bezpečnosti léku) úspěšně projít i hodnocením 

efektivity, případně nákladové efektivity nového preparátu ve srovnání se současným standardem 

léčby a dohodnout se na ceně či úhradě nového přípravku. Ani splnění těchto centrálních podmínek 

ale často nezaručuje prodeje nového léku. S pokračující decentralizací zdravotnictví v mnoha 

evropských zemích je třeba dohodnout se s konkrétními plátci a poskytovateli v regionech. V tomto 

ohledu není výjimkou ani Česká republika. Vysoce inovativní přípravky jsou obvykle zařazeny do 

kategorie tzv. centrových léků, které není možno předepisovat na recept. Jsou hrazeny zdravotními 

pojišťovnami přímo poskytovatelům, obvykle ve formě předem stanoveného rozpočtu, jehož výše je 

určena nebo alespoň ovlivněna úhradovou vyhláškou. K reálnému používání nového léku je tedy třeba 

dosáhnout alokace části existujícího rozpočtu, ideálně navýšení rozpočtu ze strany zdravotní 

pojišťovny. 

 

Schéma market access 
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Vývoj nových léčivých přípravků je nesmírně finančně náročný proces. Průměrné náklady na jednoho 

pacienta ve fázi III klinického zkoušení jsou odhadovány na 35 000 euro. Počty zúčastněných pacientů 

se přitom obvykle měří v tisících. Vývoj nového léku je tedy pro farmaceutickou firmu obrovským 

rizikem. Nejvíce bolí (a největší ztráty působí) právě neúspěch v oblasti uvedení přípravku na trh.  

Vysokému riziku ale nejsou vystaveni jen výrobci léků. Nejistota se týká i plátců a poskytovatelů. 

Podmínky na trhu s léčivy se rychle mění, na trh přicházejí nová léčiva, jiná ztrácejí patentovou ochranu 

nebo jsou nahrazována účinnějšími výrobky. Plátci a poskytovatelé přitom potřebují plánovat své 

výdaje a alokovat je na jednotlivé skupiny pojištěnců a pacientů. Navíc, u řady léků je možné o jejich 

reálné účinnosti rozhodnout až delší dobu po uvedení na trh (a určení úhrady) na základě dat z reálné 

klinické praxe. Jakmile jsou ovšem pacienti novým, byť jen marginálně účinným, přípravkem léčeni, je 

nesmírně těžké lék přestat hradit. Bližší poznání tohoto faktu nás brzy čeká vzhledem k ukončení 

dočasné úhrady několika léků z kategorie VILP (vysoce inovativní léčivý prostředek dle zákona č. 

48/1997 o veřejném zdravotním pojištění). Snížení nejistoty je tedy v zájmu všech významných skupin 

pohybujících se na trhu s léčivými přípravky, včetně pacientů.  

 

Možnosti snížení rizika 

Riziko spojené s uváděním léků na trh samozřejmě nelze zlikvidovat. Jeho řízení je podstatou práce 

inovativních farmaceutických firem, ať už jde o rozhodnutí, na kterou terapeutickou oblast se ve 

výzkumu a vývoji zaměřit, o sofistikované systémy určující, které více či méně nadějné látky budou 

pokračovat a u kterých bude vývoj zastaven, o design klinických studií nebo o marketingové strategie. 

Omezím se proto na poznámku o možnostech snížení komponenty rizika, která se vynořila poměrně 

nedávno a která je spjata se zhodnocením klinické či nákladové efektivity a s následným stanovením 

ceny a/nebo úhrady.  

Agentury zabývající se hodnocením zdravotnických technologií (HTA – health technology assessment) 

začaly v posledních letech nabízet konzultace týkající se designu klinických studií, obvykle fáze III. 

Hlavním cílem takové konzultace je zjistit, zda HTA agentura získá z registrační studie dostatek údajů 

pro své hodnocení. Regulátoři hodnotící bezpečnost léku a jeho účinnost, tedy na evropské úrovni 

European Medicines Agency a na úrovni České republiky SÚKL, nabízejí podobné „časné konzultace“ 

už dávno. V současné době je dokonce možné vybrat si mezi individuálními konzultacemi s 

jednotlivými národními HTA agenturami a spojenou konzultací ze strany European Medicines Agency a 

několika HTA agentur. 

Nástroje snižující riziko nebo alespoň zvyšující prediktabilitu na straně plátců a poskytovatelů (a do 

různé míry také na straně výrobců) zahrnují: 

 Včasné informování o chystaném vstupu nových přípravků na trh (tzv. horizon scanning); 

 Smlouvy zajišťující sdílení rizika v případě jednotlivých léčivých přípravků, kterým jsou 

věnovány specializované články v tomto newsletteru (Risk sharing kontrakty a Skúsenosti s 

kontraktami na zdieľanie rizika); 

 Široce postavené dohody mezi výrobci a vládou nebo plátci.  

 

 



A1 2014 | ADVANCE NEWSLETTER 12 

 

    

  

E  studium@advanceinstitute.cz 

E  office@advanceconsulting.cz 

T   +420 720 657 115 

A  Na  Zlatnici 7, 147 00  Praha 4 

www.advanceinstitute.cz 

www.advanceconsulting.cz 

 

Horizon scanning 

Horizon scanning, tedy mapování „horizontu“ za účelem identifikace nových léčivých přípravků, je v 

zahraničí poměrně běžnou záležitostí využívanou HTA agenturami, plátci, vládami, ale i poskytovateli.  

Pravděpodobně nejpropracovanější systém horizon scanning má Velká Británie. Univerzita v 

Birminghamu provozuje oficiální Horizon Scanning Center, který čerpá údaje zejména z databáze 

Pharma Scan spravované NICE (National Institute for Clinical Excellence), tedy HTA agenturou. Údaje 

do Pharma Scan předávají farmaceutické firmy na základě dobrovolného rozhodnutí. Předávání údajů 

do databáze je také součástí široké smlouvy mezi průmyslem a vládou nazývané Pharmaceutical Price 

Regulation Scheme (PPRS) – viz níže. Firmy aktualizují údaje jednou za měsíc. První informace o novém 

přípravku se objeví 3 roky před uvedením na trh nebo při zahájení fáze III klinického výzkumu. 

Informace v databázi podléhají obchodnímu tajemství. Přístup k informacím v databázi mají pouze HTA 

agentury na území Velké Británie a další vládní instituce zabývající se lékovou politikou. Firmy mají 

přístup pouze k informacím týkajícím se jejich vlastních výrobků. 

Z hlediska České republiky je proto zajímavější mezinárodní spolupráce v oblasti horizon scanning – 

The International Information Network on New and Emerging Health Technologies, známý pod 

zkratkou EuroScan. Členy jsou nejen evropské státy, ale i Izrael, Kanada, Austrálie a Nový Zéland. 

Měsíční poplatek za členství je 3 000 euro. Bezplatné informace je možno získat pomocí speciálního 

vyhledávače pro zprávy, které byly zveřejněny na webech jednotlivých členských agentur. Není pochyb 

o tom, že podobné informace by se hodily i plátcům, poskytovatelům a regulátorům v ČR. Velmi 

pravděpodobně je také některé instituce již dnes alespoň částečně využívají. Komplexní a systematická 

práce s těmito informacemi by patřila do rukou agentury zabývající se hodnocením zdravotnických 

technologií – to bychom ale museli v ČR takovou organizaci mít.  

 

 

Dohody mezi výrobci a vládou nebo plátci – příklad PPRS 

Nejznámějším vzorem takové dohody je zřejmě Pharmaceutical Price Regulation Scheme (PPRS) ve 

Velké Británii. Jde o dohodu mezi asociací výrobců a vládou, zcela konkrétně mezi ABPI (Association of 

British Pharmaceutical Industry sdružující výrobce inovativních léčiv) a ministerstvem zdravotnictví. 

Dohoda získala své jméno a tradici díky tomu, že Británie historicky neregulovala cenu jednotlivých 

léčivých přípravků, ale ziskovost firem v oblasti prodejů na anglickém trhu. Část týkající se regulace 

ziskovosti je v dohodě stále obsazena, výše cen je tedy určována firmami, ve skutečnosti ji ale reguluje 

metodika hodnocení a hranice nákladové efektivity zkoumané NICE. Firmy nicméně mají možnost 

nabídnout neveřejnou slevu nebo dohodu o sdílení rizika, která sníží výsledný poměr nákladů ke 

klinickým benefitům a umožní jim tak získat doporučení NICE, které by při ceníkové ceně 

pravděpodobně nedosáhly. 

PPRS je uzavírána na 5 let, poslední verze platí od začátku roku 2014. Vedle regulace ziskovosti firem, 

povinnosti předávat údaje do databáze Pharma Scan a principů hodnocení nákladové efektivity ze 

strany NICE obsahuje také maximální nárůst výdajů na léčivé přípravky produkované zúčastněnými 

firmami, který je stanoven na 0% pro léta 2014 a 2015, pro další léta potom na 1,8%. Při překročení 

tohoto nárůstu odvádějí firmy účastnící se dohody zpětnou platbu státu. Její výše pro rok 2014 je 

odhadnuta na 3,74% výdajů na léky na recept, v příštích letech bude určena podle vývoje na trhu.  
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Potřeba zvýšení prediktability je společná všem hlavním skupinám na trhu s léčivy i u nás. Je ale 

otázkou, zda se v České republice někdy dopracujeme k podobným dohodám. V současné době se 

zdají být vyloučené z důvodu nejednotnosti průmyslu a nedůvěře mezi výrobci, plátci a vládou. 

Otázkou je také, zda v dnešní atmosféře nedůvěry a podezřívavosti by podobnou dohodu, byť 

rozsahem omezenou, dokázala vláda nebo plátci politicky obhájit.  

Jako aktuálnější se tedy jeví kroky směrem k vybudování (s výjimkou aktivity SÚKL v posledních 2 

letech) zatím chybějícího transparentního a respektovaného systému hodnocení zdravotnických 

technologií a k umožnění zpětných plateb výrobců zdravotním pojišťovnám. Legalizace zpětných 

plateb nebo podobný nástroj snižování reálných cen při zachování vyšší úrovně oficiálních cen by byl 

pro Českou republiku mnohem přínosnější než snahy o otevřené cenové soutěže. 
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Výsledky hodnocení vybraných léčiv 
Blanka Weyskrabová a Pavel Hroboň, Advance Healthcare Management Consulting | 2. 7. 2014 

 

V rámci hlavního tématu tohoto newsletteru, kterým je léková politika, jsme se podívali na výsledky 

hodnocení vybraných léčiv ze strany následujících národních agentur: 

 SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv) v České republice; 

 Kategorizační komise při slovenském ministerstvu zdravotnictví; 

 Polské agentury pro hodnocení zdravotnických technologií (AhtaPol); 

 NICE (National Institute of Clinical Excellence) ve Velké Británii; 

 SMC (Scottish Medical Consortium); 

 GBA (Gemeinsamer Bundesausschuss) v Německu; 

 HAS (Haute Authorite de Sante) ve Francii.  

 

Činnost jednotlivých agentur se od sebe liší nejen v detailech metodiky, ale i v jejich úkolu. V Německu 

a ve Francii jde o zhodnocení přínosu nového léčivého přípravku oproti stávajícímu standardu péče. 

Následuje jednání o ceně, které se odehrává s jinou institucí (vládní agentura CEPS ve Francii a 

asociace zdravotních pojišťoven v Německu) a které je samozřejmě do značné míry založené na 

výsledku hodnocení přínosu. Vskutku inovativní léky tedy mají přiznanou vyšší cenu (a úhradu), léky 

považované za méně přínosné jsou podrobeny tvrdšímu cenovému tlaku.  

Ve Velké Británii NICE rozhoduje, zda doporučí léčivo k používání na základě jeho nákladové efektivity. 

