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2. Přehled použitých zkratek
CRP
DDHM
DR
DRG
HVLP
IČP
IČZ
IPLP
JIP
LP
MKN
NLZP
PZLÚ
RDG
SZM
SZP
typ „C“
typ „D“
typ „N“
typ „T“
UWID
ÚZIS
v.z.p.
VH
VZP
ZULP
ZUM
ZUP
ZZ

Centrální registr pojištěnců
Dlouhodobý drobný hmotný majetek
Datové rozhraní
Systém oceňování nákladů na léčbu pacientů s příbuznými diagnózami
Hromadně vyráběné léčivé přípravky
Identifikační číslo pracoviště
Identifikační číslo poskytovatele zdravotních služeb
Individuálně připravované léčivé přípravky, transfuzní přípravky a radiofarmaka
Jednotka intenzivní péče
Léčivé přípravky
Mezinárodní klasifikace nemocí verze 10
Nelékařský zdravotnický pracovník
Potraviny pro zvláštní lékařské účely
Radiodiagnostický
Speciální zdravotnický materiál
Svaz zdravotních pojišťoven
znakový atribut
datum ve formátu „rrrrmmdd“
numerický atribut
čas ve formátu „hhmm“
Universal World Identifier, jednoznačný neopakující se identifikátor objektu
Ústav zdravotnických informací a statistiky
Veřejné zdravotní pojištění
Výsledek hospodaření
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Zvlášť účtované léčivé přípravky
Zvlášť účtovaný materiál
Zvlášť účtovaná materiálová položka (léčiva, zdravotnické prostředky)
Zdravotnické zařízení akutní lůžkové péče
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3. Význam slov

Akruální princip
Alokace

Analytický účet

Atribut
Centrální služba
Hospitalizační
případ
Lokální služba
Primární účetní
okruh

Sekundární
účetní okruh

Sledované
období

Syntetický účet

Účtová osnova

Účtový rozvrh

Účetní zásada ‐ účtování nákladů a výnosů patří do období, se kterým věcně a
časově souvisí, aniž by bylo bráno v úvahu, kdy došlo k reálnému pohybu peněz.
Přidělení omezených zdrojů nějakému projektu, procesu, pracovišti apod.
Analytické účty v účetnictví podrobněji rozvádějí účty syntetické, které jsou
používány pro standardní zaúčtování dle zákona, vyhlášky či standardů. Často
nám jeden účet nestačí proto, abychom měli odpovídající představu o výši
jednotlivého majetku, závazků, nákladů či výnosů. Proto je třeba daný syntetický
účet více rozštěpit na několik analytických. Vždy však platí, že součet analytických
účtů musí navazovat na obrat a zůstatek účtu syntetického.
Atribut je rozlišovací rys, podstatná vlastnost nějakého objektu. V obecném užití
charakteristická vlastnost.
Služba poskytována více než jednomu organizačnímu celku
(klinika/primariát/úsek).
Hospitalizačním případem je časově vymezený pobyt nemocného v jedné
nemocnici, který nebyl přerušen na více než 1 kalendářní den ode dne přijetí na
akutní lůžko do dne ukončení hospitalizace na akutním lůžku.
Služba poskytována jednomu organizačnímu celku (klinika/primariát/úsek).
Finanční účetnictví – je podloženo průkaznými účetními doklady, dodržuje
základní účetní principy, jako je pravdivost, úplnost účetních informací a
poskytování věrného a poctivého obrazu účetnictví.
Vnitropodnikové účetnictví ‐ je určeno především pro interní potřebu ZZ. Má
důvěrný, interní charakter, proto je jeho hlavním záměrem maximální pravdivost.
Není regulováno státem. O jeho struktuře a využití si ZZ rozhoduje samo ve
vlastní pravomoci. Účetní okruh manažerského účetnictví je vedle okruhu
finančního účetnictví samostatný. Oba okruhy si však vzájemně poskytují některé
informace, popř. čerpají ze stejných zdrojů.
Sledované období se shoduje s účetním obdobím (nepřetržitě po sobě jdoucích
dvanáct měsíců, které se buď shoduje s kalendářním rokem, nebo je
hospodářským rokem), ze kterého jsou oceňovány hospitalizační případy.
Syntetické účty jsou položkami směrné účtové osnovy. Syntetické účty slouží v
účetnictví jako nástroj pro zápis účetní operace, zaznamenávající změny v
aktivech a pasivech (v rozvaze) nebo v nákladech a výnosech (ve výkazu zisků a
ztrát). Syntetické účty zobrazují souhrnné stavy a pohyby majetku a závazků,
nákladů a výnosů a jsou součástí hlavní knihy.
Účtová osnova, nebo také směrná účtová osnova, určuje uspořádání a označení
účtových tříd, popřípadě účtových skupin nebo i syntetických účtů pro účtování o
stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a
výnosech a o výsledku hospodaření; toto uspořádání musí zajistit sestavení účetní
závěrky. Podobu účtové osnovy stanoví vyhláška. Používání účtové osnovy
upravuje kromě vyhlášky i zákon o účetnictví.
Účtový rozvrh je soupis účtů potřebných k zaúčtování všech účetních případů a k
sestavení účetní závěrky v dané účetní jednotce. Účtový rozvrh sestavuje účetní
jednotka povinně, podkladem pro sestavení účtového rozvrhu je směrná účtová
osnova daná vyhláškou. Účtový rozvrh sestavuje účetní jednotka pro každé účetní
období, v průběhu účetního období se může doplňovat. Pokud k prvnímu dni
nového následujícího účetního období nedojde ke změně proti uplynulému
účetnímu období, postupuje účetní jednotka podle platného účetního rozvrhu i v
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Výsledovka
Zůstatky účtů
Zvlášť účtovaný
zdravotnický
prostředek

následujícím účetním období. Mimo účty účtového rozvrhu není dovoleno
pořizovat žádné účetní záznamy.
Účetní Výkaz zisku a ztrát
Stav účtů k poslednímu dni sledovaného období
Zvlášť účtovaný zdravotnický materiál, který lze zvlášť účtovat k výkonu, pokud
byl odůvodněně při výkonu spotřebován (ZUM) zvlášť účtovaný léčivý přípravek,
který lze zvlášť účtovat k výkonu, pokud byl odůvodněně při výkonu spotřebován
(ZULP).
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4. Předmluva
Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
jsme velmi rádi, že vám můžeme představit novou metodiku k oceňování hospitalizačních případů ve
stávajícím klasifikačním systému DRG. Tato metodika vznikala ve spolupráci s referenčními
nemocnicemi v rámci projektu DRG Restart, a tak nám dovolte alespoň touto cestou poděkovat
všem, kteří nám při přípravě standardů pomáhali a podělili se s námi o své bohaté zkušenosti
z managementu své nemocnice.
Tato metodika je platná pro rok 2016. V následujících obdobích bude probíhat její kultivace, ale
základní principy v ní uvedené by měly být zachovány.
Jejím hlavním úkolem je stanovení základních ekonomických standardů, zajištění jednotného
monitoringu spotřebovaných zdrojů ve strukturované podobě a srovnání nákladovosti při
poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení.
Doufáme, že po implementaci metodiky do vnitřních struktur zdravotnického zařízení bude nejenom
nástrojem pro oceňování, ale umožní i efektivnější řízení a plánování finančních, materiálových a
personálních zdrojů. Její výstupy se stanou informační podporu i pro kontrolu vykazování zdravotních
služeb ve vazbě na spotřebované zdroje, a tím bude docílena jejich optimalizace a efektivnější
vynakládání.
Všem přejeme mnoho úspěchů při její implementaci a těšíme se na další spolupráci.

váš tým DRG Restart
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Část 1: Základní principy (Kapitoly 5–6)
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5. Úvod
Základní principy popisuje v obecné rovině základní problematiku stávajících údajů o činnosti
zdravotnických zařízení a evidování spotřebovaných zdrojů při poskytování zdravotních služeb.
Cílem je definování základních principů pro zajištění jednotného nákladového oceňování
hospitalizačních případů, v rámci klasifikačního systému DRG.
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6. Základní principy
Výstupem metodiky by měl být podklad pro stanovení úhrady hospitalizačního případu
v klasifikačním systému DRG. Tento klasifikační systém je postaven na bazálním principu zařazování
hospitalizačních případů, dle jejich klinické a ekonomické podobnosti.
Pro zajištění principu nákladové homogenity případů je však zapotřebí nejprve stanovit standardy,
které by zajistily jednotné oceňování zdravotních služeb v rámci zdravotnických zařízení poskytující
akutní lůžkovou péči.
Za tímto účelem byla vyvinuta prvotní metodika, která obsahuje základní principy nejenom
oceňování hospitalizačních případů, ale definuje i další ekonomické standardy, tak aby ve výsledku
bylo docíleno transparentního rozkladů zdrojů, spotřebovaných při poskytování zdravotních služeb až
na konkrétní pracoviště, poskytující zdravotní službu. Tato metodika neobsahuje cílový stav
ekonomických standardů, je platná pro rok 2016 a je předpoklad její kontinuální kultivace
v následujících obdobích.

6.1. Výchozí situace
Prvotní analýzy z dat referenčních nemocnic ukázaly vysokou variabilitu v základních vnitřních
strukturách nemocnic a účetních postupech, bez ohledu na poskytované zdravotní služby a právní
formy nemocnic.
Mezi zásadní nedostatky patří především chybná alokace spotřebovaných zdrojů ve vazbě na
poskytované zdravotní služby. Tato alokační nekázeň představuje největší riziko v procesu oceňování.
Dalším nešvarem je heterogenní struktura pracovišť, kdy do nejnižší organizační jednotky jsou
agregované různé formy poskytovaných zdravotních služeb. Na jednom pracovišti jsou tak evidované
spotřebované zdroje za ambulantní, lůžkovou standardní, popř. intenzivní péči.

6.2. Zajištění ekonomické homogenity případů
Mezi základní principy oceňování hospitalizační péče patří standardizace procesů a věcné vymezení
jednotlivých komponent mající dopad do výsledných kalkulací.
V rámci základních principů jsou v metodice definovány standardy typologie pracovišť
zdravotnického zařízení, využití vnitropodnikového účetnictví k jednotnému třídění nákladových a
výnosových druhů, vyčíslení spotřebovaných zdrojů a principy ocenění zdravotních služeb.
Nová metodika obsahuje základní principy v oblastech:
‐ homogenních struktur zdravotnických pracovišť dle forem zdravotních služeb,
‐ klasifikací nákladových a výnosových druhů,
‐ normalizací vybraných nákladových druhů,
‐ alokačních postupů,
‐ realokací interních služeb.
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6.3. Definované standardy pro rok 2016
Jednotlivé standardy jsou rozděleny do kapitol dle jejich obsahové náplně, viz Obrázek č. 1 Základní
struktura metodiky.
Obrázek 1: Základní struktura metodiky

ČÁST 2 (KAPITOLA 7‐11)

ČÁST 3 (KAPITOLA 12‐18)

PRACOVIŠTĚ
ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

EVIDENCE ZDROJŮ
ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

TYPOLOGIE PRACOVIŠŤ

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ
Primární účetní okruh
VNITROPODNIKOVÉ ÚČETNICTVÍ:
Sekundární účetní okruh

ČINNOSTI PRACOVIŠŤ






ALOKACE VÝKONŮ

Klasifikace analytických účtů
Alokační postupy
Kalkulované náklady
Realokace interních služeb

ČÁST 4 (KAPITOLA 19‐21)
OCEŇOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
 Definice případu

 Alokační jednotky

 Nákladová matice

ČÁST 5 (KAPITOLA 22‐29)
SBĚR DAT Z REFERENČNÍCH NEMOCNIC
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Část 2: Pracoviště zdravotnického zařízení (Kapitoly 7–11)
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7. Úvod
Hlavním cílem této části metodiky je popsat základní principy členění pracovišť zdravotnického
zařízení z hlediska vykonávaných činností a stanovit jednotnou typologii pracovišť pro jejich
klasifikaci, za účelem standardizace sledování zdravotních i nezdravotních výkonů zdravotnických
zařízení.
Na jednotlivé typy pracovišť jsou kladeny požadavky z hlediska výkonové evidence a to formou
oddělených nákladových středisek vytvořených již v primárních informačních systémech
zdravotnických zařízení (účetnictví, personální systém, nemocniční systém, atd.).
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8. Základní principy členění pracovišť
Pro sledování nákladů, výkonů a výsledku hospodaření jednotlivých částí zdravotnického zařízení
dochází k členění na jednotlivé vnitropodnikové útvary, které jsou tvořeny pracovišti (středisky).
Pro potřeby sjednocení alokace nákladů, výnosů, resp. výkonů a vyhodnocení výsledků hospodaření
jednotlivých pracovišť jsou tato pracoviště tříděna dle základních atributů do skupin, které
charakterizují podobnou typologii pracovišť.

8.1. Členění pracovišť dle činností
Pracoviště zdravotnického zařízení jsou členěny do 3 základních skupin, a to:
Z

Pracoviště zdravotnická

P

Pracoviště poskytující podpůrné (režijní) služby

N

Pracoviště vykonávající činnosti nesouvisející s oceněním hospitalizačního případu

8.1.1.

Pracoviště zdravotnická

Popis zdravotnických pracovišť je uveden v Příloze metodiky.

8.1.2.

Pracoviště poskytující podpůrné (režijní) služby

Pracoviště poskytující podpůrné služby je takové pracoviště, jehož hlavním úkolem není poskytování
zdravotní péče hospitalizačním případům.

Definice

Prvotním cílem těchto pracovišť je především poskytovat interní služby za nižší náklady, než které by
bylo nutno vynaložit při jejich externím zajištění; dalším důvodem je jejich pohotovost a specializace.
Příkladem podpůrných pracovišť jsou např. pracoviště údržby, prádelny, účtárny, nemocniční
lékárny, ale i samostatné pracoviště sanitářů, sterilizace, operačních sálů, kde jsou alokované pouze
režijní náklady.
Hlavní charakteristické rysy pracovišť:



nevykazují zdravotní služby zdravotním pojišťovnám,
náklady pracovišť se zahrnují do kalkulace hospitalizačního případu.

Mezi samostatná pracoviště poskytující podpůrné služby patří i budovy, které:
a) jsou v majetku zdravotnického zařízení,
b) má zdravotnické zařízení pronajaté.

8.1.3.

Pracoviště vykonávající činnosti nesouvisející s oceněním hospitalizačního případu

Mezi pracoviště vykonávající činnosti nesouvisející s oceněním hospitalizačního případu patří taková
pracoviště, které:
a) mohou poskytovat zdravotní služby dle zákona č. 372/2011 Sb., ale tyto služby nejsou
hrazeny z veřejného zdravotního pojištění dle zákona č. 48/1997 Sb. Mezi taková pracoviště
patří například sociální lůžka, mateřská školka, jesle, apod., které jsou většinou hrazeny
z jiných zdrojů,
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Definice

b) jsou zřízena za účelem komerční činnosti, např. veřejná lékárna, prodeje krevních výrobků
externím subjektům,
c) jsou zřízena za účelem získání grantů

8.2. Členění pracovišť dle charakteru poskytující služby
Pracoviště zdravotnického zařízení jsou členěny dle poskytovaných služeb. Základní členění vychází ze
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění. Pracoviště dle tohoto zákona pak
rozlišujeme na pracoviště dle poskytovaných služeb, a to na pracoviště poskytující zdravotní a
nezdravotní služby.
Z

Zdravotní služby

N

Nezdravotní služby

8.2.1.

Zdravotní služby
Definice

Zdravotními službami se rozumí:
a) poskytování zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách,
v platném znění, zdravotnickými pracovníky (lékaři dle zákona č. 95/2004 Sb. a nelékaři dle
zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění), jsou‐li tyto činnosti vykonávány v přímé souvislosti s
poskytováním zdravotní péče. Zdravotní péčí se rozumí:
1. soubor činností a opatření prováděných u fyzických osob za účelem
- předcházení, odhalení a odstranění nemoci, vady nebo zdravotního stavu,
- udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního a funkčního stavu,
- udržení a prodloužení života a zmírnění utrpení,
- pomoci při reprodukci a porodu,
- posuzování zdravotního stavu
2. preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně rehabilitační, ošetřovatelské nebo jiné
zdravotní výkony prováděné zdravotnickými pracovníky za účelem podle písmene a).
b) konzultační služby, jejichž účelem je posouzení individuálního léčebného postupu, popřípadě
navržení jeho změny nebo doplnění, a další konzultace podporující rozhodování pacienta ve věci
poskytnutí zdravotních služeb prováděné dalším poskytovatelem zdravotních služeb nebo
zdravotnickým pracovníkem, kterého si pacient zvolil,
c) nakládání s tělem zemřelého v rozsahu stanoveném zákonem č. 372/2011 Sb., zákon o
zdravotních službách, v platném znění, včetně převozu těla zemřelého na patologicko‐
anatomickou pitvu nebo zdravotní pitvu a z patologicko‐anatomické pitvy nebo ze zdravotní pitvy
prováděné poskytovatelem podle zákona o pohřebnictví
d) zdravotnická záchranná služba,
e) zdravotnická dopravní služba, jejímž účelem je
1. přeprava pacientů mezi poskytovateli nebo k poskytovateli a zpět do vlastního
sociálního prostředí, je‐li to nezbytné k zajištění poskytnutí zdravotních služeb,
2. rychlá přeprava zdravotnických pracovníků k zabezpečení neodkladné péče
u poskytovatele,
3. přeprava osob včetně zemřelého pacienta související s prováděním transplantací,
neodkladná přeprava tkání a buněk určených k použití u člověka, přeprava léčivých
přípravků, krve a jejích složek a zdravotnických prostředků nezbytných pro
poskytnutí neodkladné péče nebo přeprava dalšího biologického materiálu,
f) přeprava pacientů neodkladné péče, kterou se rozumí jejich přeprava mezi poskytovateli
výhradně za podmínek soustavného poskytování neodkladné péče během přepravy,
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g) zdravotní služby v rozsahu činnosti odběrových zařízení nebo tkáňových zařízení podle jiných
právních předpisů upravujících postupy pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských orgánů, tkání
a buněk,
h) zdravotní služby v rozsahu činnosti zařízení transfuzní služby nebo krevní banky podle právního
předpisu upravujícího výrobu transfuzních přípravků, jejich skladování a výdej.
Zdravotními službami se rovněž rozumí specifické zdravotní služby podle zákona o specifických
zdravotních službách, zdravotní služby podle zákona upravujícího transplantace nebo zákona
upravujícího umělé přerušení těhotenství.

8.2.2.

Nezdravotní služby
Definice

Nezdravotními službami se rozumí poskytování služeb pracovníky, kteří nejsou lékaři dle zákona č.
95/2004 Sb. a nelékaři dle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění. Tyto služby vykonávají především
pracovníci zařazení ve skupinách THP, dělníci a pedagogové.
Příkladem nezdravotních služeb jsou služby údržby, prádelny, účtárny, apod.

8.3. Členění pracovišť dle převažující náplně práce
Pracoviště poskytující podpůrné (režijní) služby dále členíme podle převažující náplně práce, a to na
pracoviště administrativní (správní) a provozní.
A

administrativní (správní)

P

provozní

8.3.1.

Pracoviště administrativní (správní)

Administrativa je souhrn pomocných rutinních kancelářských činností, které mají zabezpečit chod
určitého pracovního týmu. Jedná se o činnosti, které mají vztah k evidenci. Předávání nebo
podávání informací, statistik nebo faktu.

Definice

Pod pojmem správa je obvykle chápána určitá lidská činnost, jejímž smyslem a podstatou je
zabezpečování výkonu a řízení určitých záležitostí, přičemž toto jednání je charakteristické jistou
trvalostí, systematičností, organizovaností a plánovitostí a slouží k dosahování žádoucího výsledku.
Mezi pracoviště administrativní (správní) patří i taková pracoviště, která plní základní manažerské
funkce, tj. zajišťují řízení celého zdravotnického zařízení. Činnost těchto útvarů představuje
společné náklady pro organizační jednotku jako celek => náklady jsou ve vztahu ke konkrétním
výkonům neadresné.
Příklad

Mezi pracoviště administrativní (správní) patří např.:
Ředitelství, sekretariát, finanční a mzdová účtárna, personální oddělení, obchodní oddělení,
pracoviště vedení kliniky/primariátu, apod.

8.3.2.

Pracoviště provozní
Definice

Pracoviště vykonávající interní/externí výkony.
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Příklad

Mezi pracoviště provozní zdravotnická patří např.:
Pracoviště poskytující zdravotní služby např. sterilizace, nemocniční lékárna, centrální sanitáři,
apod.
Mezi pracoviště provozní nezdravotnická patří např.:
Pracoviště poskytující nezdravotní služby např. údržba, prádelna, stravovací provoz, kotelna,
odpadové hospodářství, apod.

8.4. Členění pracovišť dle rozsahu poskytovaných služeb
Pracoviště dále členíme podle rozsahu poskytovaných služeb, a to na pracoviště lokální a centrální.
Toto členění je využíváno pouze pro pracoviště podpůrných služeb a specifických zdravotnických
pracovišť uvedených v metodice Typologie zdravotnických pracovišť (např. operační sál,
anesteziologické pracoviště).
L

Lokální

C

Centrální (sdílená)

8.4.1.

Pracoviště lokální

Lokální službou se rozumí taková služba, která je poskytována jednomu organizačnímu celku, jako
je klinika, primariát, úsek a odbor. Jedná se spíše o pomocná střediska k alokaci nákladů a výnosů,
které nelze v primárním účetním okruhu jednoznačně přiřadit ke konkrétním pracovištím dané
kliniky/primariátu.

Definice

Lokální služba může mít zdravotní i nezdravotní charakter.
Hlavní charakteristické rysy pracovišť lokálních služeb:




základní činností pracoviště je poskytovat servisní služby vlastním pracovištím dané
kliniky/primariátu/úseku/odboru,
náklady a výnosy alokované na pracovišti se váží k činnostem vlastní
kliniky/primariátu/úseku/odboru,
náklady pracovišť jsou přímo nebo vnitropodnikově rozpouštěny na pracoviště využívající
jejich službu v rámci jedné kliniky/primariátu/úseku/odboru.
Příklad

Lokální službu například zajišťují:
a) nezdravotní ‐ pracoviště kliniky/primariátu zajišťující její administrativní (správní) činnosti,
b) zdravotní ‐ pracoviště sanitářů vykonávající činnost jen pro danou kliniku/primariát.

8.4.2.

Pracoviště centrální (sdílená)

Centrální službou se rozumí taková služba, která je poskytována více než jednomu organizačnímu
celku, jako je klinika, primariát, úsek a odbor.
Centrální služba může mít zdravotní i nezdravotní charakter.
Mezi pracoviště centrálních (sdílených) služeb patří taková pracoviště, která zajišťují servisní služby
pro ostatní pracoviště zdravotnického zařízení.
V každém zdravotnickém zařízení jsou tyto služby zajišťovány v jiné struktuře a rozsahu. Některé
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Definice

služby mohou být u některého zdravotnického zařízení řešeny externími dodávkami, např. praní
prádla, u jiných budou zajišťovány vlastními zaměstnanci. Nelze tak nastavit jednotnou metodiku
s výčtem všech pracovišť, pouze vymezit obecné charakteristiky činností jednotlivých pracovišť.
V obecné rovině si lze představit pod centrálními (sdílenými) službami seskupení podpůrných
procesů a nestrategických aktivit napříč celou organizací do samostatných organizačních jednotek.
Tato pracoviště slučují jeden či více typů služeb, nejvíce jsou pak zastoupeny služby z oblasti
účetnictví, informačních technologií, lidských zdrojů, logistických služeb, zákaznického servisu
a globálního nákupu.
Mezi pracoviště centrálních (sdílených) služeb patří i pracoviště zajišťující službu zdravotnickými
pracovníky. Jedná se například o nemocniční lékárnu, která zásobuje zdravotnická pracoviště, popř.
samostatné středisko sanitářů, kteří poskytují své služby ostatním zdravotnickým pracovištím (více
než jedné klinice/primariátu) a pacientům.
Mezi pracoviště centrálních (sdílených) služeb mohou patřit i střediska budov, pokud jsou zřízena za
účelem kumulace veškerých nákladů a výnosů spojených s danými budovami a které se následně
přeúčtovávají na pracoviště využívající dané budovy.
Hlavní charakteristické rysy pracovišť centrálních (sdílených) služeb:



Základní činností pracoviště je poskytovat servisní služby ostatním pracovištím
zdravotnického zařízení,
Náklady pracovišť jsou přímo nebo vnitropodnikově rozpouštěny na pracoviště využívající
jejich službu.
Příklad

Centrální službu například zajišťují:
a) nezdravotní ‐ pracoviště údržby, finanční účtárny, apod.
b) zdravotní ‐ centrální pracoviště sanitářů vykonávající činnost pro více klinik/primariátů;
nemocniční lékárna, apod.

Metodika oceňování hospitalizačního případu pro rok 2016 v1.0

28

9. Typologie pracovišť
9.1. Základní typologie pracovišť
Členění pracovišť ZZ vychází ze základní typologie pracovišť z hlediska charakteru vykonávané
činnosti. Pracoviště jsou tak členěna do těchto základních tří skupin:


Základní zdravotnické pracoviště



Podpůrná pracoviště



Pracoviště nesouvisející s ocenění hospitalizační péče (vyloučená)

Obrázek 2: Členění ZZ dle základní typologie pracovišť
Zdravotnické
zařízení

Zdravotnická
pracoviště

Podpůrná
pracoviště

Vyloučená
pracoviště

Ostatní specifická
pracoviště

Pracoviště akutní
lůžkové péče

Provozní
zdravotnické

Pracoviště
zdravotnické

Laboratoře

Pracoviště
následné lůžkové
péče

Provozní
nezdravotnické

Pracoviště
nezdravotnické

Pracoviště
radioterapie

Ambulance a
příjmobá
pracoviště

Pracoviště
administrativní

Pracoviště
nukleární
medicíny

Operační a
porodní sály

Pracoviště
neintervenční
radiologie

Endoskopie

Pracoviště
intervenční
radiologie

Pracoviště
invazivní
kardiologie
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9.2. Základní zdravotnická pracoviště
Základní zdravotnická pracoviště jsou rozdělena z hlediska charakteru a vybavení pracoviště do
těchto základních skupin:







Pracoviště lůžkové péče
Ambulantní a příjmová pracoviště
Operační a porodní sály
Přístrojová pracoviště
Laboratorní pracoviště
Ostatní specifická pracoviště

Detailní popisy jednotných zdravotnických pracovišť jsou součástí přílohy metodiky.

9.2.1.

Pracoviště lůžkové péče

Pro pracoviště lůžkové péče jsou definovány následující typy pracovišť:




9.2.2.

Akutní lůžková péče
- Akutní lůžkové péče standardní
- Akutní lůžková péče intenzivní
Následná lůžková péče
- Následná lůžková péče standardní
- Následná lůžková péče intenzivní

Ambulance a příjmová pracoviště

Pro pracoviště Ambulance a příjmová pracoviště jsou definovány následující typy pracovišť:



9.2.3.

Ambulance
Urgentní příjem

Operační a porodní sály

Pro pracoviště Operačních a porodních sálů jsou definovány následující typy pracovišť:



9.2.4.

Operační sál
Porodní sál

Přístrojová pracoviště

Pro přístrojová pracoviště jsou definovány následující typy pracovišť:


Endoskopie
- Digestivní endoskopie
- Bronchoskopie
- Urologická endoskopie



Invazivní kardiologie
- Intervenční kardiologie
- Kardiostimulace
- Elektrofyziologie




Intervenční radiologie
Neintervenční radiologie
- Skiagrafie
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-

Skiaskopie
Ultrazvuková diagnostika
Mamografie
CT
MR



Nukleární medicína
- Scintigrafie a SPECT
- Pozitronová emisní tomografie



Radioterapie
- Radikální radioterapie
- Paliativní radioterapie
- Brachradioterapie
- Kilovoltážní terapie

9.2.5.

Laboratorní pracoviště

Pro pracoviště laboratoří jsou definovány následující typy pracovišť:









Laboratoř klinické biochemie
Laboratoř lékařské mikrobiologie
Laboratoř patologické anatomie
Laboratoř alergologie a klinické imunologie
Laboratoř lékařské genetiky
Laboratoř klinické hematologie
Laboratoř transfúzní služby
Sdružené laboratorní metody

Pozn. Jednotlivé typy pracovišť laboratoří mohou zahrnovat i některé příbuzné odbornosti.

9.2.6.

Ostatní specifická pracoviště

Pro ostatní specifická pracoviště jsou definovány následující typy pracovišť:






Anesteziologie
Dialýza
Soudní lékařství
Jednodenní péče
Jiné
- Domácí péče
- Zdravotnická dopravní služba
- Lékařská pohotovostní služba
- Sociální lůžka
- Mobilní hospic

9.3. Podpůrná pracoviště
Podpůrná pracoviště jsou rozdělena z hlediska charakteru a vybavení pracoviště do těchto základních
skupin:




Podpůrná provozní zdravotnická pracoviště
Podpůrná provozní nezdravotnická pracoviště
Podpůrná administrativní pracoviště
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9.4. Pracoviště vyloučená
Pracoviště, jejichž činnost nesouvisí s oceněním hosp. péče, jsou vyloučená z nákladového oceněné a
je možné je rozdělit na:



vyloučená zdravotnická pracoviště
vyloučená nezdravotnická pracoviště

9.5. Atributy pracovišť
Přiřazením atributů k pracovištím je definována jejich typologie, včetně specifik daného pracoviště.

9.5.1.

Atribut č. 1: Typ pracoviště

Atribut Typ pracoviště slouží pro všechna pracoviště a je určen k základnímu rozdělení pracovišť
zdravotnických, podpůrných a pracovišť vykonávající činnosti nesouvisející s oceněním
hospitalizačního případu. Atribut nabývá těchto hodnot:
Zdravotnická pracoviště:


































APST (Akutní lůžková péče standardní)
APIN (Akutní lůžková péče intenzivní)
NPST (Následná lůžková péče standardní)
NPIN (Následná lůžková péče intenzivní)
APAM (Ambulance)
APUP (Urgentní příjem (emergency)
OPOS (Operační sál)
OPPS (Porodní sál)
ENDE (Digestivní endoskopie)
ENBR (Bronchoskopie)
ENUR (Urologická endoskopie)
IKIK (Intervenční kardiologie)
IKKA (Kardiostimulace)
IKEL (Elektrofyziologie)
IRIR (Intervenční radiologie)
NRSG (Skiagrafie)
NRSK (Skiaskopie)
NRUZ (Ultrazvuková diagnostika)
NRRT (Pracoviště RTG a ultrazvukové diagnostiky)
NRMM (Mamografie)
NRCT (CT)
NRMR (MR)
NMSC (Scintigrafie a SPECT)
NMPT (Pozitronová emisní tomagrafie)
RRRA (Radioterapie)
LAKB (801 Laboratoř klinická biochemie +812,814,815)
LALM (802 Laboratoř lékařské mikrobiologie +804,805,822)
LAPA (807 Laboratoř patologické anatomie +817,823)
LAKI (813 Laboratoř alergologie a klinické imunologie)
LALG (816 Laboratoř lékařské genetiky (+820)
LAKH (818 Laboratoř klinické hematologie)
LATS (222 Laboratoř transfúzní služby)
LASM (Sdružené laboratorní metody)
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OSAN (Anesteziologie)
OSDI (Dialýza)
OSSL (Soudní lékařství)
OSJP (Jednodenní péče)
OSOS (Ostatní)

Podpůrná (režijní) pracoviště




PPPZ (Provozní zdravotnické)
PPPN (Provozní nezdravotnické)
PPAD (Administrativní)

Nesouvisející s nákladovým oceňováním



9.5.2.

NEZD (Nesouvisející zdravotnické)
NENZ (Nesouvisející nezdravotnické)

Atribut č. 2: Režim provozu

Atribut Režim provozu je určen pro všechny typy pracovišť a nabývá jedné z hodnot:




9.5.3.

NEP (nepřetržitý 24/7)
PRE (přetržitý)
PRI (přetržitý s příslužbou)

Atribut č. 3: Odbornost

Atribut Odbornost představuje smluvní odbornost pracoviště. V případě, že je nasmlouváno více
odborností uveďte všechny s oddělovačem "‐". Jako první odbornosti uveďte hlavní (převažující
odbornost). Atribut odbornost je určen pouze pro zdravotnická pracoviště.
Příklad: 1F1‐2F7‐4F1

9.5.4.

Atribut č. 4: Intenzita péče

Atribut Intenzita péče je určen pouze pro zdravotnická pracoviště.
Atribut Intenzita péče je určen pro sledování:
a) stupně intenzity péče na lůžkách intenzivní péče a nabývá jedné z hodnot:




NIZ (jednotky nižší intenzívní péče)
VYS (jednotky vyšší intenzívní péče)
RES (jednotky resuscitační péče)

b) ke sledování příznaku intermediární péče a nabývá hodnoty IMD. Atribut je sledován u lůžek
standardních i intenzivních. V případě, že se jedná smluvně o intenzivní lůžko a má charakter
intermediární péče, použijte oddělovač "‐" mezi stupněm intenzity péče a příznakem intermediární
péče (př. NIZ‐IMD)

9.5.5.

Atribut č. 5: Centrální pracoviště

Atribut Centrální pracoviště je určen jak pro zdravotnická, tak podpůrná pracoviště a určuje,
zda služby daného pracoviště využívá více klinik či oddělení.
Nabývá hodnot:


CEN (centrální)
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9.5.6.

LOK (lokální)
(prázdné)

Atribut č. 6: Specifikace pracoviště

Atribut Specifikace pracoviště je univerzální atribut, který nabývá odlišných hodnot pro jednotlivé
typy pracovišť a je určen pouze pro zdravotnická pracoviště.
Akutní lůžková péče intenzivní
Na pracovišti akutní lůžkové péče intenzivní je určen atribut ke sledování předporodních jednotek
intenzivní péče a nabývá hodnot jedné z hodnot:



POR (předporodní)
(prázdné)

Ambulance
Na pracovišti typu Ambulance je určen atribut ke sledování charakteru ambulance a nabývá hodnoty:





AMB (vyšetřovna, poradna)
ZAK (zákrokový sálek)
STA (stacionář)
PRI (příjmová ambulance)

V případě, že ambulance splňuje více charakteristik, uveďte všechny s oddělovačem "‐". (AMB‐STA
nebo AMB‐ZAK atd.)
Operační sál
Na pracovišti typu operační sál slouží atribut ke sledování, zdali se jedná o hybridní operační sál, viz
Kapitola 37.1 a nabývá jedné z těchto hodnot:



HYB (hybridní)
(prázdné)

Endoskopická pracoviště
Na pracovišti typu endoskopické pracoviště slouží atribut ke sledování příznaku, zdali je součástí
pracoviště i ambulance a nabývá jedné z těchto hodnot:



AMB (ambulance)
(prázdné)

Radioterapie
Na pracovišti Radioterapie je určen atribut ke sledování charakteru radioterapie a nabývá hodnoty:





RAD (radikální radioterapie)
PAL (paliativní radioterapie)
BRA (brachyterapie)
KIL (kilovoltážní radioterapie)

V případě, že pracoviště splňuje více charakteristik, uveďte všechny s oddělovačem "‐". (RAD‐PAL)
atd.
Anesteziologie
Na pracovišti typu Anesteziologie slouží atribut ke sledování, zdali je součástí anesteziologická
ambulance a nabývá jedné z těchto hodnot:
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AMB (anesteziologická ambulance)
(prázdné)

Ostatní
Na pracovišti typu Ostatní slouží atribut ke sledování, zdali se jedná o pracoviště domácí péče či
dopravy a nabývá jedné z těchto hodnot:




9.5.7.

DOM (domácí péče)
DOP (doprava)
(prázdné)

Atribut č. 7: Výkony a přístroje pracoviště

Atribut Výkony a přístroje pracoviště je univerzální atribut, který nabývá odlišných hodnot pro
jednotlivé typy pracovišť a slouží zejména ke sledování specifických výkonů či přístrojů a je určen
pouze pro zdravotnická pracoviště.
Ambulance
Na pracovišti typu Ambulance slouží atribut ke sledování, zdali je součástí ambulance specifické
(dražší) přístrojové vybavení) a nabývá jedné z těchto hodnot:



SPE (specifické vybavení)
(prázdné)

Operační sál
Na pracovišti typu Operační sál slouží atribut ke sledování, zdali se provádí na sále robotické operace
a nabývá jedné z těchto hodnot:



ROB (robotické operace)
(prázdné)

Porodní sál
Na pracovišti typu Porodní sál slouží atribut ke sledování, zdali se na porodním sále provádějí císařské
porody a nabývá jedné z těchto hodnot:



CIS (císařské porody)
(prázdné)

Intervenční kardiologie
Na pracovišti typu Intervenční kardiologie slouží atribut ke sledování, zdali se na pracovišti pravidelně
provádějí i výkony intervenční radiologie a nabývá jedné z těchto hodnot:



RAD (intervenční radiologie)
(prázdné)

Kardiostimulace
Na pracovišti typu Kardiostimulace slouží atribut ke sledování, zdali se na pracovišti provádí
pravidelně i výkony elktrofyziologie a nabývá jedné z těchto hodnot:



ELE (elktrofyziologie)
(prázdné)
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Pracoviště RTG a ultrazvukové diagnostiky
Na pracovišti typu RTG a ultrazvukové diagnostiky je určen atribut ke sledování, zdali jsou součástí
pracoviště specifické přístroje a nabývá hodnoty:




SKS (skiaskopie)
SKG (skiagrafie)
ULZ (ultrazvuková diagnostika)

V případě, že součástí pracoviště je více typů přístrojů, uveďte všechny s oddělovačem "‐". (SKS‐SKG
atd.)
Pozitronová emisní tomografie
Na pracovišti typu Pozitronová emisní tomografie je ke sledování určen atribut, který definuje, zdali
jsou součástí pracoviště specifické přístroje a nabývá hodnoty:




PET (PET)
PCT (PET CT)
PMR (PET MR)

V případě, že součástí pracoviště je více přístrojů, uveďte všechny s oddělovačem "‐". (PET‐PCT atd.)
Dialýza
Na pracovišti typu Dialýza je určen atribut ke sledování typu prováděných dialýz a nabývá hodnoty:




AKU (akutní)
CHRO (chronická)
PER (peritoneální)

V případě, že se na pracovišti provádí více typů dialýz, uveďte všechny s oddělovačem "‐". (AKU‐
CHRO atd.)

9.5.8.

Atribut č. 8: Dětské oddělení

Atribut Dětské oddělení je určen pouze pro zdravotnická pracoviště akutní lůžkové péče standardní
a intenzivní. Pracoviště s tímto atributem poskytuje zdravotní péči dětem od narození do 18 let věku.
Atribut nabývá jedné z hodnot:



9.5.9.

ANO (dětské)
(prázdné)

Atribut č. 9: Centrové LP

Příznak Centrové LP určuje, zdali jsou na pracovišti nasmlouvány léčivé přípravky a potraviny pro
zvláštní lékařské účely (dále jen „léčivý přípravek“) označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1
vyhlášky č. 376/2011 Sb.
Atribut nabývá jedné z hodnot:



ANO (nasmlouvány)
(prázdné)
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10. Základní požadavky na alokaci výkonů
Na jednotlivé typy zdravotnických i nezdravotnických pracovišť jsou kladeny požadavky z hlediska
výkonové evidence a to formou oddělených nákladových středisek vytvořených již v primárních
informačních systémech zdravotnických zařízení (účetnictví, personální systém, nemocniční systém).
V Tabulce č. 1 Minimální požadavky pro alokaci výkonů je definováno nepodkročitelné minimum k
alokaci výkonů z hlediska samostatných nákladových středisek. Požadavky jsou definovány dle typů
pracoviště v rámci jedné kliniky / primariátu / oddělení.
Tabulka 1: Minimální požadavky pro alokaci výkonů

Typ pracoviště

Minimální požadavky

Akutní lůžková péče standardní

Minimálně jedno samostatné NS pouze pro standardní lůžka

Akutní lůžková péče intenzivní

Minimálně jedno samostatné NS pouze pro intenzivní lůžka

Následná lůžková péče standardní

Minimálně jedno samostatné NS pouze pro standardní lůžka

Následná lůžková péče intenzivní

Minimálně jedno samostatné NS pouze pro intenzivní lůžka

Ambulance

Minimálně jedno samostatné NS pouze pro ambulance

Urgentní příjem (emergency)

Samostatné nákladové středisko

Porodní sál

Minimálně jedno samostatné NS pro každý operační sál, který klinika (oddělení)
pravidelně využívá.
Samostatné nákladové středisko. Součástí může být i sál pro císařské porody,
pokud je součástí porodního traktu a nejedná se operační sál gynekologického
oddělení.

