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Právní základ vývoje systému CZ-DRG
JE VÝVOJ SYTÉMU CZ-DRG V SOULADU S PLATNOU PRÁVNÍ ÚPRAVOU ?
• Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR byl s účinností od
1. ledna 2015 Ministerstvem zdravotnictví ČR
pověřen k zajištění
správy a údržby systému IR-DRG v1.2.
• v zájmu zajištění dalšího vývoje v oblasti akutní lůžkové péče, došlo k
zařazení projektových záměrů
 Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče
v ČR (Projekt DRG) a
 Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů NZIS
mezi projekty naplňující Implementační plány Strategického rámce rozvoje
veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, a to na základě
Usnesení Vlády ČR č. 653 ze dne 20. srpna 2015.

Právní základ vývoje systému CZ-DRG
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 20. srpna 2015 č. 653
o zařazení projektových záměrů Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad
nemocniční péče v ČR (Projekt DRG) a Centrum pro rozvoj technologické platformy
registrů Národního zdravotnického informačního systému určených
k podpoře z Evropských strukturálních a investičních fondů mezi projekty
naplňující Implementační plány Strategického rámce rozvoje veřejné správy
České republiky pro období 2014-2020
Vláda
I.

schvaluje zařazení projektových záměrů Metodická optimalizace a zefektivnění systému
úhrad nemocniční péče v ČR (Projekt DRG) a Centrum pro rozvoj technologické
platformy
registrů
Národního
zdravotnického
informačního
systému
určených
k podpoře z Evropských strukturálních a investičních fondů mezi projekty naplňující
Implementační plány Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky
pro období 2014-2020;

II.

ukládá

1.

ministru zdravotnictví zajistit předložení projektových žádostí Ústavem zdravotnických
informací a statistiky ČR do výzvy 03_15_019 Operačního programu Zaměstnanost,

2.

ministryni
práce
a
sociálních
věcí
zahrnout
projekty
Metodická
optimalizace
a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR (Projekt DRG) a Centrum pro rozvoj
technologické platformy registrů NZIS do výzvy 03_15_019 Operačního programu
Zaměstnanost Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje
veřejné správy ČR pro období 2014-2020.

Právní základ vývoje systému CZ-DRG
• S účinností od 1. září 2015 došlo k novelizaci zákona č. 48/1997
Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů –
§ 41a
Klasifikace akutní lůžkové péče a referenční síť
poskytovatelů .

Právní základ vývoje systému CZ-DRG
• ÚZIS ČR vytváří a každoročně aktualizuje
 seznam skupin hospitalizací v akutní lůžkové péči vztažených k diagnóze,
 jejich relativní nákladovost,
 pravidla zařazování hospitalizací do skupin a
metodik souvisejících s vykazováním poskytnutých hrazených služeb v akutní
lůžkové péči.

• Ve lhůtě do 90 dnů před skončením kalendářního roku aktuální údaje
a metodiky předává MZ ČR, spolu s počítačovým programem, ve
kterém vede Pravidla pro zařazování hospitalizací do skupin.

Právní základ vývoje systému CZ-DRG
• Ministerstvo zdravotnictví údaje a metodiky zveřejňuje na
svých webových stránkách a na žádost bezplatně poskytuje
počítačový program zejména pro účely vykazování hrazených
služeb akutní lůžkové péče zdravotním pojišťovnám,
poskytovatelům a dalším subjektům.
• Pro účely předání informací do Národního registru hrazených
služeb podle zákona o zdravotních službách zdravotní
pojišťovna informace o poskytovatelem vykázaných hrazených
službách akutní lůžkové péče zpracuje v počítačovém
programu.

Právní základ vývoje systému CZ-DRG
• Návazně na výše uvedené je nutné konstatovat, že vývoj
systému CZ-DRG má právní zázemí. Je jím, v samotném jeho
základu, již zmíněný § 41a zákona o veřejném zdravotním
pojištění.
• Na základě citovaného ustanovení zákona o veřejném
zdravotním pojištění k zajištění rozvoje systému zařazování
hospitalizací v akutní lůžkové péči do skupin ÚZIS ČR je
oprávněn uzavírat s poskytovateli zdravotních služeb v oblasti
akutní lůžkové péče smlouvy o předávání informací o
nákladovosti hospitalizací.

Právní základ vývoje CZ-DRG
• Ministerstvo zdravotnictví na základě § 41a odst. 4 zveřejnuje
seznam poskytovatelů s nimiž byla smlouva uzavřena, ve
Věstníku Ministerstva zdravotnictví.
• Síť referenčních nemocnic ustavená k 1.10.2016 byla uvedena
ve Věstníku MZ ČR č. 8/2016 .

• V současné době představuje 42 nemocnic. Do konce roku
2017 bude vydána aktualizace referenční sítě.

Legislativní aspekty implementace systému CZDRG
• Podle ustanovení § 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě, Český statistický úřad ve spolupráci s
ministerstvy vytváří statistické klasifikace a číselníky.
• Tyto jsou vydávány formou Sdělení ČSÚ a stávají se závaznými
pro orgány státní statistické služby a zpravodajské jednotky v
případech statistického zjišťování a dále v těch případech, kdy
tak stanoví zvláštní právní předpis.

Legislativní aspekty implementace systému
CZ-DRG – další kroky
JAK DÁLE KONKRÉTNĚ?
• 1. krok - ve spolupráci s MZ vydání systému CZ-DRG formou
Sdělení ČSÚ.
• 2. krok – paralelní fungování.
• 3. krok – zrušení systému IR-DRG a provedení navazujících
odkazů a provedení souvisejících legislativních úprav

Legislativní aspekty implementace systému
CZ-DRG – další kroky
KDY DÁLE KONKRÉTNĚ?
• 1. krok - ve spolupráci s MZ vydání systému CZ-DRG formou
Sdělení ČSÚ.
2018
• 2. krok – paralelní fungování.
2018 -2020

• 3. krok – zrušení systému IR-DRG a provedení navazujících
odkazů a provedení souvisejících legislativních úprav
??? 2020-2021

Legislativní aspekty implementace systému
CZ-DRG – další kroky
KDO KONKRÉTNÍ ZMĚNY PROVEDE ?
• ÚZIS ČR nemá mandát definovat úhradové mechanismy
jednotlivých druhů zdravotní péče.
• O zavedení systému CZ-DRG do úhrad akutní lůžkové péče
bude rozhodovat nové vedení MZ ČR.

Systém CZ-DRG v úhradách akutní lůžkové péče
JE MOŽNÉ ZAVÉST SYSTÉM CZ-DRG V ÚHRADÁCH VZHLEDEM K
PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ STANOVENÉ ZÁKONEM Č. 372/2011
SB. O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH A PODMÍNKÁCH JEJICH
POSKYTOVÁNÍ (PRÁVO VOLBY) ČI DLE ZÁKONA Č.48/1997 SB., O
VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ (INDIVIDUÁLNÍ POVAHA
ÚHRADOVÉHO NÁROKU) ?
• mezinárodní zkušenosti – ano je to možné,
• Jak ? provedením navazujících legislativních úprav.
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