Příloha: Rozbor a oponentura úvah o navýšení příjmů holdingu
nemocnic Zlínského kraje oproti stávajícímu stavu
(bod č. 11 z TZ)

Prezentovaná tabulka
(MUDr. Maráček – modelace možných příjmů ve zfúzovaných nemocnicích):
Pro představu níže tabulka, která ukazuje rozdíly ve výnosech za všechny čtyři nemocnice.
Samostatné (S), což je stávající stav, a Fúzované (F).

Oponentura:
Pokud platí prezentovaná teze z TZ kraje, že fúze znamená pouze organizační sloučení několika subjektů do
jednoho celku a pod jedno IČ, a pokud kraj slibuje, že se nebude v nemocnicích rušit rozsah stávající péče –
potom dle zásad stanovených úhradovou vyhláškou se pouze sečtou objemy a struktura péče ze všech čtyř
nemocnic v porovnávacím předchozím roce – a nadále budou hrazeny podle současného způsobu úhrady
formou DRG.
Pozn.: Diagnosis-related group (česky: klasifikační systém DRG) je systém klasifikace klinických případů do
přibližně 500 skupin, též označovaných jako DRG, majících podobné nároky na využití zdrojů.
Ministerstvo zdravotnictví stanoví pro každý rok nové parametry posouzení DRG – tzv. relativní váhu
(obtížnost) konkrétní skupiny výkonů a její indexaci (násobek) stanovením tzv. základní sazby v Kč. V tomto
způsobu úhrady se vlastně jedná o paušál – stanovení průměrné hodnoty daného výkonu a průměrného
počtu ošetřovacích dnů přiřazených k dané diagnóze – vše v jedné hodnotě, tzv. relativní váze, která se
násobí vyhláškou stanovenou základní sazbou v Kč (a ta se může každoročně měnit, podle hodnot
dosažených v minulém roce, ale současně s limitací danou možnostmi nárůstu výběru zdravotního
pojištění). Stačí porovnat tyto parametry v předchozích úhradových vyhláškách, aby bylo i laickému
posuzovateli zřejmé, jak mohou tyto hodnoty u jednotlivých DRG skupin kolísat.
Představa zapracovaná do tabulky jako „fúze“, že bude pojišťovnami pro tento nový organizační subjekt
použita finančně jednorázově výhodnější varianta tzv. výkonovým způsobem, kdy je každý jednotlivý výkon a
každý ošetřovací den ohodnocen stálým počtem tzv. bodů podle platné vyhlášky č. 134/98 Sb. - Seznam
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, v platném znění, a úhradovou vyhláškou stanovenou hodnotou
bodu v Kč je naivní, nereálná a mylná.
Například hodnota bodu pro laboratorní a rehabilitační služby je nižší než jedna koruna (např. 0,80 Kč/bod.)
a např. u chirurgických výkonů vyšší než jedna koruna, např. 1,08 Kč. Je však také Ministerstvem
zdravotnictví (dříve Ministerstvem financí) stanovena tzv. maximální hodnota bodu, která nesmí být
překročena. Podle posledních dostupných informací je to max. 1,13 Kč/ bod. Pouze MZ může svým
rozhodnutím tuto limitaci navýšit. Současně však platí pro všechny typy péče podmínka, že po dosažení
stanoveného objemu péče je následující stejná péče hrazena s mnohem nižší hodnotou bodu, aby se
zabránilo tzv. nadprodukci výkonů.
Na tomto způsobu úhrady se nedá vydělat nadprodukcí výkonů, ani prodlužováním hospitalizací.
Navýšení je (v souladu s podmínkami úhradové vyhlášky) nasmlouvatelné pouze u tzv. nových kapacit, kde

není k dispozici porovnatelný objem péče z předchozích období (viz výše). Ale to není případ čtyř dosud
existujících subjektů, sloučených do jednoho celku (holding). Novou kapacitou se rozumí pouze nová
doposud neposkytovaná služba – např. CT, magnetická rezonance, dialýza atp.
Rozbor – připomínky:
1. Chybí alespoň základní vysvětlení, z čeho jsou čerpány údaje a jak byly posuzovány. Jedná se tedy o
pouhou modelaci „zbožného přání“, která může mít mnoho výstupů – podle základních vstupních
parametrů.
2. Proč se porovnávají údaje právě až od roku 2014, když DRG se používá už déle?
3. Jediný relevantní údaj je zřejmě součet příjmů všech čtyř nemocnic ve zvolených letech.
4. Veškeré další údaje v tabulce jsou neuskutečnitelná přání. Pojišťovny jsou vázány dikcí úhradové
vyhlášky. Pokud by použily výkonového způsobu úhrady, chovaly by se nehospodárně a postižitelně.
A to platí jak pro akutní, tak i následnou lůžkovou péči (neboť i pro následnou péči je využívána
paušální úhrada za ošetřovací den, nikoliv výkonový způsob úhrady).
5. V tabulce figuruje údaj „celkem“ – tedy kumulovaný zisk (výnos). V reálu nemůže k takovému
kumulovanému zisku dojít, neboť každý úhradový rok má jiné parametry úhrady (v DRG úhradách i
ve výkonovém způsobu úhrady) – a především – jedná se pouze o teoretickou modelaci. A
namodelovat se dá i „modré z nebe“, je-li použito příliš mnoho proměnných údajů. Je třeba
zohlednit, že zisk (výnos) každého roku je spotřebováván (rozpouštěn) v roce následujícím – např. na
nezbytné opravy, investice, navýšení mezd, splácení úvěru atd.
6. V úhradové praxi pojišťoven není doposud znám případ, kdy by pojišťovny přistoupily ke změně
způsobu a výše úhrady u legislativně nově vzniklého subjektu, pokud poskytuje stejný objem a
strukturu péče, jako v předchozím období čtyři samostatné subjekty.
7. Kumulace zisku z výkonového způsobu úhrady za řadu po sobě jdoucích let je pouze teoretická
možnost, na kterou se pěkně dívá, ale ve smluvní praxi je tato představa za dnešních podmínek
úhradových vyhlášek nerealizovatelná. Každý výkonový způsob úhrady se totiž v následujícím
kalendářním roce mění na DRG úhradu (nebo úhradu paušálem za ošetřovací den u následné
lůžkové péče), protože pojišťovna již má k dispozici porovnatelné údaje o struktuře a objemu
poskytnutém péče – a ty se již dají využít v modelaci a výpočtu úhrad podle DRG systému.
Není znám v praxi příklad, kdy by pojišťovna dobrovolně hradila jednomu subjektu několik let za
sebou celý objem péče výkonovým způsobem. Proč by to dělala právě u nového subjektu – holdingu
Zlínského kraje? Pokud by k tomu přistoupila, musela by tento postup velice dobře zdůvodnit a
obhájit především před ostatními smluvními partnery – nemocnicemi, které by se cítily
diskriminovány bezpracně a neodůvodněně získanými finančními výhodami „nového“ subjektu.
Závěr:
Z výstupu semináře dne 16.4.2018 Koncepce rozvoje nemocnic Zlínského kraje... a dále z uveřejněných
tiskových zpráv vyplývá, že nebyly prezentovány základní informace, potřebné pro vyhodnocení návrhů
překladatelů – a tedy i pro odpovědné rozhodnutí krajských zastupitelů. Modelace v této podobě je
nezodpovědným pokusem zahltit zastupitele a občany rádoby odborným materiálem, který vypočítává
imaginární zisk z naprosto nereálných předpokladů.