Digestivní endoskopie

Samostatné nákladová středisko, jehož součástí může být gastroenterologická
ambulance

Operační sál

Bronchoskopie
Urologická endoskopie

Samostatné nákladová středisko, jehož součástí může být plicní ambulance
Samostatné nákladová středisko, jehož součástí může být urologická
ambulance

Intervenční kardiologie

Samostatné nákladové středisko

Kardiostimulace

Samostatné nákladové středisko

Intervenční radiologie

Samostatné nákladové středisko. Může být součásti střediska Kardiostimulace,
pokud se výkony elektrofyziologie provádí na pracoviště Kardiostimulace
Samostatné nákladové středisko. Může být součásti střediska Intervenční
kardiologie, pokud se výkony intervenční radiologie provádí na pracoviště
Intervenční kardiologie

Skiagrafie

Samostatné nákladové středisko, v případě, že součástí pracoviště je i
Skiaskopie nebo Ultrazvuková diagnostika, jedná se o pracoviště Pracoviště
RTG a ultrazvukové diagnostiky

Elektrofyziologie

Skiaskopie

Ultrazvuková diagnostika
Pracoviště RTG a ultrazvukové
diagnostiky

Samostatné nákladové středisko, v případě, že součástí pracoviště je i
Skiagrafie nebo Ultrazvuková diagnostika, jedná se o pracoviště Pracoviště RTG
a ultrazvukové diagnostiky
Samostatné nákladové středisko, v případě, že součástí pracoviště je i
Skiagrafie nebo Skiaskopie jedná se o pracoviště Pracoviště RTG a ultrazvukové
diagnostiky
Samostatné nákladové středisko

Mamografie

Samostatné nákladové středisko

CT

Samostatné nákladové středisko

MR

Samostatné nákladové středisko

Scintigrafie a SPECT
Pozitronová emisní tomografie (PET,
PET‐CT,PET‐MR)

Samostatné nákladové středisko
Samostatné nákladové středisko
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Typ pracoviště

Minimální požadavky

Radioterapie

Samostatné nákladové středisko

801 Laboratoř klinická biochemie
(+812,814,815)

Samostatné nákladové středisko. Pokud se jedná sdružené pracoviště
provádějící vyšetření i jiných odborností mimo 801,812,814,815, bude zařazeno
jako Sdružené laboratorní metody

802 Laboratoř lékařské mikrobiologie
(+804,805,822)

Samostatné nákladové středisko. Pokud se jedná sdružené pracoviště
provádějící vyšetření i jiných odborností mimo 802,804,805,822, bude zařazeno
jako Sdružené laboratorní metody

807 Laboratoř patologické anatomie
(+817,823)
813 Laboratoř alergologie a klinické
imunologie

816 Laboratoř lékařské genetiky (+820)

818 Laboratoř klinické hematologie

222 Laboratoř transfúzní služby

Samostatné nákladové středisko. Pokud se jedná sdružené pracoviště
provádějící vyšetření i jiných odborností mimo 807,817,823 bude zařazeno jako
Sdružené laboratorní metody
Samostatné nákladové středisko. Pokud se jedná sdružené pracoviště
provádějící vyšetření i jiných odborností mimo 813, bude zařazeno jako
Sdružené laboratorní metody
Samostatné nákladové středisko. Pokud se jedná sdružené pracoviště
provádějící vyšetření i jiných odborností mimo 816,820, bude zařazeno jako
Sdružené laboratorní metody
Samostatné nákladové středisko. Pokud se jedná sdružené pracoviště
provádějící vyšetření i jiných odborností mimo 818, bude zařazeno jako
Sdružené laboratorní metody
Samostatné nákladové středisko. Pokud se jedná sdružené pracoviště
provádějící vyšetření i jiných odborností mimo 822, bude zařazeno jako
Sdružené laboratorní metody

Sdružené laboratorní metody

Samostatné nákladové středisko.

Anesteziologie

Samostatné nákladové středisko. Může být součástí anesteziologická
ambulance. Ambulance pro léčbu bolesti musí oddělena.

Dialýza

Samostatné nákladové středisko

Soudní lékařství

Samostatné nákladové středisko

Jednodenní péče

Samostatné nákladové středisko

Ostatní

Samostatné nákladové středisko

Provozní zdravotnické

Samostatné nákladové středisko

Provozní nezdravotnické

Samostatné nákladové středisko

Administrativní

Samostatné nákladové středisko

zdravotnické

Samostatné nákladové středisko

nezdravotnické

Samostatné nákladové středisko
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11. Způsoby zajištění alokace výkonů
Zajištění evidence provedených výkonů na daném pracovišti bývá problematické a úzce souvisí
s historickým nasmlouváním výkonů jednotlivých zdravotnických pracovišť. Typickým příkladem jsou
provedené výkony na operačním sále a následně vykazovaném na lůžkovém pracovišť.
Z dvoudobého hlediska je vhodné zajistit odpovídající způsob nasmlouvání výkonů tak, aby péče
mohla být vykazovaná z pracovišť, které péči skutečně provedlo.
Z hlediska krátkodobého (pro rok 2016) je nutné zajistit sledování výkonů dle provádějícího
pracoviště náhradním způsobem. Pro zajištění sledování výkonů dle provádějícího pracoviště je
možné zvolit dva alternativní způsoby řešení, viz bod 11.1 a 11.2.

11.1. Řádkové nákladové středisko na hospitalizačním dokladu
Pokud jsou výkony prováděné nelůžkovým pracovištěm nasmlouvané a vykazované na lůžkovém
pracovišti, je možné využít principu tzv. řádkového nákladového střediska u hospitalizačního dokladu.
U jednotlivých výkonů na hospitačním dokladu, které byly provedeny nelůžkovým pracovištěm, bude
uváděno vždy provádějící pracoviště. Tímto způsobem je možné zajistit evidenci výkonů dle
provádějícího pracoviště, bez nutnosti změny pasportu výkonů se zdravotními pojišťovnami.
Podmínkou pro realizovatelnost tohoto způsobu evidence je schopnost nemocničního systému
evidovat řádkové nákladové středisko na hospitalizačním dokladu. Datové rozhraní hospitalizačního
dokladu pole řádkového střediska neobsahuje, proto není automatickou součástí každého
nemocničního informačního systému.

11.2. Doklad vyžádané péče
Pokud jsou výkony prováděné nelůžkovým pracovištěm nasmlouvané a vykazované na lůžkovém
pracovišti je možné využít dokladu vyžádané péče. Jednotlivé výkony, které byly provedeny
nelůžkovým pracovištěm a jsou nasmlouvány na lůžkovém pracovišti, budou vykazovány na
poukazech tj. dokladech vyžádané péče. Tímto způsobem je možné zajistit evidenci výkonů dle
provádějícího střediska bez nutnosti změny pasportu výkonů se zdravotními pojišťovnami.
Podmínkou pro realizovatelnost tohoto způsobu evidence je schopnost nemocničního systému
evidovat nákladové středisko k žádajícímu i provádějícímu pracovišti na dokladu vyžádané péče.
Datové rozhraní dokladu vyžádané péče pole žádajícího a provádějícího střediska neobsahuje a není
automatickou součástí každého nemocničního informačního systému. Další podmínkou pro
realizovatelnost této varianty je akceptace dokladů vyžádané péče zdravotními pojišťovnami, které
budou mít shodné žádající i provádějící IČP i odbornost.

Shrnutí:
Pracoviště zdravotnického zařízení
Základní principy pro rok 2016:
Implementace základních principů do primárních informačních systémů ZZ.
Výhled pro následující období v rámci kultivace metodiky:
Rozšíření typologie podpůrných pracovišť.
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Část 3: Evidence zdrojů zdravotnického zařízení (Kapitoly 12–18)
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12. Úvod
Pro evidenci zdrojů za účelem oceňování hospitalizačních případů je využíváno vnitropodnikové
účetnictví zdravotnického zařízení. V současné době existuje mezi zdravotnickými zařízeními vysoká
heterogenita v rámci vnitřních účetních postupů, proto je nutné zajistit standardizaci a sjednocení
základních nejen účetních, ale i realokačních postupů.
V roce 2016 bude kladen důraz především na základní principy vnitropodnikového účetnictví
zdravotnického zařízení, a to v oblastech:
a) jednotné klasifikace analytických účtů,
b) alokace externích (prvotních) nákladů a výnosů.
Zavedením jednotné klasifikace analytických účtů bude především umožněno analyzovat spotřebu
zdrojů dle nákladových druhů využitých při poskytování služeb zdravotnického zařízení a zároveň
vyhodnocovat s nimi související výkony, resp. výnosy.
Jedním z nejdůležitějších pravidel v oblasti alokací spotřebovaných zdrojů je evidence spotřeby
nejenom v příčinné souvislosti s jejich vznikem, ale především v rámci odpovědnosti za jejich vznik.
Nelze oceňovat hospitalizační případy na základě chybných alokačních postupů, kdy k výkonům
zdravotnického pracoviště nejsou správně evidovány spotřebované zdroje, viz příklad alokace
zdravotnického zařízení na Obrázku č. 3, kdy u 10 zdravotnických pracovišť zcela chybí náklady a u 17
pracovišť jsou sice evidovány náklady, ale nejsou naopak evidovány výkony (zdravotní služby).
Z celkového počtu 199 zdravotnických pracovišť, lze pak zaznamenat alokační nekázeň u 14%
pracovišť.
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Náklady
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Tisíce

Alokace zdrav. výkonů a nákladů

200000

Výkony

Tisíce

Obrázek 3: Alokace zdravotních výkonů a nákladů pracovišť

Pracoviště
Zdroj: Referenční nemocnice

Pro potřeby vyčíslení celkových nákladů spotřebovaných při poskytování zdravotních služeb budou
všechna zdravotnická pracoviště zatížena i režijními náklady evidovanými na podpůrných
pracovištích, dle jejich využití. Zdravotnická pracoviště tak budou evidovat ve svém výsledku
hospodaření nejenom externí (prvotní) náklady a výnosy, tj. ty, které přímo spotřebují při
poskytování zdravotních služeb pacientům, ale i takové, které vznikají nepřímo a s jejich činností
souvisejí, jako jsou např. spotřeba energie, činnost údržby, účtáren apod., evidované jako interní
(druhotné) náklady. Proto je součástí metodiky i standardizace v oblastech:
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a) interních (druhotných) nákladů a výnosů,
b) rozúčtování spotřebovaných zdrojů pracovišť s centrální a lokální službou, na pracoviště,
která jejich službu využívala,
K jednotnému zúčtování interních služeb mezi pracovišti zdravotnického zařízení budou definovány
jednotné postupy realokace. V roce 2016, z důvodu absence patřičných klíčů vyjadřující podíl
spotřeby jednotlivých vnitropodnikových služeb v referenčních nemocnicích, bude definován
alternativní jednotný klíč. Tato varianta však není optimální, viz Obrázek č. 4, kde je uveden příklad
porovnání přeúčtování tepla dle skutečných m2 s alternativním klíčem celkových nákladů jednotlivých
pracovišť. Proto bude jednoz z priorit pro následující období definovat a zajistit sledovanost
vhodných zúčtovacích klíčů pro vnitropodnikové služby.
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Obrázek 4: Rozpouštění nákladů za teplo

Pracoviště
Zdroj: Referenční nemocnice

Neméně důležitou součástí metodiky je i nastavení normativů, resp. použití kalkulovaných
(standardizovaných) nákladů u vybraných nákladových druhů, kterými jsou hrubé mzdy
zdravotnických pracovníků a odpisy dlouhodobého majetku. Důvodem je získání reálných informací a
sjednocení nákladů u:
‐

‐

hrubých mezd zdravotnických pracovníků – standardizací počtu pracovníků dle vyhlášky č.
99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, při
dodržování zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,
odpisů dlouhodobého majetku – narovnáním pořizovacích cen o dotace nevstupující do
ocenění a stanovení jednotného odpisového plánu, dle Zákona o dani z příjmů.

V rámci stanovení normativů bude v následujícím období dále řešena optimalizace výše odměňování
zdravotnických pracovníků a standardizace výše pořizovacích cen u vybraných skupin dlouhodobého
majetku.
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13. Obecné zásady vnitropodnikové účetnictví
Finanční účetnictví slouží hlavně pro externí uživatele, banky, finanční úřad, dodavatele, zákazníky a
ostatní externí subjekty, jeho předpisy jsou závazné pro všechny účastníky a vychází ze zákona o
účetnictví.
Oproti tomu vnitropodnikové účetnictví není definováno zákonem, krom vymezení účtových tříd pro
vnitropodnikové účetnictví a zahrnuje nejen účetní informace, ale slouží i k lepšímu získání přehledu
o všech činnostech zdravotnického zařízení.
Vnitropodnikové účetnictví zajišťuje informace, které finanční účetnictví běžně neposkytuje, sleduje
hospodaření uvnitř zdravotnického zařízení. Sleduje hospodaření zpravidla podle jednotlivých
vnitropodnikových pracovišť a jejich výkonů.
Vnitropodnikové náklady a výnosy pracovišť jsou sledovány v samostatném účetním okruhu, při
použití volných účtových tříd, dle právní formy zdravotnického zařízení.
Vnitropodnikové účetnictví je významným nástrojem vnitropodnikového řízení. Jeho evidence by
měla poskytovat dostatečné množství informací o nákladech na jednotlivé výrobky a poskytované
služby, výsledek hospodaření vnitropodnikových pracovišť, zejména podle odpovědnosti za náklady a
výkony. Porovnává také předem stanovené (plánované) náklady se skutečnými náklady.
Nejvýznamnější funkcí vnitropodnikového účetnictví je funkce řídící.

13.1. Členění nákladů a výnosů vnitropodnikového účetnictví
V rámci vnitropodnikového účetnictví jsou sledovány všechny náklady a výnosy, jak ty přebírané
z finančního účetnictví, tak i ty vznikající z provedených výkonů a dodávek mezi jednotlivými
středisky.
V rámci vnitropodnikového účetnictví jsou členěny náklady a výnosy dle jejich vzniku, významu a
využití. Pro účely metodiky k nákladovému ocenění hospitalizačního případu budou využívány
především náklady a výnosy:
a) externí – vstupují do dané aktivity z vnějšku (prvotní),
b) kalkulované – standardizované ve vztahu na výkon,
c) interní – představují spotřebu vlastních výkonů (druhotné).

13.2. Využití dvouokruhové soustavy ve vnitropodnikovém účetnictví
V rámci nákladového oceňování hospitalizačního případu bude využito dvouokruhové soustavy
vnitropodnikového účetnictví, a to z důvodu využití standardizovaných (kalkulovaných) nákladů
v oblasti hrubých mezd zdravotnických pracovníků a dlouhodobého majetku. V důsledku využití
kalkulovaných nákladů bude konečný výsledek hospodaření zjištěný ve vnitropodnikovém účetnictví
jiný, než ve finančním účetnictví. Tento rozdíl bude následně evidován na samostatných
vnitropodnikových účtech.

13.3. Datové zdroje k oceňování hospitalizačního případu
Pro účely nákladového oceňování hospitalizačního případu budou využívány informace z finančního
účetnictví (primární účetní okruh), vnitropodnikového účetnictví (sekundární účetní okruh), viz
grafické znázornění procesu na obrázku č. 5.

Metodika oceňování hospitalizačního případu pro rok 2016 v1.0

43

Úprava dle
metodik

Výkaz zisku a ztráty
I.

Externí (prvotní)
výnosy tř. 6

Beze změn

Interní
(druhotné)
náklady tř. 7,

B.1.2 ZÚČTOVÁNÍ
INTERNÍCH SLUŽEB

Výkaz zisku a ztráty
II.

Externí
(prvotní)
výnosy tř. 6

Interní
(druhotné)
výnosy tř. 8,

B.1.3 VYROVNÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

Kapitola 17

Externí
(prvotní)
náklady tř. 5
upravené o
kalkulované
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Grafické zobrazení (schéma) na obrázku č. 1 popisuje proces zajištění podkladů pro oceňování
hospitalizačních případů. V části I. a II. jsou vymezeny odpovědnosti za zpracování, v bodech A. 1 až B.
1.3 pak základní proces tvorby výsledného podkladu k oceňování v jednotlivých účetních okruzích.

I.

Technické zajištění: Data z referenčních nemocnic

Podklady uvedené v část I. zajišťují z finančního účetnictví referenční nemocnice, upravené (pokud již
nemají zajištěno v primárním účetním okruhu) o definované nákladové a výnosové druhy.
A. Finanční účetnictví
Z finančního účetnictví jsou pro oceňování hospitalizačních případů využívány náklady, výnosy a
výsledek hospodaření zdravotnického zařízení.
A.1 Primární účetní okruh
Primární účetní okruh je uváděn pro dokreslení procesu oceňování hospitalizačních případů, jelikož
základní informace vychází z finančního účetnictví (primárního účetního okruhu) zdravotnického
zařízení. Pro rok 2016 je v tomto okruhu povinné členění pracovišť dle definované typologie
pracovišť. Oproti tomu není povinné pro tento okruh členění analytických účtů dle Atributu 2, tj. dle
druhového členění analytických účtů v rámci syntetických účtů.
Zůstatky účtů tvoří výsledek hospodaření shodný s účetními výkazy zdravotnického zařízení,
předkládanými příslušnému finančnímu úřadu.
B. Vnitropodnikové účetnictví
Vnitropodnikové účetnictví tvoří systém vnitřních účetních pravidel, umožňujících sledování
finančních toků uvnitř zdravotnického zařízení.
Pro účely oceňování hospitalizačních případů je tento okruh využíván k úpravám, resp.
k zaznamenání dalších vzájemných vztahů mezi organizačními jednotkami a optimalizací vybraných
spotřebovaných zdrojů.
B.1 Sekundární účetní okruh
Sekundární účetní okruh primárně přebírá informace z finančního účetnictví. V případě, že členění
analytických účtů fonačního účetnictví neodpovídá požadovanému členění o nákladových a
výnosových druzích dle Atributu 2, uvedené v bodě 15, je nutné zajistit potřebné úpravy a vytvořit
tak sekundární účetní rozvrh splňující požadované členění.
Základní principy evidence a alokace externích (prvotních) nákladů a výnosů jsou popsány v kapitole
15. Sekundární účetní okruh.

Příklad úpravy analytických účtů u hrubých mezd:
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V případě, že zdravotnické zařízení v primárním účetním okruhu neeviduje externí (prvotní) náklady
hrubých mezd dle kategorií pracovníků, viz Tabulka č. 2 Úprava hrubých mezd, bude v sekundárním
účetním okruhu upraveno následovně:

Tabulka 2: Úprava hrubých mezd

Primární
účetní
okruh

Sekundární
účetní
okruh

II.

NS

Název NS

účet

1000
1000

CHIR standardní lůžka
CHIR standardní lůžka

521000
524000

NS

Název NS

účet

1000

CHIR standardní lůžka

521000

1000

CHIR standardní lůžka

521000

1000

CHIR standardní lůžka

524000

1000

CHIR standardní lůžka

524000

Název účtu
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění

Název účtu

Zůstatek v Kč

Příklad

10 000 000,‐ Kč
3 400 000,‐ Kč

Zůstatek v Kč

Mzdové náklady ‐ Lékaři a Zubní
lékaři
Mzdové náklady ‐ Všeobecné
sestry, Porodní asistentky
Zákonné sociální pojištění ‐
Lékaři a Zubní lékaři
Zákonné sociální pojištění
Všeobecné sestry, Porodní
asistentky

6 000 000,‐ Kč
4 000 000,‐ Kč
2 040 000,‐ Kč

1 360 000,‐ Kč

Technické zajištění: Z podkladů referenčních nemocnice zajišťuje ÚZIS

Podklady uvedené v část II. jsou zajištěny ÚZIS z dílčích podkladů referenčních nemocnic.
B.1.1 Zúčtování kalkulovaných položek
Dalším krokem pro zajištění podkladu k řádnému oceňování hospitalizačních případů je úprava
nákladů v oblasti odměňování zdravotnických pracovníků a odpisů dlouhodobého majetku.
Příklad

Příklad úpravy analytických účtů u mzdových nákladů (účet 521):
Obrázek 6: Úprava analytických účtů

Snížení nákladů ve výši
zůstatků účtů 521 z
finančního účetnictví

Zvýšení nákladů o
kalkulované mzdové
náklady

(B.1 sekundární okruh)

(B.1.1 sekundární okruh)

Vyrovnání rozdílu mezi
náklady z finančního
účetnictví a
kalkulovanými náklady
(B.1.3 sekundární okruh)

Základní principy kalkulovaných nákladů jsou popsány v kapitole 16. Zúčtování kalkulovaných
položek.
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B.1.2 Zúčtování interních služeb
Zúčtování interních služeb probíhá v samostatném účetním okruhu mezi vymezenými
vnitropodnikovými účtovými třídami. Vždy platí, že vnitropodnikové náklady dané třídy se v součtu
rovnají daným vnitropodnikovým výnosům.
Základní principy alokace interních (druhotných) nákladů a výnosů jsou popsány v kapitole 17.
Zúčtování interních služeb.
B.1.3 Vyrovnání výsledku hospodaření
Pro vyrovnání výsledku hospodaření mezi kalkulovanými náklady a externími (prvotními) náklady jsou
vymezeny samostatné vnitropodnikové účty dle právní formy zdravotnického zařízení.
Základní principy vyrovnání výsledku hospodaření jsou popsány v kapitole 18. Výsledek hospodaření
pracovišť zdravotnického zařízení.
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14. Primární účetní okruh
Spotřebované zdroje ve formě nákladů a s nimi souvisejících výnosů jsou sledovány na jednotlivých
pracovištích zdravotnického zařízení v příčinné souvislosti. K tomu jsou využívány analytické účty
třídy 5 (náklady) a třídy 6 (výnosy) ve finančním účetnictví.
Zůstatky účtů tvoří výsledek hospodaření shodný s účetními výkazy zdravotnického zařízení,
předkládanými příslušnému finančnímu úřadu.

14.1. Externí (prvotní) náklady a výnosy
Pro prvotní náklady je charakteristické, že vznikají ve vztahu zdravotnického zařízení k jeho okolí a
jsou většinou externí povahy, to znamená, že vznikají spotřebou materiálů, výrobků, prací a služeb
externích dodavatelů. Projevují se v podobě nákladových druhů, např. spotřeba materiálu, spotřeba
energie dodané jiným podnikem, mzdové a ostatní osobní náklady.
Pro primární účetní okruh není povinné jednotné členění nákladových a výnosových druhů.

14.2. Alokační postupy
Externí (prvotní) náklady a výnosy jsou evidovány dle odpovědnosti za jejich vznik podle
definovaných druhů a vnitropodnikových pracovišť. Zatříděním nákladů a výnosů by nemělo být
odpovězeno pouze na otázky jaké náklady a výnosy vznikly, ale i na otázky: „Kde vznikly?“ a „Kdo je
odpovědný za jejich vznik?“.
Mezi zdravotnickými zařízeními jsou však rozdílné postupy alokace při evidenci externích výkonů.
Některá zdravotnická zařízení účtují primárně např. spotřebu tepla dle klíčů přímo na všechna
pracoviště přes účty třídy 5, některá nejprve zaúčtují přijatou fakturu na pracoviště energetického
hospodářství na příslušný účet třídy 5 a teprve následně v rámci vnitropodnikových služeb přes účty
třídy 7, popř. 8 účtují o spotřebě jednotlivých pracovišť, viz obrázek č. 7.
Obrázek 7: Účtování externích (prvotních) nákladů

Pracoviště
interny

Pracoviště
ředitelství

Náklady třídy 7,
popř. 8

Pracoviště
chirurgie

Přijatá faktura za spotřebu tepla
Náklady třídy 5

Přijatá faktura za spotřebu tepla

Pracoviště energetického hospodářství

Pracoviště
chirurgie

Pracoviště
interny

Pracoviště
ředitelství

Sjednocení alokačních a realokačních postupů je uvedeno v následujících kapitolách.
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Shrnutí:
Primární účetní okruh
Základní principy pro rok 2016:
Pro rok 2016 nejsou pro primární účetní okruh jednotné standardy v rámci členění analytických
účtů povinné. Pro zjednodušení přípravy podkladů k oceňování je však doporučeno
implementovat příslušné metodiky již do primárního účetního okruhu.
Povinností je evidovat náklady a výnosy dle místa a odpovědnosti za jejich vznik.
Výhled pro následující období v rámci kultivace metodiky:
Sjednocení účetních postupů dle právních forem referenčních nemocnic, tj. stanovení obsahové
náplně jednotlivých účtů.

Metodika oceňování hospitalizačního případu pro rok 2016 v1.0

49

15. Sekundární účetní okruh
Pro sekundární účetní okruh jsou již vymezené jednotné standardy, a to v oblasti klasifikace
analytických účtů a alokačních postupů.

15.1. Klasifikace analytických účtů
Cílem klasifikace analytických účtů je metodicky vymezit třídění analytických účtů tř. 5 (nákladů) a tř.
6 (výnosů) účtového rozvrhu zdravotnického zařízení akutní lůžkové péče (dále jen ZZ), pro potřeby
oceňování hospitalizačních případů, dle stanovených atributů.
Atributy jsou přiřazeny k účtům účtového rozvrhu, nikoli ke každému účetnímu případu. Příklady
uvedené v této kapitole jsou jen ilustrativní, bez ohledu na to, zda se jedná o ZZ účtující dle
vyhlášky č. 410/2009 Sb. nebo vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Atributy určují vlastnosti jednotlivých analytických účtů a mají za cíl definovat odpovědi na základní
otázky vázané k účetním případům zaevidovaným na příslušných analytických účtech. Přiřazení
definovaných atributů, by mělo umožnit odpovědět otázky související s analytickými účty uvedenými
v Tabulce č. 3, a to:
Tabulka 3: Otázky k analytickým účtům

Analytický účet

Atribut 1

co má vstupovat do nákladového ocenění hospitalizačního
případu
jaké ekonomické zdroje byly spotřebovány

Atribut 2
a za jakým účelem
Atribut 3

do jaké kalkulační skupiny patří

Atribut 4

jakého účetního období se týká

Atribut 5

zda obsahuje daňově uznatelné položky

15.1.1. Základní členění analytických účtů
Struktura členění skupin analytických účtů je definována s ohledem na základní cíl, tj. nákladově
ocenit akutní hospitalizační případ. K tomu je však zapotřebí nejprve správně identifikovat veškeré
zdroje, související s poskytováním akutní lůžkové péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění
(dále jen v.z.p.) a jednoznačně určit, které a v jaké výši budou vstupovat do ocenění.
Členění analytických účtů do skupin probíhá jak na stránce nákladové, tak výnosové a to z důvodu
optimalizace vyčíslení nákladových hodnot vstupujících do ocenění.
Analytické účty jsou tříděny do skupin ze dvou hledisek, a to dle:
a) hlediska obsahového ‐ má za cíl agregovat analytické účty do definovaných základních skupin
podle obsahové náplně účtů. K jednotlivým analytickým účtům je přiřazen Atribut 2 určující
obsahovou náplň účtů, Atribut 4 z důvodu určení časového nesouladu účetního případu se
sledovaným obdobím a Atribut 5 ke stanovení daňově neuznatelných položek.
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b) hlediska kalkulačního ‐ má za cíl agregovat skupiny analytických účtů, dle bodu a) pro potřeby
stanovení nákladové hodnoty kalkulační jednice, tj. hospitalizačního případu. Pro potřeby
kalkulační tak bude k jednotlivým analytickým účtům přiřazen Atribut 1 určující relevanci
nákladů/výnosů jako vstupních hodnot do kalkulací a Atribut 3 definující sledované skupiny
nákladových druhů, které tvoří výsledné ocenění. Skupinami nákladových druhů pro
kalkulační potřeby jsou navrženy: hrubé mzdy, spotřeba léků a zdravotního materiálu
v členění na přímo a nepřímo přiřaditelné k hospitalizačnímu případu, náklady na zdravotní
techniku, náklady na budovy, režijní náklady, náklady za agregované výkony a extramurální
péči. Tato struktura byla zvolena i s ohledem na zpětnovazební kontrolu.
Skupiny účtů dle definovaných atributů:
Atribut 1 – dle relevance k nákladovému ocenění
R
N

Relevantní
Nerelevantní

Atribut 2 ‐ dle obsahové náplně
ON

LE
CL
KR
SZM
PR
BP
EX
PL
ZP
DOT
GS
OST

Hrubé mzdy
ON1 Lékaři a zubní lékaři
ON2 Farmaceut
ON3 Všeobecné sestry, Porodní asistentky (§ 5 a § 6)
ON4 Ostatní zdravotničtí pracovníci nelékaři s odb.způsobilostí (§ 7 až § 21a)
Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou a special. způsobilostí (§ 22 až §
ON5
28)
Zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým
ON6
vedením (§ 29 až § 42)
ON7 Jiní odborní pracovníci nelékaři s odb.způsobilostí (§ 43) a dentisté
ON8 THP, pedagogové, vychovatelé
ON9 dělníci a provozní pracovníci
Léky
Centrové léky
Krev
Speciální zdravotnický materiál
Zdravotnické prostředky
Budovy, pozemky
Extramurální zdravotní služby
Výnosy/tržby mimo v.z.p.
Výnosy/tržby od zdravotních pojišťoven
Dotace
Granty, klinické studie, účelové dotace
Ostatní náklady/výnosy

Atribut 3 ‐ dle nákladové matice
SU‐01
SU‐02
SU‐03

Hrubé mzdy
Jednoznačné nepřiřaditelné HVLP, IPLP k nákladovému objektu (RČ)
Jednoznačně přiřaditelné HVLP, IPLP k nákladovému objektu (RČ)
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SU‐04
SU‐05
SU‐06
SU‐07
SU‐08
SU‐09
SU‐N

Jednoznačně nepřiřaditelný zdravotnický prostředek k nákladovému objektu (RČ)
Jednoznačně přiřaditelný zdravotnický prostředek k nákladovému objektu (RČ)
Zdravotnické prostředky (přístroje, zařízení)
Budovy, pozemky
Ostatní režijní
Extramurální zdravotní služby
Nezahrnuté účty

Atribut 4 ‐ dle časového vymezení
MO

účetní případy týkající se předchozích období

Atribut 5 ‐ dle daňové relevance
DN

účetní případy daňově neuznatelné

Příklad

Příklad č. 1
ZZ eviduje k 31. 12. v účetnictví na analytickém účtu 5210101 Mzdy, vč. odměn zůstatek ve výši
1 000 000,‐ Kč.
Klasifikace účtu:
účet

název účtu

5210101

Mzdy, vč. odměn

zůstatek k 31.12.
1 000 000 Kč

atribut 1

atribut 2

atribut 3

R

ON1A

SU‐01

atribut 4

atribut 5

Charakteristika účtu:
Na analytickém účtu 5210101 jsou zaúčtovány hrubé mzdy prvoatestovaných lékařů, které se týkají
sledovaného období a jsou daňově uznatelné. V nákladové matici pro oceňování jsou ve skupině
hrubých mezd.
Příklad č. 2
ZZ eviduje k 31. 12. v účetnictví na analytickém účtu 51101401 Nátěry a malby zůstatek ve výši 30 000,‐
Kč.
účet

název účtu

51101401

Nátěry a malby

zůstatek k 31.12.
30 000 Kč

atribut 1

atribut 2

atribut 3

atribut 4

N

BP

SU‐N

MO

atribut 5

Charakteristika účtu:
Na analytickém účtu 51101401 je zaúčtován daňový doklad za malířské práce z předchozího účetního
období. Náklad je nerelevantní, jelikož se nejedná o náklad sledovaného období a v nákladové matici
pro oceňování tak bude ve skupině nezahrnutých účtů.
Pro zajištění správného přiřazení definovaných atributů je v Tabulce č. 4 pro ZZ účtující podle
vyhlášky č. 410/2009 Sb. a v Tabulce č. 5 pro ZZ účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. vymezeno
povinné třídění analytických účtů v rámci syntetických účtů.
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547
548

549
551

Manka a škody
Tvorba fondů

Ostatní náklady z činnosti
Odpisy dlouhodobého majetku

KR
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BP

EX

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
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DOT

a
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o
s
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CL

c
e

LE

p
.
v
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b
y

ON

k
y

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Třídění analytických účtů v rámci syntetických účtů
do definovaných skupin (Atribut 2)
x ‐ povinné
o ‐ za určitých podmínek
501
Spotřeba materiálu
502
Spotřeba energie
503
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
504
Prodané zboží
506
Aktivace dlouhodobého majetku
507
Aktivace oběžného majetku
508
Změna stavu zásob vlastní výroby
511
Opravy a udržování
512
Cestovné
513
Náklady na reprezentaci
516
Aktivace vnitroorganizačních služeb
518
Ostatní služby
521
Mzdové náklady
524
Zákonné sociální pojištění
525
Jiné sociální pojištění
527
Zákonné sociální náklady
528
Jiné sociální náklady
531
Daň silniční
532
Daň z nemovitostí
538
Jiné daně a poplatky
541
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542
Jiné pokuty a penále
543
Dary a jiná bezúplatná předání
544
Prodaný materiál

i
á
l
d
k
y

d
y
k
y
k
y
v

Tabulka 4: Povinné třídění analytických účtů (vyhláška č. 410/2009 Sb.)
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Poznámka
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X
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X
X
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X
X
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X
X
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o

o

o

o

o

o
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X

X
X

Členění jen v případě, že manka a škody v
dané skupině budou vyšší než 0,1% z
celkových nákladů.
Členění v případě, že náklad definované
kategorie překročí 3% celkového obratu
syntetického účtu. DOT a GS povinné.
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PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Třídění analytických účtů v rámci syntetických účtů
do definovaných skupin (Atribut 2)
x ‐ povinné
o ‐ za určitých podmínek
552
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
553
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
554
Prodané pozemky
555
Tvorba a zúčtování rezerv
556
Tvorba a zúčtování opravných položek
557
Náklady z vyřazených pohledávek
558
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
561
Prodané cenné papíry a podíly
562
Úroky
563
Kurzové ztráty
564
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
569
Ostatní finanční náklady
Náklady vybraných ústředních vládních
571
institucí na transfery
Náklady vybraných místních vládních
572
institucí na transfery
591
Daň z příjmů
595
Dodatečné odvody daně z příjmů
601
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602
Výnosy z prodeje služeb
603
Výnosy z pronájmu
604
Výnosy z prodaného zboží
609
Jiné výnosy z vlastních výkonů
641
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642
Jiné pokuty a penále
643
Výnosy z vyřazených pohledávek
644
Výnosy z prodeje materiálu
Výnosy z prodeje dlouhodobého
645
nehmotného majetku
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného
646
majetku kromě pozemků
647
Výnosy z prodeje pozemků
648
Čerpání fondů
649
Ostatní výnosy z činnosti

GS

OST

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
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X
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X

X
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X
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X
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o
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Členění u náhrad škod a inventarizačních
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PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Třídění analytických účtů v rámci syntetických účtů
do definovaných skupin (Atribut 2)
x ‐ povinné
o ‐ za určitých podmínek

GS

Poznámka

OST

přebytků pokud v dané skupině budou vyšší
než 0,1% z celkových nákladů. Ostatní
členění v případě, že náklad definované
kategorie překročí 3% celkového obratu
syntetického účtu. DOT a GS povinné.
661
662
663
664
669
671
672

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
Úroky
Kurzové zisky
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Ostatní finanční výnosy
Výnosy vybraných ústředních vládních
instituci z transferů
Výnosy vybraných místních vládních instituci
z transferů

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM
Třídění analytických účtů v rámci syntetických účtů do
definovaných skupin (Atribut 2)
x ‐ povinné
o ‐ za určitých podmínek
50 - Spotřebované nákupy
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
Prodané zboží
51 - Služby
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
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X

X

X

X

X

X

X
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X
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X
X
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Tabulka 5: Povinné třídění analytických účtů (vyhláška č. 500/2002 Sb.)
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Ostatní provozní náklady
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AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM
Třídění analytických účtů v rámci syntetických účtů do
definovaných skupin (Atribut 2)
x ‐ povinné
o ‐ za určitých podmínek
52 - Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů obchodní korporace
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
53 - Daně a poplatky
Daň silniční
Daň z nemovitostí
Ostatní daně a poplatky
54 - Jiné provozní náklady
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého
nehmotného a hmotného majetku
Prodaný materiál
Dary
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Odpis pohledávky

OST

Poznámka

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

o

o

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

o

o

o

X

X

o

X

Manka a škody
o
o
o
o
o
o
55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku
X
X
Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních
předpisů
X
X
Tvorba a zúčtování ostatních rezerv
X
X
Tvorba a zúčtování komplexních nákladu příštích
období
X
X
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Členění v případě, že náklad definované
kategorie překročí 3% celkového obratu
syntetického účtu. DOT a GS povinné.
Členění jen v případě, že manka a škody v
dané skupině budou vyšší než 0,1% z
celkových nákladů.
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AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM
Třídění analytických účtů v rámci syntetických účtů do
ON LE CL KR
definovaných skupin (Atribut 2)
x ‐ povinné
o ‐ za určitých podmínek
Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek
Tvorba a zúčtování opravných položek
56 - Finanční náklady
Prodané cenné papíry a podíly
Úroky
Kurzové ztráty
Náklady z přecenění cenných papíru
Náklady z finančního majetku
Ostatní finanční náklady
Manka a škody na finančním majetku
57 - Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti
Tvorba a zúčtování finančních rezerv
Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční
oblasti
58 - Mimořádné náklady
Škody
Tvorba a zúčtování mimořádných rezerv
Ostatní mimořádné náklady
Tvorba a zúčtování opravných položek v
mimořádné činnosti
59 - Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů
Daň z příjmů z běžné činnosti ‐ splatná
Daň z příjmů z běžné činnosti ‐ odložená
Daň z příjmů z mimořádné činnosti ‐ splatná
Daň z příjmů z mimořádné činnosti ‐ odložená
Dodatečné odvody daně z příjmů
Převod podílu na výsledku hospodaření
společníkům
Převod provozních nákladu
Převod finančních nákladů
60 - Tržby za vlastní výkony a zboží
Tržby za vlastní výrobky
X
X
X
Tržby z prodeje služeb

OST

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
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X
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Jiné provozní výnosy
66 - Finanční výnosy
Tržby z prodeje cenných papíru a podílu
Úroky
Kurzové zisky
Výnosy z přecenění cenných papíru
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Výnosy z derivátových operací
Ostatní finanční výnosy
68 - Mimořádné výnosy
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AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM
Třídění analytických účtů v rámci syntetických účtů do
definovaných skupin (Atribut 2)
x ‐ povinné
o ‐ za určitých podmínek
Tržby za zboží
61 - Změny stavu vnitropodnikových zásob
Změna stavu nedokončené výroby
Změna stavu polotovarů
Změna stavu výrobků
62 - Aktivace
Aktivace materiálu a zboží
Aktivace vnitropodnikových služeb
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
64 - Jiné provozní výnosy
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku
Tržby z prodeje materiálu
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Výnosy z odepsaných pohledávek
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Členění u náhrad škod a inventarizačních
přebytků pokud v dané skupině budou
vyšší než 0,1% z celkových nákladů.
Ostatní členění v případě, že náklad
definované kategorie překročí 3%
celkového obratu syntetického účtu. DOT
a GS povinné.
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AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM
Třídění analytických účtů v rámci syntetických účtů do
definovaných skupin (Atribut 2)
x ‐ povinné
o ‐ za určitých podmínek
Mimořádné výnosy
69 - Převodové účty
Převod provozních výnosů
Převod provozních nákladů

OST

X
X
X
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Poznámka

15.1.2. Klasifikace analytických účtů dle atributů
15.1.2.1. Atribut 1 – Klasifikace dle relevance k oceňování hospitalizačního případu
Nová metodika oceňování hospitalizačních případů je postavena na možnosti flexibilních změn
v případě rozhodování o relevantních vstupních hodnotách.
Pro potřeby tvorby metodiky nákladového oceňování hospitalizačních případů budou jednotlivé
účty tříděny do základních skupin dle relevance vycházející z účetních výkazů jednotlivých ZZ,
pokud nebude rozhodnuto jinak.
Konečné určení relevance vstupních hodnot do oceňování bude předmětem doporučení z projektu
DRG Restart k návrhu metodického úhradového rámce pro hospitalizační případy hrazené
v systému DRG.
15.1.2.2. Atribut 2 – Klasifikace dle obsahové náplně analytických účtů
Veškeré analytické účty evidované v účetnictví ZZ jsou klasifikovány dle definované obsahové náplně
ve třídách 5 (náklady) i 6 (výnosy).
Účtový rozvrh ZZ, resp. jednotlivé analytické účty jsou tvořeny tak, aby k nim mohl být přiřazen vždy
jen jeden Atribut 2. V případě kombinace více definovaných obsahových náplní na jednom
analytickém účtu, se za nevýznamnou odchylku považuje 3% obratu daného analytického účtu.
V případě nákladového druhu Manka a škody budou tyto účty vyčleněny při překročení 0,1%
celkových nákladů.
Nevýznamná odchylka:

Příklad

ZZ eviduje na analytickém účtu 60301004 Výnosy z pronájmu movitých věci pronájem RDG
přístroje ve výši 30 000,‐ Kč/měsíc. Zároveň je na tomto analytickém účtu evidován jednorázový
výnos za pronájem dataprojektoru za 1 500,‐ Kč. V tomto případě nemusí být tvořen samostatný
analytický účet pro výnos z pronájmu nezdravotnického movitého přístroje (dataprojektoru) a lze
účet 60301004 označit příslušným Atributem 2 PR, dle bodu 5.2.7.
ZZ by mělo již v primárním účetním okruhu tvořit analytické účty s ohledem na definované
skupiny analytických účtů dle jejich obsahové náplně, tak aby jejich agregace do skupin
potřebných ke kalkulačnímu procesu nákladového oceňování hospitalizačního případu byla co
nejjednodušší.
15.1.2.2.1.

