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Dohodovací řízení na rok 2020

• svolavatelem dohodovacího řízení Ministerstvo zdravotnictví

• dohodovací řízení probíhalo od 23. ledna do 19. června

• účastníky bylo celkem 14 skupin poskytovatelů zdravotních
služeb a všechny zdravotní pojišťovny

• 11 dohod, 3 nedohody (domácí péče, akutní a následné
lůžková péče)

• 2 kola dodatečných navyšování (6 mld. individuálně, 4,9 mld.
skrze vyhlášku)

• celkový meziroční růst úhrad až 35 mld. Kč



Centrová péče – onkologie

• Úhrada centrových léků je navýšena v průměru o 18 % oproti
roku 2019

• Hematoonkologie (Leukemie, Lymfomatózní meningitida, Lymfomy,

Mnohočetný myelom, Myelo-dysplastické syndromy, Podpůrná hematoonkologie,

Zhoubné imunoproliferativní nemoci, Hematologie) růst o 21,7 % oproti roku
2018

• Onkologie – solidní nádory (Hepatocelulární karcinom, Nádory hlavy a krku,

Nádory kolorekta, Nádory ledviny, Nádory močového ústrojí, Nádory mozku, Nádory
ovarií, Nádory plic, Nádory prostaty, Nádory prsu, Nádory slinivky, Nádory štítné žlázy,
Nádory z embryonálních buněk, Nádory žaludku, Osteosarkom, pNET, Sarkomy
měkkých tkání, Jiné nádory měkkých tkání, Jiné ZN kůže, Kožní lymfomy, Maligní

melanom, Mezoteliom pleury) růst o 26,6 % oproti roku 2018



Centrové léky

V tis. Kč 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 2020

oček. 
skut.

ZPP

Centrové léky 10 194 042 11 982 877 12 781 286 15 275 975 16 655 001 17 972 013 20 233 273 23 831 470 

Ambulantní péče celkem 60 058 969 62 669 361 64 829 494 69 248 273 72 171 733 75 093 956 82 517 133 91 678 916

Ústavní péče celkem 112 741 958 122 547 485 127 454 320 132 958 232 142 609 727 155 361 113 171 342 029 191 243 859
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Kumulativní růst nákladů

Zdravotní služby Ambulantní péče celkem Centrové léky Ústavní péče celkem Léky na recept Zdravotnické prostředky



Lůžková péče

• Onkologie dle CZ-DRG v úhradách akutní lůžkové péče 2020

• cíl: vyzkoušet vykazování a úhradu zdravotních služeb přes CZ-DRG
v omezeném testovacím prostředí

• pro pilotní start CZ-DRG zvolen nejjednodušší a nejpřímější úhradový
mechanismus – přímá úhrada případů za fixní cenu

• pro úhradu CZ-DRG zvolena specializovaná onkogynekologická
a pneumoonkochirurgická péče

• Vyšší minimální základní sazba pro specializované poskytovatele

• u obou vyšších základních sazeb nutnou podmínkou přiznání statutu
centra vysoce specializované onkologické péče a zároveň alespoň
dvou center z definovaných seznamů

• nejvyšší minimální základní sazba 37 275 Kč, střední základní sazba
34 125 Kč, pro ostatní poskytovatele základní minimální sazba ve výši
29 000 Kč



Prevence onkologických onemocnění

• Podpora preventivní péče prostřednictvím „úhradové vyhlášky“
• screeningy hrazeny mimo regulace

• další podpora preventivních vyšetření – např. praktičtí lékaři

• Většina ZP nabízí bonifikační programy pro vybrané skupiny
poskytovatelů, které zohledňují také prevenci onkologických
onemocnění

• Přímo na pacienty jsou pak cíleny další projekty zaměřené na
prevenci, případně příspěvky z fondu prevence
• projekt adresného zvaní na onkologickou prevenci

• příspěvky na vyšetření kožních znamének, příspěvky na preventivní
vyšetření karcinomu prsu, příspěvky na prevenci dalších
onkologických onemocnění


