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ÚZIS ČR – referenční síť poskytovatelů
1. ÚZIS ČR na základě zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších
předpisů
§ 41a
Klasifikace akutní lůžkové péče
a referenční síť poskytovatelů

2. Odst. (4) K zajištění rozvoje systému zařazování hospitalizací v akutní
lůžkové péči do skupin může Ústav zdravotnických informací uzavřít
smlouvu s poskytovatelem o předávání informací o nákladovosti
hospitalizací.

Projekt OPZ – základní parametry
1.

Název projektu :
Metodická optimalizace a zefektivnění
systému úhrad nemocniční péče v ČR

2.
3.

4.
5.

Registrační číslo projektu : CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002747
Předmětem projektu je vytvoření a implementace manažerského
informačního systému úhrad lůžkové péče (DRG), jehož zavedením dojde
k vyšší efektivitě výkonu státní správy ve smyslu manažerského řízení,
kontroly a optimalizace rozdělování finančních toků v oblasti
zdravotnictví.
Délka: 5 let (od 1.3. 2016 do 28. 2. 2021)
Řešitel: ÚZIS ČR Partner: MZ

Projekt OPZ – Výzva 03_15_019
1.
2.

3.

4.

Prioritní osa 4: Efektivní veřejná správa
Investiční priorita 4.1: Investice do institucionální kapacity a
efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní,
regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní
úpravy a řádné správy
Specifický cíl 4.1.1: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné
správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení
organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení
administrativní zátěže
Specifický cíl 4.1.2: Profesionalizovat veřejnou správu zejména
prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků,
rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace
služebního zákona

Projekt OPZ – Řídící rada projektu
1.
2.
3.
4.

5.

6.

schvaluje klíčová strategická rozhodnutí
základní pravidla fungování nastavena ve schváleném
JEDNACÍM ŘÁDU a STATUTU
frekvence setkání 4x za ROK, možnost hlasování PER ROLLAM
organizační struktura: PŘEDSEDA (ředitel ÚZIS ČR),
PŘEDSEDNICTVO (náměstci MZ ČR), tajemnice, pracovní
skupiny ad hoc
ostatní členové (hosté): zástupci MV a MPSV, vedení
ekonomického managementu ÚZIS ČR , realizační tým
projektů, vedoucí projektové kanceláře
v roce 2016 proběhla 3 zasedání Řídící rady

Projekt OPZ – klíčové aktivity
Realizace projektu bude rozdělena do 9 klíčových aktivit:
KA1. REFERENČNÍ SÍT
KA2. NÁSTROJE PRO ELEKTRONICKÉ OCEŇOVÁNÍ
KA3. METODIKY KLASIFIKACE
KA4. ELEKTRONICKÉ DATABÁZOVÉ NÁSTROJE A SBĚR DAT
KA5. IMPLEMENTACE DRG
KA6. ZPĚTNOVAZEBNÉ VYHODNOCENÍ
KA7. EDUKAČNÍ AKTIVITY
KA8. ŘÍZENÍ A PUBLICITA
KA9. SEBE-EVALUACE PROJEKTU

Projekt OPZ – K1 referenční síť
Předpoklad ustavení sítě 35-40 referenčních poskytovatelů akutní lůžkové
péče, která bude sloužit jako reprezentativní základna pro sběr a analýzu
reálných klinických a ekonomických dat
1. Zapojených 40 nemocnic
- uzavřeno 40 dodatků ke smlouvě o spolupráci při budování a řízení
referenční sítě nemocnic projektu „DRG Restart“
2. Zapojených 122 zaměstnanců
- uzavřeno 122 dohod o pracovní činnosti specifikovaných v dodatcích
ke smlouvě o spolupráci při budování a řízení referenční sítě nemocnic
projektu „DRG Restart“

Referenční síť poskytovatelů ZS v akutní lůžkové
péči
1. ÚZIS ČR uzavírá smlouvy dle
§ 41a odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o
změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších
předpisů („zákon č. 48/1997 Sb., o v.z.p.“)
2. Ministerstvo zdravotnictví ČR dle
§ 41a odst. 4 zákona o v.z.p. zveřejnuje seznam poskytovatelů s nimiž
byla smlouva uzavřena, ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví
(aktualizace – roční frekvence)
Věstník č. 8-2016
http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnikc8/2016_12874_3442_11.html

Referenční síť publikovaná ve
Věstníku MZ č. 8/2016

Fakultní a velké krajské nemocnice
ZZ vysoce specializované péče
Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí
Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče

16
7
14
3

Smlouva o spolupráci a předávaná data
Osobní údaje pacientů
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů
nejsou ÚZIS ČR poskytovány

Smlouva o spolupráci a předávaná data
Číselníky
Rozvrh účtů
Nákladová střediska
IČP
Kliniky a oddělení
Pojišťovny

Data o provedené zdravotní péči

Data o provedené ambulantní péči
Data o provedené hospitalizační péči
Operační protokoly

Data o spotřebě zdrojů
Zůstatky analytických účtů
dle nákladových středisek
Systemizace pracovních míst
Evidenční počty zaměstnanců
Dlouhodobý majetek

Klíče pro přeúčtování
vnitřních zdrojů
Hodnoty klíčů pro
přeúčtování vnitřních
zdrojů

Smlouva o spolupráci a předávaná data
1. Údaje jsou poskytovány za přesně specifikovaným účelem, pro
který budou údaje využity, ve formě neumožňující přímé určení
zpravodajské jednotky, a to ani v agregované formě, kde by
bylo vysoké nebezpečí identifikace.
2. Údaje týkající se jednotlivých poskytovatelů nemohou být
poskytovány třetím osobám, v opačném případě pouze s
výslovným souhlasem subjektu údajů (přiměřené užití § 17
odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě).

Smlouva o spolupráci a předávaná data
ZÁVAZEK ÚZIS ČR
1. zajistit, aby shromážděná data Nemocnice podléhala
stejným bezpečnostním pravidlům a interním předpisům
ÚZIS ČR, aby byla přijata veškerá technickoorganizační
opatření pro zajištění důsledné ochrany předávaných dat
Nemocnice
2. zavazuje se přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k datům
Nemocnice, k jejich změně, zničení či ztrátě,
neoprávněným přenosům, k jejich jinému
neoprávněnému zpracování

Smlouva o spolupráci a předávaná data
ZÁVAZEK ÚZIS ČR
1. zpracovávat data Nemocnice pouze ke sjednanému
účelu
2. data budou využita vždy jako celek, použita budou vždy
výslovně data anonymizovaná
3. zavazuje se nepoužít ani zveřejnit konkrétní data
Nemocnice
4. není oprávněn předávat data třetím osobám a zavazuje
se data nepředat třetí straně, zejména jiným členům
referenční sítě poskytovatelů zdravotních služeb nebo
institucím cílové skupiny projektu DRG Restart.

Děkuji za pozornost
Kontakt:
vladimira.tesitelova@uzis.cz