Doporučení

Hrubé mzdy

Hrubé mzdy jsou evidovány samostatně na analytických účtech účtového rozvrhu ZZ v členění dle
definovaných skupin kategorií zaměstnanců stanovených v zákonech č. 95/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického
povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v platném znění a č. 96/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů v platném
znění (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

A) Skupiny účtů charakterizující hrubé mzdy:
Příspěvkové organizace
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Účet 521 ‐ Mzdové náklady – zde se účtují veškeré požitky zaměstnanců ze závislé činnosti. Na tomto
účtu se účtují mzdy zásadně v hrubých částkách. Do hrubé mzdy musí být zahrnuta také naturální
mzda, je‐li součástí mzdy. Nepeněžní plnění mezd (naturální mzda) se účtuje v cenách obvyklých,
které uznává zákon o daních z příjmů.
Účet 524 ‐ Zákonné sociální pojištění – zde se účtují závazky z titulu zákonné povinnosti
zaměstnavatele platit sociální a zdravotní pojištění.
Obchodní společnosti
Účet 521 ‐ Mzdové náklady, 522 ‐ Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti, 523 ‐
Odměny členům orgánů společnosti a družstva – zde se účtují veškeré požitky zaměstnanců včetně
příjmů společníků a členů družstva ze závislé činnosti. Na těchto účtech se účtují mzdy zásadně v
hrubých částkách. Do hrubé mzdy musí být zahrnuta také naturální mzda, je‐li součástí mzdy.
Nepeněžní plnění mezd (naturální mzda) se účtuje v cenách obvyklých, které uznává zákon o daních z
příjmů.
Účet 524 ‐ Zákonné sociální pojištění – zde se účtují závazky z titulu zákonné povinnosti
zaměstnavatele platit sociální a zdravotní pojištění.
Neziskové organizace
Účet 521 ‐ Mzdové náklady – zde se účtují veškeré požitky zaměstnanců ze závislé činnosti. Na tomto
účtu se účtují mzdy zásadně v hrubých částkách. Do hrubé mzdy musí být zahrnuta také naturální
mzda, je‐li součástí mzdy. Nepeněžní plnění mezd (naturální mzda) se účtuje v cenách obvyklých,
které uznává zákon o daních z příjmů.
Účet 524 ‐ Zákonné sociální pojištění – zde se účtují závazky z titulu zákonné povinnosti.
B) Věcné vymezení:
Věcné vymezení jednotlivých kategorií pracovníků ZZ je uvedeno v Tabulce č. 6.
Tabulka 6: Kategorie pracovníků
Definice

zdroj

Zákon č.
95/2004
Sb.

Zákon č.
96/2004
Sb.

§ zákona

KATEGORIE PRACOVNÍKŮ
ON1 ‐ Zaměstnanci způsobilí k výkonu zdravotnického povolání lékaře a
zubního lékaře.

§ 4,7,10
ON2 ‐ Zaměstnanci způsobilí k výkonu zdravotnického povolání
farmaceuta.
§ 5, 6

ON3 ‐ Zaměstnanci způsobilí k výkonu povolání všeobecné sestry, porodní
asistentky.

§ 7‐21a

ON4 ‐ Zaměstnanci způsobilí k výkonu povolání ergoterapeuta,
radiologického asistenta, zdravotního laboranta, zdravotně‐sociálního
pracovníka, optometristy, ortoptisty, asistenta ochrany a podpory
veřejného zdraví, ortotika‐protetika, nutričního terapeuta, zubního
technika,
dentální
hygienistky,
zdravotnického
záchranáře,
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farmaceutického asistenta, biomedicínského technika, biotechnického
asistenta, radiologického technika, adiktologa.

§ 22‐28

ON5 ‐ Zaměstnanci způsobilí k výkonu povolání psychologa, klinického
psychologa, klinického logopeda, zrakového terapeuta, fyzioterapeuta,
radiologického fyzika, odborného pracovníka v laboratorních metodách a v
přípravě léčivých přípravků, biomedicínského inženýra, odborného
pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví.

§ 29‐42

ON6 ‐ Zaměstnanci způsobilí k výkonu povolání zdravotnického asistenta,
laboratorního asistenta, ortoticko‐protetického technika, nutričního
asistenta, asistenta zubního technika, dezinfektora, řidiče vozidla
zdravotnické záchranné služby, ošetřovatele, maséra a nevidomého a
slabozrakého maséra, laboratorního pracovníka, zubní instrumentářky,
řidiče dopravy nemocných a raněných, autoptického laboranta, sanitáře.

(§ 43)

ON7 ‐ Jiní odborní pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí a dentisté.
ON8 ‐ THP, pedagogové, vychovatelé, společníci, členové družstva, členové
orgánů společnosti a družstva.

OSTATNÍ

ON9 ‐ dělníci a provozní pracovníci.
Důvodem členění je potřeba rozlišení hrubých mezd lékařů, všeobecných sester, porodních
asistentek a zdravotnických pracovníků nelékařů pod odborným dohledem nebo přímým vedením,
pro potřeby využití kalkulovaných hrubých mezd při oceňování hospitalizačních případů, nikoli
reálných mezd.

Poznámka

Do skupiny analytických účtů patří:

Příklad

Např.: mzdy zaměstnanců, dohody o provedení práce a činnosti zaměstnanců, odstupné, náhrady
při nemoci
Do skupiny analytických účtů nepatří:
Např.: příspěvky na stravování zaměstnanců, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za
nemoci z povolání a pracovní úrazy
15.1.2.2.2.

Léky

Do skupiny účtů charakterizujících léky patří léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely
a individuálně připravované léčivé přípravky a radiofarmaka.

Definice

K analytickým účtům, v nichž jsou evidovány účetní případy týkající se léků, je přiřazen atribut LE.
Příklad

Do skupiny analytických účtů patří:
Např.: krevní deriváty hromadně vyráběné (dodávají farmakologické firmy z masově zpracované
plazmy), cytostatika, medicinální plyny, radiofarmaka, bonusy od dodavatelů za odběr léků.
Do skupiny analytických účtů nepatří:
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Např.: biologický materiál
15.1.2.2.3.

Centrové léky

Do skupiny účtů charakterizujících centrové léky patří léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní
lékařské účely označené symbolem „S“ podle § 39 odstavce 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Definice

Tvorba analytického účtu s Atributem CL je z důvodu samostatného smluvního ujednání mezi RN a
ZP o specifických léčivech, které jsou hrazeny na základě samostatné smlouvy. Pokud pod tuto
samostatnou smlouvu spadají i jiná léčiva než‐li ty označena symbolem "S", budou i tyto léčiva
předmětem samostatného analytického účtu s Atributem CL.
K analytickým účtům, v nichž jsou evidovány účetní případy týkající se centrových léků, je přiřazen
atribut CL.
Příklad

Do skupiny analytických účtů patří:
Centrové léky specializovaných pracovišť ‐ center se zvláštní smlouvou se zdravotními
pojišťovnami, která smějí předepisovat skupiny léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, bez
ohledu na to, zda byl centrový lék ze strany zdravotní pojišťovny uhrazen např. z důvodu
překročených limitů.
Do skupiny analytických účtů nepatří:
Centrové léky, které nejsou předmětem smluvního ujednání se zdravotní pojišťovnou.
15.1.2.2.4.

Krev

Do skupiny účtů charakterizujících krev patří transfuzní přípravky (plná krev, erymasa, plazma
neboli čerstvě zmražená plazma). Krev, která je zpracovávána na transfuzních stanicích, popř.
přímo pořízena od transfuzních stanic dodavatelsky.

Definice

K analytickým účtům, kde jsou evidovány účetní případy týkající se krve, je přiřazen atribut KR.
Příklad

Do skupiny analytických účtů patří:
Např.: Výnosy z prodeje krve, spotřebovaná krev oddělením, znehodnocená krev, aktivace krevních
výrobků.
Do skupiny analytických účtů nepatří:
Např.: pořízení krevních derivátů hromadně vyráběných.
15.1.2.2.5.

Speciální zdravotnický materiál

Do skupiny účtů charakterizujících speciální zdravotnický materiál patří speciální zdravotnický
materiál, resp. zdravotnický prostředek, který není přístrojem, zařízením, včetně programového
vybavení určeného jeho výrobcem ke specifickému použití pro diagnostické nebo léčebné účely.

Definice

K analytickým účtům, v nichž jsou evidovány účetní případy týkající se speciálního zdravotnického
materiálu, je přiřazen atribut SZM.
Příklad

Do skupiny analytických účtů patří:
Např.: šicí materiály, implantáty, laboratorní materiál, obvazový materiál, bonusy od dodavatelů za
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odběr SZM, aktivace SZM, biologický materiál, jednorázové rouškování.
Do skupiny analytických účtů nepatří:
Např.: úklidové čistící prostředky
15.1.2.2.6.

Zdravotnické prostředky

Do skupiny účtů charakterizujících zdravotnické prostředky patří přístroje a zařízení, včetně
programového vybavení určeného jeho výrobcem ke specifickému použití pro diagnostické nebo
léčebné účely, určené výrobcem pro použití u člověka za účelem:

Definice

a) stanovení diagnózy, prevence, monitorování, léčby nebo mírnění onemocnění,
b) stanovení diagnózy, monitorování, léčby, mírnění nebo kompenzace poranění nebo
zdravotního postižení,
c) vyšetřování, náhrady nebo modifikace anatomické struktury nebo fyziologického procesu,
nebo
d) kontroly početí,
a které nedosahují své hlavní zamýšlené funkce v lidském těle nebo na jeho povrchu
farmakologickým, imunologickým nebo metabolickým účinkem; jejich funkce však může být
takovými účinky podpořena. Patří sem i materiál nebo jiný předmět potřebný pro jejich údržbu,
tzn. veškeré náklady týkající se zdravotnických prostředků (materiál, opravy, revize, účetní odpisy,
nákup DDHM, technické zhodnocení, popř. ostatní účty, a to i výnosové účty, v případě
prodeje/pronájmu takovéhoto zdravotnického prostředku).
K analytickým účtům, kde jsou evidovány účetní případy týkající se zdravotnických prostředků, je
přiřazen atribut PR.
Příklad

Do skupiny analytických účtů patří:
Např.: náhradní díly, opravy a udržování, pojištění, pronájem zdrav. přístroje, technické
zhodnocení přístroje, pořízení drobného dlouhodobého zdrav. přístroje, prodej zdrav. přístroje,
odpis a popř. čerpání fondů ve vazbě ke zdravotnickým přístrojům, zařízením.
Do skupiny analytických účtů nepatří:
Např.: zdravotnický materiál sledovaný ve skupině účtů SZM
15.1.2.2.7.

Budovy a pozemky

Do skupiny účtů charakterizujících budovy a pozemky patří veškeré účetní případy týkající se mj.
pořízení, údržby, prodeje, pronájmů budov a pozemků.

Definice

K analytickým účtům, v nichž jsou evidovány účetní případy týkající se budov a staveb, je přiřazen
atribut BP.
Příklad

Do skupiny analytických účtů patří:
Např.: znalecké posudky týkající se budov, průzkumné a projektové práce, malířské a natěračské
práce, daň z nemovitosti, pojistné, údržba budov a pozemků, odpisy, popř. čerpání fondů.
Do skupiny analytických účtů nepatří:
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Např.: úklidové služby, deratizace.
15.1.2.2.8.

Extramurální zdravotní služby

Do skupiny účtů charakterizujících vyžádanou extramurální zdravotní službu patří účetní případy,
které souvisí s hospitalizací pojištěnce u poskytovatele, kterou si poskytovatel vyžádal, a která je
pojištěnci v době hospitalizace u poskytovatele zajištěna a provedena jiným poskytovatelem, který
ji účtuje zdravotní pojišťovně.

Definice

K analytickým účtům, v nichž jsou evidovány účetní případy týkající se extramurálních zdravotních
služeb, je přiřazen atribut EX.
Příklad

Do skupiny analytických účtů patří:
Finanční vyjádření (odpočet) od zdravotních pojišťoven při vyúčtování zdravotních služeb za péči,
která byla provedena v jiném ZZ hospitalizovaným pacientům hrazeným v systému úhrady formou
případového paušálu.
Do skupiny analytických účtů nepatří:
Např.: agregované výkony účtované jiným poskytovatelem zdravotních služeb.
15.1.2.2.9.

Výnosy/tržby mimo v.z.p.
Definice

Do skupiny účtů charakterizujících výnosy/tržby z vlastních výkonů a zboží hrazené mimo veřejné
zdravotní pojištění, kde je nositelem výkonu zdravotnický pracovník.
K analytickým účtům, v nichž jsou evidovány účetní případy týkající se výnosů/tržeb mimo v.z.p., je
přiřazen atribut PL.

Příklad

Do skupiny analytických účtů patří:
Např.: Výnosy za zdravotní péči mimo zdrav. pojišťovny hrazených přímo tuzemci, cizinci,
provedené preventivní zdrav. prohlídky pro jiné subjekty.
Do skupiny analytických účtů nepatří:
Např.: výnosy za stravování

Poznámka

Tato skupina analytických účtů je tvořena především z důvodu problematické samostatné alokace
nákladů při poskytování zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, tj.
např. zdravotní péče poskytovaná za přímou úhradu od pacienta (tuzemci, cizinci).
15.1.2.2.10. Výnosy/tržby od zdravotních pojišťoven
Do skupiny účtů charakterizujících výnosy/tržby za zdravotní služby a zboží od zdravotních
pojišťoven patří veškeré účetní případy ve vazbě k poskytovaným zdravotním službám a prodejům
zboží hrazeným z veřejného zdravotního pojištění.

Definice

K analytickým účtům, v nichž jsou evidovány účetní případy týkající se výnosů/tržeb za zdravotní
služby a zboží od zdravotních pojišťoven, je přiřazen atribut ZP.
Příklad

Do skupiny analytických účtů patří:
Např.: úhrady za výkon, zálohy, včetně dohadných položek se zdravotními pojišťovnami,
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dodatečné vyúčtování zdravotních služeb od zdravotních pojišťoven za předcházející období.
Do skupiny analytických účtů nepatří:
Např.: výnosy/tržby od zdravotních pojišťoven za pronájem nebytových prostor a ostatních služeb
nesouvisejících se zdravotními službami, výnosy/tržby od zdravotních pojišťoven, které jsou
výpomocnou pojišťovnou, tzn., slouží jako prostředník mezi pojištěncovou kompetentní zdravotní
pojišťovnou a poskytovatelem zdravotní péče v místě pobytu nebo bydliště pojištěnce, vyúčtovaná
extramurální péče, která je samostatně sledována ve skupině extramurální zdravotní služby (EX).
15.1.2.2.11. Dotace
Do skupiny účtů charakterizujících dotace jsou zahrnuty finanční příspěvky zřizovatele/vlastníka,
které byly poskytnuty za účelem zlepšení výsledku hospodaření ztrátových provozů. Do skupiny
účtů patří jen výnosové položky, popř. nákladové účty týkající se vratek dotací.

Definice

K analytickým účtům, v nichž jsou evidovány účetní případy týkající se dotací, je přiřazen atribut
DOT.
Příklad

Do skupiny analytických účtů patří:
Např.: příspěvek na vzdělávání, krizový management, sociální lůžka, vědu a výzkum, knihovnu.
Do skupiny analytických účtů nepatří:
Např.: spotřeba energie.
15.1.2.2.12. Granty, klinické studie, účelové dotace
Do skupiny účtů charakterizujících přidělený finanční příspěvek na určitý výzkumný projekt, studii,
popř. k zajištění zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Definice

K analytickým účtům, kde jsou evidovány účetní případy týkající se grantů, klinických studií,
účelových dotací, je přiřazen atribut GS.
Příklad

Do skupiny analytických účtů patří:
Např.: provedené vyšetření, které je nezbytné v rámci klinické studie, ale není hrazeno pojišťovnou
Do skupiny analytických účtů nepatří:
Např.: náklady spojené se zdravotním vyšetřením vykázané zdravotní pojišťovně
15.1.2.2.13. Ostatní náklady/výnosy

Definice

Ostatní náklady/výnosy neuvedené výše.
K analytickým účtům, kde jsou evidovány účetní případy neuvedené v předcházejících bodech, je
přiřazen atribut OST.
Do skupiny analytických účtů patří:

Příklad

Např.: ostatní výnosy z činnosti, smluvní pokuty, mimořádné náklady/výnosy, odpis pohledávky
Do skupiny analytických účtů nepatří:
Např.: bonusy a slevy za odběr léků a zdravotnických prostředků, prodej mateřského mléka
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15.1.2.3. Atribut 3 – Klasifikace analytických účtů dle nákladové matice
V rámci nákladového ocenění aktivit vzniklých při realizované péči a při poskytování zdravotních
služeb u hospitalizačního případu je nutné transformovat nákladové položky z primárního, resp.
sekundárního účetního okruhu, v němž jsou náklady dle druhu evidovány na jednotlivých pracovištích
a přiřadit je jednotlivým definovaným aktivitám zdravotnického zařízení při poskytování zdravotních
služeb. Transformace se provádí pomocí nákladové matice, která přehledně zobrazuje veškeré vazby
mezi nákladovými druhy a aktivitami.
Nákladová matice aktivit je informačním nástrojem, který slouží nejen jako dílčí krok při tvorbě
kalkulace, ale slouží také jako nástroj pro zpětnou analýzu nákladů jednotlivých vykonávaných aktivit
intervencí/činností.
Příklad nákladové matice:
aktivita

Nákladový druh

zdrav. péče poskytnutá na standardním
lůžku
zdrav. péče poskytnutá na JIP

Příklad

hrubé mzdy
zaměstnanců

spotřebované léky

spotřebovaný speciální
zdravotnický materiál

1 000 000 Kč

1 000 Kč

500 Kč

800 000 Kč

3 000 Kč

800 Kč

300 000 Kč

200 Kč

250 Kč

zdrav. péče poskytnutá na porodním sále

Klasifikaci analytických účtů dle nákladové matice lze provádět již v primárním účetním okruhu,
pokud účetní případy evidované na příslušném analytickém účtu obsahují veškeré relevantní
informace k zatřídění. Pokud z technických nebo jiných opodstatněných důvodů nelze v primárním
účetním okruhu zajistit klasifikaci dle definovaných skupin, je možné provést třídění na úrovni
sekundárního účetního okruhu.
Příklad klasifikace analytických účtů z primárního účetního okruhu:
ZZ eviduje k 31. 12. v primárním účetním okruhu na analytickém účtu 50104004 SZM – implantáty
veškerý spotřebovaný zdravotnický materiál ve výši 1 000 000,‐ Kč bez ohledu na to, zda byl
vyúčtován zdravotní pojišťovně jako zvlášť účtovaný prostředek. Pro potřeby kalkulací bude
v sekundárním účetním okruhu zůstatek tohoto analytického účtu podroben rozboru a rozdělen do
dvou samostatných analytických účtů s příslušnými atributy, a to:
účet

název účtu

A)

50104004

SZM – implantáty

B)

50104004

SZM – implantáty

zůstatek k
31.12.

atribut
1

atribut
2

atribut
3

400 000 Kč

R

SZM

SU‐04

600 000 Kč

R

SZM

SU‐05

atribut
4

atribut 5

Kdy za A) představuje spotřebovaný zdravotnický materiál, který není zvlášť účtovaným
prostředkem a za B) jsou uvedeny zdravotnické prostředky, které byly vykázány zdravotní
pojišťovně jako zvlášť účtovaný zdravotnický prostředek.

Pro potřeby kalkulací nákladového oceňování hospitalizačních případů jsou definovány skupiny účtů
s přiřazením atributu 3 a k nim přiřazené skupiny účtů s atributem 2 dle obsahové náplně účtu, viz
Tabulka č. 7:
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Tabulka 7: Třídění analytických účtů
Příklad

Označení Skupiny účtů s atributem 3
SU‐01
Hrubé mzdy
Jednoznačně nepřiřaditelné HVLP, IPLP k
SU‐02
nákladovému objektu (RČ)

SU‐03

Jednoznačně přiřaditelné HVLP, IPLP
k nákladovému objektu (RČ)

Označení Skupiny účtů s atributem 2
ON
Hrubé mzdy
Jednoznačné nepřiřaditelné léky k
LE
nákladovému objektu (RČ)
Jednoznačně
přiřaditelné léky,
LE
krev a centrové léky
k nákladovému objektu (RČ)
CL
KR

SU‐04

Jednoznačně nepřiřaditelný zdravotnický
prostředek k nákladovému objektu (RČ)

SZM

SU‐05

Jednoznačně přiřaditelný zdravotnický
prostředek k nákladovému objektu (RČ)

SZM

SU‐07

Zdravotnické prostředky (přístroje,
zařízení)
Budovy, pozemky

SU‐08

Ostatní režijní

SU‐09

Extramurální zdravotní služby

SU‐06

PR
BP
OST
PL
EX
ZP

SU‐N

Nezahrnuté účty*

DOT
GS

Jednoznačně nepřiřaditelný
zdravotnický prostředek k
nákladovému objektu (RČ)
Jednoznačně přiřaditelný
zdravotnický prostředek k
nákladovému objektu (RČ)
Zdravotnické prostředky (přístroje,
zařízení)
Budovy, pozemky
Ostatní náklady/výnosy
Výnosy/tržby mimo v.z.p.
Extramurální zdravotní služby
Výnosy/tržby od zdravotních
pojišťoven
Dotace
Granty, klinické studie, účelové
dotace

*analytické účty, resp. skupiny účtů, které nebudou vstupovat do kalkulací, budou definitivně určeny
až v rámci konečných výstupů projektu DRG Restart
15.1.2.3.1.

Hrubé mzdy SU‐01
Definice

Ke všem analytickým účtům s Atributem 2 ON je přiřazen Atribut 3 SU‐01 Hrubé mzdy.
15.1.2.3.2.

Jednoznačné nepřiřaditelné HVLP, IPLP k nákladovému objektu (RČ) SU‐02

Jednoznačně nepřiřaditelným hromadně vyráběným léčivým přípravkem (HVLP) a Individuálně
připravovaným léčivým přípravkem, transfuzním přípravkem a radiofarmakem (IPLP) se rozumí
léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, které nelze zvlášť účtovat k výkonu, a jsou
hrazeny hospitalizačním lékovým paušálem nebo jsou zahrnuty přímo v hodnotě výkonu. Léčivé
přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely hrazené ze zdravotního pojištění jsou
zveřejňované dle § 39n odst. 1 zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném
znění.

Definice

K zůstatkům analytických účtů s Atributem 2 LE obsahující HVLP, IPLP nepřiřaditelné až na rodné
číslo pacienta bude přiřazen Atribut 3 SU‐02.
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15.1.2.3.3.

Jednoznačně přiřaditelné HVLP, IPLP k nákladovému objektu (RČ) SU‐03

Jednoznačně přiřaditelným hromadně vyráběným léčivým přípravkem (HVLP) a Individuálně
připravovaným lékovým přípravkem, transfuzním přípravkem a radiofarmakem (IPLP) se rozumí
veškeré léky a krev jednoznačně přiřaditelné k rodnému číslu hospitalizovaného pacienta např.
prostřednictvím čárového kódu přípravků, popř. zvlášť účtovaný léčivý přípravek (ZULP), který lze
zvlášť účtovat k výkonu. Léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely hrazené ze
zdravotního pojištění jsou zveřejňovány dle § 39n odst. 1 zákona 48/1997 Sb. o veřejném
zdravotním pojištění v platném znění.

Definice

K zůstatkům analytických účtů s Atributem 2 LE, KR obsahující HVLP, IPLP přiřaditelné až na rodné
číslo pacienta bude přiřazen Atribut 3 SU‐03.
15.1.2.3.4.

Jednoznačně nepřiřaditelný zdravotnický prostředek k nákladovému objektu (RČ)
SU‐04

Zdravotnický materiál, který nelze zvlášť účtovat k výkonu, tedy takový, který je hrazen
hospitalizačním lékovým paušálem nebo je zahrnut přímo v hodnotě výkonu.

Definice

K zůstatkům analytických účtů s Atributem 2 SZM obsahujícím zdravotnický materiál
nepřiřaditelný až na rodné číslo pacienta, bude přiřazen Atribut 3 SU‐04.
15.1.2.3.5.

Jednoznačně přiřaditelný zdravotnický prostředek k nákladovému objektu (RČ) SU‐
05

Jednoznačně přiřaditelným zdravotnickým prostředkem je zvlášť účtovaný materiál (zvlášť
účtované zdravotnické prostředky a stomatologické výrobky), popř. další zdravotnický prostředek
jednoznačně přiřaditelný k rodnému číslu hospitalizovaného pacienta např. prostřednictvím
čárového kódu. Zdravotnickým prostředkem se rozumí materiál nebo jiný předmět určený
výrobcem pro použití u člověka za účelem:

Definice

a) stanovení diagnózy, prevence, monitorování, léčby nebo mírnění onemocnění,
b) stanovení diagnózy, monitorování, léčby, mírnění nebo kompenzace poranění nebo zdravotního
postižení,
c) vyšetřování, náhrady nebo modifikace anatomické struktury nebo fyziologického procesu,
nebo
d) kontroly početí,
a prostředky, které nedosahují své hlavní zamýšlené funkce v lidském těle nebo na jeho povrchu
farmakologickým, imunologickým nebo metabolickým účinkem; jejich funkce však může být
takovými účinky podpořena.
K zůstatkům analytických účtů s Atributem 2 SZM obsahujícím zdravotnický materiál přiřaditelný
až na rodné číslo pacienta bude přiřazen Atribut 3 SU‐05.
15.1.2.3.6.

Zdravotnické prostředky (přístroje, zařízení) SU‐06

Ke všem analytickým účtům s Atributem 2 PR je přiřazen Atribut 3 SU‐07 Zdravotnické prostředky.
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15.1.2.3.7.

Budovy, pozemky SU‐07
Definice

Ke všem analytickým účtům s Atributem 2 BP je přiřazen Atribut 3 SU‐07 Budovy, pozemky.
15.1.2.3.8.

Ostatní režijní SU‐08
Definice

Ke všem analytickým účtům s Atributem 2 OST, PL je přiřazen Atribut 3 SU‐08 Ostatní režijní.
15.1.2.3.9.

Extramurální zdravotní služby SU‐09

Ke všem analytickým účtům s Atributem 2 EX je přiřazen Atribut 3 SU‐09 Extramurální zdravotní
služby.

Definice

15.1.2.3.10. Nezahrnuté účty SU‐N
Definice

Ke všem analytickým účtům s Atributem 2 ZP, DOT, GS je přiřazen Atribut 3 SU‐N Nezahrnuté účty.
15.1.2.4. Atribut 4 – Klasifikace dle časového vymezení účetních případů
Mezi účetní zásady patří akruální princip, který vyžaduje účtování účetních případů do období, se
kterým časově a věcně souvisí. Jedná se zejména o časové rozlišení nákladů a výnosů. V případě, že
ZZ eviduje účetní případy, které časově nesouvisí se sledovaným obdobím, budou tyto účetní případy
vyřazeny z kalkulací.

Definice

K analytickým účtům, kde jsou evidovány účetní případy, které časově nesouvisí se sledovaným
obdobím, je přiřazen atribut MO.
Účetní případy, které časově a věcně nesouvisí se sledovaným obdobím, by měly být účtovány na
příslušném syntetickém účtu pod samostatnou analytikou.

Doporučení

Příklad č. 1:

Příklad

ZZ eviduje účetní případy na samostatném analytickém účtu 501999 Spotřeba materiálu ‐ min.
úč.obd.:
účet

název účtu

501999

Spotřeba materiálu ‐ min.úč.obd.

zůstatek k 31.12.

atribut 1

atribut 2

atribut 3

atribut 4

N

OST

SU‐08

MO

50 000 Kč

atribut 5

Příklad č. 2:
ZZ eviduje účetní případy na samostatném analytickém účtu:
ZZ eviduje k 31. 12. v primárním účetním okruhu na analytickém účtu 5110101 Stavební údržba
veškeré dodavatelské služby stavebního charakteru ve výši 1 000 000,‐ Kč bez ohledu na to, zda
věcně a časově souvisí s daným účetním obdobím. Pro potřeby kalkulací bude v sekundárním
účetním okruhu zůstatek tohoto analytického účtu podroben rozboru a v případě zjištění účetních
případů ve vazbě na předcházející období bude rozdělen do dvou samostatných analytických účtů
s příslušnými atributy, a to:
účet

název účtu

atribut 1

atribut 2

atribut 3

atribut 4

A)

5110101

Stavební údržba

zůstatek k 31.12.
50 000 Kč

N

BP

SU‐N

MO

B)

5110101

Stavební údržba

950 000 Kč

R

BP

SU‐08
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Kdy A) představuje dodavatelské služby, které se týkají předchozího účetního období B) jsou
dodavatelské služby, které věcně i časově spadají do aktuálního účetního období.
15.1.2.5. Atribut 5 – Klasifikace dle daňové relevance
Daňově neuznatelnými náklady a výnosy se pro účely klasifikace rozumí takové účetní případy,
které se týkají sledovaného období, nebudou však vstupovat snižovat/zvyšovat základ pro výpočet
daně z příjmů. Atributem 5 nebudou klasifikovány účetní odpisy, ačkoli spadají do daňově
neuznatelných nákladů.

Definice

K analytickým účtům, v nichž jsou evidovány účetní případy, které jsou daňově neuznatelné, je
přiřazen atribut DN.
Příkladem jsou náklady na reprezentaci, smluvní pokuty a další. Konkrétní příklady budou vymezeny
pro metodiku v2.0.

15.2. Alokační postupy
K zajištění jednotných alokačních postupů je pro sekundární účetní okruh v Tabulce č. 8 vymezena
alokace nákladových a výnosových druhů dle Atributu 2, ve vazbě na základní typy pracovišť, tj.
pracoviště zdravotnická, podpůrná a vyloučená.
Pro potřeby jednotného nákladového oceňování je zapotřebí klást důraz na jednotné účetní postupy,
nejenom z pohledu příčinné souvislosti, tzn. kde je výkon, resp. výnos je i náklad, ale i z pohledu
odpovědnosti za vznik nákladu/výnosu bez ohledu na to, zda se jedná o externí nebo interní výkony.
Příkladem účtování externích (prvotních) nákladů dle odpovědnosti je např. spotřeba energií. Pokud
zdravotnické zařízení eviduje samostatné podpůrné pracoviště energetického hospodářství,
odpovědné za dodávky, budou tyto externí (prvotní) náklady evidovány na podpůrném pracovišti
energetického hospodářství a teprve v rámci vnitropodnikových služeb definovaným klíčem
přeúčtovány do vnitropodnikových nákladů pracovištím, které energie spotřebovalo a
vnitropodnikových výnosů podpůrného pracoviště, které dodávky zajistilo a je za ně tak odpovědné.

Příklad

Dalším příkladem může být i outsourcing služeb např. v oblasti dodávek prádla. V případě, že
dodávky primárně zařizuje podpůrné pracoviště, které je za dodávky odpovědné, bude nejprve
externí (prvotní) náklad zaúčtován na toto podpůrné pracoviště a následně ve vnitropodnikovém
účetnictví náklad rozúčtován dle podílu vypraného prádla na pracoviště využívající tuto službu.
Definice

15.2.1. Základní principy alokace
15.2.1.1. Hrubé mzdy
Pro primární účetní okruh nejsou povinnosti pro hrubé mzdy (účet 521 a 524) vymezeny a tak
zdravotnické zařízení může postupovat dle svých zvyklostí . V sekundárním účetním okruhu je již
alokace povinná dle definovaných kategorií pracovníků na příslušných pracovištích, viz bod 15.1.2.2.1
Hrubé mzdy. Alokace vychází u zdravotnických pracovníků z povinného personálního zabezpečení
zdravotnických pracovišť a zákoníku práce, tzv. systemizace a u nezdravotnických pracovníků, kde
primárně vykonávali v průběhu kalendářního roku svou činnost.

Metodika oceňování hospitalizačního případu pro rok 2016 v1.0

71

Alokace hrubých mezd u zdravotnických pracovníků, především lékařů je velice problematická, jelikož
mohou v průběhu svého pracovního fondu vykonávat činnosti na vícero pracovištích, tj. ambulancích,
operačních sálech apod.
V případě, že nelze jednoznačně přiřadit hrubou mzdu zdravotnického pracovníka ke konkrétnímu
pracovišti, lze:
‐
‐

hrubou mzdu takového pracovníka rozdělit na základě odborného odhadu poměrem na
všechna zdravotnická pracoviště, kde činnost vykonával,
zůstatky hrubých mezd kliniky/primariátu poměrově rozdělit dle vyhlášky o požadavcích na
minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, tak jako bude využito při stanovení
systemizace zdravotnických pracovníků, viz bod 16.1 Kalkulované hrubé mzdy zdravotnických
pracovníků.

15.2.1.2. Léky
Náklady/výnosy za léky budou vždy alokovány na zdravotnická pracoviště, která náklad spotřebovala,
popř. prodala. Na nezdravotnická pracoviště by se o spotřebě léků mělo účtovat vyjímečně, např. v
případě povinného vybavení lékárničky na pracovišti. Náklady za manka a škody by měly být
účtovány tam, kde manko, popř. škoda vznikla.
15.2.1.3. Centrové léky
Náklady za spotřebované centrové léky budou vždy alokována na zdravotnická pracoviště, která mají
uzavřený smluvní vztah se zdravotní pojišťovnou.
15.2.1.4. Krev
Náklady/výnosy za krev budou vždy alokována:
‐
‐
‐

na zdravotnická pracoviště v případě spotřeby pro účely poskytování zdravotních služeb,
na pracoviště vyloučená v případě prodeje krve,
v případě mank a škod na pracoviště, kde manko, popř. škoda vznikla.

15.2.1.5. Speciální zdravotnický materiál
Náklady/výnosy za speciální zdravotnický materiál budou vždy alokovány na zdravotnická pracoviště,
která náklad spotřebovala. Vyjímkou je alokace na nezdravotnická pracoviště, např. v případě
povinného vybavení lékárničky na pracovišti. Náklady za manka a škody by měly být účtovány tam,
kde manko, popř. škoda vznikla.
15.2.1.6. Zdravotnické prostředky
Náklady/výnosy za zdravotnické prostředky budou vždy alokovány na pracovištích, která daný
zdravotnický prostředek využívají, včetně kalkulovaných odpisů. V případě, že je v primárním účetním
okruhu využíváno sběrné podpůrné pracoviště, kde jsou náklady/výnosy kumulovány, pro sekundární
okruh budou minimálně adresné náklady vždy alokovány na zdravotnická pracoviště, která daný
prostředek využívají. Příkladem je např. nákup rentgenové lampy, která nemůže být v sekundárním
okruhu např. v nákladových zůstatcích údržby. Následně by se při rozpouštění nákladů údržby
v poměrné výši dostaly náklady za rentgenovou lampu neoprávněně na všechna pracoviště ZZ.
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15.2.1.7. Budovy, pozemky
Náklady/výnosy za budovy a pozemky budou účtovány na podpůrná nezdravotnická pracoviště, která
jsou zřízena pro tyto účely. Lze vytvořit ke každé budově samostatné pracoviště, popř. využít jedno
sběrné nezdravotnické provozní pracoviště. Tzn., že pro budovy bude zřízeno alespoň jedno
nezdravotnické podpůrné pracoviště a pro pozemky bude využito nezdravotnické podpůrné
pracoviště, které má v náplni práce údržbu pozemků, např. "nádvorní četa".
15.2.1.8. Extramurální zdravotní služby
Extramurální zdravotní služby budou účtovány na sběrné podpůrné administrativní pracoviště, na
kterém jsou alokovány výnosy od zdravotních pojišťoven.
15.2.1.9. Výnosy/tržby mimo v.z.p.
Výnosy/tržby mimo v.z.p. za zdravotní služby jsou alokovány na pracoviště, která službu provedla,
tzn. vždy na zdravotnická pracoviště.
15.2.1.10. Výnosy/tržby od zdravotních pojišťoven
Výnosy/tržby od zdravotních pojišťoven budou účtovány na sběrné podpůrné administrativní
pracoviště.
15.2.1.11. Dotace
Dotace k úhradě provozních nákladů bude vždy účtována na podpůrném administrativním pracovišti.
15.2.1.12. Granty, klin.studie, účelové dotace
V případě čerpání grantů, klinických studií a účelové dotace bude vždy k těmto účelům vytvořeno
samostatné pracoviště. Toto pracoviště může být organizačně začleněno v rámci kliniky/primariátu,
popř. i nezdravotnického úseku. Vždy však na tomto pracovišti budou alokovány náklady/výnosy s
činností související. Pracoviště patří do skupiny vyloučených pracovišť.
15.2.1.13. Ostatní náklady/výnosy
Ostatní náklady/výnosy mohou být účtovány na všechna pracoviště zdravotnického zařízení.

Shrnutí:
Sekundární účetní okruh
Základní principy pro rok 2016:
Povinnosti pro referenční nemocnice:
‐
‐
‐

jednotné třídění analytických účtů,
přiřazení atributu 2 k jednotlivým analytickým účtům,
zajištění jednotné alokace dle příčinné souvislosti, místa a odpovědnosti.

Výhled pro následující období v rámci kultivace metodiky:
Definování relevantních a nerelevantních nákladů a výnosů. Vymezení nákladových druhů
daňově neuznatelných a týkajících se minulého účetního období.
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Dotace

SZM

Výnosy/tržby
od ZP

KR

Výnosy/tržby
mimo v.z.p.