Cena navržená výrobcem (případně snížená o neveřejnou slevu) tedy slouží jako podklad k výpočtu 

nákladové efektivity. 

Kategorizační komise na Slovensku a AhtaPol také pracují s nákladovou efektivitou. Český SÚKL začal s 

kritériem nákladové efektivity pracovat na začátku roku 2013. 

Výsledky činnosti jednotlivých agentur jsme srovnávali u léků, které byly doporučeny spolupracujícími 

kliniky jako zajímavé příklady léčiv, které mají potenciál změnit standard péče u dané rozšířené nemoci 

(Zytiga u karcinomu prostaty), jedná se o zásadní inovaci v mechanismu účinku (Avastin) či o lék, který 

je v dané indikaci jedinou možností (Halaven, Yervoy). Druhá skupina léků (Benlysta, Xyrem, Jakavi a 

Vidaza) byla vybrána dle doby jejich hodnocení ze strany SÚKL – jde o léčivé přípravky hodnocené ze 

strany SÚKL poté, co začal explicitně používat kritérium nákladové efektivity. 
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Na základě našeho, zajisté statisticky nereprezentativního, přehledu lze říci, že dostupnost inovativních 

léčiv v ČR je na úrovni významně bohatších zemí západní Evropy, v porovnání s některými z nich (Velká 

Británie) i vyšší. Toto tvrzení neplatí pro jiné středoevropské země. 

Zároveň se zdá, že uplatnění kritéria nákladové efektivity vedlo nebo přinejmenším může vést ke 

změnám ve výsledcích hodnocení prováděných SÚKL. Na potvrzení tohoto trendu a další postup SÚKL 

po provedených hlubokých personálních změnách si ale budeme muset počkat. 

 

ČR Slovensko Polsko Německo
Anglie a 

Wales
Skotsko Francie

Název Indikace SÚKL
Kategorizační 

komise MZ
Ahtapol G-BA/IQWiG NICE SMC HAS

kastračně 

refrakterní 

karcinom 

prostaty,

II. linie

Hrazen 

(květen 2013 )
Nehrazen

Hrazen, v 

omezeném 

rozsahu

2. nejvyšší přínos  (5 stupňů), 

střední průkaznost evidence 

Přijatý pro úhradu 

v rámci NHS

Přijatý pro 

úhradu v rámci 

NHS

Mírný dodatečný 

přínos ( ASMR III)

dtto, 

I. linie

Zatím ne(vy)hodnocen

Žádost 

pravděpodobně 

nepodána

Zatím 

ne(vy)hodnocen
2. nejvyšší přínos  (5 stupňů), 

střední průkaznost evidence 

Hodnocení 

pozastaveno 

(nedostatek 

evidence)

Nedoporučen 

pro úhradu v 

rámci NHS 

Nízký dodatečný 

přínos (ASMR IV)

kolorektální 

karcinom, 

II. linie

Hrazen (bez uvedení 

linie)

Hrazen (nutný 

souhlas ZP)

Hrazen, v 

omezeném 

rozsahu

Nehodnocen G-BA
Nedoporučen pro 

úhradu v rámci 

NHS 

Nedoporučen 

pro úhradu v 

rámci NHS 

Nízký dodatečný 
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Legislativní novinky (únor 2014 – zač. června 

2014) 
Lenka Novotná, Oborová Zdravotní pojišťovna| 2. 7. 2014 

Přinášíme Vám základní přehled legislativního vývoje v českém zdravotnictví od 

února do začátku června 2014. Začátkem tohoto období došlo ke střídání na pozici 

ministra zdravotnictví, což předznamenalo i další personální změny na klíčových 

místech v resortu zdravotnictví. Ministr Svatopluk Němeček se věnuje zejména 

problematice financování veřejného zdravotního pojištění a navrhuje celou řadu 

opatření, která mají směřovat ke zvýšení transparentnosti a efektivnosti celého 

systému. Hodnocení těchto návrhů se věnujeme v samostatném článku. 

 

16. 6. 2014 ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček jmenoval ředitelem Státního ústavu pro 

kontrolu léčiv (SÚKL) Zdeňka Blahutu, který byl pověřen dočasným řízením SÚKLu od 10. 2. 2014, kdy 

byl z funkce ředitele odvolán Pavel Březovský. Důvodem jeho odvolání byla nespokojenost ministra 

zdravotnictví se způsobem řízení SÚKLu, zejména v oblasti cenové a úhradové regulace, nedostatky v 

dozorových činnostech a nedostatečná kontrola nakládání s veřejnými prostředky.  

 

10. 6. 2014 byla zahájena 10. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na 17. 6. 2014 je 

plánováno projednání sněmovního tisku 126 navrženého skupinou poslanců KSČM dne 18. 2. 2014. 

Tento návrh ruší všechny regulační poplatky a zavádí jednotný limit 2500 Kč na doplatky na léky. Vláda 

s tímto návrhem dne 18. 3. 2014 vyslovila nesouhlas, mimo jiné z důvodu, že sama připravuje obdobný 

návrh s některými odlišnostmi. Vládní návrh novely zákona č. 48/1997 Sb. ruší regulační poplatky 

s výjimkou 90 Kč za pohotovost. Limit na doplatky na léky je ponechán ve stávající výši (5000 Kč resp. 

2500 Kč). Dne 29. 5. 2014 uplynula lhůta pro podávání připomínek v meziresortním připomínkovém 

řízení. O vypořádání připomínek ani o předpokládaném termínu předložení materiálu vládě zatím 

nejsou dostupné informace. Účinnost novely je plánována k 1. 1. 2015. 

 

5. 6. 2014 prezident republiky podepsal novelu zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné 

zdravotní pojištění, a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (sněmovní tisk 174, resp. 

senátní tisk 278). Novela s účinností od 1. 7. 2014 způsobí: 

 zvýšení vyměřovacího základu pro platbu za pojištěnce, za které je plátcem pojistného stát, 

z 5 829 Kč na 6 259 Kč (tj. o 430 Kč), a tedy platba státu za jednoho státního pojištěnce vzroste 

z dosavadních 787 Kč na 845 Kč (tj. o 58 Kč); 

 kompenzaci poskytovatelů lůžkové péče za výpadek regulačních poplatků za den 

hospitalizace. Kompenzaci poskytnou zdravotní pojišťovny ve výši 100 Kč za každý den 

hospitalizace svých pojištěnců. V průběhu roku 2014 bude kompenzace placena zálohově 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=174
http://senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?cid=pssenat_historie.pHistorieTisku.list&forEach.action=detail&forEach.value=s3519


A1 2014 | ADVANCE NEWSLETTER 17 

 

    

  

E  studium@advanceinstitute.cz 

E  office@advanceconsulting.cz 

T   +420 720 657 115 

A  Na  Zlatnici 7, 147 00  Praha 4 

www.advanceinstitute.cz 

www.advanceconsulting.cz 

 

(první sedminásobná záloha najednou za leden-červenec, dále pak měsíční zálohy), přičemž 

výše měsíční zálohy bude činit 1/12 z úhrnu poskytovatelem vybraných regulačních poplatků 

v roce 2013. Vyúčtování záloh bude provedeno do 30. 6. 2015 podle skutečného počtu 

ošetřovacích dnů v roce 2014 vykázaných do 31. 3. 2015. 

K návrhu novely nebylo konáno připomínkové řízení (vláda udělila ministru zdravotnictví výjimku) a i 

Parlamentem prošel zákon velmi rychle, neboť Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona 

souhlas už v prvním čtení. Nikdo tak v průběhu projednávání zákona neupozornil na nepřesnou 

formulaci, která způsobuje, že předmětem kompenzace budou i stokoruny, které by hospitalizovaní 

pojištěnci vůbec neuhradili, neboť byli od placení regulačních poplatků osvobozeni. To společně 

s faktem, že plošná neexistence povinnosti hradit regulační poplatky již od 1. 1. 2014 znatelně 

prodlužuje průměrnou délku hospitalizace, bude znamenat, že zdravotní pojišťovny za kompenzaci 

pravděpodobně vydají mnohem více prostředků, než kolik činil úhrn vybraných hospitalizačních 

regulačních poplatků v minulém roce. 

 

2. 6. 2014 se zástupci vlády, zaměstnanců a zaměstnavatelů na zasedání Plenární schůze Rady 

hospodářské a sociální dohody ČR dohodli na zvýšení minimální mzdy na 9 000 Kč s účinností od 1. 1. 

2015. Toto opatření ještě musí projednat vláda. Zvýšením minimální mzdy dojde zároveň ke zvýšení 

pojistného na veřejné zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů a u zaměstnanců, u nichž se 

uplatňuje minimální vyměřovací základ. 

 

22. 5. 2014 vydal Obchodní soud v Londýně ve sporu mezi Diag Human SE a Českou republikou 

rozsudek, kterým zamítl veškeré uplatněné nároky Diag Human SE a vyhověl žádosti České republiky o 

zrušení soudního příkazu téhož soudu z roku 2011, nařizujícího na základě žádosti Diag Human SE 

exekuci rozhodčího nálezu ze dne 4. 8. 2008, vydaného v letité arbitráži mezi Diag Human SE a Českou 

republikou. Anglický soud je tak po soudech rakouských, švýcarských a francouzských dalším 

zahraničním soudem, před kterým Česká republika ve sporu s Diag Human SE uspěla. 

 

21. 5. 2014 vláda ČR projednala zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven, které informují o 

jejich hospodaření a předpokládaném vývoji systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2014.  

Celkové příjmy systému veřejného zdravotního pojištění jsou na letošní rok naplánovány ve výši 237,2 

miliardy, výdaje by měly dosáhnout 239,4 miliardy a ztráta přibližně 2,2 miliardy. Všeobecná zdravotní 

pojišťovna počítá s kladným výsledkem hospodaření ve výši 0,7 miliardy, ostatní pojišťovny se 

záporným, který budou sanovat z rezerv.  

Příjmy z vlastního výběru pojistného budou letos činit 175 miliard Kč (meziroční nárůst o 2,2 %), příjmy 

ze státního rozpočtu za osoby, za které je plátcem pojistného stát, a které tvoří přibližně 25 % z 

celkových příjmů systému, jsou podle zdravotně pojistných plánů  plánovány ve výši 59,3 miliardy Kč. 

Ostatní příjmy systému ve výši 2,3 miliardy tvoří sankční příjmy (penále, pokuty atd.), a podobně jako 

příjmy od zahraničních pojišťoven a ministerstva obrany, a příjmy ze zdaňovaných činností (dohromady 

asi 0,6 miliardy), mají v celkovém objemu zanedbatelný význam.  

Výdaje ve výši téměř 240 miliard Kč představují meziroční nárůst o 4 %. Z toho výdaje na zdravotní 

služby jsou plánovány ve výši 230,6 miliardy korun, provozní výdaje budou 7,1 miliardy a výdaje na 

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/tripartita-se-shodla-na-zvyseni-minimalni-mzdy-o-500-korun-od-1--ledna-2015-119389/
https://apps.odok.cz/djv-agenda?p_p_id=agenda_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAttachment&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_agenda_WAR_odokkpl_attachmentPid=VPRA9KH9W6XQ
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investice se plánují ve výši cca 1,2 miliardy. Půl miliardy korun ve výdajích tvoří zálohy za cizince a 

specifické fondy VoZP ČR. Po přepočtu vychází letošní výdaje na jednoho pojištěnce na 23 045 Kč.  

Pojišťovny k 1. lednu 2014 evidovaly celkem 10,4 milionu pojištěnců. Nejvíce z nich, 5,96 milionu 

(57,3%), registrovala VZP ČR. Plánovaný stav pohledávek veřejného zdravotního pojištění bude k 31. 

