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Za vším jsou peníze …

▶ Léčba pacienta není zadarmo  … NÁKLADY
• Budovy, energie, přístroje, mzdy

• Průběžně musí hlídat své náklady

▶ Za léčbu dostává zaplaceno … 
VÝNOSY
• Musí mít co nejpřesnější představu o 

předpokládaných VÝNOSECH

• Klíčovou část výnosů tvoří příjmy od ZP

• V tom se snažíme pomoci
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1. Úhradová vyhláška
2. Vytvoření excelu pro výpočet úhrad
3. Žádost o referenční data od ZZ
4. Dodání / nedodání vyplněné tabulky referencí
5. Naplnění + výpočet referenčních dat
6. Kontrola vložených dat nemocnicí, případné korekce
7. Druhá z části nezávislá metoda výpočtu výnosů
8. Porovnání obou výpočtů výnosů
9. Nutné korekce výpočtu výnosů
10. Rutinní výpočet - namátkovou kontrola ICZ 
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Výnosy – Proces výpočtu (a jeho přípravy)



www.i.cz4

1. Úhradová vyhláška

▶ VYHLÁŠKA ze dne 5. září 2018 o stanovení hodnot bodu, výše 
úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019

▶ dle Přílohy č.1 část A
• bod 2 (Individuálně smluvně sjednaná složka úhrady)

• bod 3 (Úhrada formou případového paušálu)

• bod 4 (Úhrada vyčleněná z úhrady formou případového paušálu)

▶ Způsob financování ambulance
• dle Přílohy č.1 část A bod 6 ( pro ambulantní péči) – používá MIS

• dle Příloh č.2 - 8 (pro ambulantní péči) – v MIS nyní není
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▶ Doplnit šedá a zelená pole, 

▶ Doplnění růžových polí nepovinné - ICZ dosadí z produkce roku 2017

▶ Referenční hodnoty je vhodné v pololetí 2019, po vzájemné dohodě 
upravit
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2,3. Referenční data
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4,5. Referenční data

▶ Referenční data naleznete v nastavení v 
reportu Pojišťovny 2019

▶ Verifikované parametry - pokud chybí 
některé hodnoty v části "verifikované od 
ZZ", znamená to, že ZZ nedodalo nebo 
nepotvrdilo tyto hodnoty vstupních 
parametrů. 

▶ Vypočítané parametry - použity pouze v 
případě, že nejsou k dispozici verifikované 
parametry od ZZ
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Výpočet výnosů dle segmentů

• Co tam je za sloupečky …. podrobně po segmentech

• Do celkového výnosu se počítají pouze černé sloupce
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7, 8, 9 Kontrola výnosů 2019

▶ Připraven nezávislý kontrolní 
výpočet 

▶ Prováděna kontrola a 
případná revize výpočtů

▶ Řešíme speciality a výjimky 
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DĚKUJI ZA POZORNOST