CL

Extramurální
zdrav. služby

Speciální
zdravotnický
materiál

LE

Budovy,
pozemky

Krev

ON

Zdravotnické
prostředky

Centrové léky

Akutní lůžková péče standardní
Akutní lůžková péče intenzivní
Následná lůžková péče standardní
Následná lůžková péče intenzivní
Ambulance
Urgentní příjem (emergency)
Operační sál
Porodní sál
Digestivní endoskopie
Bronchoskopie
Urologická endoskopie
Intervenční kardiologie
Kardiostimulace
Elektrofyziologie
Intervenční radiologie
Skiagrafie
Skiaskopie
Ultrazvuková diagnostika
Pracoviště RTG a ultr.diagnostiky
Mamografie
CT
MR
Scintigrafie a SPECT
Pozitronová emisní tomografie (PET, PET‐CT,PET‐MR)
Radioterapie
801 Laboratoř klinická biochemie (+812,814,815)
802 Laboratoř lékařské mikrobiologie (+804,805,822)
807 Laboratoř patologické anatomie (+817,823)
813 Laboratoř alergologie a klinické imunologie
816 Laboratoř lékařské genetiky (+820)

Léky

Základní zdravotnická pracoviště

ALOKACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NA PRACOVIŠTĚ
v sekundárním účetním okruhu

Hrubé mzdy

Tabulka 8: Alokace nákladových a výnosových druhů
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Dotace
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Léky

818 Laboratoř klinické hematologie
222 Laboratoř transfúzní služby
Sdružené laboratorní metody
Anesteziologie
Dialýza
Soudní lékařství
Jednodenní péče
Ostatní
Provozní zdravotnické
Podpůr
Provozní nezdravotnické
ná
Administrativní
Vylouč zdravotnické
ená
nezdravotnické

Hrubé mzdy
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16. Zúčtování kalkulovaných položek
Kalkulované (standardizované) náklady budou využívány v případě hrubých mezd zdravotnických
pracovníků a kalkulovaných odpisů u dlouhodobého majetku.

16.1. Kalkulované hrubé mzdy zdravotnických pracovníků
Pro potřeby kalkulací se bude vycházet ze systemizace zdravotnických pracovišť. Základním účelem
použití systemizace je snaha o stabilizaci personálního vybavení zdravotnických zařízení a jejich
ochrana před neodůvodněnými personálními změnami.

16.1.1. Vymezení kalkulovaných hrubých mezd
Předmětem kalkulace jsou mzdové náklady zdravotnických pracovníků (účet 521) a příslušného
zákonného zdravotního a sociálního pojištění (účet 524).
Hrubé mzdy budou kalkulovány za zdravotnické pracovníky kategorie ON1 – ON7, viz bod 15.1.2.2.1
Hrubé mzdy.
Kalkulace vychází z vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení
zdravotních služeb, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, popř. dalších norem
definující povinné personální vybavení pracovišť.
Pro jednotlivé kategorie pracovníků bude definována výše hrubých mezd v průběhu roku 2016.

16.1.2. Základní principy alokace kalkulovaných hrubých mezd
Alokace hrubých mezd vychází ze systemizace jednotlivých klinik/primariátů, popř. samostatných
pracovišť, dle provozu a technického vybavení pracoviště. Celkový potřebný počet zdravotnických
pracovišť tak vychází z jejich provozní doby, počtu smluvně sjednaných lůžek a formy poskytované
péče.

16.1.3. Zachycení kalkulovaných hrubých mezd ve vnitropodnikovém účetnictví
Rozdíl mezi kalkulovanými náklady a náklady zachycenými ve finančním účetnictví bude evidován na
vyrovnávacích účtech:
a)
‐
‐
b)
‐
‐

u ZZ účtující podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
v případě, že kalkulované hrubé mzdy budou vyšší 899000
v případě, že kalkulované hrubé mzdy budou nižší 799000
u ZZ účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
v případě, že kalkulované hrubé mzdy budou vyšší 999000
v případě, že kalkulované hrubé mzdy budou nižší 899000

16.2. Kalkulované odpisy dlouhodobého majetku
Pro oceňování hospitalizačních případů budou u dlouhodobého majetku využívány kalkulované
(standardizované) odpisy. Pro rok 2016 budou kalkulované odpisy vycházet z pořizovací ceny
dlouhodobého majetku evidovaného v účetnictví zdravotnického zařízení, upravené o výši dotace,
která není předmětem pořizovací ceny, daňových odpisových skupin a počtu měsíců, po které
zdravotnické zařízení daný dlouhodobý majetek využívala.
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Kalkulované odpisy budou sledovány za jednotlivá pracoviště, která daný majetek využívala.

16.2.1. Vymezení kalkulovaných odpisů
a) Majetek podléhající kalkulovaným odpisům
Kalkulované odpisy budou použity u dlouhodobého majetku, který eviduje zdravotnické zařízení ve
sledovaném období na účtech:
‐
‐

dlouhodobého nehmotného majetku (účtová skupina 01)
dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného (účtová skupina 02).

Kalkulované odpisy se budou tvořit pouze u dlouhodobého majetku, který zdravotnické zařízení
postupně odepisuje, tzn., nebyl označen jako drobný dlouhodobý nehmotný, popř. hmotný majetek,
který byl zaúčtován jednorázově do nákladů zdravotnického zařízení
b) Pořizovací cena dlouhodobého majetku
Pořizovací cena dlouhodobého majetku bude vycházet z pořizovacích cen evidovaných v účetnictví
zdravotnického zařízení na příslušných účtech dle bodu a). Evidovaná pořizovací cena na příslušných
účtech bude upravena o výši poskytnuté dotace v případě, že na základě zákonných účetních
předpisů výše dotace nevstoupila do pořizovací ceny majetku.
Pro následující období (metodika od roku 2017) je počítáno i s úpravou pořizovacích cen
dlouhodobého majetku, dle standardizovaných pořizovacích cen.
c) Daňové odpisové skupiny
Pro potřeby stanovení kalkulovaných odpisů bude počítáno s daňovými odpisovými skupinami, dle
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
d) Počet měsíců využívání dlouhodobého majetku
Výše kalkulovaných odpisů bude počítána dle počtu měsíců využívání dlouhodobého majetku ve
sledovaném období.

16.2.2. Základní principy alokace kalkulovaných odpisů
Kalkulované odpisy budou alokovány na pracoviště, které daný majetek ve sledovaném období
využívala. Tzn., jestliže zdravotnické zařízení v průběhu roku eviduje účetní odpisy na konkrétním
pracovišti, budou tyto účetní odpisy ve vnitropodnikovém účetnictví nahrazeny kalkulovanými odpisy
vypočítanými dle bodu 16.2.1.
Příklad alokace kalkulovaných odpisů
Pracoviště kardiologické ambulance využívá pro poskytování zdravotních služeb přístroj v pořizovací
ceně 1 000 000,‐ Kč. Přístroj je zařazen do 2. odpisové skupiny dle Zákona o daních z příjmů a podléhá
tak daňovému odpisu 5 let. Zároveň má zdravotnické zařízení stanovený Odpisový plán, dle kterého
zdravotnické přístroje účetně odepisuje po dobu 7 let. V tabulce č. 9 je záznam postupu využití
kalkulovaných odpisů.

Metodika oceňování hospitalizačního případu pro rok 2016 v1.0

77

Tabulka 9: Použití kalkulovaných odpisů
Příklad

Pracoviště
Finanční
účetnictví
Vnitropodnikové
účetnictví

1000
1000
1000

Název
pracoviště
Kardiologická
ambulance
Kardiologická
ambulance
Kardiologická
ambulance

účet

Název účtu

Odpisy dlouhodobého
majetku
Odpisy dlouhodobého
551xxx
majetku
Odpisy dlouhodobého
551xxx
majetku
551xxx

částka
142 857,‐ Kč
‐142 857,‐ Kč
200 000,‐ Kč

16.2.3. Zachycení kalkulovaných odpisů ve vnitropodnikovém účetnictví
Zúčtování kalkulovaných odpisů dlouhodobého majetku
Rozdíl mezi kalkulovanými náklady a náklady zachycenými ve finančním účetnictví bude evidován na
vyrovnávacích účtech:
‐
‐

u ZZ účtující podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. na účtu 899100
u ZZ účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. na účtu 999100

Shrnutí:
Zúčtování kalkulovaných položek
Základní principy pro rok 2016:
Povinnosti pro referenční nemocnice:
‐

stanovení systemizace zdravotnických pracovníků.

Výhled pro následující období v rámci kultivace metodiky:
Definování výše kalkulovaných mzdových nákladů, dle jednotlivých kategorií zdravotnických
pracovníků a standardizovaných cen vybraného dlouhodobého majetku.
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17. Zúčtování interních služeb
Zúčtování interních služeb je zachyceno vnitropodnikovými interními náklady a výnosy, dle právní
formy zdravotnického zařízení, a to:
a) účtující dle vyhlášky 410/2009 Sb. – vnitropodnikové náklady (třída 7) a vnitropodnikové
výnosy (třída 8),
b) účtující dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ‐ vnitropodnikové náklady (třída 8) a vnitropodnikové
výnosy (třída 9).

17.1. Interní (druhotné) náklady a výnosy
Interní (druhotné) náklady a výnosy vznikají mezi jednotlivými odpovědnostními pracovišti, mezi
kterými funguje systém vazeb. Náklady, které vznikají odebírajícímu středisku, se označují jako interní
(druhotné) náklady a předávající středisko naopak účetně zachycuje interní (druhotné) výnosy.
Zdravotnické zařízení zde vystupuje jako vlastní dodavatel.
Příkladem mohou být např. služby prádelny, úklidového střediska, údržby zajištěné vlastními
zaměstnanci.

Příklad

V rámci metodiky pro rok 2016 budou interní (druhotné) náklady a výnosy vznikat rozpuštěním
výsledku hospodaření pracovišť poskytujících centrální, popř. lokální služby na pracoviště, která
využívala jejich službu, dle alternativních klíčů pro rok 2016.
K vyjádření výše interních (druhotných) služeb bude využíván výsledek hospodaření pracovišť
poskytující danou lokální, popř. centrální službu. Důvodem je možná evidence i externích (prvotních)
výnosů, pokud daná pracoviště poskytují služby nejen pro pracoviště zdravotnického zařízení, ale i
externím odběratelům. Příkladem může být pracoviště vlastní prádelny, viz obrázek č. 8.
Obrázek 8: Výsledek hospodaření ve finančním účetnictví
Příklad

Výsledek hopodaření pracoviště prádelny
ve finančním účetnictví
Náklady tř. 5
1 000 000,‐ Kč

Roční náklady

Výnosy tř. 6
Roční tržby

50 000,‐ Kč

(externí
odběratelé)

V uvedeném příkladu by výsledek hospodaření prádelny ve finančním účetnictví činil ztrátu 950 000,‐
Kč.
Jelikož však prádelnu v daném roce využívala i vlastní pracoviště zdravotnického zařízení, bude
výsledek hospodaření přeúčtován formou vnitropodnikových interních (druhotných) nákladů na
pracoviště zdravotnického zařízení, která v daném roce služby prádelny využívala. Pro vyčíslení
interních (druhotných) nákladů jednotlivých pracovišť se využívají tzv. klíče, viz kapitola 17. Zúčtování
interních služeb.
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Příklad zaúčtování poskytování služeb prádelny pracovištím vlastního zdravotnického zařízení ve
vnitropodnikovém účetnictví je uveden na obrázku č. 9. Pro zjednodušení je uvažováno, že jediným
interním odběratelem prádelny je pracoviště chirurgie.
Obrázek 9: Zaúčtování interních služeb
Příklad

Pracoviště chirurgie

Pracoviště prádelny

Náklady tř. 7, popř. 8

Výnosy tř. 8, popř. 9

950 000,‐ Kč

Roční interní
(druhotné)
náklady

Roční interní
(druhotné)
výnosy

950 000,‐ Kč

Na obrázku č. 10 je graficky znázorněno zaúčtování externích (prvotních) nákladů prádelny a zároveň
externích (prvotních) výnosů za poskytnuté služby externím odběratelům z finančního účetnictví a
interní (druhotné) výnosy za poskytnutí služeb pracovišti chirurgie vlastního zdravotnického zařízení.
Výsledek hospodaření pracoviště prádelny by byl vyjádřen ve vnitropodnikovém účetnictví ve výši 0,‐
Kč.
Příklad

Obrázek 10: Výsledek hospodaření ve vnitropodnikovém účetnictví

Konečný výsledek hospodaření pracoviště prádelny
ve vnitropodnikovém účetnictví
Náklady tř. 5

Výnosy tř. 6

1 000 000,‐ Kč Roční externí (prvotní) náklady

50 000,‐ Kč Roční tržby (externí odběratelé)
Výnosy tř. 8, popř. 9
950 000,‐ Kč Roční interní (druhotné) výnosy

Ve vnitropodnikovém účetnictví je k vyčíslení interních výkonů využíván výsledek hospodaření
pracovišť poskytujících lokální, popř. centrální službu, a to z důvodu dosažení nulového výsledku
těchto pracovišť, jelikož primárně zdravotnické zařízení nebylo zřízeno za účelem poskytování
podpůrných služeb, ale služeb zdravotních. V konečném důsledku by měla být všechna zdravotnická
pracoviště a pracoviště vyloučená z kalkulací zatížena výsledkem hospodaření podpůrných pracovišť.
V případě, že výsledek hospodaření podpůrného pracoviště bude generovat zisk, bude i tento zisk
přeúčtován v rámci vnitropodnikového účetnictví na zdravotnická pracoviště a pracoviště vyloučená
z kalkulací.
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Definice

17.1.1. Vymezení interních (druhotných) nákladů a výnosů
Zdravotnické zařízení je členěno do tří základních typů pracovišť, dle charakteru poskytovaných
služeb, a to:
a) pracoviště zdravotnická,
b) pracoviště poskytující podpůrné služby,
c) pracoviště vyloučená.
Zároveň jsou některá pracoviště dále členěna dle toho, zda poskytují a v jakém rozsahu poskytují
vnitropodnikové služby. Taková pracoviště členíme na pracoviště poskytující služby lokální, popř.
centrální.
Lokální službou se rozumí taková služba, která je poskytována jednomu organizačnímu celku, jako je
klinika, primariát, úsek a odbor. Jedná se spíše o pomocná střediska k alokaci nákladů a výnosů, které
nelze v primárním účetním okruhu jednoznačně přiřadit ke konkrétním pracovištím dané
kliniky/primariátu.
Centrální službou se rozumí taková služba, která je poskytována více než jednomu organizačnímu
celku, jako je klinika, primariát, úsek a odbor. Pracoviště s centrální službou poskytuje na základě
svých interních výkonů služby napříč zdravotnickým zařízením.
Pro rok 2016 jsou vymezeny interní (druhotné) náklady a výnosy dle typu pracoviště a rozsahu
poskytovaných služeb, tj.:
‐ náklady a výnosy centrální ‐ provozní zdravotnické,
‐ náklady a výnosy centrální ‐ provozní nezdravotnické
‐ náklady a výnosy centrální ‐ administrativní
‐ náklady a výnosy lokální ‐ provozní zdravotnické
‐ náklady a výnosy lokální ‐ provozní nezdravotnické
‐ náklady a výnosy lokální ‐ administrativní
‐ náklady a výnosy centrální – zdravotnické pracoviště
‐ náklady a výnosy lokální – zdravotnické pracoviště
Interní náklady zdravotnických pracovišť budou vstupovat do ocenění hospitalizačních případů.
K jednotlivým vnitropodnikovým účtům bude přiřazen atribut 3 SU‐10 Interní náklady.

17.1.2. Základní principy alokace interních (druhotných) nákladů a výnosů
V rámci interních (druhotných) nákladů a výnosů budou vytvořeny samostatné analytické účty dle
právních forem zdravotnických zařízení, resp. dle příslušných závazných vyhlášek, kterými se
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účty budou tvořeny v příslušných
třídách 7 a 8 nebo 8 a 9.
V rámci metodiky pro rok 2016 budou provizorně vytvořeny samostatné analytické účty uvedené
v tabulce č. 10, dle typu pracoviště. V rámci metodik pro následující období budou analytické účty
dále členěny dle poskytovaných služeb, tj. např. interní služby pracoviště údržby, prádelny,
energetického hospodářství apod.
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Tabulka 10: Vnitropodnikové analytické účty

ZZ účtující podle vyhlášky č.
410/2009 Sb.

ZZ účtující podle vyhlášky č.
500/2002 Sb.

Náklady tř. 7

Výnosy tř. 8

Náklady tř. 8

Výnosy tř. 9

70100

80100

89100

99100

Centrální ‐ Provozní zdravotnické

70200

80200

89200

99200

Centrální ‐ Provozní nezdravotnické

70300

80300

89300

99300

Centrální ‐ Administrativní

70400

80400

89400

99400

Lokální ‐ Provozní zdravotnické

70500

80500

89500

99500

Lokální ‐ Provozní nezdravotnické

70600

80600

89600

99600

Lokální ‐ Administrativní

70700

80700

89700

99700

Centrální – Zdravotnické pracoviště

70800

80800

89800

99800

Lokální – Zdravotnické pracoviště

Pro pracoviště

17.2. Zachycení interních služeb ve vnitropodnikovém účetnictví
17.2.1. Účtování interních služeb lokálních
Účtování interních služeb lokálních probíhá na úrovni jedné organizační jednotky, jako je např.
klinika, primariát, popř. úsek.
Příkladem může být administrativní pracoviště kliniky. Pracoviště, kde jsou kumulovány náklady např.
přednosty, asistentky, popř. jiné náklady, které nelze v rámci finančního účetnictví jednoznačně
přiřadit k jednotlivým pracovištím dané kliniky/primariátu, např. nákup knih. Na obrázku č. 11 je
znázorněno přeúčtování výsledku hospodaření (VH) interního administrativního pracoviště, dle
podílu celkových úvazků zaměstnanců (průměrné přepočtené počty) ostatních pracovišť interní
kliniky (ambulance, standardní lůžka, JIP).
Obrázek 11: Rozúčtování interních služeb
Průměrné přepočtené
počty zaměstnanců (úvazky)

200 000,‐ Kč

VH Interního
administrativního
pracoviště

16 666,‐ Kč

10

Interní ambulance

150 000,‐ Kč

90

Interní standardní
lůžka

33 334,‐ Kč

20

Interní JIP
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17.2.2. Účtování interních služeb centrálních
Účtování interních služeb centrálních může probíhat ve 2 variantách. Záleží, zda v rámci
vnitropodnikového účetnictví budou sledovány interní služby podpůrných pracovišť i ve zájemné
interakci, tzn. zda bude vnitropodnikově účtováno i o službách mezi podpůrnými pracovišti
s centrální službou.
Pro metodiku roku 2016 bude využita Varianta 1, tzn. bude účtováno o interních
(vnitropodnikových) službách pouze mezi pracovišti poskytujícími podpůrné služby a pracovišti
zdravotnickými, popř. pracovišti vyloučenými.
17.2.2.1. Varianta 1
Účtování interních služeb centrálních ve Variantě 1 probíhá jednofázově, kdy výsledek hospodaření
podpůrných pracovišť je přeúčtován dle definovaných klíčů přímo na pracoviště zdravotnická a
vyloučená, viz obrázek č. 12.
Obrázek 12: Zúčtování interních služeb (varianta 1)

Pracoviště
poskytující
podpůrné
služby

Pracoviště
zdravotnická

Pracoviště
vyloučená

17.2.2.2. Varianta 2
Účtování interních služeb centrálních ve Variantě 2 probíhá ve dvou fázích, viz obrázek č. 13.
Obrázek 13: Zúčtování interních služeb (varianta 2)

Pracoviště poskytující podpůrné služby

Pracoviště zdravotnická

Pracoviště poskytující podpůrné
služby

Pracoviště zdravotnická

Pracoviště vyloučená

Pracoviště vyloučená

Základním principem je přeúčtování výsledku hospodaření z finančního účetnictví pracovišť
podpůrných na všechna pracoviště, která využila jejich službu, a to i na pracoviště, která patří do
skupiny pracovišť podpůrných. Příkladem je např. služba prádelny pro pracoviště údržby. Jelikož však
tímto vzájemným přeúčtováním interních služeb budou jednotlivá pracoviště generovat zisk, popř.
ztrátu (po započítání vnitropodnikových nákladů a výnosů) je zapotřebí ve 2 fázi opět zúčtovat tento
zisk, popř. ztrátu, ale již jen na pracoviště zdravotnická, popř. vyloučená. V tabulce č. 11 je
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zaznamenán zjednodušený výkaz zisku a ztrát vybraných pracovišť, s postupem účtování interních
služeb mezi pracovišti.
Příklad zúčtování interních služeb:
1. Fáze:
a) Prádelna vyprala pro chirurgii 1 000 kg prádla/rok a pro údržbu 10 kg/rok.
b) Údržba pro chirurgii odpracovala 10 000hod/rok a pro prádelnu 500 hod/rok.
2. Fáze:
Rozpuštění výsledku hospodaření podpůrných pracovišť na zdravotnické pracoviště, viz Tabulka č. 11.

Tabulka 11: Rozpuštění výsledku hospodaření
Příklad

Výkaz zisku a ztrát
Náklady tř. 5
Výnosy tř. 6
Výsledek hospodaření
ř. 2 ‐ ř. 1
(finanční účetnictví)
1. Fáze
Náklady tř. 7, popř. 8 (prádelna)
Náklady tř. 7, popř. 8 (údržba)
Výnosy tř. 8, popř. 9 (prádelna)
Výnosy tř. 8, popř. 9 (údržba)
Výsledek hospodaření
ř. 3 ‐ ř. 4 ‐ ř. 5 + ř. 6 + ř. 7
(vnitropodnikové účetnictví)
2. Fáze
Náklady tř. 7, popř. 8 (prádelna)
Náklady tř. 7, popř. 8 (údržba)
Výnosy tř. 8, popř. 9
Celkový Výsledek hospodaření
ř. 8 – ř. 9 – ř. 10 + ř. 11

1
2

Pracoviště
údržby
800 000,‐ Kč
0,‐ Kč

Pracoviště
prádelny
1 000 000,‐ Kč
50 000,‐ Kč

Pracoviště
chirurgie
50 000 000,‐ Kč
55 000 000,‐ Kč

3

‐800 000,‐ Kč

‐950 000,‐ Kč

+5 000 000,‐ Kč

4
5
6
7

9 406,‐ Kč

800 000,‐ Kč

8

‐9 406,‐ Kč

č.ř.

9
10
11

38 095,‐ Kč
950 000,‐ Kč

‐38 095,‐ Kč

940 594,‐ Kč
761 905,‐ Kč

+3 297 501,‐ Kč

38 095,‐ Kč
9 406,‐ Kč
9 406,‐ Kč

38 095,‐ Kč

0,‐ Kč

0,‐ Kč

+3 250 000,‐ Kč

17.3. Klíče pro účtování vnitropodnikových služeb
Pro potřeby správného účtování vnitropodnikových služeb jsou důležité klíče, na jejichž základě jsou
z pracoviště poskytujícího interní službu účtovány interní (druhotné) náklady, resp. výsledek
hospodaření pracovišti využívající danou službu.
Klíčem mohou být např. kg vypraného prádla, čas údržby, užitná podlahová plocha.
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V rámci metodiky pro rok 2016 budou využívány alternativní klíče, jelikož ne každé zdravotnické
zařízení v referenční síti disponuje všemi potřebnými informacemi, resp. klíči.
Klíče jsou definovány pro jednotlivé typy pracovišť dle rozsahu služeb, které poskytují.

17.3.1. Klíče pro pracoviště s lokální službou
17.3.1.1. Klíče pro pracoviště zdravotnická
Lokální – zdravotnické pracoviště
Klíčem pro rok 2016 jsou definovány celkové úvazky zaměstnanců (průměrné přepočtené počty)
pracovišť, která službu lokálního zdravotnického pracoviště využívala.
17.3.1.2. Klíče pro pracoviště podpůrná
Lokální ‐ Provozní zdravotnické
Klíčem pro rok 2016 jsou definovány celkové úvazky zaměstnanců (průměrné přepočtené počty)
pracovišť, která službu lokálního provozního zdravotnického pracoviště využívala.
Lokální ‐ Provozní nezdravotnické
Klíčem pro rok 2016 jsou definovány celkové úvazky zaměstnanců (průměrné přepočtené počty)
pracovišť, která službu lokálního provozního nezdravotnického pracoviště využívala.
Lokální ‐ Administrativní
Klíčem pro rok 2016 jsou definovány celkové úvazky zaměstnanců (průměrné přepočtené počty)
pracovišť, která službu lokálního administrativního pracoviště využívala.

17.3.2. Klíče pro pracoviště s centrální službou
17.3.2.1. Klíče pro pracoviště zdravotnická
Centrální – zdravotnické pracoviště
Klíčem pro rok 2016 jsou definovány celkové úvazky zaměstnanců (průměrné přepočtené počty)
pracovišť, která službu centrálního zdravotnického pracoviště využívala.
17.3.2.2. Klíče pro pracoviště podpůrná
Centrální ‐ Provozní zdravotnické
Klíčem pro rok 2016 jsou definovány celkové úvazky zaměstnanců (průměrné přepočtené počty)
pracovišť, která službu centrálního provozně zdravotnického pracoviště využívala.
Centrální ‐ Provozní nezdravotnické
Klíčem pro rok 2016 jsou definovány celkové úvazky zaměstnanců (průměrné přepočtené počty)
pracovišť, která službu centrálního provozně nezdravotnického pracoviště využívala.
V případě, že referenční nemocnice bude disponovat i některými z níže uvedených klíčů za rok 2016,
budou i tyto klíče předány ÚZIS ke zpracování. Předání není povinné. Vždy však bude uvedeno
pracoviště odpovědné za náklad, spotřebované jednotky, identifikační číslo pracovišť, kterým byla
služba poskytnuta.
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Seznam nepovinných klíčů pro rok 2016:
Klíč
STRAVA_KS
STERILIZACE_POC
UDRZBA_HOD
SANITARNI_HOD
OPAD_KG
ENEGIE_KWH
PLYN_KWH
TEPLO_GJ
VODA_M3
UKLID_M2
PRADLO_KG
BUDOVY_M2
OPER_PROTOKOL

Název klíče
počet stravovacích jednotek/cena stravovací jednotky
počty objednávek sterilizace/ks
práce údržby/hod.
sanitární služba/hod.
spalování odpadu/kg (likvidace infekčního odpadu)
spotřeba el.energie/kWh
spotřeba plynu/kWh
spotřeba tepla/GJ
spotřeba vody/m3
úklidová plocha včetně frekvence/ m2
vyprané prádlo/kg
úžitná plocha budov/m2
operační protokol

Centrální – Administrativní
Klíčem pro rok 2016 jsou definovány celkové úvazky zaměstnanců (průměrné přepočtené počty)
pracovišť, která službu centrálního administrativního pracoviště využívala.

Shrnutí:
Zúčtování interních služeb
Základní principy pro rok 2016:
Zúčtování interních služeb zajišťuje na základě podkladů z referenčních nemocnic ÚZIS.
Výhled pro následující období v rámci kultivace metodiky:
Definování a zajištění adekvátních klíčů vnitropodnikových služeb.
Vydefinování typů podpůrných pracovišť ve vazbě na typy alokačních klíčů.
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18. Vyrovnání výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření je zaznamenáván ve Výkazu Zisku a ztráty. Výkaz (zkráceně výsledovka)
ukazuje, jakého hospodářského výsledku zdravotnické zařízení dosáhlo ve sledovaném období. Výkaz
zisku a ztrát je podle zákona o účetnictví povinnou součástí účetní závěrky. Forma výkazu je v ČR
upravena, používá se buď ve zkrácené, nebo plné verzi. Poskytuje základní přehled o hospodaření
zdravotnického zařízení, velikosti tržeb, nákladů v základním členění (materiálové, mzdové, odpisy,
atd.) a výši zisku.
V rámci procesu přípravy podkladů pro oceňování hospitalizačního případu bude možno sestavit
samostatný výkaz zisku a ztráty nejenom za celé zdravotnické zařízení, ale i za nejnižší organizační
jednotku, tj. pracoviště.
Celkový výsledek hospodaření je tvořen výsledkem hospodaření z finančního a vnitropodnikového
účetnictví.

18.1. Výsledek hospodaření při použití kalkulovaných nákladů
Z důvodu použití vybraných kalkulovaných nákladů, dojde ke změně výše výsledku hospodaření
zdravotnického zařízení, viz Obrázek č. 5, kde je znázorněna transformace Výkaz zisku a ztráty I. ‐>
Výkaz zisku a ztráty II. Proto bude ve vnitropodnikovém účetnictví tento rozdíl evidován na
samostatných vnitropodnikových účtech, dle bodu 16.1.3 a 16.2.3, tak aby byl konečný výsledek
hospodaření z finančního účetnictví roven výsledku hospodaření ve vnitropodnikovém účetnictví.
Rozdíl z kalkulovaných hrubých mezd bude evidován na příslušných klinikách/primariátech, popř.
samostatných zdravotnických pracovištích.

18.2. Výsledek hospodaření pracoviště poskytující zdravotní služby
Zjednodušeně lze výsledek hospodaření zdravotnického pracoviště vyjádřit v tabulce č. 12, kdy
jednotlivé skupiny nákladových a výnosových druhů jsou tvořeny analytickými účty a jejich zůstatky
ke konci sledovaného období.
Externí náklady tř. 5 a výnosy tř. 6 vycházejí z finančního účetnictví. V rámci vnitropodnikového
účetnictví (pokud již není řešeno v rámci primárním okruhu ve finančním účetnictví) jsou tyto náklady
a výnosy roztříděny do analytických účtů dle metodiky Klasifikace analytických účtů a zároveň jsou
hrubé mzdy a odpisy dlouhodobého majetku na příslušných analytických účtech upraveny dle výše
kalkulovaných hrubých mezd zdravotnických pracovníků a kalkulovaných odpisů dlouhodobého
majetku.
Interní služby jsou zaznamenány ve vnitropodnikovém účetnictví na příslušných analytických účtech a
vyjadřují interakci mezi pracovišti zdravotnického zařízení v rámci vnitropodnikových služeb.
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FINANČNÍ
ÚČETNICTVÍ

Tabulka 12: Výsledek hospodaření zdravotnických pracovišť

NÁKLADY
VÝNOSY
tř. 5
tř. 6
+ spotřeba materiálu
+ výnosy za výrobky
+ spotřeba energie
+ výnosy za služby
+ opravy a udržování
+ výnosy za zboží
+ služby
+ ostatní výnosy
+ hrubé mzdy
+ odvody z hrubých mezd
+ účetní odpisy
+ ostatní náklady
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VE FINANČNÍM ÚČETNICTVÍ

VNITROPODNIKOVÉ
ÚČETNICTVÍ

NÁKLADY
tř. 5
‐hrubé mzdy tř. 5*
‐odvody z hrubých mezd tř. 5*
‐účetní odpisy tř. 5**
+ kalkulované hrubé mzdy*
+ kalkulované odvody z hrubých mezd*
+ kalkulované odpisy**
NÁKLADY
tř. 7, popř. 8
+ 70100/+ 89100 (interní služby)
+ 70200/+ 89200 (interní služby)
+ 70300/+ 89300 (interní služby)
+ 70400/+ 89400 (interní služby)
+ 70500/+ 89500 (interní služby)
+ 70600/+ 89600 (interní služby)
+ 70700/+ 89700 (interní služby)
+ 70800/+ 89800 (interní služby)

VÝNOSY
tř. 6

VÝNOSY
tř. 8, popř. 9
+ 80100/+ 99100 (interní služby)

+ 80400/+ 99400 (interní služby)

+ 80700/+ 99700 (interní služby)
+ 80800/+ 99800 (interní služby)

+
799000/+
899000
kalkulovaných hrubých mezd)

(vyrovnání + 899000/+ 999000 (vyrovnání
kalkulovaných hrubých mezd)
+ 899100/+ 999100 (vyrovnání
kalkulovaných odpisů)
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VE VNITROPODNIKOVÉM ÚČETNICTVÍ
CELKOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
*zdravotničtí pracovníci
** dlouhodobý majetek
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18.3. Výsledek hospodaření pracoviště poskytující nezdravotní služby
Výsledek hospodaření nezdravotnického pracoviště je zjednodušeně vyjádřen v tabulce č. 13, kdy
jednotlivé skupiny nákladových a výnosových druhů jsou tvořeny analytickými účty a jejich zůstatky
ke konci sledovaného období.
Rozdíl mezi výsledovkou zdravotnického a nezdravotnického pracoviště je v použití kalkulovaných
hrubých mezd, resp. u nezdravotnických pracovníků nejsou kalkulovány hrubé mzdy, tzn., vychází se
ze zůstatků primárního účetního okruhu finančního účetnictví, popř. sekundárního účetního okruhu,
jestliže primární účetní okruh neobsahuje členění hrubých mezd dle kategorií pracovníků.
Tabulka 13: Výsledek hospodaření nezdravotnických pracovišť

VNITROPODNIKOVÉ
ÚČETNICTVÍ

FINANČNÍ
ÚČETNICTVÍ

NÁKLADY

VÝNOSY

tř. 5
tř. 6
+ spotřeba materiálu
+ výnosy za výrobky
+ spotřeba energie
+ výnosy za služby
+ opravy a udržování
+ výnosy za zboží
+ služby
+ ostatní výnosy
+ hrubé mzdy
+ odvody z hrubých mezd
+ účetní odpisy
+ ostatní náklady
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VE FINANČNÍM ÚČETNICTVÍ
NÁKLADY
tř. 7, popř. 8
‐účetní odpisy tř. 5*
+ kalkulované odpisy*
+ 70100/+ 89100 (interní služby)
+ 70200/+ 89200 (interní služby)
+ 70300/+ 89300 (interní služby)
+ 70400/+ 89400 (interní služby)
+ 70500/+ 89500 (interní služby)
+ 70600/+ 89600 (interní služby)
+ 70700/+ 89700 (interní služby)
+ 70800/+ 89800 (interní služby)

VÝNOSY
tř. 8, popř. 9

+ 80200/+ 99200 (interní služby)
+ 80300/+ 99300 (interní služby)
+ 80500/+ 99500 (interní služby)
+ 80600/+ 99600 (interní služby)

+ 899100/+ 999100 (vyrovnání
kalkulovaných odpisů)
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VE VNITROPODNIKOVÉM ÚČETNICTVÍ
CELKOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
* dlouhodobý majetek

Metodika oceňování hospitalizačního případu pro rok 2016 v1.0

89

Část 4: Oceňování zdravotních služeb (Kapitoly 19–21)
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19. Úvod
Část metodiky oceňování zdravotních služeb obsahuje základní principy ocenění jednotlivých
zdravotních služeb a výpočet nákladového ocenění hospitalizačního případu.
Zdravotní služby jsou definované v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování, v platném znění.
V roce 2016 bude ocenění zajišťovat ÚZIS.
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20. Stanovení nákladové objektu hospitalizační péče
Základním nákladovým objektem poskytované hospitalizační péče je hospitalizační případ. Aby bylo
možné provést ocenění hospitalizačního případu je nutné definovat jeho obsahovou náplň, tj. přesně
vymezit jaká péče se k případu vztahuje a tuto péči ocenit.
Pro potřeby oceňování v roce 2016 je aplikován hospitalizační případ vymezený dle platné
metodiky Sestavení hospitalizačního případu pro rok 2016, vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR.

20.1. Definice hospitalizačního případu
Hospitalizační případ je časově vymezen pobytem nemocného v jedné Nemocnici, který nebyl
přerušen na více než 1 kalendářní den ode dne přijetí na akutní lůžko do dne ukončení hospitalizace
na akutním lůžku.
Pobyt na lůžku odbornosti standardní lůžkové péče rehabilitační (smluvní odbornost 2H1, resp. 2F1)
ve stejné nemocnici vzniklý překladem z lůžka jiné odbornosti je pro účely DRG považován za
samostatný případ hospitalizace; stejně jako překlad z lůžka standardní lůžkové péče rehabilitační na
lůžko jiné odbornosti. Datová identifikace takto rozlišených případů je prováděna porovnáním
odborností v záhlaví časově navazujících dokladů 02 v téže Nemocnici.
Obsahem hospitalizačního případu jsou informace o zdravotní péči (obvykle ve formátu k‐dávek)
poskytnuté v období, kterým je časově případ vymezen.
Do obsahu je zahrnuta péče vykázána na dokladech, 02, 02s, 03, 03s, 06, tj.:
a) veškerá zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením, v němž je pacient
hospitalizován,
b) zdravotní péče vyžádaná zdravotnickým zařízením, v němž je pacient hospitalizován,
poskytnutá jinými zdravotnickými zařízeními (tzv. extramurální péče)
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21. Principy ocenění hospitalizační péče
Do nákladů hospitalizační péče jsou zahrnuty veškeré náklady zdravotnických pracovišť podílejících se
přímo na diagnostických či terapeutických výkonech provedených hospitalizovanému pacientovi.
Tyto celkové náklady obsahují i náklady podpůrných pracovišť poskytující interní služby
zdravotnickým pracovištím. Tyto náklady jsou realokovány z podpůrných pracovišť na zdravotnická
pracoviště ve výši hospodářského výsledku podpůrných středisek a alternativních klíčů pro rok 2016,
viz kapitola 17. Zúčtování interních služeb.

21.1. Členění nákladů hospitalizačního případu
Pro účely identifikace spotřebovaných zdrojů při poskytování zdravotních služeb jednotlivými
pracovišti jsou definovány skupiny nákladových druhů, ke kterým jsou přiřazeny atributy 3, viz bod
15.1.2.3. Atribut 3 – Klasifikace analytických účtů dle nákladové matice. Členění nákladů
zdravotnických pracovišť je graficky znázorněno na Obrázku č. 14.
Obrázek 14: Skupiny nákladových druhů k oceňování

SU‐03
SU‐05

Jednoznačně přiřaditelné HVLP, IPLP k nákladovému objektu (RČ)
Jednoznačně přiřaditelný zdravotnický prostředek k nákladovému objektu (RČ)

Přímé
náklady

Hrubé mzdy
Jednoznačné nepřiřaditelné HVLP, IPLP k nákladovému objektu (RČ)
Jednoznačně nepřiřaditelný zdravotnický prostředek k nákladovému objektu (RČ)
Zdravotnické prostředky (přístroje, zařízení)
Budovy, pozemky
Ostatní režijní
Extramurální zdravotní služby
Interní služby
Nezahrnuté účty

Nepřímé náklady

SU‐01
SU‐02
SU‐04
SU‐06
SU‐07
SU‐08
SU‐09
SU‐10
SU‐N

V obecné rovině lze náklady hospitalizačního případu rozdělit na:


náklady přímé identifikovatelné ke konkrétnímu případu, tj. rodnému číslu,



náklady nepřímé, které je nutné vztáhnout k pacientovi přes kalkulační jednici.

21.1.1. Přímé náklady hospitalizačního případu
Mezi přímé náklady hospitalizačního případu náleží:


Náklady na zvlášť účtovaný materiál (tzv. ZUM)



Náklady na zvlášť účtované léčivé přípravky HVLP a IPLP (tzv. ZULP)

21.1.2. Nepřímé náklady hospitalizačního případu
Veškeré náklady mimo přímých nákladů je nutné přiřadit k hospitalizačnímu případu prostřednictvím
nákladů alokačních jednotek reprezentující jednotkový náklad na poskytnutou dílčí službu a
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informace o spotřebovaném množství dílčích služeb. Jedná se zejména o náklady spojené
s poskytnutou hotelovou službou, ošetřovatelskou péči i prováděnými diagnostickými a
terapeutickými výkony. Pro každé pracoviště poskytující péči přímo pacientovi je nutné definovat
alokační jednotku, která nejlépe vyjadřuje spotřebu nákladů v závislosti na množství poskytnutých
dílčích služeb. Příkladem takové alokační jednotky může být ošetřovací den na lůžkové stanici.

21.2. Výpočet nákladů hospitalizačního případu
Náklady hospitalizačního případu jsou dány vzorci:
Náklady celkem = náklady přímé + náklady nepřímé,
kde
Náklady přímé = ZUM + ZULP
Náklady nepřímé = ∑ náklady alokační jednotky * množství spotřebovaných jednotek pacientem
Náklady alokační jednotky = (náklady celkové – náklady přímé) / množství spotřebovaných jednotek
pracovištěm

21.3. Alokační jednotky pro rok 2016
21.3.1. Ošetřovací den standardního lůžka
Ošetřovací dny (dále jen OD) se vykazují při hospitalizaci pacienta na lůžkovém oddělení
zdravotnického zařízení. V jeden kalendářní den je možno vykázat pro jednoho pojištěnce nejvýše
jeden OD. Den přijetí k hospitalizaci a den ukončení hospitalizace se vykazují jako jeden OD. OD je
vykazován podle odbornosti oddělení, které OD vykazuje.
Ve výkonech OD není zahrnuta resuscitační a intenzívní péče.