12. 2014 činit 36,2 miliardy, z  toho pohledávky za plátci pojistného jsou ve výši 31 miliard Kč (85,6%). 

Plánovaný stav závazků veřejného zdravotního pojištění bude ke stejnému datu činit 36,6 miliardy. V 

tomto objemu finančních prostředků jsou závazky vůči poskytovatelům zdravotních služeb částku 35,6 

miliardy, tj. 97,3 %, z nichž závazky po lhůtě splatnosti jsou pouze u VZP ČR ve výši 1,4 miliardy. Stav 

peněžních zůstatků na bankovních účtech zdravotních pojišťoven je plánován ve výši 8,9 miliardy 

korun. 

 

15. 5. 2014 Koalice soukromých lékařů opakovaně vyjádřila nesouhlas se zveřejňováním smluv mezi 

poskytovateli a zdravotními pojišťovnami bez souhlasu obou smluvních stran. Ministr zdravotnictví 

Svatopluk Němeček vyjádřil překvapení a apeloval na zdravotní pojišťovny, aby smlouvy zveřejnily i 

bez souhlasu poskytovatelů, čemuž podle právního názoru Ministerstva zdravotnictví prý nic nebrání. 

 

29. 4. 2014 založilo Ministerstvo zdravotnictví Komisi po protonovou terapii, jejímž úkolem je 

zpracovat a ministru zdravotnictví předložit návrh doporučení postupu v oblasti indikací a úhrady 

protonové terapie v České republice. Doporučený postup bude obsahovat především seznam indikací, 

které jsou vhodné k protonové léčbě a návrh způsobu úhrady protonové léčby s důrazem na princip 

maximálního léčebného efektu a účelného vynakládání veřejných prostředků. Předsedou Komise je za 

Ministerstvo zdravotnictví náměstek pro zdravotní pojištění Tom Philipp. Své zástupce nominují dále 

VZP, Svaz zdravotních pojišťoven, ČLK a ČSL JEP. Komise by měla poprvé zasednout během května. 

 

28. 4. 2014 Dne 28. 4. 2014 vláda schválila materiál „Návrh systémových změn v oblasti veřejného 

zdravotního pojištění s cílem zvýšit efektivitu a transparentnost systému v.z.p.“ předložený ministrem 

zdravotnictví. Jde o návrh 19 opatření rozdělených do tří oblastí, přičemž u každého opatření je 

zároveň uveden termín jeho plánované realizace ze strany Ministerstva zdravotnictví. Materiálu se 

věnujeme v samostatném článku (19 opatření Ministerstva zdravotnictví ke zvýšení efektivnosti a 

transparentnosti veřejného zdravotního pojištění). 

 

25. 4. 2014 byl ve Sbírce zákonů publikován nález Ústavního soudu ze dne 25. března 2014 sp. zn. Pl. 

ÚS 43/13, který uplynutím dne 31. 12. 2014 ruší vyhlášku č. 267/2012 Sb., o stanovení indikačního 

seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro dospělé, děti a dorost. Důvodem je, že podle 

Ústavního soudu vyhláška nepřiměřeně omezuje ústavou zaručené právo na bezplatnou zdravotní péči, 

přičemž toto právo může omezit pouze zákon. Vykonatelnost nálezu byla odložena na konec roku 

2014 z toho důvodu, aby zákonodárce měl prostor připravit novou právní úpravu. Pro přípravu nové 

právní úpravy je příslušné Ministerstvo zdravotnictví. V připomínkovém řízení se v této souvislosti 

prozatím neobjevil žádný materiál, a to přesto, že už 21. 2. 2014 premiér Bohuslav Sobotka s ministrem 

zdravotnictví Svatoplukem Němečkem společně představili plán vlády pro záchranu českého lázeňství, 

kdy deklarovali, že pomoc českým lázním je jedním z hlavních závazků nového kabinetu pro oblast 

zdravotnictví, a že kritickou situaci chtějí vyřešit novelou indikačního seznamu.  

http://www.dent.cz/detail-novinky.php?id_polozka=477&id_strana=4
http://mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=20209&typ=application/vnd.openxmlformats-officedocument.word&nazev=Materiál.docx
http://mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=20209&typ=application/vnd.openxmlformats-officedocument.word&nazev=Materiál.docx
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6632
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6632
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22. 4. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 60/2014 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 48/1997 Sb., o 

veřejném zdravotním pojištění. Tato novela má za cíl implementovat Směrnici Evropského Parlamentu 

a Rady č. 24/2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči. Pro zdravotní pojišťovny 

to mj. znamená, že nadále jsou povinny rozhodovat o nárocích pojištěnců s přeshraničním prvkem ve 

správním řízení. Konkrétně půjde o požadavky pojištěnců na refundaci péče již poskytnuté v zahraničí a 

o požadavky na udělení předchozího souhlasu s vycestováním za péčí.  

 

10. 4. 2014 bylo podepsáno Memorandum ministra zdravotnictví ČR, Všeobecné zdravotní 

pojišťovny ČR a Svazu zdravotních pojišťoven ohledně úsporných opatření při pořizování nákladných 

přístrojových zdravotnických prostředků. Všechny vyjmenované subjekty se memorandem zavázaly 

postupovat v souladu s doporučeními přístrojové komise. Úkolem této komise, zřízené ministrem 

zdravotnictví Svatoplukem Němečkem, je zvýšit efektivitu a transparentnost nákupů ve zdravotnictví a 

posuzovat rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků. 

 

25. 2. 2014 informovalo Ministerstvo zdravotnictví, že od března 2014 bude realizována druhá část 

projektu „SYSTÉM PODPORY PREVENCE VYBRANÝCH NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ V ČR – 

SCREENINGOVÉ PROGRAMY“ ve formě celorepublikové informační kampaně zaměřené na širokou 

veřejnost s cílem zajistit větší účast na preventivních vyšetřeních a podpořit aktivní přístup občanů k 

péči o vlastní zdraví. V lednu 2014 byla zahájena první část projektu, kdy jsou na preventivní vyšetření 

postupně adresně zváni klienti všech zdravotních pojišťoven dle stanovených cílových skupin. Projekt 

připravilo Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami. 

 

3. 2. 2014 Nový ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček hned po svém nástupu do funkce obměnil 

vedení resortu zdravotnictví  na úrovni náměstků. Na funkci náměstka pro legislativu a právo 

rezignoval Mgr. Martin Plíšek, novou náměstkyní je JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. Z postu 

náměstka pro zdravotní péči byl odvolán MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. a jeho místo zaujme prof. 

MUDr. Josef Vymazal, DrSc. Náměstkem pro zdravotní pojištění se po odvolání Ing. Heleny Rögnerové 

stal MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA. Na ministerstvu nadále zůstávají náměstek pro ekonomiku Ing. 

Petr Salák a náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienik ČR MUDr. Vladimír 

Valenta, Ph.D. 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6624
http://mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=20040&typ=application/pdf&nazev=Memorandum.pdf


A1 2014 | ADVANCE NEWSLETTER 20 

 

    

  

E  studium@advanceinstitute.cz 

E  office@advanceconsulting.cz 

T   +420 720 657 115 

A  Na  Zlatnici 7, 147 00  Praha 4 

www.advanceinstitute.cz 

www.advanceconsulting.cz 

 

19 opatření Ministerstva zdravotnictví ke 

zvýšení efektivnosti a transparentnosti 

veřejného zdravotního pojištění 
Lenka Novotná, Oborová Zdravotní pojišťovna a Pavel Hroboň, Advance Healthcare Management 

Consulting | 2. 7. 2014 

NÁVRH SYSTÉMOVÝCH ZMĚN V OBLASTI VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ S 

CÍLEM ZVÝŠIT EFEKTIVITU A TRANSPARENTNOST SYSTÉMU VEŘEJNÉHO 

ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. 

 

I. Oblast zdravotního pojištění 

a. Povinné zveřejňování smluv zdravotních pojišťoven 

Zdůvodnění ze strany MZ: Zdravotnictví je často kritizováno za malou transparentnost finančních toků. 

Tlakem ministra zdravotnictví se podařilo přesvědčit zdravotní pojišťovny, aby započaly proces 

zveřejňování smluv. VZP již v tomto poskytla veřejný příslib, ostatní zdravotní pojišťovny provedou 

zapracování ustanovení o zveřejňování do smluv a potom tyto smlouvy zveřejní.  

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje zakotvit povinnost zveřejňování smluv včetně úhradových dodatků 

a údajů o produkci v referenčním období s komentářem do zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné 

zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Všeobecné 

zdravotní pojišťovně“) a zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších 

zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnaneckých 

pojišťovnách“) tak, aby bylo zřejmé, za jaké výkony je placena jaká úhrada. V případě, že jsou 

s poskytovatelem zdravotních služeb ujednání individuální podmínky úhrady, je nutné, aby byly tyto 

podmínky zdůvodněny v komentáři zveřejněném spolu se smlouvou.  

 

Realizační fáze: Ministerstvo zdravotnictví již zahájilo legislativní práce pro realizaci tohoto opatření, 

které budou vládě předloženy do 30. 6. 2014.   

 

Zhodnocení: Technicky je toto opatření realizovatelné, byť znamená zveřejnění mnoha tisíc stran 

dokumentů, což s sebou na straně zdravotních pojišťoven přinese administrativní náklady. Z právního 

hlediska je situace složitější, neboť nepanuje obecná shoda na tom, zda zdravotní pojišťovny mohou 

(či jsou dokonce povinny) zveřejnit smlouvy i bez souhlasu druhé smluvní strany, nebo zda je tento 

souhlas nutnou podmínkou. Většina zdravotních pojišťoven proto oslovila své smluvní partnery 

s žádostí o souhlas, a postupně zveřejňuje ty smlouvy, kde byl souhlas poskytnut. K vyjasnění situace 

zřejmě dojde až po přijetí avizované zákonné normy. K tomu, aby bylo zveřejnění smluv vypovídající, je 

samozřejmě nutno zveřejnit nejen samotné smlouvy, ale také jejich dodatky, včetně úhradových 

dodatků a stanovených limitů jednotlivých poskytovatelů. 
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b. Snížení maximálního možného přídělu do provozního fondu zdravotních pojišťoven 

Provozní fond slouží k financování vlastního provozu zdravotních pojišťoven. Maximální možný roční 

příděl do provozního fondu zdravotních pojišťoven je upraven fondovou vyhláškou Ministerstva financí 

č. 418/2003 Sb. V roce 2013 se koeficient přídělu pohyboval u jednotlivých zdravotních pojišťoven od 

3,24 % do 3,41 %. Celkový příděl do provozních fondů všech zdravotních pojišťoven vyjádřený jako 

procento jejich celkových příjmů byl cca 3,13 %.  

Ministerstvo zdravotnictví navrhne Ministerstvu financí, aby byla tato vyhláška novelizována a případně 

byl i upraven a zjednodušen mechanismus výpočtu. Snížení podílu přídělu do provozních fondů na 

celkových příjmech o 0,3 procentního bodu by znamenalo úsporu přes 700 milionů Kč. Takto uspořené 

finanční prostředky mohou být použity na úhradu léčby pacientů.  

 

Realizační fáze: Účinnost tohoto opatření je předpokládána od 1. 1. 2015. 

 

Zhodnocení:Toto opatření je z technického i právního hlediska snadno realizovatelné. Jeví se však 

v rozporu s některými dalšími opatřeními uvedenými v tomto materiálu, kdy na jednu stranu jsou na 

zdravotní pojišťovny kladeny nové požadavky na další činnosti, a na druhou stranu jsou kráceny jejich 

provozní prostředky. 

Jde o oblíbené, mediálně líbivé opatření různých ministrů zdravotnictví, které může být pochopitelné 

jako výjimečná a dočasná záležitost v době poklesu celkových příjmů zdravotních pojišťoven. Taková 

situace ale nyní nepanuje. Rozhodně ale nejde o systémové opatření, které by vedlo ke zvýšení 

efektivity a transparentnosti. 