21.3.2. Ošetřovací den intenzivního lůžka
Ošetřovací dny (dále jen OD) se vykazují při hospitalizaci pacienta na lůžkovém oddělení
zdravotnického zařízení. V jeden kalendářní den je možno vykázat pro jednoho pojištěnce nejvýše
jeden OD. Den přijetí k hospitalizaci a den ukončení hospitalizace se vykazují jako jeden OD. OD je
vykazován podle odbornosti oddělení, které OD vykazuje.
Ve výkonech OD je zahrnuta resuscitační a intenzívní péče a její intenzita je vyjádřena vahou
jednotlivých ošetřovacích dnů dle bodové hodnoty OD, viz Tabulka č. 14

OD resuscitační a intenzívní péče lze vykazovat pouze na pracovišti, které splňuje minimální
personální a technické vybavení. Nositel výkonu s vyšší kvalifikací může nahradit nositele výkonu s
nižší kvalifikací.
OD resuscitační a intenzívní péče lze vykázat pouze tehdy, pokud byl naplněn jejich obsah dle
stanovených pravidel vykazování OD uvedených v Seznamu zdravotních výkonů.

Tabulka 14: Váha ošetřovacích dnů intenzivního lůžka
OŠETŘOVACÍ DEN
OD TYPU 51 ‐ OŠETŘOVACÍ DEN RESUSCITAČNÍ PÉČE O PACIENTA S TISS 50 A VÍCE BODY
OD TYPU 52 ‐ OŠETŘOVACÍ DEN RESUSCITAČNÍ PÉČE O PACIENTA S TISS 40 ‐ 49 BODY
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31 872
27 872

VÁHA
5,92
5,18
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OŠETŘOVACÍ DEN
OD TYPU 53 ‐ OŠETŘOVACÍ DEN RESUSCITAČNÍ PÉČE O PACIENTA S TISS 30 ‐ 39 BODY
OD TYPU 55 ‐ OŠETŘOVACÍ DEN INTENZIVNÍ PÉČE VYŠŠÍHO STUPNĚ O PACIENTA S TISS 20 ‐ 29
BODY
OD TYPU 57 ‐ OŠETŘOVACÍ DEN INTENZIVNÍ PÉČE NIŽŠÍHO STUPNĚ O PACIENTA S TISS 15 ‐ 19
BODY
OD TYPU 58 ‐ OŠETŘOVACÍ DEN INTENZIVNÍ PÉČE NIŽŠÍHO STUPNĚ O PACIENTA S TISS 9 ‐ 14
BODY
OD TYPU 61 ‐ OŠETŘOVACÍ DEN RESUSCITAČNÍ PÉČE O KOJENCE, DĚTI A DOROST
OD TYPU 62 ‐ OŠETŘOVACÍ DEN RESUSCITAČNÍ PÉČE V DĚTSKÉ KARDIOLOGII A DĚTSKÉ
KARDIOCHIRURGII
OD TYPU 65 ‐ OŠETŘOVACÍ DEN INTENZIVNÍ PÉČE O KOJENCE, DĚTI A DOROST ‐ VYŠŠÍ STUPEŇ
OD TYPU 68 ‐ OŠETŘOVACÍ DEN INTENZIVNÍ PÉČE O KOJENCE, DĚTI A DOROST ‐ NIŽŠÍ STUPEŇ
OD TYPU 71 ‐ OŠETŘOVACÍ DEN NEONATÁLNÍ RESUSCITAČNÍ PÉČE ‐ VYŠŠÍ STUPEŇ
OD TYPU 72 ‐ OŠETŘOVACÍ DEN NEONATÁLNÍ RESUSCITAČNÍ PÉČE ‐ NIŽŠÍ STUPEŇ
OD TYPU 75 ‐ OŠETŘOVACÍ DEN NEONATÁLNÍ INTENZIVNÍ PÉČE ‐ VYŠŠÍ STUPEŇ
OD TYPU 78 ‐ OŠETŘOVACÍ DEN NEONATÁLNÍ INTENZIVNÍ PÉČE ‐ NIŽŠÍ STUPEŇ
OD TYPU 80 ‐ OŠETŘOVACÍ DEN PORODNICKÉ INTENZIVNÍ PÉČE
OD TYPU 82 ‐ OŠETŘOVACÍ DEN PORODNICKÉ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE

BODY
23 872

VÁHA
4,44

11 803

2,19

6 582

1,22

5 382

1,00

25 872

4,81

32 084

5,96

14 723
6 754
28 871
24 641
13 578
6 218
6 476
5 987

2,74
1,25
5,36
4,58
2,52
1,16
1,20
1,11

21.3.3. Bod výkonu
Bodová hodnota výkonu vyjadřuje součet všech nákladů na výkon, kalkulovaný v korunách a
vyjádřený v bodech. Pro oceňování hospitalizačních případů bude počítáno s bodovými hodnotami
výkonů dle Seznamu zdravotních výkonů platných pro rok 2016.

21.3.4. Čas strávený na operačním sále
Doba trvání operace (čas z operačních protokolů) bez přípravy pacienta k operaci.

21.4. Alokačních jednotky zdravotnických pracovišť
Tabulka 15: Alokační jednotky zdravotnických pracovišť
Typ zdravotnického pracoviště
Akutní lůžková péče standardní
Akutní lůžková péče intenzivní
Následná lůžková péče standardní
Následná lůžková péče intenzivní
Ambulance
Urgentní příjem (emergency)
Operační sál
Porodní sál
Digestivní endoskopie
Bronchoskopie
Urologická endoskopie
Intervenční kardiologie
Kardiostimulace
Elektrofyziologie
Intervenční radiologie
Skiagrafie
Skiaskopie
Ultrazvuková diagnostika
Pracoviště RTG a ultrazvukové diagnostiky
Mamografie
CT
MR
Scintigrafie a SPECT
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Alokační jednotka
OŠETŘOVACÍ DEN
VÁŽENÝ OŠETŘOVACÍ DEN
OŠETŘOVACÍ DEN
OŠETŘOVACÍ DEN
BOD VÝKONU
BOD VÝKONU
ČAS
BOD VÝKONU
BOD VÝKONU
BOD VÝKONU
BOD VÝKONU
BOD VÝKONU
BOD VÝKONU
BOD VÝKONU
BOD VÝKONU
BOD VÝKONU
BOD VÝKONU
BOD VÝKONU
BOD VÝKONU
BOD VÝKONU
BOD VÝKONU
BOD VÝKONU
BOD VÝKONU
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Typ zdravotnického pracoviště
Pozitronová emisní tomografie (PET, PET‐CT,PET‐MR)
Radioterapie
801 Laboratoř klinická biochemie (+812,814,815)
802 Laboratoř lékařské mikrobiologie (+804,805,822)
807 Laboratoř patologické anatomie (+817,823)
813 Laboratoř alergologie a klinické imunologie
816 Laboratoř lékařské genetiky (+820)
818 Laboratoř klinické hematologie
222 Laboratoř transfúzní služby
Sdružené laboratorní metody
Anesteziologie
Dialýza
Soudní lékařství
Jednodenní péče
Ostatní
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Alokační jednotka
BOD VÝKONU
BOD VÝKONU
BOD VÝKONU
BOD VÝKONU
BOD VÝKONU
BOD VÝKONU
BOD VÝKONU
BOD VÝKONU
BOD VÝKONU
BOD VÝKONU
BOD VÝKONU
BOD VÝKONU
BOD VÝKONU
BOD VÝKONU
BOD VÝKONU
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21.5. Ocenění zdravotních služeb
Ocenění jednotlivých zdravotních služeb pro rok 2016.
Tabulka 16: Nákladová matice

Akutní lůžková péče standardní
Akutní lůžková péče intenzivní
Následná lůžková péče standardní
Následná lůžková péče intenzivní
Ambulance
Urgentní příjem (emergency)
Operační sál
Porodní sál
Digestivní endoskopie
Bronchoskopie
Urologická endoskopie
Intervenční kardiologie
Kardiostimulace
Elektrofyziologie
Intervenční radiologie
Skiagrafie
Skiaskopie
Ultrazvuková diagnostika
Pracoviště RTG a ultrazvukové diagnostiky
Mamografie
CT
MR
Scintigrafie a SPECT
Pozitronová emisní tomografie (PET, PET‐CT,PET‐MR)
Radioterapie

SU‐01
OD
Vážený OD
OD
OD
Bod
Bod
Čas
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod

Nepřiřadite
nepřiřaditelný Přiřaditelný
Přiřaditelné
lné HVLP,
zdravotnický zdravotnický
HVLP, IPLP
IPLP
prostředek
prostředek
SU‐02
OD
Vážený OD
OD
OD
Bod
Bod
Čas
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
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SU‐03

SU‐04
OD
Vážený OD
OD
OD
Bod
Bod
Čas
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod

SU‐05

Skutečně spotřebované jednotkové náklady přiřaditelné k RČ

Typ pracoviště

Hrubé
mzdy

Skutečně spotřebované jednotkové náklady přiřaditelné k RČ

Spotřeba zdrojů
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Zdravotnické
prostředky
(přístroje,
zařízení)
SU‐06
OD
Vážený OD
OD
OD
Bod
Bod
Čas
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod

Budovy,
pozemky

Ostatní
režijní
náklady

Extramurální
zdravotní
služby

Interní
služby

SU‐07
OD
Vážený OD
OD
OD
Bod
Bod
Čas
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod

SU‐08
OD
Vážený OD
OD
OD
Bod
Bod
Čas
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod

SU‐09
OD
Vážený OD
OD
OD
Bod
Bod
Čas
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod

SU‐10
OD
Vážený OD
OD
OD
Bod
Bod
Čas
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod

Spotřeba zdrojů
Typ pracoviště
801 Laboratoř klinická biochemie (+812,814,815)
802 Laboratoř lékařské mikrobiologie (+804,805,822)
807 Laboratoř patologické anatomie (+817,823)
813 Laboratoř alergologie a klinické imunologie
816 Laboratoř lékařské genetiky (+820)
818 Laboratoř klinické hematologie
222 Laboratoř transfúzní služby
Sdružené laboratorní metody
Anesteziologie
Dialýza
Soudní lékařství
Jednodenní péče
Ostatní

Hrubé
mzdy
SU‐01
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod

Nepřiřadite
nepřiřaditelný Přiřaditelný
Přiřaditelné
lné HVLP,
zdravotnický zdravotnický
HVLP, IPLP
IPLP
prostředek
prostředek
SU‐02
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod

SU‐03

SU‐04
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod

SU‐05

Zdravotnické
prostředky
(přístroje,
zařízení)
SU‐06
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod

Budovy,
pozemky

Ostatní
režijní
náklady

Extramurální
zdravotní
služby

Interní
služby

SU‐07
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod

SU‐08
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod

SU‐09
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod

SU‐10
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod

21.6. Ocenění hospitalizačního případu
Nákladové ocenění hospitalizačního případu je součtem dílčích oceněných alokačních jednotek a zvlášť účtovatelným materiálem a léčivými přípravky, viz
bod 21.2.

Shrnutí:
Oceňování zdravotních služeb
Základní principy pro rok 2016:
Ocenění zdravotních služeb dle definovaných postupů zajišťuje ÚZIS.
Výhled pro následující období v rámci kultivace metodiky:
V rámci jednotlivých typů pracovišť vydefinovat přesnější alokační jednotky k ocenění.
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Část 5: Sběr dat z referenčních nemocnic (Kapitoly 22–29)
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22. Úvod
Cílem sběru dat z referenčních nemocnic je získat potřebné podklady pro nákladové ocenění
hospitalizačních případů referenční nemocnice.
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23. Sběr dat
23.1. Rozsah sběru dat
Data sbíraná z referenčních nemocnic je možné rozdělit do čtyř logických skupin:





Číselníky nemocnice
Data pro výpočet alokačních jednotek
Data pro nákladové ocenění hospitalizačních případů
Popisná data k předávaným datům (tzv. metadata)

Číselníky nemocnice









Rozvrh účtů
Organizační jednotky
Seznam IČZ
Seznam IČP
Vazba pracovišť na nákladová střediska
Alokační klíče pro přeúčtování nákladů podpůrných středisek
Číselník pojišťoven
Seznam operačních sálů

Data pro výpočet alokačních jednotek










Zůstatky účtů
Osobní náklady
Systemizace pracovních míst
Hodnoty klíčů pro přeúčtování nákladů podpůrných středisek
Kalkulace dlouhodobého majetku
Výkony
ZUPy
Ošetřovací kategorie pacientů
Operační protokoly

Data pro nákladové ocenění hospitalizačních případů







Hospitalizační případy
Hospitalizační doklady případů
Výkony případů
ZUPy případů
Kategorie pacientů
Operace případů

Popisná data k předávaným datům





Popis předaných exportů
Popis exportu
Souhrnné validační údaje („validační sady“) exportu
Seznam validačních sad

23.2. Období sběru dat
Pro sběr dat z referenčních nemocnic jsou směrodatná následující období:
Období Dat pro výpočet alokačních jednotek
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Období je dané intervalem Rok1/ Měsíc1 od – Rok1 /Měsíc1 do a určuje období, za které data
jsou uvedeny
Veškerá data specifikovaná v části Data pro výpočet období mají toto období shodné

Příklad: Období je stanoveno 2014/1 – 2014/12, tj. zůstatky účtů, osobní náklady atd. budou za toto
období
Období Dat pro výpočet ocenění hospitalizačních případů



Období je dané intervalem Rok2/ Měsíc2 od – Rok2 /Měsíc2 do a určuje období propuštění
hospitalizačních případů.
Ostatní data specifikovaná v části Data pro nákladová ocenění hospitalizačních případů mimo
Hospitalizačních případů nemají časové omezení. Jejich rozsah je dán rozsahem předávaných
hospitalizačních případů.

Příklad:
Období je stanoveno 2014/1 – 2014/12, tj. budou předané hospitalizační případy
propuštěné v tomto období a dále veškeré hospitalizační doklady, výkony, ZUPy atd. vztahující
k předaným případům (i z předcházejícího období než je období propuštění případů).
Období Číselníku


V číselnících musí být veškerá data (i s ukončenou platností), která se objevují v předaných
datech v části Období dat pro výpočet alokačních jednotek a v části Období dat pro ocenění
hospitalizačních případů.

Období Popisná data k předávaným datům


Tato pomocná data nemají časovou specifikaci
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24. Technická specifikace předávaných dat
24.1. Exporty dat
Každá nemocnice předává data samostatně. Nemocnice je identifikována předem dohodnutým
kódem nemocnice (číslo ve formátu NNN – 000 až 999). Každé jednotlivé předání dat zpracovateli je
identifikováno jednoznačným pořadovým číslem exportu (UWID) pro danou nemocnici. Toto číslo se
nesmí nikdy znovu opakovat. Možnosti opravy exportu nebo jeho částí jsou popsány v podkapitole
Stornování předávaných dat. Každý export je popsán v samostatném typu věty, popsaném v kapitole
Popisná data k předávaným datům. Obsah této věty bude vždy rovněž součástí protokolu pro předání
dat z nemocnice.

24.2. Struktura a formát dat
Data jsou strukturována do řady samostatných typů vět. Jsou uložena v souborech CSV s libovolnou
velikostí, kde každý z nich obsahuje pouze věty jednoho typu. Rozdělení vět stejného typu do více
souborů je možno provést zcela libovolně, pouze každá věta musí být v souboru uvedena úplná
a pouze jednou napříč všemi soubory.
Názvy souborů jsou ve formátu:
<cislo_nemocnice><uwid_exportu><typ_věty><verze_rozhrani><komentar>.csv
(např.
123012345AA001test1.csv) – název začíná kódem nemocnice a jednoznačným číslem exportu, dále je
znak (znaky) určující obsažený typ vět (A – X), verze rozhraní ve formátu NNN (nyní 001) a pak
případným doplňkem názvu souboru, ukončený příponou „.csv“. Délka názvu je limitována na 32
znaků včetně přípony. Pořadí souborů v exportu nehraje žádnou roli.
Formát souboru CSV:










jedna věta = jeden řádek
kódování CP852
oddělovače řádků DOS (znaky „CR“ a „LF“)
jednotlivé hodnoty jsou odděleny znakem „;“ (středník)
v prvním řádku je záhlaví se jmény hodnot
desetinné hodnoty jsou rozděleny znakem „.“ (tečka)
datum je ve formátu YYYYMMDD – např. 20150701
čas je ve formátu HHMM (24‐hodinový formát) – např. 1230
nevyplněné hodnoty jsou předány jako prázdný řetězec – čísla ani text se nedoplňují žádnými
znaky – ani „ „ (mezera) ani „0“ (nula).

24.3. Opravy exportů




Opravy jednou odeslaných exportů se provádí tak, že se nejprve zruší platnost předchozí
verze dat a následně se připojí data opravená. Provést opravu je možno dvěma způsoby:
Stornováním celého exportu, jak je popsáno v kapitole Popisná data k předávaným datům a
doplněním všech dat, která byla součástí původního exportu, v opravené podobě.
Stornováním jedné nebo více konkrétních tabulek (typů vět), jak je uvedeno
v podkapitole Stornování předávaných dat, a jejich náhradou opravenou verzí těchto dat.
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Není možné opravit jen část z jednoho typu věty (např. jeden soubor z více souborů stejného typu)
nebo jen konkrétní jednotlivé záznamy!

Metodika oceňování hospitalizačního případu pro rok 2016 v1.0

104

25. Popis datového rozhraní ‐ Číselníky
25.1. Rozvrh účtů
Typ věty „AA“
Hodnota

Popis pole

UCET

Reference

Typ

Max.
délka
pole

Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

Číslo analytického účtu

C

20

‐

Povinné

NAZEV

Název analytického účtu

C

50

‐

Povinné

ATR1

Atribut1 – Relevance k nákladovému ocenění

C

5

‐

Nepovinné

ATR2

Atribut2 – Obsahová náplň

C

5

‐

Povinné

ATR3

Atribut3 – Nákladová matice

C

5

‐

Nepovinné

ATR4

Atribut4 – Časové vymezení

C

5

‐

Nepovinné

ATR5

Atribut5 – Daňová relevance

C

5

‐

Nepovinné

PLAT_OD

Platnost od

D

8

‐

Povinné

PLAT_DO

Platnost do

D

8

‐

Nepovinné (pokud je stále platné,
zůstává hodnota prázdná)

Typ

Max.
délka
pole

Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

25.2. Organizační jednotky
Typ věty „AB“
Hodnota

Popis pole
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Hodnota

Popis pole

ORG

Reference

Typ

Max.
délka
pole

Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

Kód organizační jednotky

C

20

‐

Povinné

NAZEV

Název organizační jednotky

C

50

‐

Povinné

NADRAZENE

Kód nadřazené organizační jednotky

C

20

‐

Povinné

Organizační jednotky

(pokud se nejedná o vrchový prvek
org. struktury)
ATR1

Atribut1 – Typ pracoviště

C

20

‐

Povinné
(pokud se jedná o úroveň NS)

ATR2

Atribut2 – Režim provozu

C

20

‐

Povinné
(pokud se jedná o úroveň NS)

ATR3

Atribut3 – Odbornost

C

20

‐

Povinné
(pokud se jedná o úroveň NS)

ATR4

Atribut4 – Intenzita péče

C

20

‐

Povinné
(pokud se jedná o úroveň NS)

ATR5

Atribut5 – Centrální pracoviště

C

20

‐

Povinné
(pokud se jedná o úroveň NS)

ATR6

Atribut6 – Specifikace pracoviště

C

20

‐

Povinné
(pokud se jedná o úroveň NS)

ATR7

Atribut7 – Výkony a přístroje

C

20

‐

Povinné
(pokud se jedná o úroveň NS)

ATR8

Atribut8 – Dětské oddělení
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‐

Povinné

Hodnota

Popis pole

Reference

Typ

Max.
délka
pole

Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

(pokud se jedná o úroveň NS)
ATR9

Atribut9 – Centrové LP

C

20

‐

Povinné
(pokud se jedná o úroveň NS)

PLAT_OD

Platnost od

D

8

‐

Povinné

PLAT_DO

Platnost do

D

8

‐

Nepovinné (pokud je stále platné,
zůstává hodnota prázdná)

Typ

Max.
délka
pole

Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

25.3. Seznam IČZ
Typ věty „AC
Hodnota

Popis pole

Reference

ICZ

Identifikační číslo zařízení

C

8

Povinné

NAZEV

Název IČZ

C

50

Povinné

PLAT_OD

Platnost od

D

8

‐

Povinné

PLAT_DO

Platnost do

D

8

‐

Nepovinné (pokud je stále platné,
zůstává hodnota prázdná)

25.4. Seznam IČP
Typ věty „AD
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Hodnota

Popis pole

Reference

Typ

Max.
délka
pole

Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

ICZ

Identifikační číslo zařízení

Seznam IČZ

C

3

Povinné

ICP

Identifikační číslo pracoviště

C

8

Povinné

NAZEV

Název pracoviště

C

50

Povinné

LUZKA

Počty smluvně sjednaných lůžek (v případě
odlišností mezi jednotlivými ZP bude uveden
údaj za ZP s nejvyšším počtem nasmlouvaných
lůžek)

N

4

Povinné

PLAT_OD

Platnost od

D

8

‐

Povinné

PLAT_DO

Platnost do

D

8

‐

Nepovinné (pokud je stále platné,
zůstává hodnota prázdná)

Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

25.5. Vazba pracovišť na nákladová střediska
Typ věty „AE
Hodnota

Popis pole

Reference

Typ

Max.
délka
pole

ORG

Nákladové středisko

Organizační jednotky

C

20

Povinné

ODB

Odbornost

Smluvní
odbornosti C
pracovišť (VZP)

3

Povinné

ICP

IČP

Seznam IČP

C

8

Povinné

PLAT_OD

Platnost od

D

8
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‐

Povinné

Hodnota

Popis pole

PLAT_DO

Platnost do

Reference

Typ

Max.
délka
pole

Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

D

8

‐

Nepovinné (pokud je stále platné,
zůstává hodnota prázdná)

Pozn. Jedná o přípstupné kombinace Nákladové středisko – IČP – Odbornost definované vnitřním pasportem nemocnice

25.6. Alokační klíče pro přeúčtování nákladů podpůrných středisek
Typ věty „AF“
Hodnota

Popis pole

Reference

Typ

Max.
délka
pole

ORG

Nákladové středisko

Organizační jednotky

C

20

Povinné

KLIC

Alokační klíč pro
podpůrných středisek

C

3

Povinné

NAZEV_KL
ICE

Název alokačního klíče

C

50

Povinné

přeúčtování

nákladů

Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

Pozn. Použité klíče vycházejí z návrhu alternativních klíčů definovaných v této metodice v kapitole Klíče pro pracoviště podpůrná.

25.7. Číselník pojišťoven
Typ věty „AG“
Hodnota

Popis pole

Reference
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Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

Hodnota

Popis pole

POJISTOVNA

Reference

Typ

Max.
délka
pole

Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

Kód pojišťovny

C

20

‐

Povinné

NAZEV

Název pojišťovny

C

50

‐

Povinné

ZP

Kód zdravotní pojišťovny

C

3

‐

Povinné, pokud je ZP != POJISTOVNA,
jinak prázdné

PLAT_OD

Platnost od

D

8

‐

Povinné

PLAT_DO

Platnost do

D

8

‐

Nepovinné (pokud je stále platné,
zůstává hodnota prázdná)

Typ

Max.
délka
pole

Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

25.8. Seznam operačních sálů
Typ věty „AH“
Hodnota

Popis pole

Reference

CISLO_OS

Číslo operačního sálu

C

50

‐

Povinné

NAZEV_OS

Název operační sálu

C

20

‐

Povinné

CENTRALNI

Příznak centrální OS (A/N)

C

10

‐

Povinné

ORG

Kód kliniky (oddělení) operačního sálu

C

20

‐

Povinné

PLAT_OD

Platnost od

D

8

‐

Povinné

PLAT_DO

Platnost do

D

8

‐

Nepovinné (pokud je stále platné,

Organizační jednotky
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Hodnota

Popis pole

Reference

Typ

Max.
délka
pole

Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

zůstává hodnota prázdná)
Pozn. V této verzi metodiky nejsou rozlišovány jednotlivé fyzické sály centrálního operačního sálu a s centrálním operačním sálem se pracuje jako
s celkem, (tj. v tabulce odpovídá jednomu centrálnímu operačnímu sálu jeden záznam)

Metodika oceňování hospitalizačního případu pro rok 2016 v1.0

111

26. Popis datového rozhraní ‐ Data pro výpočet alokačních jednotek
26.1. Zůstatky účtů
Typ věty „BA“
Hodnota

Popis pole

ROK

Reference

Typ

Max.
délka
pole

Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

Rok, za který jsou údaje uvedeny

N

4

‐

Povinné

MESIC

Měsíc, za který jsou údaje uvedeny

N

2

‐

Povinné

UCET

Číslo analytického účtu

Rozvrh účtů

C

20

‐

Povinné

ORG

Kód nákladového střediska

Organizační jednotky

C

50

‐

Povinné

ZUSTATEK

Zůstatek analytického účtu

C

5

‐

Povinné

Typ

Max.
délka
pole

Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

26.2. Osobní náklady
Typ věty „BB“
Hodnota

Popis pole

Reference

ROK

Rok, za který jsou údaje uvedeny

N

4

‐

Povinné

MESIC

Měsíc, za který jsou údaje uvedeny

N

2

‐

Povinné

KATEG

Kategorie zaměstnance

C

20

‐

Povinné
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Hodnota

Popis pole

Reference

Typ

Max.
délka
pole

Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

ORG

Kód nákladového střediska

Organizační jednotky

C

50

‐

Povinné

UCET

Číslo analytického účtu (pouze účty 521‐524)

Rozvrh účtů

N

12

2

Povinné

CASTKA

Částka

N

12

2

Povinné

Typ

Max.
délka
pole

Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

C

20

‐

Povinné

26.3. Systemizace pracovních míst
Typ věty „BC“
Hodnota

Popis pole

Reference

KATEG

Kategorie zaměstnance

ORG_NS

Kód nákladového střediska

Organizační jednotky

C

20

‐

Nepovinné

ORG_KLIN

Kód kliniky (popř. oddělení)

Organizační jednotky

C

20

‐

Nepovinné (povinné, pokud
vyplněno nákladové středisko)

není

ORG_ATR1

Typ pracoviště

Organizační jednotky

C

20

‐

Nepovinné (povinné, pokud
vyplněno nákladové středisko)

není

PPEP_SKUT

Průměrný přepočtený
skutečnost

–

N

8

2

Povinné

PPEP_VYHL

Průměrný přepočtený evidenční počet – min.
počet z vyhlášky

N

8

2

Povinné

PPEP_SYST

Průměrný

N

8

2

Povinné

přepočtený

evidenční

evidenční

počet

počet

–
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Hodnota

Popis pole

Reference

Typ

Max.
délka
pole

Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

systematizace
Pozn. Systemizace pracovních míst je předávána variatně na úrovni nákladových středisek, minimálně však za jednotlivé typ pracovišť dle klinik (resp.
oddělení).

26.4. Hodnoty klíčů pro přeúčtování nákladů podpůrných středisek
Typ věty „BD“
Hodnota

Popis pole

TYP_KLICE

Typ klíče

ORG_POS

Kód nákladového
služby

ORG_ZAD
HODNOTA

Reference

Typ

Max.
délka
pole

Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

C

20

‐

Povinné

C

20

‐

Povinné

Kód nákladového střediska žadatele služby

C

20

‐

Povinné

Hodnota klíče

N

15

3

Povinné

střediska

poskytovatele

26.5. Kalkulace dlouhodobého majetku
Typ věty „BE“
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Hodnota

Popis pole

SYN

Reference

Typ

Max.
délka
pole

Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

Číslo syntetického účtu

N

12

0

Povinné

POR_CEN

Pořizovací cena majetku

N

15

2

Povinné

DOTACE

Výše dotace nevstupující do pořizovací ceny

N

15

2

Poviné

ODP_SK

Odpisová skupina daňová

C

20

‐

Povinné

POC_MES

Počet měsíců účetních odpisů v roce

N

12

0

Povinné

ORG

Kód nákladového střediska

Organizační jednotky

C

20

‐

Povinné

Reference

Typ

Max.
délka
pole

Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

26.6. Výkony
Typ věty „BF“
Hodnota

Popis pole

ROK

Rok, za který jsou údaje uvedeny

N

4

‐

Povinné

MESIC

Měsíc, za který jsou údaje uvedeny

N

2

‐

Povinné

ORG_PROV

Nákladové středisko provádějící

Vazba NS na pracoviště

C

20

‐

Povinné

ICP_PROV

IČP provádějící

Vazba NS na pracoviště

C

8

‐

Povinné

ODB_PROV

Odbornost provádějící

Vazba NS na pracoviště

C

3

‐

Povinné

ORG_ZAD

Kód NS žádající

Vazba NS na pracoviště

C

20

‐

Povinné

ICP_ZAD

IČP žádající

Vazba NS na pracoviště

C

8

‐

Povinné

ODB_ZAD

Odbornost žádající

Vazba NS na pracoviště

C

3

‐

Povinné
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Hodnota

Popis pole

Reference

Typ

Max.
délka
pole

Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

POJISTOVNA

Kód pojišťovny

Číselník pojišťoven

C

20

‐

Povinné

TYP

Typ položky (0‐Výkony, 1 – Agregované
výkony do ošetřovacího)

C

1

‐

Povinné

KOD

Kód výkonu (včetně kódů ošetřovacího dne)

C

5

‐

Povinné

POČET

Počet

N

8

0

Povinné

BODY

Body (v případě ošetřovacích dnů bude
uvedena hodnota sestupné sazby)

N

12

0

Povinné

PMAT

Přímý materiál v Kč

N

15

2

Povinné

Jedná se o všechny provedené výkony nemocnice (tj. výkony jak hospitalizovaných pacientů, tak i ambulantních pacientů).

26.7. ZUPy
Typ věty „BG“
Hodnota

Popis pole

ROK

Typ

Max.
délka
pole

Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

Rok, za který jsou údaje uvedeny

N

4

‐

Povinné

MESIC

Měsíc, za který jsou údaje uvedeny

N

2

‐

Povinné

ORG_PROV

Kód NS provádějící

Vazba NS na pracoviště

C

20

‐

Povinné

ICP_PROV

IČP provádějící

Vazba NS na pracoviště

C

8

‐

Povinné

Metodika oceňování hospitalizačního případu pro rok 2016 v1.0

Reference

116

Hodnota

Popis pole

Reference

Typ

Max.
délka
pole

Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

ODB_PROV

Odbornost provádějící

Vazba NS na pracoviště

C

3

‐

Povinné

ORG_ZAD

Kód NS žádající

Vazba NS na pracoviště

C

20

‐

Povinné

ICP_ZAD

IČP žádající

Vazba NS na pracoviště

C

8

‐

Povinné

ODB_ZAD

Odbornost žádající

Vazba NS na pracoviště

C

3

‐

Povinné

POJISTOVNA

Kód pojišťovny

Číselník pojišťoven

C

20

‐

Povinné

TYP

Typ položky (1‐HVLP, 2‐IVLP, 3‐SZM, 4‐STOM,
5 – INTERNI_LP*, 6 – INTERNI_ZM* )

C

1

‐

Povinné

KOD

Kód položky

C

7

‐

Povinné

MNOZSTVI

Množství

N

15

3

Povinné

CENA

Cena v Kč

N

15

2

Povinné

5 – INTERNI_LP* ‐ Interní položky léčivých ppřípravků sledovaných přímo na hospitalizovaného pacienta, které se nevykazují zdravotním pojišťovnám
6 – INTERNI_ZM* ‐ Interní položky zdravotnického materiálu sledovaných přímo na hospitalizovaného pacienta, které se nevykazují zdravotním pojišťovnám
Jedná se o všechny spotřebované/podané ZUP (tj. jak hospitalizovaných pacientů, tak i ambulantních pacientů).
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26.8. Ošetřovací kategorie pacientů
Typ věty „BH“
Hodnota

Popis pole

ROK

Reference

Typ

Max.
délka
pole

Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

Rok, za který jsou údaje uvedeny

N

4

‐

Povinné

MESIC

Měsíc, za který jsou údaje uvedeny

N

2

‐

Povinné

ORG

Nákladové středisko

Vazba NS na pracoviště

C

20

‐

Povinné

IČP

IČP

Vazba NS na pracoviště

C

8

‐

Povinné

ODB

Odbornost

Vazba NS na pracoviště

C

3

‐

Povinné

KATEG

Kategorie pacienta

C

1

‐

Povinné

POCET

Počet ošetřovacích dnů

N

8

0

Povinné

BODY

Body kategorie pacienta

N

12

0

Povinné

Typ

Max.
délka
pole

Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

26.9. Využití operačních sálů
Typ věty „BI“
Hodnota

Popis pole

Reference

ROK

Rok, za který jsou údaje uvedeny

N

4

‐

Povinné

MESIC

Měsíc, za který jsou údaje uvedeny

N

2

‐

Povinné
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Hodnota

Popis pole

Reference

Typ

Max.
délka
pole

Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

CISLO_OS

Číslo operačního sálu

Operační sály

C

20

‐

Povinné

ORG

Nákladové středisko operující kliniky (jedná se Organizační jednotky
nákladové středisko s typem pracoviště
Operační sál (OPOS) nebo s typem pracoviště
ambulance (APAM) v případě, že se jedná o
ambulantního pacienta)

C

20

‐

Povinné

OPE_DOBA

Součet doby operací (v minutách)

N

8

2

Povinné

VYU_DOBA

Součet doby využití sálu (v minutách)

N

8

2

ANE_DOBA

Součet doby anestezie (v minutách)

N

8

2
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27. Popis datového rozhraní ‐ Data pro nákladové ocenění hospitalizačních případů
27.1. Hospitalizační případy
Typ věty „CA“
Hodnota

Popis pole

ID_PAC

Reference

Typ

Max.
délka
pole

Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

Identifikátor pacienta

C

40

‐

Povinné

ID_PRI

Identifikace případu

C

40

‐

Povinné

POJISTOVNA

Kód pojišťovny

C

20

‐

Povinné

DAT_PRI

Datum přijetí

D

8

‐

Povinné

DAT_PRO

Datum propuštění

D

8

‐

Povinné

N

3

0

Nepovinné (povinné v případě, že není
uveden DAT_NAR)

N

3

0

Nepovinné (povinné v případě, že
není uveden DAT_NAR)

D

8

‐

Nepovinné (povinné v případě že není
uveden VEK a VEK_DNY)

Číselník pojišťoven

VEK
Věk pacienta v letech
VEK_DNY

Věk pacienta ve dnech od data posledních
narozenin

DAT_NAR
Datum narození
POHLAVI

Pohlaví pacienta (1=muž, 2=žena)

N

1

0

Povinné

PRIJETI

Doporučení hospitalizace

C

1

‐

Povinné

PROPUSTENI

Ukončení léčení

C

1

‐

Povinné

VAHA

Porodní váha dle metodiky DRG

N

4

0

Povinné

ZDG

Základní diagnóza

C

5

‐

Povinné

Metodika oceňování hospitalizačního případu pro rok 2016 v1.0

120

Hodnota

Popis pole

Reference

Typ

Max.
délka
pole

Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

VEDLEJSI_DG

Seznam vedlejších
oddělené mezerou)

diagnóz

(hodnoty

C

100

‐

Povinné

KRITICKE_VYK

Seznam kritických
oddělené mezerou)

výkonů

(hodnoty

C

200

‐

Povinné

DRG

DRG skupina

C

5

‐

Povinné

ORG_PRIJ

Přijímající NS [‐> 2]

C

20

‐

Povinné

ICP_PRIJ

Přijímající IČP [‐> 3]

C

8

‐

Povinné

ODB_PRIJ

Přijímající odbornost [‐> 4]

C

3

‐

Povinné

ORG_PROP

Propouštějící NS [‐> 2]

C

20

‐

Povinné

ICP_PROP

Propouštějící IČP [‐> 3]

C

8

‐

Povinné

ODB_PROP

Propouštějící odbornost [‐> 4]

C

3

‐

Povinné

27.2. Hospitalizační doklady případů
Typ věty „CB“
Hodnota

Popis pole

Reference

Typ

Max.
délka
pole

Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

ID_PRI

Identifikace případu

Hospitalizační případy

C

40

‐

Povinné

ID_HOS

Identifikace hospitalizace

C

40

‐

Povinné

DAT_ZAH

Datum zahájení hospitalizace

D

8

‐

Povinné
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Hodnota

Popis pole

Reference

Typ

Max.
délka
pole

Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

DAT_UKO

Datum ukončení hospitalizace

D

8

‐

Povinné

ORG_LUZKO

Nákladové středisko lůžkové stanice

Vazba NS na pracoviště

C

20

‐

Povinné

ICP_LUZKO

IČP lůžkové stanice

Vazba NS na pracoviště

C

8

‐

Povinné

ODB_LUZKO

Odbornost lůžkové stanice

Vazba NS na pracoviště

C

2

‐

Povinné

HDG

Hlavní diagnóza dokladu

C

5

‐

Povinné

VEDLEJSI_D
G

Seznam vedlejších
oddělené mezerou)

C

100

‐

Povinné

diagnóz

(hodnoty

27.3. Výkony případů
Typ věty „CC“
Hodnota

Popis pole

Reference

Typ

Max.
délka
pole

Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

ID_PRI

Identifikace případu

Hospitalizační případy

C

40

‐

Povinné

doklady C

40

‐

Povinné

Identifikace hospitalizace

Hospitalizační
případů

ORG_PROV

Nákladové středisko provádějící

Vazba NS na pracoviště

C

20

‐

Povinné

ICP_PROV

IČP provádějící

Vazba NS na pracoviště

C

8

‐

Povinné

ODB_PROV

Odbornost provádějící

Vazba NS na pracoviště

C

3

‐

Povinné

DAT_PROV

Datum provedení výkonu

D

8

‐

Povinné

ID_HOS
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Hodnota

Popis pole

TYP

Typ položky (0‐Výkony,
agregované do ošetřovacího)

KOD

Reference

Typ

Max.
délka
pole

Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

C

1

‐

Povinné

Kód výkonu (včetně ošetřovacího dne)

C

5

‐

Povinné

POCET

Počet

N

8

0

Povinné

BODY

Body (v případě ošetřovacích dnů bude
uvedena hodnota sestupné sazby)

N

12

0

Povinné

PMAT

Přímý materiál v Kč

N

12

2

Povinné

1

–Výkony

Jedná se všechny výkony vztažené k hospitalizačnímu případu včetně výkonů interní vyžádané péče (laboratorní výkony atd)

27.4. ZUPy případů
Typ věty „CD“
Hodnota

Popis pole

Reference

Typ

Max.
délka
pole

Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

ID_PRI

Identifikace případu

Hospitalizační případy

C

40

‐

Povinné

ID_HOS

Identifikace hospitalizace

C

40

‐

Povinné

ORG_PROV

Nákladové středisko provádějící

Vazba NS na pracoviště

C

20

‐

Povinné

ICP_PROV

IČP provádějící

Vazba NS na pracoviště

C

8

‐

Povinné

ODB_PROV

Odbornost provádějící

Vazba NS na pracoviště

C

3

‐

Povinné

DAT_PROV

Datum spotřeby materiálu, podání léku

D

8

‐

Povinné
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Hodnota

Popis pole

TYP

Reference

Typ

Max.
délka
pole

Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

Typ položky (1‐HVLP, 2‐IVLP, 3‐SZM, 4‐STOM,
5 – INTERNI_LP*, 6 – INTERNI_ZM* )

C

1

‐

Povinné

KOD

Kód položky

C

7

‐

Povinné

CENA

Cena v Kč

N

15

2

Povinné

MNOZSTVI

Množství

N

15

3

Povinné

CENTRA

Příznak Zvláštní úhrada (A/N)

C

1

‐

Povinné

5 – INTERNI_LP* ‐ Interní položky léčivých ppřípravků sledovaných přímo na hospitalizovaného pacienta, které se nevykazují zdravotním pojišťovnám
6 – INTERNI_ZM* ‐ Interní položky zdravotnického materiálu sledovaných přímo na hospitalizovaného pacienta, které se nevykazují zdravotním pojišťovnám

27.5. Kategorie pacientů
Typ věty „CE“
Hodnota

Popis pole

Reference

Typ

Max.
délka
pole

Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

ID_PRI

Identifikace případu

Hospitalizační případy

C

40

‐

Povinné

Hospitalizační
případů

doklady C

40

‐

Povinné

Identifikace hospitalizace
ORG

Nákladové středisko

Vazba NS na pracoviště

C

20

‐

Povinné

IČP

IČP

Vazba NS na pracoviště

C

8

‐

Povinné

ID_HOS
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Hodnota

Popis pole

Reference

Typ

Max.
délka
pole

Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

ODB

Odbornost

Vazba NS na pracoviště

C

3

‐

Povinné

KATEG

Kategorie pacienta

C

1

‐

Povinné

POCET

Počet ošetřovacích dnů

N

8

0

Povinné

BODY

Body za ošetřovací kategorie

N

12

0

Povinné

Typ

Max.
délka
pole

Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

27.6. Operace případů
Typ věty „CF“
Hodnota

Popis pole

Reference

ID_PAC

ID pacienta

C

40

‐

Povinné

OPERACE

Číslo operačního protokolu

C

20

‐

Povinné

CISLO_OS

Číslo operačního sálu

Seznam operačních sálů

C

20

‐

Povinné

ORG

Nákladové středisko operující kliniky

Organizační jednotky

C

20

‐

Povinné

doklady C

40

‐

Nepovinné

Jedná se nákladové středisko s typem
pracoviště Operační sál (OPOS) nebo
typem Ambulance (APAM)
ID_HOS
Identifikace hospitalizace

Hospitalizační
případů

OPE_DAT_ZAC

Datum začátku operace

D

8

‐

Povinné

OPE_CAS_ZAC

Čas začátku operace

T

4

‐

Povinné
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Hodnota

Popis pole

OPE_DAT_KON

Reference

Typ

Max.
délka
pole

Přes‐
nost

Povinnost vyplnění

Datum konce operace

D

8

‐

Povinné

OPE_CAS_KON

Čas konce operace

T

4

‐

Povinné

VYU_DAT_ZAC

Datum začátku využití sálu

D

8

‐

Nepovinné

VYU_CAS_ZAC

Čas začátku využití sálu

T

4

‐

Nepovinné

VYU_DAT_KON

Datum konce využití sálu

D

8

‐

Nepovinné

VYU_CAS_KON

Čas konce využití sálu

T

4

‐

Nepovinné

ANE_DAT_ZAC

Datum začátku anestezie

D

8

‐

Nepovinné

ANE_CAS_ZAC

Čas začátku anestezie

T

4

‐

Nepovinné

ANE_DAT_KON

Datum konce anestezie

D

8

‐

Nepovinné

ANE_CAS_KON

Čas konce anestezie

T

4

‐

Nepovinné

DG

Kód diagnózy

C

5

‐

Nepovinné

POCET_OPER

Počet operatérů

N

5

2

Povinné

POCET_ASIST

Počet asistentů

N

5

2

Povinné

POCET_SZP

Počet SZP

N

5

2

Nepovinné

POCET_ANEST

Počet anesteziologů

N

5

2

Nepovinné

POCET_AN_SZP

Počet anesteziol. SZP

N

5

2

Nepovinné
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28. Popis datového rozhraní ‐ Popisná data k předávaným datům
Každý export předaný do DURZZ je popsán sadou dvou typů vět, které jsou popsány v následujících sekcích.

28.1 Popis exportu
Pro každý export je vytvořen následující popis, předávaný jako samostatná věta typu ZA (jeden řádek pro jeden export):
Věta typu „ZA“
Hodnota

Popis pole

Typ

Max.
pole

CZZ

Nemocnice, která export provádí (kontrolní údaj)

C

3

‐

Povinné

UWID_ZA

Jednoznačný neopakující (pro danou nemocnici) identifikátor exportu

C

6

‐

Povinné

ARCHIV

Jméno ZIP souboru s archivovaným obsahem exportu

C

32

‐

Povinné

VYTVOR_DAT Datum, kdy byl export vytvořen

D

8

‐

Povinné

VYTVOR_CAS

Čas, kdy byl export vytvořen

T

4

‐

Povinné

DATUM_OD

Datum, od kdy jsou zahrnuty údaje v exportu

D

8

‐

Povinné

DATUM_DO

Datum, do kdy jsou zahrnuty údaje v exportu

D

8

‐

Povinné

SOUBORY

Počet samostatných (rozbalených) souborů v exportu

C

6

‐

Povinné

VELIKOST

Velikost předaných (rozbalených) souborů v exportu [Byte]

N

15

0

Povinné
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délka Přesnost

Povinnost vyplnění

Hodnota

Popis pole

Typ

Max.
pole

STORNO

Příznak zrušeného exportu (S = ano, prázdné = ne)

C

1

délka Přesnost

‐

Povinnost vyplnění

Povinné

V případě stornování celého dříve předaného exportu bude mít původní (stornovaný) i opravený export vytvořenu samostatnou větu typu ZA, přičemž
stornovaný export bude mít příznak STORNO hodnotu “S“.

28.2 Souhrnné validační údaje („validační sady“) exportu
Sumární údaje z hodnot předávaných ve větách každého exportu dané nemocnice budou předávány v souboru (souborech) ve větách typu ZB:
Věta typu „ZB“
Hodnota

Popis pole

Typ

Max.
pole

CZZ

Nemocnice, která export provádí (kontrolní údaj)

N

3

‐

Povinné

UWID_ZA

Jednoznačný neopakující (pro danou nemocnici) identifikátor C
exportu [‐> 1]

6

‐

Povinné

SADA

Pořadové číslo validační sady údajů

N

3

‐

Povinné

AGR1

První úroveň agregace

C

10

‐

Nepovinné *)

AGR2

Druhá úroveň agregace

C

10

‐

Nepovinné *)

AGR3

Třetí úroveň agregace

C

10

‐

Nepovinné *)

Metodika oceňování hospitalizačního případu pro rok 2016 v1.0

128

délka Přesnost

Povinnost vyplnění
*)

Hodnota

Popis pole

Typ

Max.
pole

délka Přesnost

Povinnost vyplnění
*)

HODN1

Souhrnná hodnota 1

N

13

2

Povinné *)

HODN2

Souhrnná hodnota 2

N

13

2

Nepovinné *)

HODN3

Souhrnná hodnota 3

N

13

2

Nepovinné *)

*) Povinnost vyplnění je zde popsána pouze obecně, pro každou validační sadu je obsah specifikována explicitně v tabulce Seznam validačních sad
Účelem předávání těchto vět je umožnit validaci dat po jejich zpracování v DURZZ vůči exportovaným hodnotám. Každá validační sada se skládá z jednoho
nebo více vět se stejným pořadovým číslem sady, které mohou být v jednom nebo více souborech. V každém řádku je identifikace nemocnice, exportu a
validační sady, seznam hodnot, podle kterých se v sadě provádí agregace (až 3 úrovně agregace), a pak vlastní agregované hodnoty (až 3). Každá kombinace
pořadového čísla validační sady a seznam hodnot pro agregaci se pro každý export daného poskytovatele může vyskytnout pouze jednou.
Jednotlivé sady jsou definovány v následující tabulce. Tento seznam se může v dalších verzích datového rozhraní doplňovat, případně mohou být některé
sady vyřazeny. Jednou definovaná sada však nesmí být v dalších verzích rozhraní měněna po obsahové stránce, pouze může být upravován její popis.
V případě nutnosti provést významovou změnu validační sady je třeba starou sadu zrušit a nahradit novou, s dosud nepoužitým pořadovým číslem validační
sady

28.3 Seznam validačních sad
Poř. Popis validační sady
č.

První
úroveň Druhá úroveň Třetí
úroveň Souhrnná
agregace
agregace
agregace
odnota 1

1

Počet vět podle jejich typu

Typ věty

2

Počet vět podle jejich typu a roku a Typ věty
měsíce platnosti u vět z části B)
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Souhrnná
hodnota 2

Souhrnná
hodnota 3

Poř. Popis validační sady
č.

První
úroveň Druhá úroveň Třetí
úroveň Souhrnná
agregace
agregace
agregace
odnota 1

3

Počet výkonů a body za výkony dle IČP
IČP, roku a měsíce (typ věty BF)

Rok

Měsíc

Počet výkonů

4

Cena za ZUP dle IČP, roku a měsíce IČP
(typ věty BG)

Rok

Měsíc

Cena za ZUP

5

Zůstatky dle skupin analytických Skupina
účtů po roku a měsíci
(NNN)

účtů Rok

Měsíc

Součet zůstatků

6

Počet hospitalizačních případů a MDC (první 2 Rok ukončení
různých pacientů podle MDC, roku a znaky z DRG)
měsíce ukončení (typ věty CA)

Měsíc ukončení

Počet
hospitalizačních
případů

7

Počet hospitalizačních dokladů dle IČP
IČP, roku a měsíce ukončení (typ
věty CB)

Rok ukončení

Měsíc ukončení

Počet
hospitalizačních
dokladů

8

Počet výkonů a bodová hodnota dle IČP
IČP, roku a měsíce provedení
výkonu (typ věty CC)

Rok provedení

Měsíc
provedení

Počet
provedených
výkonů

9

Cena za ZUP dle IČP, roku a měsíce IČP
podání (typ věty CD)

Rok podání

Měsíc podání

Cena za ZUP

10

Počet operací a součet operační Operační sál
doby dle operačního sálu, roku a

Rok ukončení

Měsíc ukončení

Počet operací
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Souhrnná
hodnota 2
Body za výkony

Počet různých
pacientů

Body za výkony

Součet operační
doby v hodinách

Souhrnná
hodnota 3

Poř. Popis validační sady
č.

První
úroveň Druhá úroveň Třetí
úroveň Souhrnná
agregace
agregace
agregace
odnota 1

měsíce ukončení operace
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Souhrnná
hodnota 2

Souhrnná
hodnota 3

29. Stornování exportovaných dat
Každá tabulka, exportovaná v rámci DURZZ, která obsahuje chybné nebo neúplné údaje, musí být před opravou dat zrušena jako celek a také jako celek opět
exportována s opravenými, resp. doplněnými hodnotami. Pro stornování tabulky z předchozího exportu slouží věta typu „ZS“.

29.1 Typ věty „ZS“
Hodnota

Popis pole

Typ

Max.
pole

CZZ

Nemocnice, která export provádí (kontrolní údaj)

N

3

‐

Povinné

UWID_ZA

Jednoznačný neopakující (pro danou nemocnici) identifikátor exportu

C

6

‐

Povinné

Veta

Typ věty

C

2

‐

Povinné

Další možností opravy je storno celého exportu.
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délka Přesnost

Povinnost vyplnění
*)

30. Seznam tabulek a obrázků
Seznam tabulek
Tabulka 1: Minimální požadavky pro alokaci výkonů ............................................................................ 37
Tabulka 2: Úprava hrubých mezd .......................................................................................................... 46
Tabulka 3: Otázky k analytickým účtům ................................................................................................ 50
Tabulka 4: Povinné třídění analytických účtů (vyhláška č. 410/2009 Sb.) ............................................ 53
Tabulka 5: Povinné třídění analytických účtů (vyhláška č. 500/2002 Sb.) ............................................ 55
Tabulka 6: Kategorie pracovníků ........................................................................................................... 61
Tabulka 7: Třídění analytických účtů ..................................................................................................... 68
Tabulka 8: Alokace nákladových a výnosových druhů .......................................................................... 74
Tabulka 9: Použití kalkulovaných odpisů ............................................................................................... 78
Tabulka 10: Vnitropodnikové analytické účty ....................................................................................... 82
Tabulka 11: Rozpuštění výsledku hospodaření ..................................................................................... 84
Tabulka 12: Výsledek hospodaření zdravotnických pracovišť ............................................................... 88
Tabulka 13: Výsledek hospodaření nezdravotnických pracovišť........................................................... 89
Tabulka 14: Váha ošetřovacích dnů intenzivního lůžka ........................................................................ 94
Tabulka 15: Alokační jednotky zdravotnických pracovišť ..................................................................... 95
Tabulka 16: Nákladová matice .............................................................................................................. 97

Seznam obrázků
Obrázek 1: Základní struktura metodiky ............................................................................................... 21
Obrázek 2: Členění ZZ dle základní typologie pracovišť ........................................................................ 29
Obrázek 3: Alokace zdravotních výkonů a nákladů pracovišť ............................................................... 41
Obrázek 4: Rozpouštění nákladů za teplo ............................................................................................. 42
Obrázek 5: Datové zdroje k oceňování hospitalizačního případu ......................................................... 44
Obrázek 6: Úprava analytických účtů .................................................................................................... 46
Obrázek 7: Účtování externích (prvotních) nákladů............................................................................. 48
Obrázek 8: Výsledek hospodaření ve finančním účetnictví .................................................................. 79
Obrázek 9: Zaúčtování interních služeb ................................................................................................ 80
Obrázek 10: Výsledek hospodaření ve vnitropodnikovém účetnictví ................................................... 80
Obrázek 11: Rozúčtování interních služeb ............................................................................................ 82

Metodika oceňování hospitalizačního případu pro rok 2016 v1.0

133

Obrázek 12: Zúčtování interních služeb (varianta 1) ............................................................................. 83
Obrázek 13: Zúčtování interních služeb (varianta 2) ............................................................................. 83
Obrázek 14: Skupiny nákladových druhů k oceňování .......................................................................... 93

Metodika oceňování hospitalizačního případu pro rok 2016 v1.0

134

Příloha 1:

Popisy vybraných zdravotnických pracovišť
(Kapitoly 31–70)
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31. Akutní lůžková péče standardní
31.1. Charakteristika pracoviště
Popis:
Jedná se o pracoviště, na kterém je dle Zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. poskytována
zdravotní péče, kterou nelze poskytnout ambulantně a pro její poskytnutí je nezbytná hospitalizace
pacienta. Lůžková péče je poskytována v rámci nepřetržitého provozu.
Hospitalizací se rozumí zpravidla doba delší než 24 hodin. Zákon o zdravotních službách č. 372/2011
Sb. § 9 definuje péči na standardním akutním lůžkovém pracovišti.
Výkony pracoviště:





Ošetřovací dny
o
Ošetřovací dny dané aktuálním Seznamem zdravotních výkonů v návaznosti na
nasmlouvané odbornosti konkrétního pracoviště
Kategorie pacienta
o
Kategorie pacienta dané aktuálním Seznamem zdravotních výkonů
Výkony provedené na pracovišti
o
Výkony provedené ošetřujícím personálem na pracovišti (klinická vyšetření
odborným lékařem, aplikace LP, podání výživy, další vyšetření, přijetí doprovodu
dítěte, další specifické výkony provedené na standardním odděleni) dle aktuálního
Seznamu zdravotních výkonů v návaznosti na nasmlouvané odbornosti
konkrétního pracoviště

Členění pracoviště:



Standardní pracoviště
Standardní pracoviště s možností zvýšené intenzivní péče (obvykle se jedná o pracoviště se
zvýšeným přístrojovým vybavením nebo se zvýšeným požadavkem na počet personálu)

Režimy provozu:



Nepřetržitý provoz 24/7
Nepřetržitý provoz 24/5

31.2. Personální požadavky
Standardní pracoviště ‐ Dle Vyhlášky o požadavcích na minimální personální zabezpečení
zdravotních služeb č. 99/2012 Sb. v příloze č. 3 Části I 9. a v Části II 1.
Standardní pracoviště s možností zvýšené intenzivní péče ‐ Dle Vyhlášky o požadavcích na
minimální personální zabezpečení zdravotních služeb č. 99/2012 Sb. v příloze č. 3 Části I 9. a v Části II
1. se zohledněním individuálních potřeb pracoviště (navýšení personálu dle počtu lůžek se zvýšeným
přístrojovým vybavením).
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31.3. Požadavky na technologie




Standardní pracoviště ‐ Dle Vyhlášky o požadavcích na věcné a technické vybavení
zdravotnických zařízení č. 221/2010Sb. Příloha č. 4 kapitola II. odstavec 1. Ústavní standardní
péče.
Standardní pracoviště s možností zvýšené intenzivní péče ‐ Dle Vyhlášky o požadavcích na
věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení č. 221/2010Sb. Příloha č. 4 kapitola II.
odstavec 1. Ústavní standardní péče a potřebné vybavení pro zvýšenou monitoraci (např.
dospělých pacientů vybavení dle odstavce 2.1.1. Intenzivní péče 1. Stupně).

31.4. Požadavky z hlediska nákladové a výkonové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště Akutní lůžkové péče standardní, je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako
samostatné nákladové středisko.
Výjimky
Pokud je v rámci jednoho oddělení, primariátu či kliniky více standardních pracovišť stejné
odbornosti, je možné tato pracoviště sdružit pod jedno nákladové středisko.
Pokud je v rámci jednoho standardního pracoviště nasmlouváno více odborností (společný lůžkový
fond), je možné tyto odbornosti sdružit pod jedno nákladové středisko za předpokladu důsledného
používání odbornosti v rámci hospitalizačních účtů pacienta.
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32. Akutní lůžková péče intenzivní
32.1. Charakteristika pracoviště
Popis:
Jedná se o pracoviště, na kterém je dle Zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. poskytována
zdravotní péče, kterou nelze poskytnout ambulantně a pro její poskytnutí je nezbytná hospitalizace
pacienta. Lůžková péče je poskytována v rámci nepřetržitého provozu.
Hospitalizací se rozumí zpravidla doba delší než 24 hodin. Zákona o zdravotních službách č. 372/2011
Sb. § 9 definuje péči na intenzivním lůžkovém pracovišti.
Výkony pracoviště:



Ošetřovací dny
o
Ošetřovací dny intenzivní péče dané aktuálním Seznamem zdravotních výkonů
Výkony provedené na pracovišti
o
Výkony provedené ošetřujícím personálem na pracovišti (klinická vyšetření
odborným lékařem, aplikace LP, podání výživy, další vyšetření, doba trvání UPV,
ventilační podpora u novorozenců, přijetí doprovodu dítěte včetně markeru UPV
apod.) dle aktuálního Seznamu zdravotních výkonů

Členění pracoviště:




typ I ‐ jednotky nižší intenzívní péče
typ II ‐ jednotky vyšší intenzívní péče
typ III – jednotky resuscitační péče

Poznámka:
Jednotky typu I jsou určeny pro poskytování péče o dospělé pacienty s TISS 9 – 19 body (OD 00057,
00058 dle Vyhlášky MZ ČR č.134/1998 Sb. v platném znění), jednotky typu II pro poskytování péče o
dospělé pacienty s TISS 20 a 29 bodů (OD 00055), jednotky typu III pro poskytování péče o dospělé
pacienty s více než 29 body (OD 00051, 00052, 00053). Analogicky platí rozčlenění u neonatální
intenzivní péče a o kojence, děti a dorost.
Režimy provozu:


Nepřetržitý provoz 24/7

32.2. Personální požadavky
Dle Vyhlášky o požadavcích na minimální personální zabezpečen zdravotních služeb č. 99/2012 Sb.
v příloze č. 3 Části I 9. a v Části II 2.

32.3. Požadavky na technologie


Dle Vyhlášky o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení
a kontaktních pracovišť domácí péče č. 92/2012Sb. Příloha č. 4 I. Společné požadavky a dále
pak dle členění:
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Typ I – např. u dospělých vybavení dané odstavcem 2.1.1. Intenzívní péče 1. stupně ‐ nižší
intenzívní péče



Typ II – např. u dospělých vybavení dané odstavcem 2.1.2. Intenzívní péče 2. stupně ‐ vyšší
intenzívní péče



Typ III – např. u dospělých vybavení dané odstavcem 2.1.3. Intenzívní péče 3. stupně ‐
resuscitační péče

32.4. Požadavky z hlediska nákladové a výkonové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště Akutní lůžkové péče intenzivní, je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako
samostatné nákladové středisko.
Výjimky
Pokud je v rámci jednoho pracoviště intenzivní péče nasmlouváno více odborností (multioborová JIP),
je možné tyto odbornosti sdružit pod jedno nákladové středisko za předpokladu důsledného
používání odbornosti v rámci hospitalizačních účtů pacienta.
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33. Následná lůžková péče standardní
33.1. Charakteristika pracoviště
Popis:
Jedná se o pracoviště, na kterém je dle Zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. poskytována
zdravotní péče, kterou nelze poskytnout ambulantně a pro její poskytnutí je nezbytná hospitalizace
pacienta. Lůžková péče je poskytována v rámci nepřetržitého provozu.
Hospitalizací se rozumí zpravidla doba delší než 24 hodin. Zákona o zdravotních službách č. 372/2011
Sb. § 9 definuje následnou lůžkovou péči jako péči, která je poskytována pacientovi, u kterého byla
stanovena základní diagnóza a došlo ke stabilizaci jeho zdravotního stavu, zvládnutí náhlé nemoci
nebo náhlého zhoršení chronické nemoci, a jehož zdravotní stav vyžaduje doléčení nebo poskytnutí
zejména léčebně rehabilitační péče.
Výkony pracoviště:



Ošetřovací dny
o Ošetřovací dny dané aktuálním Seznamem zdravotních výkonů
Kategorie pacienta
o Kategorie pacienta dané aktuálním Seznamem zdravotních výkonů

Režimy provozu:


Nepřetržitý provoz 24/7

33.2. Personální požadavky
Následná standardní péče ‐ Dle Vyhlášky o požadavcích na minimální personální zabezpečení
zdravotních služeb č. 99/2012 Sb. v příloze č. 3 Části I 9. a v Části II 3. (mimo 3.7.)

33.3. Požadavky na technologie
Následná standardní péče ‐ o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických
zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče č. 92/2012Sb. Příloha č. 4 I. Společné požadavky a II 3.
Následná lůžková péče (mimo 3.7.)

33.4. Požadavky z hlediska nákladové a výkonové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště Následná lůžková péče standardní, je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci
jako samostatné nákladové středisko.
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34. Následná lůžková péče intenzivní
34.1. Charakteristika pracoviště
Popis:
Jedná se o pracoviště, na kterém je dle Zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. poskytována
zdravotní péče, kterou nelze poskytnout ambulantně a pro její poskytnutí je nezbytná hospitalizace
pacienta. Lůžková péče je poskytována v rámci nepřetržitého provozu.
Hospitalizací se rozumí zpravidla doba delší než 24 hodin. Zákona o zdravotních službách č. 372/2011
Sb. § 9 definuje následnou lůžkovou péči jako péči, která je poskytována pacientovi, u kterého byla
stanovena základní diagnóza a došlo ke stabilizaci jeho zdravotního stavu, zvládnutí náhlé nemoci
nebo náhlého zhoršení chronické nemoci, a jehož zdravotní stav vyžaduje doléčení nebo poskytnutí
zejména léčebně rehabilitační péče; v rámci této lůžkové péče je poskytována též následná intenzivní
péče pacientům, kteří jsou částečně nebo úplně závislí na podpoře základních životních funkcí.
Výkony pracoviště:


Ošetřovací dny



Výkony provedené na pracovišti
o klinická vyšetření anesteziologem

Režimy provozu:


Nepřetržitý provoz 24/7

34.2. Personální požadavky
Následná intenzivní péče ‐ Dle Vyhlášky o požadavcích na minimální personální zabezpečení
zdravotních služeb č. 99/2012 Sb. v příloze č. 3 Části I 9. a v Části II 3.7.

34.3. Požadavky na technologie
Následná intenzivní péče ‐ o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických
zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče č. 92/2012Sb. Příloha č. 4 I. Společné požadavky a II 3.7.
Následná intenzivní péče

34.4. Požadavky z hlediska nákladové a výkonové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště Následná péče, je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako samostatné
nákladové středisko.
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35. Pracoviště Ambulance
35.1. Charakteristika pracoviště
Popis:
Pracoviště ambulantního typu, které provádí administrativní, diagnostické, terapeutické, preventivní,
pracovně ‐ lékařské , výkony a posudkovou činnost dle oborové příslušnosti v širším slova smyslu
výkony dle oborové příslušnosti v širším slova smyslu.
Výkony pracoviště:
Základem jsou klinická vyšetření příslušné odbornosti a dále nasmlouvané výkony odpovídající
charakteru pracoviště dle platného Seznamu zdravotních výkonů
Členění pracoviště:



Vyšetřovna či poradna se základním vybavením (ambulance či poradna sloužící k vyšetření
objednaných i neobjednaných nemocných)
Vyšetřovna se specifickým přístrojovým vybavením (Funkční laboratoř, EMG, Holterovské
vyšetření, atd.) bez vlastního standardu



Stacionář (ambulantní lůžková jednotka určená k observaci stabilizovaných nemocných po
výkonech vč. jednodenní chirurgie nebo k realizaci dohodnutých vyšetřovacích programů.
Indikaci výkonů, procedur a programů u nemocných odesílaných na stacionář provádějí lékaři
jednotlivých specializací).



Zákrokový sálek (sálek pro drobné plánované i neplánované zákroky s možností použití
analgosedace až anestezie v širším slova smyslu).







Příjmová ambulance (ambulance zajišťující příjem pacienta)
Očkovací středisko
Odběrová místnost
Specializované ambulance
Příjmová ambulance (ambulance zajišťující příjem pacienta, vč. Kartotéky)

Režimy provozu:



nepřetržitý provoz 24/7
přetržitý

35.2. Personální požadavky
Minimální požadavky na personál jedné směny:



Lékař: 1 s odpovídající specializovanou způsobilosti
NLP: 1 všeobecná sestra bez odborného dohledu

35.3. Požadavky na technologie
Technické vybavení vyplývá z rozsahu prováděných činností.
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35.4. Požadavky z hlediska nákladové a výkonové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště Ambulance, je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako samostatné
nákladové středisko.
Výjimky
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36. Pracoviště Urgentního příjmu
36.1. Charakteristika pracoviště
Popis:
Urgentní příjem je specializované pracoviště poskytovatele akutní lůžkové péče s nepřetržitým
provozem, které zajišťuje příjem a poskytování akutní intenzivní a ambulantní péče u pacientů
s náhle vzniklou poruchou zdraví či ohrožení životních funkcí. Je přímým pokračovatelem akutní
přednemocniční péče zajišťované ZZS. Pracoviště předává pacienta do lůžkové péče nemocnice (JIP,
standardní oddělení) nebo v případě zvládnutí akutního stavu do domácího léčení.
Jeho velikost a spektrum poskytované péče se liší dle typu nemocnice.
Výkony pracoviště:


Vyšetření a diagnostika pacienta s akutní poruchou zdraví, stabilizace pacientů s ohrožením
vitálních funkcí dle platného Seznamu zdravotních výkonů.

Členění pracoviště:






Kontaktní místo pro komunikaci se ZZS
Recepce
Ambulantní část
Expektační část (5‐10 lůžek dle typu nemocnice)
Zásahová část (1‐5 lůžek (dle typu nemocnice) vybavených k péči o pacienta se selháním
vitálních funkcí

Režimy provozu:


Nepřetržitý provoz 24/7

36.2. Personální požadavky
Lékař se specializací v urgentní medicíně, a/nebo chirurg, a/nebo internista, a/nebo intenzivista,
a/nebo všeobecný praktický lékař
Minimální požadavky na personál (1 směna):




Lékař: 3‐7 lékařů (specializace viz výše) dle typu nemocnice
NLP: 3‐8 všeobecných sester, a/nebo zdravotnických záchranářů dle typu nemocnice
Sanitář: 1‐4 dle typu nemocnice

Vzdělání:


Atestace urgentní medicína, chirurgie, interna, anesteziologie a intenzivní medicína,
všeobecné praktické lékařství

36.3. Požadavky na technologie
Dle Vyhlášky 221/2010 Sb. O minimálním personálním a technickém vybavení.
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36.4. Požadavky z hlediska nákladové a výkonové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště Urgentní příjem, je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako samostatné
nákladové středisko.
Výjimky
Žádné
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37. Pracoviště Operační sál
37.1. Charakteristika pracoviště
Popis:
Operační sál je prostor, kde dochází k invazivním postupům, které pronikají ochranným
povrchem těla (kůže, sliznice) a vyžadují vstup do tělních dutin. Provádí se za aseptických podmínek.
Operační sál musí odpovídat technickým požadavkům s ohledem na prevenci infekce, rizika anestezie
a operační cíle. Cílem je zajistit bezpečné prostředí pro postupy, které nesou vysoké riziko infekce.
Hybridní operační sál má mimo standardního vybavení trvale instalovaná zařízení a zobrazovací
techniku k použití před, během a po chirurgickém zákroku. Hybridní sál je užíván k minimálně
invazivním výkonům s maximálním ziskem pro pacienta. Hybridní sál patří do prostoru operačních
sálů.
Postupy prováděné přes dutiny běžně kolonizované bakteriemi a perkutánní postupy, které
nezahrnují hlubší řez (kůže, podkoží), nejsou zahrnuty do této definice (zákrokové sálky).
Operační sály jsou provozně i stavebně odděleny od ostatních částí chirurgického pracoviště.
Operační trakt je rozdělen na zónu ochranou (bílá zóna), která končí vstupními filtry, a zónu
kontrolovanou (zelená zóna). Kontrolovaná zóna je dále rozdělena na zónu čistou a aseptickou.
Čistá zóna – příslušenství, chodby, sklady, příprava materiálu, prostory pro personál.
Aseptická zóna – předsálí, umyvárna, vlastní operační sály.
Pozn.: Sál pro porody císařským řezem je pracovištěm Operační sál.
Výkony pracoviště:
Operační výkony dle seznamu zdravotních výkonů a nasmlouvané odbornosti pracoviště
Členění pracoviště:




Klasický operační sál
o lokální
o centrální
Hybridní operační sál
o lokální
o centrální

Režimy provozu:



Nepřetržitý 24/7
Přetržitý
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37.2. Personální požadavky
Obecné:
Provoz jednoho operačního sálu zajišťují vedle lékařů (chirurgů), jejichž počet a kvalifikační
struktura vyplývá ze struktury prováděných operačních zákroků, 2 NLP a 1 POD.
Plný provoz zajišťují další pracovníci, kteří se starají o tok pacientů z oddělení, zásobování
sterilním materiálem a odvozem použitých nástrojů, odpad atd.
Pozn.: Anesteziologický tým je vázán na pracoviště anesteziologie.
Vzdělání:
Lékaři se specializovanou způsobilostí vyplývající ze struktury prováděných operačních zákroků.

37.3. Požadavky na technologie









monitorovací technika životních funkcí
přístroj pro obnovu životních funkcí (defibrilátor)
anesteziologický přístroj (vázán na pracoviště anesteziologie)
polohovatelný operační stůl
elektrokauter
osvětlení
technologie sloužící k operativě dle spektra prováděných výkonů
prostor operačního sálu musí být klimatizován – přetlakový systém

37.4. Požadavky z hlediska nákladové a výkonové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště Operační sál, je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako samostatné
nákladové středisko.
Pokud se jedná o centrální operační sál, je nutné vyčlenit v primární evidenci nákladové středisko pro
každou kliniku či oddělení využívající centrální operační sál.
Výjimky
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38. Pracoviště Porodní sál
38.1. Charakteristika pracoviště
Popis:
Pracoviště zajišťující péči o těhotnou ženu s běžícím porodem či těhotenskou patologií vyžadující
ukončení těhotenství. Porodní sál musí mít minimální plochu 18 m2.





Porodní sál gynekologicko‐porodnického pracoviště I. typu zajišťuje péči o těhotné od
dokončeného 36. týdne. Tato pracoviště mohou ještě mít porodní sál rozdělený na část, kde
probíhá první doba porodní a část kde probíhá vlastní porod (druhá a třetí doba porodní) a
kde rodička zůstává 2 hodiny po porodu do převozu na oddělení pro matku a novorozence.
Preferovaná je však struktura porodního sálu formou porodních boxů.
Porodní sál perinatologického centra intermediální péče zajišťuje péči o těhotné ženy od 31.
týdne. U těchto pracovišť je jednoznačně preferována struktura porodního sálu formou
porodních boxů.
Porodní sál centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii zajišťuje péči o
těhotné ženy od začátku 24. týdne těhotenství. Porodní sály jsou organizovány především
formou porodních boxů.

Pozn.: Součástí tohoto pracoviště není předporodní JIP (typ pracoviště Akutní lůžkové péče
intenzivní) a ani sál pro císařské porody (typ pracoviště Operační sál).
Výkony pracoviště:






Monitorování stavu plodu v průběhu porodu (kardiotokografie, analýza ST úseků fetálního
EKG, pulzní oxymetrie).
Spontánní vedení porodu jednočetných a vícečetných těhotenství.
Vaginální porodnické operace (kleště, vakuumextrakce).
Ošetření porodnických poranění.
Řešení komplikací spojených s těhotenstvím či porodem.

Členění pracoviště:




Porodní sál gynekologicko‐porodnického pracoviště I. typu
Porodní sál perinatologického centra intermediální péče (II. typ)
Porodní sál centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii (III. typ)

Režimy provozu:


Nepřetržitý provoz 24/7

38.2. Personální požadavky
Obecné:
Personální požadavky dle Věstníku MZ ČR závisí na typu gynekologicko‐porodnického oddělení či
kliniky a počtu porodů.
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Minimální požadavky na personál jedné směny:



Lékař: gynekolog a porodník
NLP: porodní asistentka bez dohledu

Vzdělání:
Specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví

38.3. Požadavky na technologie
Porodní sál musí mít: v
 odpovídající počet porodních lůžek/boxů
 operační svítidlo u porodního lůžka/boxu
 kardiotokografy v počtu 1 přístroj na 1 porodní lůžko/box
 ultrazvukový přístroj
 anesteziologický přístroj
 zdroj medicinálního kyslíku a tlakový vzduch
 monitor vitálních funkcí
 dostupnost operačního sálu pro porodnické operace
 lehátko
 přebalovací stůl pro novorozence
 novorozenecký box
o vyhřívané resuscitační lůžko či lůžko
o laryngoskop
o instrumentarium pro kanylaci pupečníkové žíly
o přístroj pro resuscitaci novorozence
o pulzní oxymetr
o odsávačka
o váha pro novorozence
o měřidlo délky novorozence
Porodní sál perinatologického centra intermediální péče musí být vybaven minimálně 4 porodními
lůžky/boxy s odpovídajícím počtem porodních lůžek.
Porodní sál centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologie musí být vybaven minimálně
4 porodními lůžky/boxy při počtu porodů do 1900/rok a minimálně 6 porodními boxy při počtu
porodů nad 1900/rok.

38.4. Požadavky z hlediska nákladové a výkonové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště Porodní sál, je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako samostatné
nákladové středisko.
Výjimky
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39. Pracoviště Digestivní endoskopie
39.1. Charakteristika pracoviště
Popis:
Pracoviště provádějící diagnostické a terapeutické výkony v trávicí trubici pod kontrolou zraku
endoskopickým přístrojem.
Výkony pracoviště


Digestivní endoskopie
o Základní:
 Gastroskopie
 Koloskopie (rektoskopie, sigmoideoskopie)
 Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG)
 Polypektomie, endoskopická mukózní resekce (EMR)
o Fakultativní:
 Endoskoskopická léčba hemoroidů (Hemoron, ligace)
o Centrové výkony:
 ERCP (endoskopická retrográdní cholangio‐pankreatografie)
 Endoskopická ultrasonografie
 Kapslová endoskopie
 Dvoubalonová endoskopie
 Cholangioskopie (mother baby, Spy Glass)
 Extrakorporální litotrypse (ESWL), intrakorporální elektrohydraulická litotrypse
(EHL)
 Dvoubalonové ERCP
 Endoskopická slizniční disekce ESD
 Radiofrekvenční ablace (RFA) Barrettova jícnu
 Perkutánní endoskopická jejunostomie (PEJ)
 Intraoperační enteroskopie
 Konfokální laserová endomikroskopie.

Režimy provozu:



Nepřetržitý provoz 24/7 (pracoviště centrového typu)
Přetržitý provoz

39.2. Personální požadavky
Minimální požadavky na personál:



1 lékař gastroenterolog nebo všeobecný internista nebo chirurg se specializovanou
způsobilostí a licencí
1 NLP
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Vzdělání


Atestace gastroenterologie, II stupně z vnitřního lékařství, chirurgie
o Funkční licence k endoskopickým výkonům

39.3. Požadavky na technologie
Endoskopy se zoomem a s vysokým rozlišením, přístroje s elektronickým zpracováním obrazu s
využitím optických filtrů

39.4. Požadavky z hlediska nákladové a výkonové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště Digestivní endoskopie, je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako
samostatné nákladové středisko.
Výjimky
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40. Pracoviště Bronchoskopie
40.1. Charakteristika pracoviště
Popis:
Jedná se o pracoviště provádějící bronchoskopické vyšetření v lokální a celkové anestezii a poskytující
akutní bronchoskopickou službu. Na bronchoskopickém sále se provádí přibližně 60% všech výkonů,
cca 40% výkonů je akutních prováděných přímo u lůžka pacienta mimo bronchoskopický sál.
Bronchoskopie je vyšetření prováděné v diagnostice nemocí dolních dýchacích cest a plicní tkáně.
Kromě diagnostické bronchoskopie je prováděna také terapeutická bronchoskopie zpravidla
v celkové anestezii, zejména z důvodu desobliterace tumorem postižených dýchacích cest pomocí
elektrokauteru a/nebo laseru, dále jsou do bronchů zaváděny chlopně s cílem redukce objemu
hyperinflací postižených plic. V rámci diagnostické bronchoskopie jsou prováděny také výkony
v celkové anestezii – biopsie mediastinálních uzlin pod endobronchiálním ultrazvukem, kryobiopsie
pod skiaskopickou navigací, v lokální anestezii je prováděno vyšetření autofluorescenčním
bronchoskopem, bronchoskopické toalety dýchacích cest, odběr bronchoalveolární laváže, cytologie
kartáčkem, biopsie klíšťky. Dále lze bronchoskopicky extrahovat vdechlá cizí tělesa, léčebně v lokální
anestezii probíhá také aplikace aktinoterapie – tzv. brachyterapie.
Součástí pracoviště je dospávací jednotka.
Výkony pracoviště:
Elektivní bronchoskopické výkony v místním znecitlivění jsou nejčastěji prováděné metodou
flexibilní video bronchoskopie nejčastěji v těchto nejčastějších indikacích:




diagnostika nemocí průdušnice a velkých dýchacích cest (biopsie nádorů, hodnocení
patologické pohyblivosti stěn dýchacích cest, hodnocení patologických zúžení dýchacích cest,
hledání zdroje krvácení z plic), autofluorescenční diagnostická bronchoskopie s cílem nalézt
slizniční maligní změny
diagnostika infiltrativních nemocí plic (cílené výplachy patologicky změněných částí plic,
bronchoalveolární laváž, transbronchiální biopsie)

Elektivní bronchoskopie v celkové anestezii jsou prováděny v následujících indikacích:










nemožnost provedení diagnostické bronchoskopie ve výše uvedených indikacích z důvodů
dráždivosti pacienta
biopsie mediastinálních uzlin/tumorů endobronchiálním ultrazvukem (EBUS)
biopsie periferních částí fibroticky změněných plic ‐ kryobiopsie pod C‐ramenem (výkon
prováděný na endoskopickém sále II. interní kliniky)
odstranění tumoru elektrokauterem či laserem
rigidní bronchoskopie k zajištění velkého přístupu do dýchacích cest při výkonech
prováděných kauterem či laserem
zavádění endobronchiálních stentů
dilatace tumorových stenoz balonkem
implantace endobronchiálních chlopní s cílem volumredukce
odběr periferních částí plic kryokauterem
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Akutní bronchoskopie mimo bronchoskopický sál jsou prováděny nejčastěji v těchto indikacích:







toaleta dýchacích cest u nedostatečné spontánní expektorace
hledání zdroje krvácení z dýchacích cest
bronchoalveolární laváž u pacientů s infiltrativními nemocemi plic
extrakce aspirovaných cizích těles
diagnostika nádorů pomocí endobronchiální biopsie
transbronchiální biopsie akutních postižení plicního intersticia

Členění pracoviště:
Režimy provozu:



Nepřetržitý 24/7
Přetržitý

40.2. Personální požadavky
Obecné:
Na pracovišti je oprávněn pracovat pneumolog se specializovanou způsobilostí. Musí mít absolvovaný
základní kurz diagnostické bronchoskopie, pro provádění intervenčních bronchoskopií je nutná
licence z intervenční bronchologie.
Minimální požadavky na personál jedné směny:
Lékař: 1 pneumolog se specializovanou způsobilosti + licence/kurz základní bronchoskopie
NLP: 1 asistující sestra lékaři
1 sestra pečující o pacienta
1 sestra sledující vitální funkce na dospávací jednotce
Vzdělání:
Atestace pneumologie

40.3. Požadavky na technologie
Pracoviště musí být vybaveno videobronchoskopem s možností záznamů statických obrazů a
videosekvencí, dále monitorem vitálních funkcí, zdrojem kyslíku, zázemím pro poskytnutí neodkladné
pomoci v případě ohrožení života, lůžkem pro monitoraci po podané analgosedaci, dále systémem
pro mytí bronchoskopů a systémem pro uschování dezinfikovaných bronchoskopů (sušící skříně).