 

 

c. Rozšíření informační povinnosti zdravotních pojišťoven vůči Ministerstvu zdravotnictví a 

Ministerstvu financí 

Ministerstvo zdravotnictví často naráží na problém, že data potřebná pro analýzy a řízení systému 

nejsou k dispozici a neexistuje opora v zákoně pro provádění ad hoc sběru dat od zdravotních 

pojišťoven.  

Nově navrhujeme zakotvit v zákoně o Všeobecné zdravotní pojišťovně a v zákoně o zaměstnaneckých 

pojišťovnách povinnost zdravotních pojišťoven poskytovat Ministerstvu zdravotnictví a také 

Ministerstvu financí veškerá data vzniklá při činnosti zdravotních pojišťoven, o která bude zdravotní 

pojišťovna požádána nad rámec informačních povinností stanovených vyhláškou č. 362/2010 Sb., o 

způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu. Tato data budou 

používána především jako podklad pro přípravu úhradové vyhlášky a pro další analytické práce na 

rozvoji systému veřejného zdravotního pojištění a dohledu nad zdravotními pojišťovnami. Ochrana 

osobních údajů bude zajištěna tak, že z povinnosti budou vyjmuta data, z nichž by bylo možné 

identifikovat konkrétního pojištěnce. V případě nutnosti předání individuálních dat budou muset být 

data anonymizována. 

Součástí požadovaných dat budou také informace o tom, kolik do systému zdravotního pojištění 

vkládají klienti zdravotních pojišťoven a kolik z něho čerpají, a to v rozdělení podle věkových skupin: 
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děti, mládež a důchodci (státní pojištěnci), zaměstnanci, zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně 

činné a osoby bez zdanitelných příjmů. 

 

Realizační fáze: Opatření bude předloženo vládě do 30. 6. 2014 tak, aby mohlo nabýt účinnosti k 1. 1. 

2015. 

 

Zhodnocení: Bude-li řešeno legislativní změnou, pak je jistě technicky proveditelné. Nicméně opět 

naráží na bod b) v této oblasti, neboť masivní předávání dat si vyžádá úpravu informačních systémů 

zdravotních pojišťoven, což s sebou přinese nemalé náklady. Spíše než opatření umožňující chtít po 

pojišťovnách ad hoc kdykoliv jakákoliv data by efektivitě a transparentnosti přispělo jasné definovaní, 

jaká data, v jaké struktuře a kdy mají být předávána.  

 

 

d. Zákaz provádění akvizic pojištěnců prostřednictvím třetích osob 

Již dlouhou dobu upozorňují některé zdravotní pojišťovny a někteří pojištěnci na nekalé praktiky tzv. 

dealerů, kteří pro některé zdravotní pojišťovny provádějí nábor pojištěnců. Pojištěnci jsou často 

uvádění v omyl, jsou jim podávány nepravdivé informace o zániku nebo přejmenování jejich zdravotní 

pojišťovny atd. Jelikož dealeři provádějí nábor na základě smluv za úplatu, dochází k neefektivnímu 

vynakládání finančních prostředků na činnosti, které pojištěncům z hlediska jejich zdravotního stavu 

nepřinášejí žádný benefit. 

Na základě silného tlaku ministra zdravotnictví uzavřely zaměstnanecké zdravotní pojišťovny dne 6. 3. 

2014 dohodu, že se zavazují ukončit získávání pojištěnců prostřednictvím tzv. dealerů a dealerských 

společností. 

K zajištění transparentnosti přechodu pojištěnců mezi zdravotními pojišťovnami a vymahatelnosti 

takového opatření navrhne Ministerstvo zdravotnictví novou úpravu obsaženou v zákoně o Všeobecné 

zdravotní pojišťovně a v zákoně o zaměstnaneckých pojišťovnách, kterou bude výslovně zakázáno 

provádění náboru prostřednictvím třetích osob pod hrozbou sankce až 5 milionů Kč. 

Toto opatření přinese úsporu pro systém veřejného zdravotního pojištění v řádu desítek milionů Kč, 

které jsou v současné době na kontaktní akvizice pojištěnců vynakládány. Tyto prostředky budou moci 

být použity na jiné činnosti, které budou zlepšovat zdravotní stav pojištěnců.  

 

Realizační fáze: Legislativní úprava zákazu bude předložena vládě jako součást novel zákonů o 

zdravotních pojišťovnách do 30. 6. 2014 s předpokládanou účinností od 1. 1. 2015. 

 

Zhodnocení: Legislativně je toto opatření realizovatelné jen částečně. Bude-li v zákoně zakázán nábor 

pojištěnců prostřednictvím třetích osob, povede to pouze k tomu, že zdravotní pojišťovny budou 

s dealery uzavírat pracovněprávní vztahy (dohody o provedení práce) a pak se již nebude jednat o 

„třetí osobu“, a tudíž takový nábor bude legální. 
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e. Snížení přídělu do rezervního fondu o polovinu 

Dalším způsobem zvýšení disponibilních zdrojů systému veřejného zdravotního pojištění může být 

snížení povinné výše rezervního fondu.  

Zdravotní pojišťovny mají ze zákona povinnost naplňovat rezervní fond. Ten musí být naplněn alespoň 

ve výši 1,5 % průměrných výdajů základního fondu za tři poslední roky. Zdravotní pojišťovna je 

oprávněna tyto prostředky použít pouze ke krytí schodku na základním fondu a v případě pohrom a 

katastrof. 

V rámci snahy o zvýšení efektivity systému veřejného zdravotního pojištění navrhuje Ministerstvo 

zdravotnictví mobilizovat zůstatky rezervních fondů ve prospěch základních fondů zdravotního 

pojištění jednotlivých zdravotních pojišťoven tím, že se povinná výše rezervního fondu sníží z 1,5 % na 

0,75 % průměrných výdajů základního fondu zdravotního pojištění za poslední 3 roky. Tímto opatřením 

se z rezervních fondů uvolní přibližně 600 mil. Kč. Zdroje získané snížením rezervních fondů budou 

příjmem příslušné zdravotní pojišťovny a nebudou vstupovat do přerozdělování. 

 

Realizační fáze: Opatření bude součástí zákonů předkládaných vládě do 30. 6. 2014 s předpokládanou 

účinností k 1. 1. 2015. 

 

Zhodnocení: Cílem tohoto opatření rozhodně není zvýšení efektivity. Efektivitu opravdu nejde zvýšit 

tím, že se poskytovatelům pošle větší množství peněz, aniž by bylo jasné, na co mají být použity. Na 

druhou stranu je pravda, že účel a odpovídající výše prostředků na rezervních fondech nebyly nikdy 

dostatečně analyzovány. Otázka rezerv zdravotních pojišťoven by si zasloužila širší diskusi, která by 

analyzovala i dopady ekonomického cyklu na příjmy systému veřejného zdravotního pojištění. 

 

 

f. Možnost spolupráce zdravotních pojišťoven při revizní činnosti 

Revizní činnost je nedílnou součástí práce zdravotních pojišťoven. Správně vedená revizní činnost 

umožňuje kontrolovat oprávněnost vykazování zdravotních služeb a lze při ní odhalit neoprávněné 

vykazování péče, která ve skutečnosti nebyla poskytnuta. V současné době je revizní činnost pojišťoven 

řešena nedostatečně efektivním způsobem, kdy jednotlivé zdravotní pojišťovny revidují vyúčtované 

zdravotní služby jednotlivě. Zároveň v oblasti revizní činnosti dochází ke zbytečným duplicitám, kdy 

několik dní po sobě jede na velkou vzdálenost revidovat téhož lékaře několik revizních lékařů, každý 

pouze za svou zdravotní pojišťovnu. 

Ministerstvo zdravotnictví proto navrhuje novelizovat příslušné zákony v tom směru, že by zdravotním 

pojišťovnám bylo umožněno revizní činnost sdílet, realizovat společně, případně kontrahovat u jiné 

zdravotní pojišťovny. Došlo by tak k úsporám z rozsahu, snížení duplicit a zefektivnění revizní činnosti. 

Vhodné by bylo zaměřit se více i na kontroly oprávněnosti preskripce léčiv (preskripční a indikační 

omezení), kontrolu duplicit, lékových interakcí a na možnost zavést projekty racionální preskripce léčiv 

(např. antibiotik). 

Úspory při správné realizaci tohoto opatření jsou odhadovány v řádu stovek milionů Kč.  
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Realizační fáze: Do konce roku 2015 proběhne vyhodnocení funkčnosti navrženého opatření. 

Následovat bude případná právní úprava. 

 

Zhodnocení: Spolupráce zdravotních pojišťoven při revizní činnosti by mohla přinést efektivnější 

způsoby kontroly poskytovatelů zdravotních služeb, bude nicméně velmi záležet na tom, jak bude 

vypadat konkrétní právní úprava, a co vše budou zdravotní pojišťovny moci sdílet. V rámci přípravy 

této oblasti legislativy bude nutno vyřešit celou řadu detailů ohledně zpracovávání osobních údajů 

pojištěnců a přístupu revizních lékařů k těmto údajům. 

 

 

g. Zlepšení dohledu nad úhradovými mechanismy (DRG, Seznam zdravotních výkonů) 

V současné době je situace nevyhovující, jelikož správu a rozvoj systému DRG (hlavního úhradového 

mechanismu používaného v akutní lůžkové péči v České republice) spravuje Národní referenční 

centrum, zájmové sdružení právnických osob (zdravotních pojišťoven a sdružení poskytovatelů 

zdravotních služeb). Toto institucionální uspořádání nevyhovuje plně potřebě synergie mezi kultivací 

DRG jako úhradového nástroje a tvorbou úhradových vyhlášek Ministerstva zdravotnictví. Současný 

stav je velmi nedokonalý a chaotický a trpí každoročními změnami úhradových vyhlášek. Dalším 

nevyřešeným problémem je také kultivace seznamu zdravotních výkonů. 

Ministerstvo bude činit taková opatření, aby správa a rozvoj systému DRG byly podřízeny Ministerstvu 

zdravotnictví. V rámci struktury přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví by byla vytvořena 

organizace, která by měla v gesci vývoj a kultivaci úhradových a klasifikačních mechanismů ve 

zdravotnictví. Opatření je připravováno tak, aby a priori nepočítalo se zvýšením počtu funkčních míst 

ani dalšími zvýšenými požadavky na státní rozpočet.  

Toto opatření nepřinese úsporu v podobě snížení finančních prostředků směřujících do zdravotnictví, 

ale zvýší se efektivita vynakládání těchto prostředku. 

 

Realizační fáze:  v průběhu roku 2015 

 

Zhodnocení: Lze jednoznačně souhlasit s tím, že stávající systém tvorby úhradových vyhlášek je velmi 

nedokonalý, že samotný institut úhradové vyhlášky je vysoce sporný a pravděpodobně neústavní a že 

kultivace Seznamu výkonů je nedořešeným problémem. Stejně tak jednoznačně platí, že v současnosti 

používaný systém DRG v ČR trpí řadou nepřesností a metodických nedokonalostí, které nebyly 

stávajícím NRC dostatečně energicky řešeny.  

Otázkou ale je, zda převedení správy a rozvoje DRG přímo pod gesci Ministerstva zdravotnictví 

(uvažuje se o ÚZIS) je šťastným řešením. ÚZIS ani jiná organizace zřízená MZ zatím nemají potřebná 

data ani infrastrukturu k tomu, aby mohly dané činnosti provádět. Je také vhodné připomenout, že 

„ministerské“ NRC již jednou, cca před 10 lety, existovalo. Výsledkem jeho tehdejší práce ale byly pouze 

utracené desítky milionů korun za hardware a software, který nebyl později používán. Je otázkou, zda 

by ke správě a kultivaci systému NRC neměla být zřízena spíše samostatná organizace, financovaná 

z povinných příspěvků pojišťoven, případně poskytovatelů, jako je tomu v řadě zemí západní Evropy. 
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h. Zpřesnění úpravy střetu zájmů členů orgánů zdravotních pojišťoven 

Ministerstvo zdravotnictví zpracuje zpřesnění úpravy střetu zájmů pro členy orgánů zdravotních 

pojišťoven. Toto opatření, které bude provedeno novelizací zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně 

a zákona o zaměstnaneckých pojišťovnách, bude mít za cíl přesnější definici osob, které jsou ve střetu 

zájmů a zároveň budou stanoveny sankce za porušení tohoto ustanovení.  

 

Realizační fáze:  Realizace tohoto opatření se předpokládá s účinností od 1. 1. 2015.  

 

Zhodnocení: Toto opatření je velmi potřebné, neboť dnešní zákonná úprava je velmi široká a až 

zbytečně přísná, zahrnuje velké spektrum osob, které nemohou být členy orgánů zdravotních 

pojišťoven, ač by svého domnělého střetu zájmů mohli jen velmi těžko využít (např. jde-li o osobu 

blízkou k osobě, která je řadovým zaměstnancem právnické osoby, která je dodavatelem zboží či 

služeb zdravotní pojišťovně). Zároveň dnes zákon nestanoví žádné sankce. Navržený záměr novely je 

proto na místě uvítat. 

 

II. Oblast zdravotních služeb 

a. Zřízení přístrojové komise 

Ministerstvo zdravotnictví nově zřídilo jako poradní orgán ministra tzv. „přístrojovou komisi“. Úkolem 

této komise bude především posuzovat zdravotnické prostředky, které jsou hrazené z veřejného 

zdravotního pojištění, z hlediska účelnosti jejich pořízení ve vztahu k potřebě dostupnosti těchto 

prostředků v rámci ČR, při zohlednění jejich efektivního vytížení; obdobně bude komise posuzovat i 

nákup nových technologií v rámci systému veřejného zdravotního pojištění. Závěry uvedeného 

hodnocení budou ve formě doporučení zveřejňovány.  

Komise bude brát v úvahu jak předpokládanou finanční náročnost investic pro státní rozpočet 

a veřejné zdravotní pojištění, tak i další kritéria sledovaná v rámci standardního procesu hodnocení 

zdravotnických technologií. V budoucnu budou zkušenosti z fungování tzv. přístrojové komise použity 

pro založení agentury pro hodnocení zdravotnických technologií plně se řídící metodikou Health 

Technology Assesment (HTA). 

 

Realizační fáze: přístrojová komise již byla zřízena. V květnu 2015, tj. po roce činnosti Komise pro 

posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků, bude vyhodnocena její činnost a efekt 

pro úhrady zdravotních služeb. Zároveň bude stanoveno, zda budou při posuzování rozmístění 

přístrojové techniky využívány výhradně metody Health Technology Assessment (HTA) a zda je žádoucí 

do platné právní úpravy zapracovat závaznost doporučení Komise pro posuzování rozmístění 

přístrojových zdravotnických prostředků pro uzavření smluvního vztahu mezi zdravotními pojišťovnami 

a poskytovateli zdravotních služeb pro výkony realizované na předmětných přístrojích. 

 

Zhodnocení: Z právního hlediska budou doporučení této komise nezávazná; jinak tomu ani nemůže 

být, protože pro závaznost by bylo nutné zakotvení činnosti přístrojové komise v zákoně. Zdravotní 

pojišťovny se nicméně memorandem zavázaly postupovat v souladu s doporučeními komise, což jí 

dodává jistou váhu. Rizikem takovéhoto postupu Ministerstva zdravotnictví může být námitka 
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netransparentnosti této komise. Této otázce je třeba věnovat velkou pozornost. Rozhodnutí komise, 

stejně jako veškeré podrobné podklady, ukazující dostupnost či nedostupnost daného druhu péče, by 

měly být zveřejněny na internetu. 

I v této oblasti existuje historický precedens. Přístrojová komise v minulosti nedokázala zabránit řadě 

nesmyslných investic.  

Systematické hodnocení zdravotnických technologií (HTA) je jinou činností, než rozhodování o tom, 

které přístroje mají být nakoupeny a kde mají být umístěny. HTA zkoumá přínosy nových (nebo 

stávajících) technologií, případně jejich nákladovou efektivitu. Jde tedy o přípravu faktů, na jejichž 

základě by se potom případné rozhodnutí komise (nebo zdravotní pojišťovny) o nasmlouvání nových 

poskytovatelů mělo odehrát. 

 

 

b. Centralizace nákladné zdravotní péče do center vysoce specializované péče 

Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno na základě zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, udělit 

poskytovateli zdravotních služeb, který splňuje ministerstvem předem stanovená kritéria, statut vysoce 

specializovaného centra. Postupným soustřeďováním nákladné (finančně, personálně, technicky) 

zdravotní péče pro řešení některých zdravotních stavů či poskytování zdravotní péče občanům se 

vzácnými chorobami do center vysoce specializované zdravotní péče jsou vytvářeny podmínky pro 

získání a udržení erudice zdravotnických pracovníků, jsou zabezpečeny podmínky pro zvyšování 

efektivity managementu. Soustřeďováním této nákladné péče lze dosáhnout snížení prostředků 

vynakládaných na diagnostiku, léčbu a další sledování jednoho pacienta při zachování nebo dokonce 

zvýšení kvality poskytované péče. Směřování pacientů a specializovaných diagnostických a léčebných 

výkonů do center vysoce specializované péče má v neposlední řadě klíčový význam pro postgraduální 

vzdělávání zdravotnických pracovníků. Snaha soustředit poskytování některých zdravotních výkonů 

pouze do center vysoce specializované péče z důvodu erudice zdravotnického personálu a snížení 

výskytu zdravotních komplikací však nemůže v současné době bez úpravy platné legislativy  zabránit 

tomu, aby zdravotní pojišťovny nasmlouvávaly tyto zdravotní výkony i s poskytovateli zdravotních 

služeb, kteří nemají statut centra vysoce specializované péče, neboť pro takové omezení nejsou 

stanoveny právními předpisy podmínky.   

Ministerstvo zdravotnictví proto navrhuje v návaznosti na vznik center vysoce specializované péče 

podle zákona o zdravotních službách upravit právní předpisy tak, aby  bylo jednoznačně preferováno 

poskytování určité specializované péče, popřípadě konkrétních zdravotních výkonů právě 

v těchto centrech. 

Toto opatření nepřinese úsporu v podobě snížení finančních prostředků směřujících do zdravotnictví, 

ale zvýší se efektivita vynakládání těchto prostředku. 

 

Realizační fáze: v průběhu r. 2014 a 2015 bude Ministerstvo zdravotnictví postupně ustanovovat 

jednotlivá centra vysoce specializované péče, na kterých se shodne se zdravotními pojišťovnami. 

V průběhu roku 2015 proběhne nezbytná novela úhradových právních předpisů.  
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Zhodnocení: V České republice nesporně existuje prostor pro další centralizaci specializované péče. 

Data jasně ukazují, že řada zejména (ale nejen) menších nemocnic poskytuje některé specializované 

výkony v počtech, které podle publikovaných mezinárodních studií vedou k suboptimálním výsledkům 

pro pacienty. Bohužel tyto případy nejsou řešeny zdravotními pojišťovnami, které přitom mají nástroje 

ve smyslu úpravy rozsahu nasmlouvané péče (výkonů nebo DRG skupin) ve svých rukou.  

Velmi důležitou otázkou je transparentnost výběru center. Ministerstvo by mělo zveřejnit a zdůvodnit 

požadavky na činnost center i vyhodnocení jejich splnění. Jinak bude ustanovení center spíše politickou 

než odbornou záležitostí. 

Je třeba řešit také propojení specializovaných center s ostatními poskytovateli. Například dlouhodobé 

sledování již odléčených pacientů se nemusí odehrávat v centrech.  

 

 

c. Dokončení koncepce systému následné a dlouhodobé lůžkové péče a domácí zdravotní 

péče včetně péče paliativní 

Cílem koncepce je nový organizační systém koordinace postakutní péče s návazností na akutní 

lůžkovou a ambulantní péči. Smyslem zamýšleného systému je položit základy poskytování 

diferencované a individualizované následné a dlouhodobé péče pro konkrétního nemocného podle 

jeho zdravotní a funkční potřebnosti. Půjde především o zpřesnění podmínek poskytování této péče, 

včetně nového nastavení úhrad z veřejného zdravotního pojištění, a to v případě péče plně hrazené 

z veřejného zdravotního pojištění cestou rekalkulace nákladů na jednotlivé typy ošetřovacích dnů v 

následné i dlouhodobé léčebné péči. 

Předpokládaným efektem je zlepšení dostupnosti postakutní péče při stárnutí populace a postupná 

eliminace převisu poptávky po těchto službách, zvýšení efektivity financování z veřejného zdravotního 

pojištění, zkrácení průměrné doby hospitalizace na akutním lůžku, jasné nastavení pravidel přestupů 

mezi jednotlivými druhy postakutní péče.  

Upravení koncepce systému následné a dlouhodobé lůžkové péče včetně domácí a paliativní péče 

bude mít především pozitivní dopad na pacienty, kteří v důsledku svého zdravotního stavu potřebují 

zajištění těchto zdravotních služeb.  

Budou muset následovat změny v úhradových mechanismech těchto segmentů péče. Výše úhrad ze 

zdravotního pojištění by se měla lišit podle funkčního stavu pacienta, ne podle toho, na kterém typu 

lůžka postakutní péče je hospitalizován.  

Předpokládaným efektem je, že zdravotní péče bude hrazena z veřejného zdravotního pojištění a 

sociální potřeby pacientů z prostředků sociálních. V současné době tento mechanismus nastaven není.  

V současné době byla zahájena činnost nové pracovní skupiny MPSV a MZ týkající se řešení 

dlouhodobé zdravotně sociální péče. Realizace výstupů této skupiny je plánována do konce r. 2015. 

 

Realizační fáze: Do 30.6.2014 bude vyhodnocen pilotní projekt, který ověřoval navrhované změny 

týkající se testování funkčního stavu pacientů a měl za cíl sledovat objem poskytnutých služeb 

pacientům. V návaznosti na tyto výstupy budou realizovány nezbytné legislativní úpravy formou novel 

příslušných právních předpisů. Nabytí účinnosti novel předpokládáme od  konce roku 2015. 
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Zhodnocení: V tomto případě rozhodně jde o oblast, kterou je třeba řešit a jejíž úspěšné vyřešení by 

vedlo ke zvýšení efektivity českého zdravotnictví. Dobrý základ dává zákon o zdravotních službách, 

který poměrně jasně odděluje následnou a dlouhodobou zdravotní péči. Otázkou je, kde by měly být 

poskytovány dlouhodobé ošetřovatelské služby klientům, u kterých již není dosažitelné zlepšení 

zdravotního stavu ani další obnova funkčních schopností. Poskytování těchto dlouhodobých 

zdravotně-sociálních služeb je nutno oddělit od následné zdravotní péče, provázat financování 

přicházející od zdravotních pojišťoven a od státu v resortu ministerstva práce a sociálních věcí a zavést 

podobnou úhradu ubytování a stravování klientem jako u pobytových sociálních služeb. 