40.4. Požadavky z hlediska nákladové a výkonové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště Bronchoskopie, je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako samostatné
nákladové středisko.
Výjimky
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41. Pracoviště Urologická endoskopie
41.1. Charakteristika pracoviště
Popis:
Jedná se o pracoviště provádějící endoskopické výkony na močových cestách, a to buď přirozenými
cestami (transuretrálně apod.) nebo perkutánním přístupem přímo do ledviny nebo močového
měchýře.
Endoskopický urologický sál může být s nebo bez rentgenu. Bez rentgenu se jedná o invazivní
operační sál, kde se provádějí diagnostické a léčebné výkony v lokální nebo celkové anestézii. Musí
splňovat všechny náročné hygienické, bezpečnostní a další nároky na operační sál. Endoskopický
urologický sál je určen pro invazivní diagnostické a zejména terapeutické výkony, kde je nezbytná
rentgenová kontrola invazivního zákroku. Výkony se provádějí v lokální nebo celkové anestezii. Sálek
musí splňovat navíc i všechny předpisy radiační ochrany. Pokud je součásti operační laser, musí
operační sál splňovat hygienické podmínky pro jeho použití (matné povrchy, ochranné pomůcky pro
zdravotní personál a pacienta).
K endoskopickému sálu patří dále šatna pro pacienty a personál, místo pro umytí a desinfekci rukou
operatérů a u rentgenového sálu také místo pro rentgenového laboranta s olověným oknem a místo
pro rentgenový přístroj. Alternativou endoskopického rentgenového sálu je endoskopický sál s C
ramenem.
Výkony pracoviště:
Urologický invazivní operační sál specializovaný na endoskopii močových cest.
Provádí se zde diagnostické a terapeutické zákroky. Část výkonů se provádí bez nutnosti rentgenové
kontroly – zejména výkony v močovém měchýři a uretře a pod rentegenovou kontrolou – většina
zákroků na horních močových cestách. Pro terapeutické výkony musí endoskopický sál být vybaven:
endoresektorem, intrakorporální litotrypsí, operačním laserem, odpovídajícím ultrazvukovým
přístrojem apod.
Členění pracoviště:
Režimy provozu:



nepřetržitý provoz 24/7
přetržitý provoz

41.2. Personální požadavky
Obecné:
Minimální požadavky na personál jedné směny:





2 lékaři, z toho jeden s odbornou způsobilostí v urologii
NLP: 2 sestry se zkušeností s invazivními výkony nebo perioperační sestry
Dostupnost rentgenologického asistenta
Dostupnost anesteziologického týmu
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41.3. Požadavky na technologie
Pracoviště musí být vybaveno endoskopickým stolem, speciální endoskopickým instrumentáriem pro
provádění urologických výkonů, vybavením pro podávání celkové nebo svodné anestezie. Pokud se
provádí výkony na horních močových cestách, pak také rentgenový endoskopický stůl (eventuálně
endoskopický stůl a C rameno) a další specifické instrumentarium pro provádění endoskopických
výkonů.

41.4. Požadavky z hlediska nákladové a výkonové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště Endoskopie ‐ urologie, je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako
samostatné nákladové středisko.
Výjimky
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42. Pracoviště Intervenční kardiologie
42.1. Charakteristika pracoviště
Popis:
Jedná se o pracoviště provádějící katetrizační diagnostiku a terapii onemocnění srdce, srdečních
chlopní, věnčitých tepen a velkých cév v bezprostředním okolí srdce.
Výkony pracoviště:
Diagnostické a terapeutické intervenční výkony pod kontrolou zobrazovacích technik v srdci a v jeho
bezprostředním okolí:








Angiografie srdce a selektivní koronarografie (SKG)
Angioplastiky koronárních cév a implantace stentů
Srdeční katetrizace, kvantifikace chlopenních vad a zkratů
Endomyokardiální biopsie
Perkutánní transluminární septální myokardiální ablace (PTSMA)
Uzávěry defektů a intrakardiálních zkratů, uzávěry ouška levé síně
Intervenční řešení chlopenních vad aortální a mitrální chlopně

Členění pracoviště:
Režimy provozu:



Nepřetržitý provoz 24/7 pro agendu intervenční léčby akutního myokardu
Přetržitý provoz

42.2. Personální požadavky
Obecné:
Na pracovišti je oprávněn pracovat kardiolog se specializovanou způsobilostí.
Minimální požadavky na personál jedné směny:
Lékař: 1 kardiolog se specializovanou způsobilosti + licence
NLP: 1 všeobecná sestra se specializovanou způsobilosti, 1 sestra se vzděláním ARIP
RDG asistent: 1 bez odborného dohledu
Vzdělání:
Kardiolog se specializovanou způsobilostí a licencí pro Invazivní diagnostickou kardiologii a
Intervenční kardiologii.

42.3. Požadavky na technologie
Pracoviště musí být vybaveno v souladu s národními radiologickými standardy pro oblast kardiologie
angiografickým kompletem vhodným pro kardiologii doplněným hemodynamickým modulem, UZ
přístroj s Dopplerem alespoň střední třídy včetně možnosti transesofageální echokardiografie.
Pracoviště může disponovat i FFR (měřením frakční průtokové rezervy), IVUS (intravaskulárním
ultrazvukem) a OCT (optickou koherenční tomografií).
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Katetrizační sál je vybaven hemodynamickým modulem pro invazivní monitoraci tlaku, EKG, sat. O2
(umožňujícím analýzu dat včetně tlakových hodnot a gradientů / ploch chlopenních ústí),
angiografickou pumpou, defibrilátorem, odsávačkou, perfuzorem či infusní pumpou, koagulometrem
a dalším vybavením tak, aby bylo možno výkony provádět sterilně, nezbytné vybavení pro potřeby
rozšířené kardiopulmonální resuscitace, dostatečné vybavení spotřebním materiálem pro provádění
kardiologických diagnostických výkonů.

42.4. Požadavky z hlediska nákladové a výkonové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště Intervenční kardiologie, je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako
samostatné nákladové středisko.
Výjimky
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43. Pracoviště Kardiostimulace
43.1. Charakteristika pracoviště
Popis:
Jedná se o kardiostimulační sál, na němž se provádějí implantace elektronických srdečních
implantátů (kardiostimulátorů – KS, implantabilních kardioverterů‐defibrilátorů – KV), řešení
komplikací spojených s implantátem na implantačním sálu.

Výkony pracoviště:
Invazivní terapeutické výkony pod kontrolou zobrazovacích technik, kdy je do těla pacienta
implantován aktivní zdravotnický prostředek.
Výkony kardiostimulace:
 Implantace kardiostimulátorů a související výkony (výměny, řešení komplikací)
 Implantace kardioverterů‐defibrilátorů (výměny, řešení komplikací)
 Implantace KS/KV s funkcí pro resynchronizační terapii srdečního selhání (náročnější
procedura, nutné rtg zařízení umožňující angiografické zobrazení)
 Extrakce elektrod
 Zavádění implantabilních monitorů
 Implantace přístrojů pro modulaci srdeční kontrakce
Členění pracoviště:
Režimy provozu:



Nepřetržitý provoz 24/7
Přetržitý provoz

43.2. Personální požadavky
Obecné:
Na pracovišti je oprávněn pracovat kardiolog se specializovanou způsobilostí a licencí F012.
Minimální požadavky na personál jedné směny a jeden angiografický komplet:






2 kardiologové se specializovanou způsobilostí a funkční licencí F012
NLP: alespoň 2 všeobecné sestry se specializovanou způsobilosti, alespoň 1 z nich vzdělání
v oboru ARIP
Dostupnost biomedicínského inženýra
Dostupnost RDG asistenta
V případě provádění extrakčních výkonů dostupnost/přítomnost anesteziologického týmu
lékař+sestra.
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43.3. Požadavky na technologie
Pracoviště musí být vybaveno angiografickým kompletem určeným pro zobrazování v kardiologii, UZ
přístroj s Dopplerem (střední třídy).
Tam, kde jsou implantovány přístroje pro resynchronizační terapii srdečního selhání (CRT), je nutný
modul pro monitoraci povrchového i intrakardiálního EKG.
Katetrizační sál je vybaven zařízením pro monitorování vitálních funkcí, externím defibrilátorem,
elektrokauterem, odsávačkou, perfuzorem či infusní pumpou a nezbytné vybavení pro potřeby
rozšířené kardiopulmonální resuscitace, dostatečné vybavení spotřebním materiálem pro provádění
výkonů, v případě extrakčních výkonů kompletní anesteziologické vybavení, přístroj na měření
stimulačních parametrů.

43.4. Požadavky z hlediska nákladové a výkonové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště Kardiostimulace, je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako samostatné
nákladové středisko.
Výjimky
V případě, že zdravotnická zařízení soustavně provádí výkony elektrofyziologie na stejném pracovišti
(jeden společný prostor), kde provádí implantace KV/KS, je možné pro tato dvě pracoviště mít
v primární evidenci jedno nákladové středisko typu Kardiostimulace.
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44. Pracoviště Elektrofyziologie
44.1. Charakteristika pracoviště
Popis:
Jedná se o pracoviště charakteru katetrizačního sálu provádějící invazivní elektrofyziologickou
diagnostiku poruch srdečního rytmu a jejich terapii ablací využívající různé formy energie
(radiofrekvenční, kryo atd.).
Výkony pracoviště:
Invazivní diagnostické a terapeutické výkony pomocí elektrofyziologických katétrů pod kontrolou EKG
registračního zařízení, zobrazovacích technik a eventuálně trojrozměrných mapovacích systémů.
Výkony elektrofyziologie:
 Diagnostická elektrofyziologie poruch srdečního rytmu, včetně využití 3D mapovacích a
navigačních systémů
 Katetrizační ablace akcesorní dráhy
 Katetrizační ablace atrioventrikulární nodální re‐entry tachykardie
 Selektivní katetrizační ablace komplexních forem síňových a komorových arytmií
 Katetrizační uzávěry ouška levé síně (alternativa k provádění výkonu na pracovišti intervenční
kardiologie)
 Renální denervace v terapii těžké arteriální hypertenze
Pozn. Ne každé pracoviště provádí toto kompletní spektrum
Členění pracoviště:
Režimy provozu:


Přetržitý provoz

44.2. Personální požadavky
Obecné:
Na pracovišti je oprávněn pracovat kardiolog se specializovanou způsobilostí a funkční licencí (F014).
Minimální požadavky na personál jedné směny:





2 kardiologové se specializovanou způsobilostí a funkční licencí (F014)
minimálně 2 všeobecné sestry se specializovanou způsobilosti v oboru ARIP
dostupnost RDG asistenta
dostupnost biomedicínského inženýra

44.3. Požadavky na technologie
Pracoviště musí být vybaveno angiografickým kompletem vhodným pro zobrazování v kardiologii, UZ
přístroj s Dopplerem (střední třídy), EKG elektrofyziologické záznamové zařízení, zdroj energie pro
provádění katetrizačních ablací (např. radiofrekvenční generátor, kryoablátor).
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V případě komplexních výkonů je nutný trojrozměrný mapovací systém, elektrofyziologické
záznamové zařízení pro monitorování intrakardiálních signálů doplněné modulem nebo externím
zařízením pro hemodynamická měření.
Katetrizační sál je vybaven hemodynamickým modulem pro monitoraci tlaku, zařízením pro
monitorování vitálních funkcí, externím defibrilátorem, perfuzorem či infusní pumpou a nezbytné
vybavení pro potřeby rozšířené kardiopulmonální resuscitace, dostatečné vybavení spotřebním
materiálem pro provádění výkonů.
Poznámka: Na elektrofyziologickém sálu lze provádět i implantace KS/KV (+ vhodné osvětlení
operačního pole).

44.4. Požadavky z hlediska nákladové a výkonové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště Elektrofyziologie, je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako samostatné
nákladové středisko.
Výjimky
V případě, že zdravotnická zařízení soustavně provádí výkony elektrofyziologie na stejném pracovišti
(jeden společný prostor), kde provádí implantace KV/KS, je možné pro tato dvě pracoviště mít
v primární evidenci jedno nákladové středisko typu Kardiostimulace.
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45. Pracoviště Intervenční radiologie
45.1. Charakteristika pracoviště
Popis:
Pracoviště provádějící diagnostické a terapeutické výkony pod kontrolou zobrazovacích technik
celého těla kromě koronárních tepen.
Výkony pracoviště:




Vaskulární intervenční radiologie:
o periferní
(angiografie, PTA, stent, stengraft, trombolýza, terapeutická embolizace)
o intervenční neuroradiologie
(Intervence v hlavě a v páteři, angiografie, PTA, stent,stengraft, trombolýza,
terapeutická embolizace, vertebroplastika, perkutánní léčba bolesti)
o Intervenční onkologie
(periferní žilní přístupy, embolizace, chemoembolizace, lokchemoterapie, perkutánní
ablace nádorů)
Nevaskulární radiologie
o Drenážní a ablativní techniky

Členění pracoviště:
Žádné
Režimy provozu:



Nepřetržitý provoz 24/7
Přetržitý provoz

45.2. Personální požadavky
Na pracovišti je oprávněn pracovat radiolog nebo angiolog se specializovanou způsobilostí (atestace z
všeobecné radiologie, intervenční radiologie, neuroradiologie, dětská radiologie, angiologie). Musí
mít funkční licenci pro vaskulární a/nebo nevaskulární intervenční radiologii a/nebo intervenční
angiologie.
Minimální požadavky na personál (1 směna):




1 intervenční radiolog nebo angiolog se specializační způsobilosti a licencí
NLP: 1 všeobecná sestra se specializovanou způsobilosti v oboru perioperační péče
dostupnost RDG asistenta

45.3. Požadavky na technologie
Pracoviště musí být vybaveno:




vysokorozlišovací angiografickou linkou,
UZ přístrojem s dopplerem (střední třídy),
cone beam CT.
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45.4. Požadavky z hlediska nákladové a výkonové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště Intervenční radiologie, je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako
samostatné nákladové středisko.
Výjimky
Žádné
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46. Pracoviště Skiagrafie
46.1. Charakteristika pracoviště
Popis:
Pracoviště provádějící diagnostická skiagrafická vyšetření. Skiagrafie je technika zobrazení lidských
tkání, využívající rozdílnou hodnotu pohlcení procházejícího svazku rentgenového záření v různých
tkáních. Ze získaného obrazu pak lze ohodnotit jednak vnitřní stavbu vyšetřovaného orgánu, jednak
jeho případná poranění. Nejčastěji je skiagrafie využívána pro vyšetření kostí a zubů. Dříve časté (i
screeningové) snímkování plic je nahrazováno jinými metodami.
Výkony pracoviště:



Kompletní základní skiagrafická diagnostika se zobrazením lebky páteře, skeletu, hrudníku a
plic, pánve
Cílené snímky se speciálními projekcemi

Členění pracoviště:
Žádné
Režimy provozu:



Nepřetržitý provoz 24/7
Přetržitý provoz

46.2. Personální požadavky
Na pracovišti je oprávněn pracovat radiolog se specializovanou způsobilostí.
Minimální požadavky na personál:




radiolog se specializovanou způsobilostí
1‐2 RDG asistenti

Vzdělání:


Atestace všeobecná radiologie

46.3. Požadavky na technologie
Pracoviště musí být vybaveno RDG skiagrafickým přístrojem.

46.4. Požadavky z hlediska nákladové a výkonové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště Skiagrafie, je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako samostatné
nákladové středisko.
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Výjimky
V případě, že zdravotnické zařízení má i pracoviště typu Skiaskopie, je možné tato pracoviště sdružit
pod jedno nákladové středisko typu Skiaskopie.
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47. Pracoviště Skiaskopie
47.1. Charakteristika pracoviště
Popis:
Jedná se o pracoviště provádějící celotělová skiaskopická vyšetření. Skiaskopie je diagnostická a
intervenční radiologická metoda, při které se ve většině případů používá kontrastní látka. Využívá se
především k zobrazení trávicí trubice (jícnu, žaludku, dvanácterníku, tenkého a tlustého střeva),
zobrazení žlučového stromu (ERCP), méně často k zobrazení ostatních dutých orgánů (moč. Měchýře,
děložní dutiny), páteřního kanálu či některých patologií (píštěle…) apod.
Výkony pracoviště:
Mezi skiaskopické metody se řadí:







RTG
vyšetření trávicího
traktu: RTG
jícnu, videofluoroskopie, RTG
žaludku, RTG
pasáž, enteroklýza, irigografie, defekografie, zavedení stentů pod RTG kontrolou.
Vyšetření a intervence močových cest: ureterocystografie, zavedení pig‐tail katetru.
Fistulografie: nástřik ústí píštěle či drénu kontrastní látkou.
Skiaskopie bránice: diagnostika parézy bránice.
Skiaskopie plic: odlišení uzlu v plicním parenchymu od extraparenchymových lézí či sumací.
Cholagiografie: peroperační, T‐drénem, PTC (perkutánní transluminální cholagiografie), ERCP.

Členění pracoviště:
Žádné
Režimy provozu:



Nepřetržitý provoz 24/7
přetržitý provoz

47.2. Personální požadavky


Na pracovišti je oprávněn pracovat radiolog se specializovanou způsobilostí (atestace
všeobecná radiologie, interveční radiologie, dětská radiologie, intervenční radiologie)

Minimální požadavky na personál (1 směna):




1 radiolog
1 všeobecná sestra
1 RDG asistent

47.3. Požadavky na technologie
Pracoviště musí být vybaveno RDG skiaskopickým přístrojem (skiaskopická sklopná stěna či
stacionárním C rameno).
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47.4. Požadavky z hlediska nákladové a výkonové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště Skiaskopie, je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako samostatné
nákladové středisko.
Výjimky
V případě, že zdravotnické zařízení má i pracoviště typu Skiagrafie, je možné tato pracoviště sdružit
pod jedno nákladové středisko typu Skiaskopie.
V případě, že zdravotnické zařízení má i pracoviště typu Ultrazvuková diagnostika, je možné tato
pracoviště sdružit pod jedno nákladové středisko typu Skiaskopie.
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48. Pracoviště Ultrazvukové diagnostiky
48.1. Charakteristika pracoviště
Popis:
Pracoviště provádějící diagnostické zobrazovací a terapeutické výkony pod kontrolou ultrazvuku.
Mimo toto pracoviště stojí specializované ultrazvuky (např. GE, kardiologie,…).
Výkony pracoviště:



Perkutánní výkony:
o UZ vyšetření ostatních orgánů a tkání
(UZ ledvin, UZ jater, UZ tepen, UZ žil, UZ štítné žlázy, UZ měkkých tkání….)
Intervenční a terapeutické výkony:
o Biopsie orgánů a tkání pod UZ kontrolou
o Uzávěry pseudoaneurysmat pod UZ kontrolou

Členění pracoviště:
Žádné
Režimy provozu:



Nepřetržitý provoz 24/7
Přetržitý provoz

48.2. Personální požadavky
Na pracovišti se provádí výkony lékař se specializovanou způsobilostí v požadovaném oboru,
případně funkční licencí (například jícnové UZ vyšetření srdce).
Minimální požadavky na personál (1 směna):



1 lékař se specializovanou způsobilostí, případě s funkční licencí
1 všeobecná sestra bez odborného dohledu

48.3. Požadavky na technologie


UZ přístroj s barevným dopplerem

48.4. Požadavky z hlediska nákladové a výkonové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště Ultrazvukové diagnostiky, je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako
samostatné nákladové středisko.
Výjimky
V případě, že zdravotnické zařízení má i pracoviště typu Skiagrafie a Skiaskopie, je možné tato
pracoviště sdružit pod jedno nákladové středisko typu Skiaskopie.
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49. Pracoviště mamografie
49.1. Charakteristika pracoviště
Popis:
Pracoviště provádějící radiologické screeningové a diagnostické metody vyšetření prsu. Provádí se
pomocí speciálního RTG přístroje – mamografu, který prostřednictvím tzv. měkkého záření dokáže
zobrazovat tkáně s nízkým kontrastem (měkké tkáně). Od běžného RTG se mamograf liší rentgenkou,
užitím komprese i speciálním negatoskopem pro hodnocení.
Výkony pracoviště:




Vaskulární intervenční radiologie:
Diagnostické
o Mamografie
o Intervenční diagnostika: Duktografie
Intervenční: Biopsie, punkce, drenáže

Členění pracoviště:
Žádné
Režimy provozu:


přetržitý provoz

49.2. Personální požadavky


Na pracovišti je oprávněn pracovat radiolog se specializovanou způsobilostí (atestace
všeobecná radiologie)

Minimální požadavky na personál (1 směna):




1 radiolog se specializovanou způsobilostí
1 všeobecná sestra
1 RDG asistent

49.3. Požadavky na technologie
Pracoviště musí být vybaveno mamografem a UZ přístrojem (minimálně střední třídy)

49.4. Požadavky z hlediska nákladové a výkonové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště Mamografie, je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako samostatné
nákladové středisko.
Výjimky
Žádné
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50. Pracoviště CT
50.1. Charakteristika pracoviště

Popis:
Pracoviště provádějící diagnostická a intervenční CT vyšetření. Počítačová tomografie (CT) je
zobrazovací metoda, která umožňuje za použití rentgenového záření zobrazit celé tělo v sérii řezů.
Výsledný obraz vzniká matematickou rekonstrukcí z řady rentgenových projekcí získaných postupně z
Výpočetní
tomografie
se
využívá
k
zobrazení
měkké
tkáně,
různých
úhlů.
např. slezina, pankreas, ledviny, mozek, svalstvo. Před CT vyšetřením i během něj se může být
aplikovaná kontrastní látka, aby se zvýraznily rozdíly mezi normální a patologickou tkání.
Výkony pracoviště:




Diagnostické:
o jednoduché: nativní vyšetření CT celotělové,
o s použitím kontrastní látky – per orálně (ústy), případně intravenozně (do žíly)
o s použitím dalšího vybavení: enteroklýza, kolonografie, CT srdce, CT denzitometrie,
Intervenční
o biopsie, drenáže, ablační techniky, ostatní intervence – s nebo bez použití CT
skiaskopie

Členění pracoviště:
Žádné
Režimy provozu:



Nepřetržitý provoz 24/7
Přetržitý provoz

50.2. Personální požadavky


Na pracovišti je oprávněn pracovat radiolog se specializovanou způsobilostí (atestace
všeobecná radiologie, dětská radiologie, neuroradiologie, intervenční radiologie).

Minimální požadavky na personál (1 směna):




2 radiologové se specializovanou způsobilostí
1 všeobecná sestra
2 RDG asistenti

50.3. Požadavky na technologie
Pracoviště musí být vybaveno multidetektorovým CT přístrojem.
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50.4. Požadavky z hlediska nákladové a výkonové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště CT, je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako samostatné nákladové
středisko.
Výjimky
Žádné
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51. Pracoviště MR
51.1. Charakteristika pracoviště
Popis:
Pracoviště provádějící MR vyšetření. Magnetická rezonance je zobrazovací technika používaná k
zobrazení vnitřních orgánů lidského těla. Pomocí MR je možné získat řezy určité oblasti těla, ty dále
zpracovávat a spojovat až třeba k výslednému 3D obrazu požadovaného orgánu. Magnetická
rezonance využívá velké magnetické pole a elektromagnetické vlnění s vysokou frekvencí. Na rozdíl
od CT vyšetření, které je s MR někdy alternativní, tedy nenese žádná rizika způsobená zářením
(nulová radiační zátěž). Podstatou barevného odlišení jednotlivých tkání je jejich rozdílné chování při
stejném vnějším působení. Vyšetření se provádí buď s, nebo bez použití kontrastní látky
(gadolinium vpichem do žíly).
Výkony pracoviště:




Diagnostické:
o jednoduché: vyšetření mozku, páteře, muskuloskeletálního systému
o s použitím kontrastní látky intra venózně (do žíly): vyšetření jater, břicha, atd.
o speciální vyšetření: MR spektroskopie, funkční MR vyšetření, MR srdce
Intervenční: MR navigované biopsie

Členění pracoviště:
Žádné
Režimy provozu:



Nepřetržitý provoz 24/7
Přetržitý provoz

51.2. Personální požadavky


Na pracovišti je oprávněn pracovat radiolog se specializovanou způsobilostí (atestace
všeobecná radiologie, neuroradiologie, dětské radiologie).

Minimální požadavky na personál:




1,5 radiologa se specializovanou způsobilostí
1 všeobecná sestra
2 RDG asistenti

51.3. Požadavky na technologie
Pracoviště musí být vybaveno MR přístrojem se silou pole 0,2‐3T.
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51.4. Požadavky z hlediska nákladové a výkonové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště MR, je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako samostatné nákladové
středisko.
Výjimky
Žádné
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52. Pracoviště Nukleární medicína
52.1. Charakteristika pracoviště
Popis:
Pracoviště, které provádí přípravu radiofarmak, diagnostické a terapeutické výkony pomocí
otevřených radionuklidových zářičů, follow‐up po terapii otevřenými radionuklidovými zářiči.
Výkony pracoviště:
Diagnostické výkony:


Výkony in vivo:
o akumulační testy
o scintigrafie (diagnostická zobrazovací metoda. Je založena na detekci gama záření
emitovaného vnitřně podanými radiofarmaky v pacientovi. Záření se snímá
gamakamerami do podoby dvojrozměrných obrazů.)
o SPECT, popř. SPECT/CT (diagnostická zobrazovací metoda. SPECT – jednofotonová
emisní výpočetní tomografie – umožňuje získat trojrozměrný scintigrafický obraz a
tomografické řezy ve třech rovinách na sebe kolmých, i zde se používají gamakamery.
Ke SPECT je možné doplnit CT pro korekci zeslabení gama záření emitovaného
z pacienta a upřesnění prostorové lokalizace lézí emitujících gamazáření.)

Terapeutické výkony


při hospitalizaci na speciálně vybavených lůžkách‐ terapie hyperfunkce štítné žlázy a
karcinomu štítné žlázy, intrakavitární terapie, radionuklidová terapie kranyofaringeomu



ambulantně ‐ léčba bolestivých kostních metastáz, radionuklidová synovektomie

Členění pracoviště:
Režimy provozu:



nepřetržitý provoz 24/7
přetržitý provoz

52.2. Personální požadavky
Minimální požadavky na personál (1 směna):




Lékař: 1 lékař se specializovanou způsobilostí z nukleární medicíny;
1 radiolog pokud jde o pracoviště s PET/full CT nebo pracoviště se SPECT/full CT, NLP: 2‐3
radiologický asistent způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo všeobecná
sestra se specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru
radiofarmaceut se specializovanou způsobilostí v oboru radiofarmaka

Vzdělání:



Atestace nukleární medicína
Atestace z všeobecné radiologie
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52.3. Požadavky na technologie
Pracoviště musí mít pro scintigrafie:
 planární gamakameru s vyhodnocovacím systémem
 stíněnou digestoř s laminárním prouděním a čistotou prostředí třídy A pro přípravu
radiofarmak, která musí být umístěna v prostorách čistoty třídy C.
 stíněnou digestoř s laminárním prouděním a čistotou prostředí třídy A pro přípravu
radioaktivně značených krevních elementů, která musí být umístěna v prostorách čistoty
třídy C.
 měřič aplikované aktivity
 měřič dávkového příkonu
 měřič povrchové kontaminace
 gamaspektrometr
 radiochromatograf
 radionuklidový fantom pro provádění kontrol kvality přístrojové techniky
Pracoviště musí mít pro SPECT/CT:
 SPECT/CT gamakameru s vyhodnocovacím systémem
 stíněnou digestoř s laminárním prouděním a čistotou prostředí třídy A pro přípravu
radiofarmak, která musí být umístěna v prostorách čistoty třídy C.
 stíněnou digestoř s laminárním prouděním a čistotou prostředí třídy A pro přípravu
radioaktivně značených krevních elementů, která musí být umístěna v prostorách čistoty
třídy C.
 měřič aplikované aktivity
 měřič dávkového příkonu
 měřič povrchové kontaminace
 gamaspektrometr
 radiochromatograf
 radionuklidový fantom pro provádění kontrol kvality přístrojové techniky
 kontrolním zářičem pro provádění kontrol kvality přístrojové techniky
 CT fantomem

52.4. Požadavky z hlediska nákladové a výkonové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště Scintigrafie a SPECT, je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako samostatné
nákladové středisko.
Výjimky
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53. Pracoviště Pozitronová emisní tomografie
53.1. Charakteristika pracoviště
Popis:
Pracoviště, která provádí přípravu a výrobu radiofarmak, diagnostické výkony pomocí pozitivní emisní
tomografie. Pozitronová emisní tomografie je diagnostická zobrazovací metoda umožňující
trojrozměrné zobrazení distribuce radiofarmaka, které emituje pozitrony v těle pacienta. Pozitrony
emitované z radiofarmaka anihilují s elektrony ve tkáních pacienta za současného vzniku anihilačního
záření, které přístroj detekuje. Získávají se tomografické řezy ve třech na sebe kolmých rovinách. Ke
PET je možné doplnit CT či MR pro korekci zeslabení anihilačního záření emitovaného z pacienta a
upřesnění prostorové lokalizace lézí emitujících anihilační záření. Je používána zejména v onkologii,
neurologii, kardiologii.)
Výkony pracoviště:
Vyšetření s využitím PET, PET/CT, PET/MR.
Členění pracoviště:




PET
PET/CT
PET/MR

Režimy provozu:



Nepřetržitý provoz 24/7
přetržitý provoz

53.2. Personální požadavky
Na pracovišti je oprávněn pracovat lékař se specializovanou způsobilostí z nukleární medicíny a
radiolog.
Minimální požadavky na personál (1 směna):



Lékař: 1 lékař se specializovanou způsobilostí z nukleární medicíny a1 NLP: 2‐3 radiologický
asistent způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo všeobecná sestra se
specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru
radiofarmaceut se specializovanou způsobilostí v oboru radiofarmaka

Vzdělání:



Atestace nukleární medicína
Atestace z všeobecné radiologie

53.3. Požadavky na technologie
Pracoviště musí být vybaveno pro PET:
 PET, popř. PET/CT, popř. PET/MR skenerem s vyhodnocovacím systémem
 laminární box pro PET radiofarmaka s automatickým dávkovačem a čistotou prostředí třídy A
 měřič aplikované aktivity
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měřič dávkového příkonu
měřič povrchové kontaminace
gamaspektrometr
radionuklidovým fantomem pro provádění kontrol kvality přístrojové techniky
kontrolním zářičem pro provádění kontrol kvality přístrojové techniky
CT fantomem

53.4. Požadavky z hlediska nákladové a výkonové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště Pozitronová emisní tomografie, je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako
samostatné nákladové středisko.
Výjimky
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54. Pracoviště Radioterapie – Radikální radioterapie
54.1. Charakteristika pracoviště
Popis:
Pracoviště, které zajišťuje radikální radioterapii, lékařské ozáření, jehož cílem je dosažení vysokého
stupně lokální kontroly nádoru a vyléčení pacienta. Může být indikovaná samostatně nebo jako
součást multimodálního léčebného postupu (chirurgie, systémová medikamentózní léčba). Pracoviště
musí splňovat požadavky Národních radiologických standardů pro radikální radioterapii a radioterapii
s modulovanou intenzitou (IMRT).
Výkony pracoviště:








Výroba fixačních pomůcek
Provedení plánovacího CT
Zakreslení cílových objemů a rizikových orgánů + plánování zevní radioterapie (vč. IMRT)
Simulace a lokalizace cílového objemu
Aplikace zevní radioterapie, IMRT a /nebo stereotaktické radioterapie
Verifikace polohy před aplikací radioterapie (radioterapie řízená obrazem, portálové
zobrazení)
Dozimetrie

Členění pracoviště:





Plánování zevní radioterapie
Simulátor nebo CT simulátor
Lineární urychlovač, umožňující radikální RT (vybavení mnoholistovým kolimátorem,
zařízením pro verifikaci polohy cílového objemu)
Modelová laboratoř

Režimy provozu:


přetržitý

54.2. Personální požadavky
Obecné:
Personální požadavky se řídí Národními radiologickými standardy (NRS)
 lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru radiační onkologie:
minimálně jeden lékař na 200 nových pacientů za rok. Pokud na pracovišti probíhá pregraduální
nebo postgraduální výuka, potom minimálně jeden lékař se specializovanou způsobilostí je
doporučen na 125 nových pacientů za rok. Doporučený minimální počet lékařů se
specializovanou způsobilostí je tři na pracoviště.
 klinický radiologický fyzik pro radioterapii (minimálně 2):
minimálně v úvazku, který odpovídá klinickému provozu na daném pracovišti dle Přílohy 1 NRS.
Avšak nepodkročitelný počet klinických radiologických fyziků pro radioterapii je dva, aby se mohli
vzájemně zastoupit při absenci a aby bylo možné adekvátně reagovat na jakoukoliv mimořádnou
situaci na pracovišti.
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odborně způsobilí zdravotničtí pracovníci pro zajištění dozimetrických a fyzikálně‐technických
činností (včetně plánování radioterapie):
Minimální počet pracovníků závisí na radiologickém vybavení pracoviště (počtu přístrojů), počtu
pacientů a složitosti prováděných výkonů. Při stanovení minimálního potřebného počtu
pracovníků vychází pracoviště z Přílohy 1 NRS. Zahrnuje radiologické fyziky a radiologické
asistenty.

 Radiologičtí asistenti:
Lineární urychlovač
3 na 1 směnu na 1 přístroj v úvazku 1,00
Simulátor
2 v úvazku 1,00

54.3. Požadavky na technologie
Pracoviště musí být vybaveno:









výpočetní tomograf (CT) vhodný pro plánování radioterapie s možností převedení obrazů
v elektronické formě do plánovacího systému (pozn. může být využíváno i diagnostické CT
mimo vlastní pracoviště radiační onkologie)
plánovací systém, umožňující trojrozměrnou definici cílových objemů a objemu kritických
orgánů, který je vybavený dostatečnou kapacitou pro archivaci ozařovacích plánů za dobu
životnosti tohoto systému, plánování radioterapie pomocí koplanárních i nekoplanárních
ozařovacích polí, algoritmus pro 3D výpočet distribuce dávky, algoritmus pro inverzní
plánování, výpočet dávkově‐objemových histogramů (DVH),
rentgenový simulátor nebo CT simulátor,
lineární urychlovač s více lamelovým kolimátorem (MLC), s elektronickým portálovým
zobrazovacím systémem nebo kilovoltážním zobrazovacím systémem určeným pro IGRT
pevně spjatým s geometrií léčebného svazku,
záznamový a verifikační systém,
vybavení a měřidla veličin atomové a jaderné fyziky pro absolutní dozimetrii, pro relativní
dozimetrii a pro zajištění radiační ochrany, v rozsahu dle potřeb pracoviště; měřidla a
pomůcky umožňující provádět pravidelné zkoušky,
systém pro dozimetrické ověřování aplikované dávky.

54.4. Požadavky z hlediska nákladové a výkonové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště Radikální radioterapie, je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako
samostatné nákladové středisko Radioterapie.
Výjimky
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55. Pracoviště Radioterapie – Paliativní radioterapie
55.1. Charakteristika pracoviště
Popis:
Pracoviště, které zajišťuje léčbu ke zmírnění určitého symptomu nádorové choroby s výhledem, že
pacient již nemá před sebou dlouhé období života. Volí se metody, které co nejméně pacienta zatíží a
které budou mít co nejmenší akutní vedlejší účinky. Pracoviště, poskytující paliativní radioterapii,
nemusí splňovat požadavky NRS pro radikální RT.
Výkony pracoviště:






Výroba fixačních pomůcek
Provedení plánovacího CT
Zakreslení cílových objemů a rizikových orgánů + plánování zevní radioterapie
Simulace a lokalizace cílového objemu
Aplikace zevní radioterapie

Členění pracoviště:




Plánování zevní radioterapie
Simulátor nebo CT simulátor
Kobaltový ozařovač nebo tzv. malý lineární urychlovač (lineární urychlovač poskytující
fotonové záření o jedné energii)

Režimy provozu:


přetržitý

55.2. Personální požadavky
Obecné:
Personální požadavky se řídí Národními radiologickými standardy
 lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru radiační onkologie:
minimálně jeden lékař na 200 nových pacientů za rok. Pokud na pracovišti probíhá pregraduální
nebo postgraduální výuka, potom minimálně jeden lékař se specializovanou způsobilostí je
doporučen na 125 nových pacientů za rok. Doporučený minimální počet lékařů se
specializovanou způsobilostí je tři na pracoviště.
 klinický radiologický fyzik pro radioterapii:
minimálně v úvazku, který odpovídá klinickému provozu na daném pracovišti dle Přílohy 1 NRS.
Musí být zajištěna zástupnost při absenci.


odborně způsobilí zdravotničtí pracovníci pro zajištění dozimetrických a fyzikálně‐technických
činností (včetně plánování radioterapie):
Minimální počet pracovníků závisí na radiologickém vybavení pracoviště (počtu přístrojů), počtu
pacientů a složitosti prováděných výkonů. Při stanovení minimálního potřebného počtu
pracovníků vychází pracoviště z Přílohy 1 NRS. Zahrnuje radiologické fyziky a radiologické
asistenty.
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 Radiologičtí asistenti:
Lineární urychlovač
3 na 1 směnu na 1 přístroj v úvazku 1,00
Kobaltový ozařovač
2 na 1 směnu na 1 přístroj v úvazku 1,00
Simulátor
2 v úvazku 1,00

55.3. Požadavky na technologie
Pracoviště musí být vybaveno:







výpočetní tomograf (CT) vhodný pro plánování radioterapie s možností převedení obrazů
v elektronické formě do plánovacího systému (pozn. může být využíváno i diagnostické CT
mimo vlastní pracoviště radiační onkologie)
2D nebo 3D plánovací systém
rentgenový simulátor nebo CT simulátor,
kobaltový ozařovač nebo lineární urychlovač,
záznamový a verifikační systém,
vybavení a měřidla veličin atomové a jaderné fyziky pro absolutní dozimetrii, pro relativní
dozimetrii a pro zajištění radiační ochrany, v rozsahu dle potřeb pracoviště; měřidla a
pomůcky umožňující provádět pravidelné zkoušky,

55.4. Požadavky z hlediska nákladové a výkonové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště Paliativní radioterapie, je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako
samostatné nákladové středisko Radioterapie.
Výjimky
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56. Pracoviště Radioterapie – Brachyradioterapie
56.1. Charakteristika pracoviště
Popis:
Pracoviště, které k léčbě využívá brachyradioterapii. Pod pojem brachyradioterapie se zařazuje
skupina ozařovacích technik používaných k léčbě maligních nádorů, případně i jiných patologických
změn, při kterých se uzavřený radionuklidový zářič (URZ) zavádí přímo do nádoru či do místa, které se
má léčit, nebo do jeho bezprostřední blízkosti. Pracoviště musí splňovat požadavky Národních
radiologických standardů pro brachyradioterapii.
Výkony pracoviště:





Zavedení aplikátoru/ů brachyradioterapie. Typ aplikátoru/ů se liší podle typu brachyterapie.
Některé aplikátory je nutné zavádět v celkové nebo svodné anestezii.
Lokalizace cílového objemu
Zakreslení cílových objemů a rizikových orgánů + plánování brachyradioterapie
Aplikace brachyradioterapie

Součást pracoviště:





Aplikační sál splňující hygienické podmínky pro provádění malých výkonů se zázemím pro
mytí lékařů, mytí nástrojů a pro uskladnění aplikátorů, instrumentaria, obvazového materiálu
a prádla.
Ozařovna (může být součástí aplikačního sálu), musí dostatečně stíněna pro maximální
aktivitu nestíněného zdroje ionizujícího záření v pracovní poloze
Ovladovna navazující na ozařovnu, nutné minimálně vizuální sledování pacienta.
Plánovací místnost

Režimy provozu:


Přetržitý

56.2. Personální požadavky
Obecné:
Personální požadavky se řídí Národními radiologickými standardy
 lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru radiační onkologie:
Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru radiační onkologie: minimálně 2 lékaři s praktickou
zkušeností v brachyradioterapii získanou pod vedením zkušeného lékaře na akreditovaném
pracovišti.
 klinický radiologický fyzik pro radioterapii:
minimálně v úvazku, který odpovídá klinickému provozu na daném pracovišti dle Přílohy 1 NRS,
přičemž minimálně dva kliničtí radiologičtí fyzici pro radioterapii musí být zaměstnáni na
pracovišti v plném úvazku tak, aby se vzájemně zastupovali při absenci a aby bylo možné
adekvátně reagovat na jakoukoliv mimořádnou situaci na pracovišti.

Radiologičtí asistenti (minimálně 1)

minimálně dvě NLP
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56.3. Požadavky na technologie
Pracoviště musí být vybaveno:











Dálkově řízený automatický přístroj pro afterloading s URZ.
Rtg přístroj pro lokalizaci aplikátorů ‐ pojízdný rentgen s TV monitorem a kamerou nebo
simulátor, případně přístup na CT a MR.
Vyvolávací automat (pokud se nepoužívá přímý přenos dat nebo digitalizace).
Plánovací systém se zařízením pro zadávání dat o aplikaci.
TV okruh a dorozumívací zařízení mezi ozařovnou a ovladovnou.
Vybavení a měřidla veličin atomové a jaderné fyziky pro absolutní dozimetrii, pro relativní
dozimetrii a pro zajištění radiační ochrany, v rozsahu dle potřeb pracoviště; měřidla a
pomůcky umožňující provádět pravidelné zkoušky,
Nezávislý monitor záření v ozařovně pro kontrolu zdroje ionizujícího záření v pracovní poloze
(mimo stínící kontejner).
Pohotovostní kontejner a nářadí pro případnou manipulaci s URZ při havárii.
Anesteziologický přístroj.

56.4. Požadavky z hlediska nákladové a výkonové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště Brachyradioterapie, je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako samostatné
nákladové středisko Radioterapie.
Výjimky
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57. Pracoviště Radioterapie – Kilovoltážní terapie
57.1. Charakteristika pracoviště
Pracoviště, které zajišťuje nádorovou i nenádorovou terapii, kdy zdrojem záření je terapeutický
rentgenový přístroj pro povrchovou kilovoltážní terapii. Alternativou pro nenádorovou radioterapii je
isotopový ozařovač se zdrojem záření 137 Cs. Nádorová kilovoltážní radioterapie zahrnuje léčbu
některých povrchově uložených nádorů, např. kožních bazocelulárních a spinocelulárních karcinomů,
dále paliativní RT metastáz uložených povrchově (například v mízních uzlinách) nebo kostech.
Nenádorová radioterapie zahrnuje většinou degenerativní choroby, u kterých je efektivní analgetické
a protizánětlivé ozařování, případně některá chronická kožní onemocnění.
Výkony pracoviště:



Plánování povrchové kilovoltážní terapie
Aplikace povrchové kilovoltážní terapie

Režimy provozu:


přetržitý

57.2. Personální požadavky
Personální požadavky se řídí Národními radiologickými standardy
 lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru radiační onkologie:
minimálně jeden lékař na jeden ozařovač při jednosměnném provozu.
 klinický radiologický fyzik pro radioterapii:
minimálně v úvazku, který odpovídá klinickému provozu na daném pracovišti dle Přílohy 1 NRS.
Musí být zajištěna zástupnost při absenci.


Radiologičtí asistenti (minimálně 1)

57.3. Požadavky na technologie
Pracoviště musí být vybaveno:



Terapeutický rentgenový přístroj pro povrchovou kilovoltážní terapii nebo isotopový
ozařovač se zdrojem záření 137 Cs
vybavení a měřidla veličin atomové a jaderné fyziky pro absolutní dozimetrii, pro relativní
dozimetrii a pro zajištění radiační ochrany, v rozsahu dle potřeb pracoviště; měřidla a
pomůcky umožňující provádět pravidelné zkoušky,

57.4. Požadavky z hlediska nákladové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště Kilovoltážní terapie, je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako samostatné
nákladové středisko Radioterapie.
Výjimky
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58. Pracoviště Laboratoř ‐ Klinické biochemie
58.1. Charakteristika pracoviště
Popis:
Pracoviště provádějící laboratorní výkony v odbornosti klinická biochemie. Laboratorní část je
rozdělena na specializované úseky pod vedením jednotlivých vedoucích odborníků ‐ vedoucí úseku
splňují patřičné kvalifikační požadavky (atestace, registrace).
Výkony pracoviště:
Pracoviště vykazuje laboratorní výkony v odbornosti 801 – klinická biochemie.
Členění pracoviště:









Úsek rutinních analýz
Úsek základních močových analýz, POCT a LIS
Úsek speciálních analýz
Úsek klinické a forenzní toxikologie
Úsek klinické farmakologie
Úsek molekulární biologie
Úsek RIA (radioimonoanalýz) a imunoanalýz
Ambulantní úsek

Režimy provozu:



Nepřetržitý 24/7
Přetržitý

58.2. Personální požadavky
Personální zabezpečení diagnostické a léčebné péče dle požadavků NASKL .

58.3. Požadavky na technologie








Úsek rutinních analýz:
Preanalyticlá linka, automatické analyzátory s dostatečnou kapacitou pro statimovou a
rutinní laboratoř, včetně ISE jednotek a imunochemických jednotek, POCT analyzátory,
úpravna vody, ÚPS k jednotlivým analyzátorům
Úsek základních močových analýz, POCT a LIS:
2 automatické analyzátory na stanovení močí chemicky + sediment, systém HPLC na
stanovení glykovaného hemoglobinu, systém pro analýzu spermatu, a hmotnostní
spektrometr na stanovení dechových testů včetně UPS k jednotlivým přístrojům
Úsek speciálních analýz:
Imunochemické analyzátory na stanovení hormonů a vitamínů, systém HPLC , kapilární
systémy pro elektroforetické stanovení, UPS
Úsek klinické a forenzní toxikologie:
Imunochemický analyzátor, systém GC/MS, LC/MS a HPLC, UPS
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Úsek klinické farmakologie:
Imunochemické analyzátory, systém HPLC, GC, GC/MS, UPS
Úsek molekulární biologie:
Cykléry pro standardní PCR, cykléry pro real‐ time PCR, 2 sekvenátory, fotodokumentační
systém, UPS
Úsek RIA a imunoanalýz:
Imunochemický analyzátor, analyzátory pro screening vrozených vývojových vad a stanovení
tumorových markerů

58.4. Požadavky z hlediska nákladové a výkonové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště Klinická biochemie nebo variantě pracoviště sdružených laboratorních oborů, je nutné
toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako samostatné nákladové středisko.
Výjimky
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59. Pracoviště Laboratoř ‐ Lékařská mikrobiologie
59.1. Charakteristika pracoviště
Popis:
Pracoviště provádějící diagnostické, konzultační a případně konziliární výkony v oboru Lékařská
mikrobiologie. Obor je členěn na speciální části (bakteriologie, virologie, mykologie a parazitologie),
má složky sledující dispozici či odpověď makroorganismu na působení infikujícího mikroorganismu
(serologie, imunologie, genetika). Laboratoř poskytuje epidemiologické podklady pro surveillance
infekčních onemocnění, včetně kontroly rezistence k antibiotikům a sledování nozokomiálních
infekcí.
Výkony pracoviště:
Základní jednotkou vyšetřovacího postupu v lékařské mikrobiologii je vyšetření. Vyšetření je
komplexní diagnostický úkon založený na metodách (dílčí pracovní operace prováděná v rámci
komplexního vyšetření) a pracovních postupech (PP) vztažených k příslušnému typu biologického
materiálu a ke klinické diagnóze ošetřujícího lékaře. Součástí vyšetření je diferenciální diagnostika
klinického mikrobiologa, která je uzavřená interpretací nálezu uvedeného na výsledkovém listu. Z
povahy správné laboratorní práce nelze požadovat provedení jedné metody namísto vyšetření nebo
nelze požadovat jenom část komplexního vyšetření.
Klinicko‐mikrobiologická laboratorní diagnostika infekčních onemocnění








Mikroskopie, kultivace a izolace kmenů aerobní, mikroaerofilní a anaerobní metodou
Průkaz DNA/RNA mikroorganismu v klinickém materiálu
Identifikace kmenů
Stanovení citlivosti k antibiotickým preparátům kvalitativní a kvantitativní metodou
Průkaz antigenů v primárních vzorcích
Stanovení protilátek v séru a dalších tělních tekutin (likvor)
Vyšetření hemokultur

Klinicko‐mikrobiologická konzultační činnost včetně antibiotické léčby a profylaxe
Služby antibiotického střediska
Služby v oblasti kontroly a prevence nozokomiálních infekcí
Členění pracoviště:
Úseky členěné obvykle dle odborností:
802 (lékařská mikrobiologie – bakteriologie/laboratoř TBC/ATB středisko),
804 (lékařská parazitologie),
805 (lékařská virologie),
822 (laboratoř lékařské mykologie).
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Režimy provozu:



nepřetržitý provoz 24/7
přetržitý

59.2. Personální požadavky
a) Mikrobiolog se specializovanou způsobilostí v oboru lékařská mikrobiologie (lékař nebo
bioanalytik) s úvazkem minimálně 0,8
b) Další pracovník lékař nebo bioanalytik, alespoň ve specializační přípravě v oboru lékařská
mikrobiologie s úvazkem minimálně 0,8
VŠ – úvazky dohromady činí úvazky, specifikované pod a) a b) minimálně 1,8 a je nezbytná
přítomnost pracovníka specialisty na pracovišti po celou jeho pracovní dobu a to v řádné provozní
době pracoviště. Oba pracovníci musí mít požadovanou kvalifikaci v oboru lékařská mikrobiologie a
uvedený rozsah úvazků i v takzvaných integrovaných laboratořích. Pokud je součástí práce pracoviště
lékařské mikrobiologie konziliární činnost s forenzní odpovědností, musí ji vykonávat lékař se
specializovanou způsobilostí v oboru lékařská mikrobiologie.
Minimální požadavky na personál (1 směna):



VŠ: 1 lékařský mikrobiolog nebo bioanalytik se specializační způsobilosti + licence
NLP: 1 zdravotní laborant se specializovanou způsobilosti v oboru mikrobiologie

Vzdělání:




Atestace v oboru lékařská mikrobiologie
Atestace v oboru mikrobiologie (Odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě
léčivých přípravků)
Atestace v oboru mikrobiologie (specialista Zdravotní laborant pro mikrobiologii)

59.3. Požadavky na technologie
Pracoviště musí být vybaveno:















laminární box
mrazicí box
termostaty
autokláv
mikroskop pro světelnou mikroskopii
zařízení / přístroj pro hemokultivaci
zařízení / přístroj pro anaerobní kultivaci
zařízení / přístroj pro kultivaci ve zvýšené tenzi oxidu uhličitého
zařízení / přístroj pro měření denzity mikrobiálních suspenzí
zařízení / přístroj pro kvantifikaci výsledků vyšetření citlivosti na antibiotika
zařízení / přístroj pro promývání ELISA destiček
zařízení / přístroje pro vyhodnocování ELISA reakcí
centrifugy
mrazicí box 80°C
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59.4. Požadavky z hlediska nákladové a výkonové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště Lékařské mikrobiologie, je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako jedno či
více nákladových středisek.
Výjimky
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60. Pracoviště Laboratoř patologické anatomie
60.1. Charakteristika pracoviště
Popis:
Pracoviště zajišťuje morfologická (cytologická, histologická, příp. další speciální) vyšetření tkání
lidského těla za účelem poskytnutí informací pro prevenci, diagnostiku a adekvátní léčbu chorobných
stavů či pro posouzení zdravotního stavu pacienta.
Výkony pracoviště:






Cytologická vyšetření (gynekocytologie, negynekologická cytologie)
Bioptická vyšetření vč. peroperačních vyšetření
Imunofluorescence
Elektronová mikroskopie
Molekulární patologie

Režimy provozu:



Nepřetržitý provoz 24/7
Přetržitý

60.2. Personální požadavky
Minimální požadavky na personál – biopsie a nekropsie (za rok)





3000 biopsií (nebo 15000 bioptických preparátů) – 1 laborantka
5000 biopsií (nebo 30000 bioptických preparátů) – 1 lékař s 2. atestací (1,0)
1000 peroperačních biopsií – 1 laborantka + 1 lékař s 2. atestací (1,0)
5000 preparátů – 1 laborantka (nebo 10000 preprátů v případě použití barvícího automatu
pro imunohistochemii

Cytologie (za rok):
Negynekologická: 8000 vyšetření – 1 laborantka a 6000 vyšetření (preparátů prohlížených lékařem) –
1 lékař s 2. atestací (1,0)
Gynekologická vč. screeningu za rok:
7500 rodných čísel s vyš. 1x za rok – 1 laborantka (screenerka s kvalifikací) – max. 80 denně (primární
screening), nebo max. 40 denně (druhého čtení) a 1 lékař s 2. Atestací (nejméně 0,33 úvazku na
15000 vyšetření)
Laboratoř molekulární patologie:
Nejméně 1 pracovník s úvazkem nejméně 0,5 : VŠ magisterského stupně s přírodovědným
zaměřením nebo VŠ kvalifikací magisterského stupně se specializovanou způsobilostí v patologické
anatomii.
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Vzdělání:



Atestace laborantů z patologie a histologické techniky
Atestace screenerek z gynekologické cytologie

60.3. Požadavky na technologie
Rozsah vybavení a spektrum činnosti závisí na rozsahu nasmlouvaných výkonů:














Tkáňové procesory (autotechnikony)
Mikrotomy
Technika na barvení preparátů
Laboratorní mikroskopy
Termostaty
Kryostaty
Cytocentrifuga
Automat na kladení krycích skel
Barvící automat
Přístroj na recyklaci roztoků
Fluorescenční mikroskop
Ultramikrotom a elektronový mikroskop
Automat pro imunohistochemické vyšetření




LMP: in situ hybridizace – hybridizér + fluorescenční a světelný mikroskop
techniky PCR – termocykler, real time PCR systém, elektroforetický systém, stolní
centrifuga, minicetrifuga, flow‐box, mikroobjemový UV‐VIS spektrofotometr
termoblok, chlanička, mraznička



60.4. Požadavky z hlediska nákladové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště Laboratoř patologické anatomie, je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako
samostatné nákladové středisko.
Výjimky
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61. Pracoviště Laboratoře alergologie a klinické imunologie
61.1. Charakteristika pracoviště
Popis:

Pracoviště provádí laboratorní diagnostiku v oboru Alergologie a klinická imunologie. Musí
zajistit odpovídající spektrum metod tak, aby dokázalo popsat stav a funkčnost imunitního
systému a poskytnout indikujícímu lékaři odbornou pomoc při interpretaci výsledků a jejich
případném doplnění o další vyšetření. Konkrétní spektrum prováděných laboratorních
vyšetření se odvíjí od zařazení pracoviště do vyšších celků (nemocnic, laboratorních
komplexů). Dle lokálních zvyklostí k laboratoři může patřit ještě pracoviště přípravy
autovakcín.
Výkony pracoviště:









Zastoupení, stav a funkce buněk imunitního systému včetně záchytu abnormalit
s ohledem na hematoonkologické malignity zejména průtokovou cytometrií
Vyšetření stavu humorální imunity stanovením hladin imunoglobulinů včetně podtříd,
stanovením funkce komplementového systému a hladiny cirkulujících imunokomplexů
Diagnostika gamapatií metodami elektroforézy a imunofixace, případně průtokovou
cytometrií
Monitorování a diferenciální diagnostika zánětlivé reakce pomocí stanovení pozitivních i
negativních reaktantů zánětu
Diagnostika stavů okamžité přecitlivělosti stanovením specifických IgE protilátek proti
inhalačním, potravinovým a hmyzím alergenům, stanovením hladiny mediátorů (ECP) a
pomocí funkčních testů (basotest)
Diagnostika autoimunitních onemocnění pomocí stanovení autoprotilátek metodami
nepřímé imunofluorescence, ELISA a imunoblot.
Ověření stavu imunitního systému pomocí stanovení specifických protilátek, případně
specifické buněčné odpovědi proti infekčnímu agens po prodělané infekci nebo vakcinaci

Členění pracoviště:




úsek zabývající se stanovením počtu a funkcí imunitních buněk,
úsek stanovující humorální faktory související s imunitním systémem (protilátky, proteiny,
mediátory)
úsek připravující autovakciny (pokud je součástí pracoviště).

Režimy provozu:



Přetržitý
Přetržitý s příslužbou

61.2. Personální požadavky
Dle požadavků odborné společnosti ČSAKI (Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS
JEP) a dle vyhlášky MZČR 99/2012 Sb.
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Minimální personální zajištění:
Lékař nebo JVŠ: 0,7 úvazku minimálně
NLP: 1 laborantka minimálně

61.3. Požadavky na technologie
Pracoviště musí být vybaveno technikou potřebnou pro provádění nasmlouvaných laboratorních
vyšetření.
V laboratoři oboru alergologie a klinická imunologie jde o





Průtokový cytometr
Fluorescenční mikroskop
Zařízení na provádění elektroforézy a imunofixace nebo kapilární elektroforézy
Analyzátor pracující na imunochemickém principu s odpovídající kapacitou a spektrem vyšetření
a/nebo vybavení pro provádění ELISA technik

61.4. Požadavky z hlediska nákladové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště Alergologie a klinické imunologie je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako
jedno či více nákladových středisek.
Výjimky
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62. Pracoviště Laboratoř lékařské genetiky
62.1. Charakteristika pracoviště
Popis:
Pracoviště zajišťuje vyšetření struktury nebo funkce lidského genomu. Je obvykle členěno na
cytogenetickou a molekulárně genetickou. Zaměřuje se na genetickou diagnostiku onemocnění,
stanovení přenašečství, stanovení predispozice k onemocnění. Využívá cytogenetické, molekulárně‐
cytogenetické a molekulárně‐genetické vyšetřovací metody.
Výkony pracoviště:
Cytogenetická laboratoř:
Karyotyp: hodnocení vrozených a získaných (event. indukovaných) chromozomálních aberací. FISH
s lokus specifickými sondami, M‐FISH, M‐BAND, array CGH,… Provedení analýzy a biologická
interpretace nálezu
Členění pracoviště:
Režimy provozu:


přetržitý

62.2. Personální požadavky
Obecně
Dle požadavků NASKL
Minimální personální zajištění:
1 JOP VŠ
Cytogenetická laboratoř:



přístrojové vybavení ke kultivaci buněk (sterilní box, termostat,…),
přístrojové vybavení k analýze (mikroskop + fluorescenční mikroskop, software pro analýzu
obrazu)

62.3. Požadavky z hlediska nákladové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště Lékařské genetiky, je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako samostatné
nákladové středisko.
Výjimky
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63. Pracoviště Laboratoř – klinická hematologie
63.1. Charakteristika pracoviště
Popis:
Jedná se o pracoviště provádějící rutinní a specializované laboratorní výkony odbornosti 818 a výkony
sdílené s jinými odbornostmi.
Výkony pracoviště:








Rutinní morfologie:
o Vyšetření krevního obrazu, diferenciálního počtu leukocytů, retikulocytů, erytroblastů.
Speciální morfologie:
o Vyšetření cytologie kostní dřeně, cytochemické metody
o Vyšetření hemoglobinopatií a talasemií (ELFO Hb, kvant. stanovení HbA2, kvant. a kvalit.
stanovení HbF apod.)
o Vyšetření hemolytických anémií (osmotická rezistence RBC, autohemolýza apod.)
Rutinní koagulace:
o Vyšetření (APTT, PT, TT, RT, D‐dimerů, AT, FBG apod.)
Speciální koagulace:
o Vyšetření aktivity plazmatických koag. faktorů, kvant. a kvalit. stanovení markerů
fibrinolýzy apod.
o Vyšetření molekulárních markerů aktivace hemostázy
Primární hemostáza:
o Vyšetření funkce a fyziologie krevní destičky

Režimy provozu:




Nepřetržitý provoz 24/7
Přetržitý provoz
Přetržitý provoz s příslužbou

63.2. Personální požadavky
Dle požadavků NASKL
Minimální požadavky na personální zajištění:




1 lékař: hematolog se specializovanou způsobilostí v odbornosti 202/222
1 VŠ nelékař: magisterské studium se specializovanou způsobilostí v odbornosti 818
NLP: 1 zdravotní laborant se specializovanou způsobilostí v odbornosti 818

63.3. Požadavky na technologie
Pracoviště musí být vybaveno:
 automatickým analyzátorem krevních buněk, automatickým nebo poloautomatickým
koagulačním analyzátorem, binokulárním mikroskopem, stolní centrifugou
 další přístrojové vybavení dle povahy a spektra prováděných vyšetření
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63.4. Požadavky z hlediska nákladové a výkonové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště Laboratoř klinické hematologie, je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako
samostatné nákladové středisko.
Výjimky
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64. Pracoviště Laboratoř ‐ Transfúzní oddělení
64.1. Charakteristika pracoviště
Popis:
Pracoviště, které zajišťuje výrobu, skladování a distribuci/výdeji transfuzních přípravků, provádí
imunohematologická vyšetření a léčebné výkony.
Výkony pracoviště:



Laboratorní činnosti
Léčebné výkony

Členění pracoviště:


Laboratorní činnosti
o Provádí výkony odbornosti 222 a výkony dalších odborností povolené ke sdílení
(např. výkony odb. 813, 816, 801 atd.)
o Dva typy pracoviště – a) provádějící základní diagnostiku (pouze základní krevní
skupiny, screening protilátek, test kompatibility a přímý Coombsův test), b)
provádějící kompletní diagnostiku odbornosti 222 (obvykle fakultní a krajská
pracoviště) +c) ÚHKT Praha – referenční imunohematologická (IH) laboratoř ‐ řeší
superspecializovanou IH diagnostiku (odb. 222)



Léčebné výkony
o Léčebné aferézy (obvykle fakultní a krajská transfuziologická pracoviště)

Režimy provozu:




Nepřetržitý 24/7
Přetržitý
Přetržitý s příslužbou

64.2. Personální požadavky
Laboratorní činnosti dle požadavků NASKL
Léčebné výkony – dle vyhlášky MZ ČR 99/2012 Sb.
Vzdělání:





Pro výrobní část: kvalifikované osoby (viz §65 zák. o léčivech)
Laboratorní část
o Lékaři: Atestace hematologie a transfuzní lékařství
o VŠ nelékaři: Spec. způsobilost (atestace) hematologie a transfuzní služba
o Laboranti: PSS hematologie a transfuziologie
Léčebné výkony
o Lékař: Atestace hematologie a transfuzní lékařství
o Sestra se spec. způsobilostí

64.3. Požadavky na technologie
Pracoviště musí být vybaveno:
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Výrobní část ‐ odběrové váhy, separátory, velkoobjemové centrifugy, lisy, hematologický
analyzátor, imunohematologický analyzátor, analyzátor infekčních markerů, ozařovač
transfuzních přípravků, výpočetní systém, prostředky na přepravu krve z odběrových center,
chladničky, mrazničky, šokové zmrazovače, mrazící komory atd.
Laboratorní část – centrifugy, imunohematologický diagnostický systém pro manuální,
poloautomatické nebo automatické zpracování (ne pouze zkumavkové testy)
Léčebné výkony – separátor

64.4. Požadavky z hlediska nákladové a výkonové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště Laboratoř Transfúzní oddělení, je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako
samostatné nákladové středisko.
Výjimky
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65. Pracoviště Sdružených laboratorních metod
65.1. Charakteristika pracoviště
Popis:
Pracoviště sdružuje dvě nebo více laboratorních pracovišť do společného organizačního celku. Toto
sdružování má dva typické modely:
a) ve velkých ZZ je obvykle vyvoláno organizačními důvody a může být koncipováno specificky
podle potřeb ZZ. Typickým je sdružení oborů klinická biochemie, klinická imunologie, klinické
farmakologie, laboratoř nukleární medicíny (RIA laboratoř). V některých případech je součástí
sdruženého pracoviště i laboratoř klinické a forensní toxikologie, případně klinické hematologie.
Zásadní podmínkou sdruženého pracoviště je skutečnost, že výkony pracoviště, režimy provozu,
personální požadavky a požadavky na technologie jsou vždy dány „součtem“ požadavků“ všech
pracovišť do tohoto celku začleněných; obvyklé je sdílení přístrojového a prostorového vybavení.
Sdružené pracoviště musí zajišťovat všechny podmínky pro rozvoj všech začleněných oborů.
Název takového sdruženého pracoviště není celostátně ujednocen; jde například o Pracoviště
sdružených laboratorních oborů a podobně.
b) v malých ZZ či ZZ ambulantního typu jde nejčastěji o pracoviště klinické biochemie, které
zajišťuje i základní (nezbytná) vyšetření z oborů klinické imunologie, klinické hematologie, případně
dalších.
Do sdruženého pracoviště v současnosti nepatří
 Pracoviště patologické anatomie
 Pracoviště lékařské mikrobiologie (existují výjimky i se začleněním tohoto oboru)
 Transfusní oddělení
Výkony pracoviště:
Pracoviště vykazuje laboratorní výkony ve sdružených odbornostech a dle lokální situace i
ambulantní výkony v odbornostech dle zaměření a kvalifikace pracovníků (klinická biochemie, klinická
imunologie, endokrinologie, osteologie, vnitřní lékařství)
Členění pracoviště:


Pracoviště se vnitřně člení podle začleněných odborností, má však obvykle společný úsek
manažera kvality

Režimy provozu:





Provoz kliniky zajišťuje úsek vedoucí laborantky, vedoucí technického provozu a sekretariát.
V lůžkovém zdravotnickém zařízení s „akutními lůžky“ úsek rutinní, zajišťující provoz
statimové laboratoře, pracuje v nepřetržitém provozu, ostatní úseky včetně ambulancí
v jednosměrném provozu
V nelůžkovém zdravotnickém zařízení má pracoviště obvykle jednosměnný provoz
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65.2. Personální požadavky
Personální zabezpečení diagnostické a léčebné péče je dáno požadavky akreditačních orgánů a
Vyhláškou MZ v souladu s požadavky začleněných odborností.

65.3. Požadavky na technologie
Jsou dány součtem požadavků jednotlivých začleněných pracovišť, výhodou je možnost sdílení
technologií a vyšší úroveň automatisace rutinního provozu.

65.4. Požadavky z hlediska nákladové a výkonové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště Sdružených laboratorních oborů, je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako
samostatné nákladové středisko.
Výjimky
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66. Pracoviště Anesteziologie
66.1. Charakteristika pracoviště
Popis:
Jedná se o pracoviště poskytující komplexní anesteziologickou péči u pacientů podstupujících
diagnostické a terapeutické výkony.
Výkony pracoviště:









Celková anestézie
Regionální anestézie
o Blokády periferních nervů
o Blokády nervových pletení
o Neuroaxiální perispinální techniky
Monitorovaná anesteziologická péče
Anesteziologický dohled
Sedace při vědomí prováděná anesteziologem
Předanestetické vyšetření
Dospávací (zotavovací) jednotka

Pozn.: Pod tento typ pracoviště nepatří ambulance pro léčbu bolesti.
Členění pracoviště:



Anesteziologické pracoviště
Dospávací jednotka

Režimy provozu:



Nepřetržitý provoz 24/7
Přetržitý

66.2. Personální požadavky
Anesteziologické pracoviště
Obecné:
Na pracovišti je oprávněn pracovat anesteziologický tým ve složení: anesteziolog se specializovanou
způsobilostí a sestra pro intenzivní péči (ARIP) bez dohledu. Dle velikosti a charakteru pracoviště
poměr lékař se SZ a lékař bez SZ 1:2 až 1:3.
Minimální požadavky na personál jedné směny:



Lékař: lékař se specializovanou způsobilostí v oboru Anesteziologie a intenzivní péče
NLP: sestra pro intenzivní péči (ARIP) bez dohledu

Dospávací jednotka
Obecné:
Na pracovišti je trvale přítomna sestra (1 na 4 lůžka), lékař trvale dostupný.
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Minimální požadavky na personál jedné směny:



Lékař: lékař se specializovanou způsobilostí v oboru Anesteziologie a intenzivní péče
NLP: sestra pro intenzivní péči (ARIP) bez dohledu

Vzdělání:
Atestace Anesteziologie a intenzivní medicína

66.3. Požadavky na technologie
Anesteziologické pracoviště musí být vybaveno:
 anesteziologickým přístrojem (v konfiguraci dle věkové struktury pacientů)
 anesteziologickým monitorem životních funkcí (v konfiguraci dle spektra výkonů a věkového
spektra pacientů)
 zdrojem medicinálních plynů
 zdrojem vakua
 dostupným defibrilátorem s možností kardiostimulace
 dostupná technologie pro udržování tělesné teploty
 dostupná technologie pro rekuperaci krve
 dostupné pomůcky pro alternativní zajištění dýchacích cest
Dospávací jednotka musí být vybavena v prostoru určeném pro dospávání:
 polohovacím lůžkem (12 m2 na jedno lůžko)
 základním monitorem životních funkcí

66.4. Požadavky z hlediska nákladové a výkonové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště Anesteziologie, je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako samostatné
nákladové středisko.
Výjimky
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67. Pracoviště Dialýza
67.1. Charakteristika pracoviště
Popis:
Pracoviště se zaměřuje na léčebné postupy spočívající v eliminaci látek z organismu dialýzou
a odvozenými metodami. Ty jsou určeny zejména (avšak nikoliv výlučně) pro léčbu selhání ledvin.
Kromě eliminačních metod zajišťuje dialyzační pracoviště i mnohé další úkony v rámci péče o
pacienty s onemocněním a selháním ledvin.
Výkony pracoviště:
Výkony lze dělit na:




mimotělní eliminační metody
o Akutní dialýza
o Chronická hemodialýza
o Ostatní
peritoneální dialýzu.

Poznámka: samostatnou podskupinu tvoří ještě tzv. „Kontinuální eliminační metody“, kam patří:
o
o

výkon 18540 – CAVH – kontinuální arteriovenózní hemofiltrace
výkon 78813 – CVVH – kontinuální venovenózní hemofiltrace

Tyto dva výkony jsou prováděny VŽDY na JIP a obvykle nejsou v gesci dialyzačních středisek. Proto
tyto dva výkony nejsou zahrnuty do dalšího textu (stejně jako výkon 22363, odbornost 222)
Režimy provozu:



Nepřetržitý 24/7
Přetržitý

67.2. Personální požadavky
Obecné:
Lékaři
Na pracovišti pracuje lékař – nefrolog se specializovanou způsobností pro obor nefrologie, pod
dohledem pracují lékaři v zácviku. Počet plně kvalifikovaných lékařů musí respektovat velikost
pracoviště a počet prováděných výkonů. Minimální vybavení:




akutní dialýza: přítomnost plně kvalifikovaného lékaře nepřetržitě (7/24), jeden lékař na
maximálně čtyři souběžně léčené pacienty
chronická dialýza: přítomnost alespoň jednoho plně kvalifikovaného lékaře v průběhu všech
dialyzačních směn; jeden lékař (fyzická osoba) maximálně na 12 chronických výkonů
probíhajících současně
ostatní eliminační metody: není potřeba samostatné personální zajištění, pokud není
vyčerpána personální kapacita (A) + (B); jinak jeden lékař na šest současně probíhajících
výkonů (výjimkou je plazmaferéza, která je náročnějším)
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Pokud má pracoviště vyšší počet lůžek, počet personálu se úměrně zvyšuje
Pokud má pracoviště nižší počet lůžek, počet personálu se nesnižuje
Nelékařský personál (zdravotní sestry):





akutní dialýza: jedna sestra maximálně na dva souběžně dialyzované pacienty
chronická dialýza: jedna sestra na 4 pacienty na pracovišti vyššího typu, jedna sestra na pět
pacientů na pracovištích poskytujících chronickou dialýzu ve směnném provozu
ostatní metody: jedna sestra na 4 výkony ve směně (výjimka: plazmaferéza)
peritoneální dialýza: 1 sestra na 20 pacientů v peritoneálním dialyzačním programu; přitom
na středisku s nižším počtem pacientů musí být 1 vysoce specializovaná sestra v celém
úvazku (s možností i jiného pracovního vytížení při menším počtu pacientů)

Ostatní personál


1 biomedicínský či klinický inženýr na každém pracovišti vyššího typu

67.3. Požadavky na technologie



Kompletní vybavení hemodialyzačního pracoviště dle vyhlášky
Minimální požadavky jsou: úpravna vody; centrální rozvod vody i centrální rozvod kyslíku;
dialyzační přístroje a rezervní dialyzační přístroje; dialyzační křesla; kardiomonitory; bed‐side
laboratorní metody – minimálně Na, K, Ca++, glukometr; aktivovaný srážecí čas); EKG přístroj,
modul Body Composition Monitor.

67.4. Požadavky z hlediska nákladové a výkonové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště Dialýza, je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako samostatné nákladové
středisko.
Výjimky

Metodika oceňování hospitalizačního případu pro rok 2016 v1.0

204

68. Pracoviště Patologické anatomie
68.1. Charakteristika pracoviště
Popis:
Pracoviště zajišťuje patologicko anatomické pitvy.
Výkony pracoviště:


Patologicko anatomické pitvy

Režimy provozu:



nepřetržitý provoz 24/7
přetržitý

68.2. Personální požadavky
Minimální požadavky na personál – biopsie a nekropsie (za rok)



600 pitev – 1 laborantka (úvazek 1,0)
300 pitev – 1 lékař s 1. atestací (úv .1,0 nebo 1 lékař bez průběžné zkoušky úv. 0,8) + 1 lékař
s atestací (0,2)

Vzdělání:


Atestace z patologické anatomie

68.3. Požadavky na technologie
Rozsah vybavení a spektrum činnosti závisí na rozsahu nasmlouvaných výkonů:




pitevní stoly a nástroje používané u pitvy
přikrajovací stoly s odsáváním
termoblok, chladnička, mraznička

68.4. Požadavky z hlediska nákladové a výkonové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště Patologické anatomie, je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako
samostatné nákladové středisko.
Výjimky
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69. Pracoviště Soudní lékařství
69.1. Charakteristika pracoviště
Popis:
Pracoviště zajišťuje kompletní soudnělékařský servis pro daný region. Provádí zdravotní pitvy osob
zemřelých náhlou a nečekanou smrtí mimo zdravotnická zařízení, pitvy osob ve věci podezření na
nesprávný postup při výkonu zdravotnických služeb, osob zemřelých ve zdravotnických zařízeních,
pokud jejich hospitalizace byla indikována z důvodu vnějšího násilí (např. úmrtí po dopravních
nehodách či jiných úrazech, intoxikacích, sebevraždách, v souvislosti s napadením druhou osobou)
nebo pokud k jejich úmrtí ve zdravotnickém zařízení došlo náhle a nečekaně a osob zemřelých ve
vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody (dle dikce zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách).
Na pracovišti jsou prováděny soudní pitvy dle §§ 115 a 105 trestního řádu, nařízené orgány činnými
v trestním řízení, pokud smrt poškozené osoby byla nebo mohla být způsobena trestným činem
(např. vraždy, dopravní úrazy, újmy na zdraví s následkem smrti, nejasné okolnosti úmrtí atp.). Lékaři
pracoviště zajišťují odbornou a znaleckou činnost pro Policii ČR a ostatní orgány činné v trestním
řízení (soudy, státní zastupitelství, Generální inspekce bezpečnostních sborů).
Pracoviště provádí odběry biologického materiálu při pitvě a jejich vyšetření na přítomnost alkoholu
a jiných toxických, omamných nebo psychotropních látek, příp. má tato zajištěna v laboratoři klinické
biochemie v rámci nemocnice. Pracoviště zároveň zajišťuje identifikační úkony a imunoserologická
vyšetření (např. určení druhové příslušnosti, stanovení krevní skupiny apod.).
Výkony pracoviště:






Zdravotní pitva
Soudní pitva
Nekroptická vyšetření (tkáně odebrané při pitvě)
Imunoserologická vyšetření (biologický materiál odebraný při pitvě)
Toxikologická vyšetření

Členění pracoviště:





Pitevní (thanatologický) úsek
Laboratorní úsek:
1. Radiologická laboratoř
2. Fotografická laboratoř
3. Imunoserologická laboratoř
4. Histologická laboratoř
5. Toxikologická laboratoř
Administrativní úsek

Režimy provozu:


1 směna
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69.2. Personální požadavky
Dle doporučení České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP.
Minimální požadavky na personál:
3 lékaři, z toho dva atestovaní, jedna histologická laborantka, jedna sérologická laborantka, dva
pitevní laboranti, dvě dokumentaristky – sekretářky.
Vzdělání:



Atestace ze soudního lékařství
Znalec z oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství

69.3. Požadavky na technologie
Pracoviště musí být vybaveno:




Pitevní trakt: filtr‐ hygienická smyčka, dva pitevní stoly, čtyři vozíky pro transport zemřelých,
jedna váha pro dospělé zemřelé, jedna váha pro kojence, dvě soupravy pitevních nástrojů.
Administrativní úsek: pracovny lékařů, příjmová kancelář, prostor pro archivaci pitevních
protokolů
Laboratorní usek: autotechnikon, termostat, mikrotom, digestoř, centrifuga, příslušenství
k přípravě serologického a histologického materiálu, skladovací prostory pro archivaci
histologických preparátů, tři optické mikroskopy, digitální zrcadlovka pro dokumentaci
nálezů, rentgenový přístroj, analyzátor pro toxikolocká vyšetření (LCMS, GCMS)

69.4. Požadavky z hlediska nákladové a výkonové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště Soudního lékařství, je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako samostatné
nákladové středisko.
Výjimky
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70. Jednodenní péče
70.1. Charakteristika pracoviště
Popis:
Pracoviště jednodenní péče poskytuje zdravotní péči u těch pacientů, jejichž zdravotní stav
nevyžaduje péči ústavní a provedení zdravotního výkonu umožňuje propuštění do 24 hodin. Zpravidla
je na pracovišti smluvně sjednána odbornost „J“.
Součástí pracoviště je operační sál, kde se provádí operace chirurgické, ortopedické, gynekologické a
výkony plastické chirurgie.
Na operační sál navazuje dospávací pokoj vybavenými monitorovací technikou.
Výkony pracoviště:
Pro jednodenní péči jsou vhodní pacienti s těmito onemocněními a diagnozami:
 Kýla tříselná a pupeční, ventrální kýla, kýla v jizvě
 Varixy a varikozní komplexy‐ včetně využití moderních metod RFITT, UZ
 Odstranění rozsáhlejších kožních lezí – zhoubných i nezhoubných
 Nezhoubná a zhoubná onemocnění prsní žlázy‐ včetně využití detekce sentinelové uzliny
Gangliom
 Benigní urologická onemocnění‐ hydrokela, phimosa, phrenulum breve
 Dekomprese karpálního kanálu
Benigní onemocnění v oblasti konečníku (hemeroidy, řitní trhliny atd.)
 Arthroskopie kolene, hlezna, ramene
Ortopedické řešení deformit a poúrazových stavů
 PRT ‐ periradikulární terapie při léčbě bolestí páteře a další metody (?)
 laparoskopické operace žlučníku, appendixu, adhesiolýza
 Přerušení těhotenství v I. a II. trimestru
 Nezánětlivá onemocnění adnex, vulvy, pochvy a dělohy
 Myomy děložní
 Endometrióza
 Srůsty pánevní pobřišnice
 Sterilizace
 Výhřez ženských pohlavních orgánů
Členění pracoviště:


žádné

Režimy provozu:


Přetržitý.

70.2. Personální požadavky
Dle Vyhlášky o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb č. 99/2012 Sb.
v příloze č. 2. Požadavky na personální zabezpečení jednodenní péče.

Metodika oceňování hospitalizačního případu pro rok 2016 v1.0

208

70.3. Požadavky na technologie
Dle Vyhlášky o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a
kontaktních pracovišť domácí péče č. 92/2012 Sb. Příloha č. 3 Požadavky na technické a věcné
vybavení zdravotnických zařízení jednodenní péče.

70.4. Požadavky z hlediska nákladové a výkonové alokace
Obecné
Pokud zdravotnické zařízení má pracoviště, které charakteristikou a výkonově odpovídá popisu
pracoviště Jednodenní péče, je nutné toto pracoviště vyčlenit v primární evidenci jako samostatné
nákladové středisko.
Výjimky
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