 

 

d. Úhradová regulace zdravotnických prostředků 

V ambulantní péči bude úhradový mechanismus nastaven na ekonomicky nejméně náročnou variantu 

(ENNV). Předpokladem pro tento způsob úhrady je řádná kategorizace zdravotnických prostředků, tj. 

stanovení úhradových skupin. Kategorizace včetně stanovení indikačních a preskripčních omezení je u 

zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz již provedena. Je tedy potřeba v zákoně o 

veřejném zdravotním pojištění doplnit mechanismus stanovení ENNV a způsob zveřejnění seznamu 

zdravotnických prostředků hrazených na poukaz. 

Stejný princip je možné aplikovat u zvlášť účtovaného materiálu (ZUM). Je potřeba provést kompletní 

kategorizaci ZUM. Vzhledem k množství položek ZUM se práce odhaduje na cca 12 měsíců. 

 

Realizační fáze: do 30.6.2015 

 

Zhodnocení: Jde o dopracování zlepšeného systému kategorizace zdravotnických prostředků 

předepisovaných na poukaz. Jedná se o aktivitu, která nejprve na MZ a později na SÚKL běží již řadu 

let. Otázkou je, jak její dokončení ovlivní hluboké personální změny, které proběhly na SÚKL. 

Vyřešit otázku kategorizace ZUM je mnohem složitější oříšek, zatím přes řadu pokusů v minulosti 

nedosažitelný ani pro MZ ani pro pojišťovny. Rozhodně by bylo vhodné zvážit zakoupení pravidelně 

aktualizovaného kategorizačního systému v zahraničí, například v Německu. 

 

 

e. Rozšíření úhradových aukcí 

U hrazených léků je možné stanovit úhradu ze zdravotního pojištění na základě úhradové soutěže, 

která probíhá formou elektronické aukce. Jejím smyslem je zajistit dostupnost plně hrazených léků pro 

pacienty a zároveň zajistit úspory pro systém veřejného zdravotního pojištění. Minimální snížení 

úhrady potřebné podle zákona o veřejném zdravotním pojištění k úspěšnému dokončení aukce je 2% 

oproti současné výši úhrady za den terapie. Účastník, který zvítězí v úhradové soutěži, se zavazuje 

zajistit dodávky daného léku po dobu zpravidla 18 měsíců, a také ručí, že po celou tuto dobu bude 

daný lék plně hrazený, tedy bez doplatku pacienta. 

Kvalita, bezpečnost a účinnost léčivých přípravků je posuzována již v rámci vlastního registračního 

procesu.  
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Státní ústav pro kontrolu léčiv v současné době pracuje na vytipování skupin vhodných pro úhradové 

aukce.  

 

Realizační fáze: do 31.12.2014 

 

Zhodnocení: Úhradové aukce, respektive jejich obdoba známá jako uzavření dohodnuté nejvyšší ceny, 

byly s částečným úspěchem používány VZP. Otázkou tedy je, zda má úhradové aukce pořádat SÚKL 

nebo zdravotní pojišťovny. Další důležitou otázkou je, zda má být úhrada snižována přímo nebo 

pomocí soutěže o její zpětné snížení. Ceny či úhrady léků jsou dnes referencovány mezi evropskými 

zeměmi. Snížení ceny nebo úhrady v jedné zemi proto může mít pro výrobce důsledky v celé Evropě. 

Z těchto důvodů jsou výrobci obvykle ochotnější přistoupit na zpětné než na přímé snížení ceny.  

 

 

f. Rozvoj indikátorů kvality a jejich zavedení do praxe 

Pro zvýšení efektivity a transparentnosti systému je nutné, aby Ministerstvo zdravotnictví mělo k 

dispozici dostatečně validní soubor dat, nad kterými bude možné zavést příslušné indikátory kvality 

zdravotní péče. Několik sad těchto indikátorů již bylo dříve vytvořeno a validováno. Zbývá zavést do 

praktického užívání ty, které se osvědčily. Tyto indikátory bude možné použít pro hodnocení kvality a 

efektivity poskytovaných zdravotních služeb. S ohledem na předešlé zkušenosti se jeví jako optimální, 

aby sběr dat pro tyto indikátory nezatěžoval dále administrativně poskytovatele zdravotních služeb, 

tedy aby se pouze předávala do centrálního bodu data již sbíraná na úrovni poskytovatelů zdravotních 

služeb.  Nejsnáze realizovatelné jsou v současné době indikátory vycházející z dat výkazů pro zdravotní 

pojišťovny, kdy je však nutné z cca 150 již definovaných indikátorů vybrat ty nejvhodnější. Centrálním 

bodem sběru příslušných dat (výkazů pro zdravotní pojišťovny) může být Národní registr 

hospitalizovaných, jehož správou je pověřen Ústav zdravotnické informatiky a statistiky (dále jen ÚZIS). 

Pro zajištění sběru dat optimálním způsobem ode všech poskytovatelů zdravotních služeb a pro 

zkrácení intervalu předávání dat bude nutné upravit pokyn ÚZIS pro předávání dat do Národního 

registru hospitalizovaných. Takto shromážděná data mohou následně sloužit i pro veřejné či 

„zaslepené“ porovnávání poskytovatelů zdravotních služeb a další analýzy podle potřeby. Mimo to lze 

tato data o dřívějších hospitalizacích zpřístupnit pacientům a jejich ošetřujícím lékařům, což však bude 

vyžadovat definici těchto přístupových oprávnění v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). 

 

Realizační fáze: průběžně 

 

Zhodnocení: V České republice skutečně byly vypracovány indikátory kvality založené na datech 

reportovaných zdravotním pojišťovnám. Tato data mohou v některých případech sloužit k tzv. 

procesnímu hodnocení kvality, tedy zjišťování, zda byly provedeny úkony či vyšetření, která daný stav 

pacienta vyžaduje. Příkladem může být kontrola očním lékařem u pacienta s cukrovkou nebo 

předepisování příslušných léků pacientům s ischemickou chorobou srdeční. Pravidelné vyhodnocování 

podobných ověřených indikátorů by nesporně dávalo smysl a je do určité míry s podivem, že se tak 

dosud neděje. 
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Zcela jinou kapitolou je ale případné hodnocení a zveřejňování výsledků péče. V tomto případě si 

s daty v současné době reportovanými zdravotním pojišťovnám rozhodně nevystačíme. Potřebujeme 

totiž zhodnotit vstupní zdravotní stav pacienta, tedy klinická data, která ve většině případů nejsou 

rutinně sbírána ve formě umožňující systematické zpracování. 

 

 

g. Rozvoj systému interního hodnocení kvality podle § 47 odst. (3) písm. b) zákona č. 

372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 

zdravotních službách).  

Pro možný rozvoj systému interního hodnocení kvality a bezpečí je nutné, aby Ministerstvo 

zdravotnictví novelizací zákona o zdravotních službách aktualizovalo  povinné minimální požadavky 

pro zavedení systému interního hodnocení kvality a bezpečí. Pro poskytovatele lůžkové a jednodenní 

péče bude nutné stanovit novou povinnost  (v současné době dobrovolný akt) - předávat data  

(anonymizované údaje v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem) z interního systému 

hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb do Systému hlášení nežádoucích 

událostí.   

Povinné minimální požadavky stanovené Věstníkem MZ pro systém interního hodnocení kvality pro 

poskytovatele  ambulantních zdravotních služeb bude nutné přehodnotit.  

Dobrovolné externí hodnocení kvality a bezpečí je prozatím realizováno v případě poskytovatelů 

lůžkové péče. Do budoucna plánujeme jeho rozšíření i pro další poskytovatele.  

Systémovým zvyšováním kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče dochází k zefektivnění 

poskytovaných zdravotních služeb.  

 

Realizační fáze: Přehodnocení interního systému hodnocení kvality pro ambulantní poskytovatele 

předpokládáme do konce roku 2014. Dobrovolné externí hodnocení kvality pro ambulantní 

poskytovatele je možné realizovat novelou příslušné  vyhlášky, kdy nabytí účinnosti je reálné do 

1.1.2015. 

 

Zhodnocení: Systémy interního hodnocení kvality a bezpečí se v současné době poměrně dobře 

rozvíjejí i bez přímého zásahu MZ. O tom jasně svědčí vzrůstající počet nemocnic, které získaly 

akreditaci. Otázkou tedy je, zda jsou zásahy MZ potřebné. Systém hlášení nežádoucích událostí bude 

poskytovat pravdivé údaje pouze, pokud se hlášení těchto nežádoucích událostí nebudou 

poskytovatelé obávat. I tady je tedy třeba postupovat s obezřetností. 

 

 

h. Dostupnost zdravotních služeb 

Dostupnost zdravotních služeb je v gesci zdravotních pojišťoven. Zdravotní pojišťovny spolu s kraji již 

zahájily analýzu potřebnosti počtu lůžek dle jednotlivých typů a se zástupci krajů strukturu lůžek, vizi 

restrukturalizace lůžek a dostupnost péče projednaly.  Ministerstvo zdravotnictví se bude analýzou 

zabývat a využije dostupná data zdravotních pojišťoven. 
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Realizační fáze: průběžně 

 

Zhodnocení: Nechme se překvapit, zda další kapitola snahy o centrální redukci počtu lůžek bude 

úspěšnější než těch několik minulých. 

 

 

III. Oblast ekonomiky a řízení organizací v přímé působnosti Ministerstva 

zdravotnictví 

a. Systém řízení organizací zřízených Ministerstvem zdravotnictví   

Téměř polovina výdajů na lůžkovou péči je směřována k poskytovatelům lůžkové péče zřízeným 

Ministerstvem zdravotnictví. S ohledem na tuto skutečnost navrhujeme pro zvýšení transparentnosti a 

udržitelnosti této části zdravotního systému následující opatření. 

Nejedná se o zcela nové opatření. Dohledová činnost nebyla v minulosti dostatečně intenzivně 

vykonávána. Předpokládáme zefektivnění kontroly. 

Poskytovatelům lůžkové péče zřízeným Ministerstvem zdravotnictví bude nařízeno poskytnout 

zdravotním pojišťovnám souhlas se zveřejněním smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb. Toto 

opatření zajistí transparentnost smluvních vztahů mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními 

pojišťovnami, umožní porovnání a vyhodnocení stanovených podmínek s ostatními poskytovateli 

zdravotních služeb. 

 

Realizační fáze: 30.6.2014 

 

Zhodnocení: Takové opatření nesporně spadá do gesce MZ jakožto zřizovatele příslušných nemocnic. 

Je pouze třeba upozornit na nutnost zveřejnění smluv včetně dodatků a údajů o regulačních limitech. 

V oblasti sledování hospodaření poskytovatelů lůžkové péče zřízených Ministerstvem zdravotnictví 

bude Ministerstvo zdravotnictví průběžně vyhodnocovat platební schopnost jednotlivých organizací, 

monitorovat jejich úroveň a tempo zadlužování a sledovat jejich finanční stabilitu, což umožní určit 

případné nestandardní, či nežádoucí chování při nakládání s finančními prostředky. V případě zjištění 

nežádoucího chování bude situace řešena s ředitelem dotčené organizace i v rámci pracovně právních 

vztahů. 

 

Realizační fáze: 30.4.2014   

 

Zhodnocení: Je obtížné si představit, že by role zřizovatele neměla zahrnovat popsané činnosti. 

Dále Ministerstvo zdravotnictví stanoví a bude vyhodnocovat obecné porovnatelné ukazatele 

vykazované zdravotní péče poskytnuté poskytovateli lůžkové péče zřízenými Ministerstvem 

zdravotnictví. Toto opatření ve spojení s předchozím návrhem umožní dokonaleji vyhodnocovat 

hospodárnost nakládání s prostředky veřejného zdravotního pojištění.  

 

Realizační fáze: v průběhu roku 2015 



A1 2014 | ADVANCE NEWSLETTER 32 

 

    

  

E  studium@advanceinstitute.cz 

E  office@advanceconsulting.cz 

T   +420 720 657 115 

A  Na  Zlatnici 7, 147 00  Praha 4 

www.advanceinstitute.cz 

www.advanceconsulting.cz 

 

 

Zhodnocení: Není dostatečně popsáno, jaké obecné porovnatelné ukazatele vykazované zdravotní 

péče má zde Ministerstvo zdravotnictví na mysli, proto není snadné se k tomuto záměru vyjádřit. 

 

 

b. Reporting smluv s dodavateli včetně zveřejňování jednotkových cen nakupovaných 

služeb 

Za účelem zvýšení transparentnosti vynakládání veřejných prostředků bude poskytovatelům lůžkové 

péče zřízeným Ministerstvem zdravotnictví uložena povinnost zveřejňovat všechny smlouvy 

s dodavateli. Zároveň bude uloženo, aby poskytovatelé lůžkové péče zřízení Ministerstvem 

zdravotnictví zveřejňovali jednotkové ceny nakupovaných služeb. Toto opatření umožní porovnání 

schopnosti organizací nakupovat služby efektivně a zamezí vyvádění finančních prostředků. 

 

Realizační fáze: 30.9.2014 

 

Zhodnocení: Toto opatření již bylo do značné míry realizováno ministrem Hegerem. Jistě lze 

v některých oblastech zlepšit, často ale naráží na otázku porovnatelnosti nakupovaných služeb.  

 

 

c. Omezení outsourcingu 

Outsourcing může být vhodným nástrojem ke snížení nákladů na zajištění činností, které nejsou 

hlavními činnostmi poskytovatelů zdravotních služeb. Může však také sloužit jako zástěrka pro 

vyvádění finančních prostředků z nemocnic. Z tohoto důvodu bude Ministerstvo zdravotnictví velmi 

podrobně analyzovat rozsah outsourcingu ve svých přímo řízených organizacích a v případě, že budou 

při analýze zjištěny nesrovnalosti, bude následovat důkladná kontrola a sankce. 

 

Realizační fáze: v průběhu roku 2015 

 

Zhodnocení: Opět jde o faktické naplnění role zřizovatele. 

 

 

d. Centralizace nákupů 

V minulosti již byly ze strany Ministerstva zdravotnictví organizovány centrální nákupy komodit jako 

elektrická energie a plyn, které byly nakupovány na komoditní burze Kladno. V současné době se 

připravuje centralizovaný nákup bezpečnostních služeb, osobních automobilů, kancelářských potřeb a 

kancelářského zařízení. Ministerstvo zdravotnictví bude v maximální míře provádět centralizované 

nákupy u komodit, u nichž je předpokládána finanční úspora při tomto způsobu nákupu. 

Centralizované nákupy se budou v budoucnu týkat i některého zdravotnického materiálu a léčivých 

přípravků.  
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Z důvodu různých požadavků jednotlivých organizací, s ohledem na jimi poskytované zdravotní služby 

a velké množství typů možných komodit z oblasti zdravotnického materiálu, zřídí Ministerstvo 

zdravotnictví  pracovní skupinu, která vytypuje a definuje komodity  kterých budou centrálně 

pořizovány. Výstupy z nově zřízené pracovní skupiny budou závazné pro poskytovatele lůžkové péče 

zřízené Ministerstvem zdravotnictví. 

 

Realizační fáze: v průběhu roku 2015 

 

Zhodnocení: Praktické zkušenosti s centrálními nákupy pro přímo řízené organizace jsou zatím 

smíšené. V oblastech skutečných komodit (energie a podobně) poměrně pozitivní, v jiných oblastech 

(například výpočetní technika) naopak negativní. O úspěchu opatření rozhodne výběr oblastí, 

uspořádání nákupního mechanismu a celá řada dalších detailů. 
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Makroekonomický vývoj a jeho dopady na 

zdravotnictví   
Blanka Weyskrabová, Advance Healthcare Management Consulting | 2. 7. 2014 

 

Stejně jako pro ostatní sektory i pro zdravotnictví je stav a kondice ekonomiky státu 

z makroekonomického hlediska klíčová a vývoj ukazatelů ovlivňuje v českém zdravotnictví řadu oblastí. 

V oblasti systému veřejného zdravotního pojištění mají největší dopad ekonomická aktivita obyvatel a 

její struktura (podrobnosti o vlivu těchto faktorů a predikci příjmů systému viz Finanční výhled českého 

zdravotnictví: Mírný optimismus pro rok 2014). Odhady vývoje parametrů ovlivňujících ekonomickou 

aktivitu české populace jsou dostupné z kvartální makroekonomické predikce ministerstva financí. Zde 

představujeme základní přehled o vývoji a predikci ve srovnání s predikcí z července 2013, která byla 

základem právě pro finanční výhled představený v minulém čísle newsletteru 01/14. 

 

Dle výsledků nejnovější makroekonomické predikce Ministerstva financí ČR z dubna 2014 přinášíme 

několik pozitivních i méně pozitivních správ: 

 

  

 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT za rok 2013 

díky silnému mezičtvrtletnímu růstu o 1,8 

% ve 4. čtvrtletí se nesnížil o 1,5, jak se 

očekávalo v červenci, ale o 0.9%, a dle 

současné predikce by se HDP mohl 

zvětšovat rostoucím tempem - v roce 

2014 o 1.7 % a v roce 2015 dokonce o 2.0 

% 

 POČET ZAMĚSTNANCŮ byl v roce 2013 

vyšší než se očekávalo – 4 055 000 

namísto 4 020 000 – nárůst počtu 

zaměstnanců oproti minulému roku byl 

tak dvakrát vyšší a predikce na další roky 

se změnila z poklesu a stagnace jejich 

počtu na mírný růst okolo 0.3 % 

 Ve srovnání s predikcí 07/2013 se 

očekává také pomalejší růst počtu 

STAROBNÍCH DŮCHODCŮ a vyšší počet 

registrovaných NEZAMĚSTNANÝCH 

v následujících dvou letech 

 POČET PODNIKATELŮ  poklesl v roce 

2013 téměř trojnásobně oproti v červenci 

2013 očekávaným 0,8 % a nadále se dle 

současné predikce očekává mírný pokles 

počtu podnikatelů 

 NOMINÁLNÍ MZDA rostla pomaleji, než 

se předpokládalo v červenci 2013 (nárůst 

v roce 2013 byl 0.1% oproti 

predikovaným 0.8 % a i predikce růstu 

v roce 2014 je méně optimistická (v 

aktuální predikci se odhaduje 2.1% místo 

2.3% z červencové predikce 2013). 

 

 

http://www.advanceinstitute.cz/newsletter/seznam-newslettru/a1-2014-advance-newsletter?id=343
http://www.advanceinstitute.cz/newsletter/seznam-newslettru/a1-2014-advance-newsletter?id=343
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/prognozy/makroekonomicka-predikce/2013/makroekonomicka-predikce-cervenec-2013-13603
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/prognozy/makroekonomicka-predikce/2014/makroekonomicka-predikce-duben-2014-17576
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Vývoj průměrné nominální mzdy od roku 2005 do roku 2013 a predikce pro léta 2014 a 2015 

z poslední makroekonomické predikce je znázorněna na následujícím obrázku: 

 

 

 

 

Podle dostupných hodnot aktuálních a predikovaných makroekonomických ukazatelů lze usuzovat, že 

ekonomiku čeká mírné oživení - vyšší počet zaměstnanců na úkor podnikatelů a pomalejší růst 

starobních důchodců budou znamenat vyšší příjmy pro systém veřejného zdravotního pojištění. 

Proti tomuto vlivu však působí pomalejší růst nominálních mezd, jež jsou základem odvodů pro 

ekonomicky aktivní, a vyšší počet nezaměstnaných, kteří se spolu s dětmi a starobními důchodci řadí 

mezi pojištěnce, za které platí pojistné stát. Nicméně negativní vliv počtu státních pojištěnců na příjmy 

v.z.p. bude slabší než doposud. Platba za ně by se totiž po navýšení v roce 2013 o 64 Kč na 787 Kč 

poté, co zůstávala po 7 let neměnná, měla dále navýšit na 845 Kč (dle výsledku hlasování Poslanecké 

sněmovny z května 2014).  
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Reexport léčiv v EU, jeho vliv na dostupnost 

léčiv pro české pacienty, možná rěšení 

Souhrn závěrečné práce studenta programu MHA  

Blanka Weyskrabová a Pavel Hroboň, Advance Healthcare Management Consulting | 2. 7. 2014 

Autor práce Ing. Daniel MAREČEK působí ve společnosti Pfizer, s.r.o..  

 

Práce se věnuje problematice reexportu léčiv (neboli paralelnímu obchodu s léčivy), tedy situaci, kdy 

existující mezinárodní rozdíly v cenách léčiv umožňují nákup v zemi s nižšími cenami (zdrojová země) a 

vývoz do zemí za účelem prodeje za vyšší ceny (příjmová země). Paralelní obchod je zpravidla 

realizován distributory nezávislými na výrobcích léčiv. Cenový rozdíl musí být dost velký na to, aby 

vyvážil náklady na transport a logistiku s touto činností spojenou.  

Ačkoli je reexport přirozenou reakcí trhu na nerovnost cen a je v EU (resp. Evropském hospodářském 

prostoru EHP) legální a podporovaný, vyvolává řadu negativních důsledků, z nichž nejzávažnější je 

omezení dostupnosti léčiv pro pacienty ve zdrojových zemích. Dalším negativním vlivem je přesun části 

zisku výrobce na distributora – snížení ziskovosti se může odrazit ve snížení investic do výzkumu a 

vývoje nebo neochotě vůbec vstupovat na trhy s nízkými cenami. 

Česká republika, kde jsou ceny výrobce odvozeny od průměru referenčních zemí s nejnižší cenou, patří 

mezi země s nejnižšími cenami léčiv v EU a řadí se tedy mezi zdrojové země reexportu. SÚKL registruje 

přes 1000 subjektů s povolením k distribuci léčiv, z nichž třetinu tvoří lékárny s povolením k distribuci. 

Velikost a vývoj reexportu léčiv v ČR (vyjádřeno v mil Kč) vyjadřuje následující graf: 

 

Vývoj reexportu v ČR mezi leden 2011-únor 2014 (v mil. Kč.) 

 

Zdroj: SÚKL 
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S úmyslem zajištění dostupnosti léčiv se řada zemí přiklání k  omezování reexportu - to může probíhat 

několika způsoby. Ze strany výrobce již dnes dochází ke stanovení kvót na dodávky do určité země, k 

regulaci objemu dodávek distributorům nebo k přímým dodávkám do lékáren. Ze strany regulátora 

může k omezení reexportu přispět zvýšení požadavku na množství poskytování informací a jakási 

hrozba zveřejnění praktik reexportu u jednotlivých distributorů. Autor dále uvádí konkrétní příklady 

omezení reexportu praktikované v zemích EU – jedná se zejména o povinnosti hlášení vývozu regulační 

agentuře s možností zamítnutí exportu nebo úplný zákaz vývozu u konkrétních léčiv. 

Autor považuje negativní důsledky reexportu za velmi závažné a princip ponechání prvku volného trhu 

(tedy umožnění reexportu) v oblasti s tak vysokou mírou regulace a úředního stanovení cen za 

neopodstatněný – navrhuje tedy v práci řešení, která by mohla těmto důsledkům částečně zamezit:  

 V oblasti omezení volného pohybu zboží považuje za pravděpodobnější pokračování dílčích 

zákazů reexportu spíše než úplné omezení volného pohybu léčiv na evropském trhu;  

 V oblasti stírání cenových rozdílů lze předpokládat postupné sjednocování trhu  s léčivy, tento 

proces bude ale velmi časové náročný.  Jako alternativa se nabízí jednotná cena léčiv napříč 

EHP s finanční subvencí pro zdrojové země s historicky nižšími cenami léků nebo úprava finální 

ceny léčiv prostřednictvím zpětných bonusů firem směrem k plátcům. Tato druhá možnost by 

ale vyžadovala mnoho změn např. v oblasti legislativy o stanovení ceny léčiv; 

 V oblasti zvýšení nízkých nákladů na reexport a ztížení podmínek logistiky a samotné 

distribuce autor zmiňuje zejména vnitřní kvóty výrobců nebo kontrolovaný distribuční kanál, 

popř. vlastní distribuci výrobců. 

Práce se zabývá poněkud kontroverzním tématem reexportu léčiv a konfliktu principu volného trhu 

Evropské Unie na straně jedné a silně regulovaných národních trhů a problému lokální nedostupnosti 

léčiv na straně druhé. Hlavním argumentem stojícím za formalizací jasné regulace a definováním 

pravidel v oblasti omezení reexportu je fakt, že ponechání volného trhu v oblasti, kde všichni ostatní 

aktéři přizpůsobují své chování silné regulaci, je nelogické a způsobuje nerovnováhu na trhu. Z práce 

vyplývá, že je nutné vracet se k otázce reexportu jak na evropské, tak na národní úrovni a hledat řešení  

nastavení pravidel nejen v oblasti distribuce a prodeje léčiv, ale i v oblasti tvorby cen a způsobů výše a 

formy jejich úhrady. 
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Implikace změn v interním a extrením prostředí 

do obchodního modelu originálních 

farmaceutických firem  

Souhrn závěrečné práce studenta programu MHA  

2. 7. 2014 

O autorovi práce: Autorka práce MUDr. Ing. Zuzana REMROVÁ působí jako 

business unit director ve společnosti GlaxoSmithKline s.r.o. 

 

Cílem práce je popsat některé z hlavních trendů současného ekononomického, demografického a 

sociálního kontextu farmaceutického trhu, a jejich dopady na ekonomiku firmy.  Práce hodnotí také 

změny obchodního modelu s tímto související se zaměřením na vznik regionálních organizačních 

struktur.  

V oblasti trendů autorka vychází z přístupu dle PriceWatterhouseCoopers, který definuje 7 trendů:  

1. Vyšší zátěž chronických chorob; 

2. Vyšší vliv zdravotních systémů a plátců zdravotní péče na preskripční chování lékařů; 

3. Vzestup platby za výsledek (pay for performance); 

4. Nejasná hranice mezi různými oblastmi zdravotní péče – vznik nových segmentů 

(domácí péče); 

5. Velká variabilita rozvojových trhů s významně se zvyšující poptávkou po léčivech; 

6. Vyšší důraz na prevenci onemocnění než na jejich léčbu, byť investice do prevence 

stále spíše nižší; 

7. Vyšší averze k riziku ze strany regulátora – přísnější proces hodnocení léčiv. 

 

Tyto trendy dále autorka doplňuje o nasycenost trhů s léčivy na onemocnění s vysokou prevalencí a 

prudký nástup preskripce generik – reakcí farmaceutickéhu průmyslu v posledním desetiletí je měnící 

se skladba produktového portfolia se zaměřením na inovativní komplexní léčiva vzácných nebo méně 

častých vážných onemocnění.  

V práci se dále autorka zaměřuje na efektivní nakládání se zdroji na marketing a propagaci v oblasti 

specializovaných produktů. Za jedno z možných řešení považuje regionální organizační struktury, kde 

oproti stávajícímu modelu dochází k centralizaci marketingové a medicínské podpory na regionální 

úroveň a vytvoření regionální jednotky pro podporu specializovaných produktů pro vzácná 

onemocnění. Na úrovni jednotlivých trhů jsou ponechány pozice přímo komunikující se zákazníky a 

minimální úroveň medicínské podpory z důvodu „medical governance“ (schvalování propagačních 

materiálů dle lokální legislativy apod.).  

Porovnáním SWOT analýzy,  alokace zdrojů na marketing a prodej v současné a navrhované struktuře a 

porovnáním příslušných provozních nákladů a ziskovosti dochází autorka k závěru, že dosažitelná 
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úspora je minimální a proto bude pouze komplementárním krokem k dalším, významnějším změnám, 

které by měly přinést zásadní předělání celého obchodního modelu. 

Směr, kterým se obchodní modely budou vyvíjet, shrnuje autorka do závěrečného schématu: 

 

Současné trendy a jejich implikace pro farmaceutické firmy 

TRENDY 
Vývoj trhu Zdraví a zdravotní péče Věda a technologie 

 Pacienti jsou lépe informováni 

 Zvyšující se spoluúčast 

pacientů 

 Posun k personalizované 

medicíně 

 Zvyšující se význam „emerging 

markets“ 

 Zvyšující se náklady na léčbu 

chronických onemocnění 

 Snižující se zdroje na straně plátců 

zdravotní péče 

 Zavádění léčebných protokolů 

plátci zdravotní péče 

 Pay-for -performance na vzestupu 

 „Virtualizace“ R&D 

 Přesun výzkumné báze do Asie 

 „Monitoring na dálku“ na 

vzestupu 

 

 

IMPLIKACE 
Farmaceutické firmy 
budou muset 
„překročit hranice 
léku“ 

Výzkum a  vývoj bude 
muset překročit hranice 
laboratoře 

Hodnotové řetězce 
farmaceutického 
průmyslu a zdravotních 
systémů se musí více 
propojit 

 Platba za výsledek 

(„outcome“), nikoliv 

produkt 

 Outcomes data budou 

zásadní  pro lékovou politiku 

 Zvyšující se důležitost 

prevence 

 Nutnost flexibilnější cenové 

strategie farma firem 

 Nutnost pracovat s „outcomes“ 

daty 

 Potřeba spolupráce s dodavateli 

technologií – „virtualizace“ R&D 

 Geografická expanze (Asie) 

 Schopnost doložit „opravdovou“  

hodnotu za vynaložené náklady 

 Vyšší míra úzké spolupráce s 

regulátory 

 Vyšší míra úzké spolupráce s plátci 

a poskytovateli péče na získávání 

a analýze dat v běžné praxi 

 Vyšší míra spolupráce s dalšími 

subjekty, dodavateli služeb 

(nabídka „balíčků“ služeb apod.) 

 

Práce reaguje na velmi diskutované aktuální téma změny prostředí pro podnikání farmaceutických 

firem, která se odehrává v posledních 10 letech. Práce ukazuje, že představitelé farmaceutického 

průmyslu tyto změny vnímají v širokém kontextu a hledají nejlepší nové strategie v oblasti vývoje, 

prodeje i komunikace. Zatímco trendy vývoje se ale zdají být jasné, obrysy nového úspěšného modelu  

činnosti výrobců inovativních léčiv jsou teprve diskutovány a zkoušeny v jednotlivých dílčích oblastech.  
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Konference na téma benchmarking struktury 

péče a klinické praxe 
Pavel Hroboň, Advance Healthcare Management Consulting | 2. 7. 2014 

 

V květnu se v Průhonicích odehrála konference „Benchmarking struktury péče a klinické praxe – klíč 

k úsporám a zvýšení kvality“ pořádaná společností Advance Hospital Analytics (www. 

hospitalanalytics.cz). Tématem konference byly jednak obecné možnosti srovnávání struktury péče a 

spotřeby zdrojů při léčbě pacientů zařazených do jedné DRG baze, jednak první konkrétní výsledky 

projektu srovnání produkce 4 fakultních nemocnic.  

 

Proč benchmarking lůžkové péče a proč zrovna nyní?  

Odpověď je velmi jednoduchá. Přes zajímavé navýšení příjmů (některých) nemocnic v roce 2014 po 

předchozích „hubených“ letech toto navýšení obvykle pouze pokrývá zvýšení nákladů, ke kterému již 

došlo v minulosti. Navíc, díky finančnímu stavu systému veřejného zdravotního pojištění, veřejných 

rozpočtů celkem a očekávanému mdlému růstu české ekonomiky  nelze na další zvýšení příjmů nad 

rámec inflace v budoucnu spoléhat. Jedinou cestou k udržení či zlepšení hospodářského výsledku je 

tedy pro většinu nemocnic snižování nákladů.  

 

Účinný nástroj k řízení nákladů nemocnice 

„Nízko visící ovoce“ ve smyslu zlepšeného nakupování a dalších obecně manažerských opatření již ale 

bylo ve většině nemocnic sklizeno. K dlouhodobé kontrole nákladů je třeba zabývat se i složitějšími 

opatřeními, jako je standardizace a případná úprava klinických postupů. Takové opatření má tu 

výhodu, že na rozdíl od pouhých finančních limitů určených klinikám a oddělením pomáhá i se 

zvýšením kvality cestou standardizace péče. Jak ale může manažer (třeba i náměstek pro léčebnou 

péči) argumentovat o vhodných postupech s odborníkem na danou oblast léčby? Jedinou možností je 

opřít se o doporučené klinické postupy, které v jednotné a všeobecně akceptované formě v ČR 

nemáme. Nebo použít právě srovnání s jinými nemocnicemi, které řeší srovnatelné případy, tedy 

benchmarking.  

Zároveň nám ve srovnávání klinické praxe (srovnávat lze samozřejmě i řadu dalších zajímavých údajů 

z produkce nemocnice) pomáhá zavedení klasifikace DRG. Je vhodným prvotním zařazením případů 

pro srovnání. Na úrovni DRG baze nebo skupiny ale ještě nemáme zaručenou skutečnou srovnatelnost 

pacientů, která je základním předpokladem úspěšného benchmarkingu. Především je třeba srovnávat 

nemocnice podobné úrovně specializace. To ale nestačí. Je třeba se ujistit pomocí prozkoumání 

charakteristik jako je věk, hlavní diagnóza a kritický výkon, zda se opravdu bavíme o srovnatelných 

pacientech. Teprve potom můžeme srovnávat, kolik péče jim bylo poskytnuto v jednotlivých zařízeních.  

Chceme-li nejen identifikovat rozdíly, ale také je přesně charakterizovat, potřebujeme poměrně detailní 

strukturu nákladů. Jako příklad může sloužit rozdělení nákladů na léky do hlavních ATC skupin. 

Zároveň je ale nutno udržet celé srovnání přehledné a soustředit se jen na důležité rozdíly. 
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Srovnání na základě dat předávaných pojišťovnám 

Naštěstí všechny výše zmíněné údaje je možno získat z dat předávaných pojišťovnám. Srovnání tedy 

nevyžaduje po nemocnicích nutnost generovat žádná zvláštní data. Na takovém přístupu je také 

založeno srovnání 4 fakultních nemocnic, které probíhá v tomto roce. Každá ze zúčastněných nemocnic 

obdrží srovnání s průměrem celé skupiny. Je tedy zaručena naprostá anonymita a ochrana dat. 

V prvním kole nemocnice obdrží souhrnné srovnání a identifikaci důležitých rozdílů přes všechny 

produkované DRG baze, tzv. globální analýzu. Následně jsou na základě dohody určeny nejzajímavější 

oblasti pro tzv. speciální analýzu jdoucí do maximální hloubky detailu, který umožňují data reportovaná 

zdravotním pojišťovnám. Ukázky výsledků budeme publikovat v dalším čísle newsletteru.  
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6. ročník programu Master of Healthcare Administration otevíráme v lednu 2015.  

Zájemci se mohou přihlásit již dnes.  

Podrobnější informace o studijním programu (např. kdo u nás studoval a co si o programu myslí či 

podrobnou obsahovou skladbu)  naleznete na webu www.advanceinstitute.cz. 

Rádi zodpovíme vaše případné dotazy také na osobním setkání, které si můžete dohodnout na 

studium@advanceinstitute.cz. 

http://www.advanceinstitute.cz/

