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Reimbursement Decree and DRG mechanism and their influence on acute in-patient 

care 

Abstract 

The thesis focuses on Czech reimbursement mechanisms and their influence on volume of healthcare 

provided. The main Czech reimbursement legal documents are presented and formalized and their 

influence on volume of provided care tested. The thesis also offers a discussion of possible 

ineffectiveness which may be caused by the reimbursement decree for 2012. 
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Úhradová vyhláška a DRG mechanismus a jejich vliv na akutní lůžkovou péči  

 

Abstrakt 

Práce je zaměřena na české mechanismy úhrad zdravotní péče a jejich vliv na objem poskytované 

péče. V rámci práce jsou představeny základní předpisy, kterými se řídí úhrada zdravotní péče a 

následně formalizovány a je testován jejich vliv na objem poskytnuté péče. Práce rovněž obsahuje 

diskusi možných neefektivit způsobených úhradovou vyhláškou pro rok 2012. 
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1. Úvod 

České zdravotnictví v posledních letech prochází zásadními změnami souvisejícími s reformní 

aktivitou vlády. Zatímco většina těchto změn je poměrně široce diskutována v médiích a často je 

předmětem sporů, změna systému úhradových mechanismů zůstává stranou pozornosti. 

Přinejmenším v oblasti akutní lůžkové péče se přitom jedná o zcela zásadní změnu, která může mít 

dalekosáhlé důsledky co do ekonomických incentivů poskytovatelů, ale i dalších aktérů ve 

zdravotnictví. Částečný přechod na úhradu formou případového paušálu (Diagnostic-related groups 

neboli DRG) byl již proveden v mnoha západních zemích, přičemž jako hlavní cíl byla deklarována 

snaha o vyšší efektivitu poskytovaných služeb. V ČR ovšem došlo k poměrně unikátnímu vývoji, kdy 

bylo DRG nejdříve do úhradových mechanismů zakomponováno, v roce 2011 opuštěno a o rok 

později znovu zavedeno. 

Tato práce, orientovaná na zhodnocení reálných úhradových mechanismů v českém zdravotnictví si 

klade za cíl tyto změny popsat, a pomocí výkonových dat z jednotlivých let odhadnout dopady, které 

tyto změny vyvolaly zejména v oblasti celkového objemu poskytované péče. V souladu s cílem práce 

je za nejklíčovější literaturu proto nutno považovat právní předpisy související s úhradou, zejména 

pak Vyhlášku o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního 

pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního 

pojištění (dále jen úhradová vyhláška), která každý rok určuje platební mechanismy pro případ 

nedohody zdravotní pojišťovny a poskytovatele zdravotní péče, dále pak Seznam zdravotních výkonů 

s bodovými hodnotami (Dále jen Seznam výkonů) a konečně Zákon o zdravotním pojištění 48/1997 

Sb., který upravuje způsob užití obou výše zmíněných právních přepisů. Třebaže veřejnosti nejsou 

tyto předpisy příliš známy, z ekonomického hlediska se jedná o jedny z nejvýznamějších českých 

právních norem vůbec. V roce 2010 bylo například s jejich pomocí alokováno cca 217 mld. Kč (ÚZIS 

2012). Na rozdíl od například sociálního pojištění, u nějž je jen velmi omezená možnost měnit 

strukturu výdajů, je přitom ve zdravotnictví alespoň teoreticky možné pomocí úhradové vyhlášky a 

Seznamu výkonů (tedy podzákonných norem nevyžadujícch schválení Parlamentem) z roku na rok 

podstatně změnit finanční toky v objemu desítek miliard.. Je tak s podivem, že doposud na rozdíl od 

daňové problematiky a problematiky sociálního pojištění problematika zdravotního pojištění není 

předmětem konkrétních studií založených na zkoumání vlivu konkrétních právních předpisů, které o 

alokaci těchto prostředků rozhodují, ale pouze předmětem zkoumání na úrovni teorie health 

economics. Svoji roli hraje možná i složitost uvedených právních předpisů – Úhradová vyhláška pro 

rok 2010 má včetně příloh 52 stran, pro rok 2011 65 stran a pro rok 2012 80 stran, Seznam výkonů 

pak pro svoji rozsáhlost bývá obvykle vydáván v knižní podobě.  

Je ovšem nutné uvažovat změny v poskytování zdravotní péče na úrovni individuálních 

poskytovatelů. Vzhledem ke složitosti úhradových mechanismů totiž může mít změna jednoho 

parametru značně rozdílné dopady na jednotlivé konkrétní poskytovatele a to i díky rozličným 

regulačním mechanismům. Zatímco jednomu poskytovateli se tak může vyplatit se zvýšením „ceny“ 

či bodové hodnoty zvýšit objem svojí produkce, pro druhého může být naopak výhodnější díky 

regulaci globální úhrady produkci v navýšeném segmentu paradoxně i utlumit. Diskuse možných vlivů 

na rozdílné poskytovatele a nutných předpokladů na nichž je testování hypotéz v této práci založeno 

bude provedena v části 4.4. 

V druhé kapitole budou stručně představeny jednotlivé (pro ČR relevantní) úhradové mechanismy 

z teoretického pohledu. Dále je pak třeba popsat vývoj DRG (zvláště jeho české mutace), protože 
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s vývojem tohoto systému jsou spjaty jeho odlišnosti v jednotlivých zemích, kde tento systém 

funguje. Vývoj DRG je přitom rozhodně možné označit jako mezinárodní fenomén (Kimberly, de 

Pouvourville, D’Aunno 2008). A v neposlední řadě je nutné vyjmenovat ty aspekty DRG, kvůli kterým 

bylo v minulosti v zahraničí zaváděno, neboť tyto mohou sloužit jako přirozené ex ante východiska 

k analýze českého systému. V rámci třetí kapitoly pak bude představena nejstěžejnější část literatury 

- české legislativní normy a zákonné mechanismy hrazení péče. 

Čtvrtá kapitola obsahuje formulaci hypotéz a a v jejím rámci je provedena formalizace úhradových 

vyhlášek (resp. části vyhlášek týkající se akutní lůžkové péče) do matematického tvaru a diskutován 

možný vliv poptávkové strany na objem produkce hospitalizační péče. Rovněž zde budou diskutovány 

předpoklady, na základě kterých jsou v této práci diskutovány preference poskytovatele. 

Pátá kapitola obsahuje analýzu vlivu zákonných mechanismů a regulací v rámci úhradových vyhlášek 

na samotný objem produkce. Využitá data jsou anonymizované údaje o produkci jednotlivých 

poskytovatelů zdravotní péče (poskytovatel zdravotní péče je terminus technicus zavedený v rámci 

Zákona o zdravotních službách a je tak vhodnější než výraz nemocnice). Analýza je soustředěna na 

zodpovězení hlavní hypotézy – zda úhradová vyhláška ovlivňuje produkci nemocnic. Pozornost je však 

věnována i rozdílu mezi části produkce hrazenou prostřednictví DRG a částí produkce hrazenou jiným 

způsobem. 

Konečně 6 kapitola se zaměřuje na zhodnocení úhradové vyhlášky pro rok 2012 a popsání případných 

nedokonalostí tohoto právního předpisu. V době začátku tvorby této práce byla tato vyhláškka 

nejnovější dostupnou. V rámci práce již tak není diskutována vyhláška pro rok 2013. Diskuse nad 

vyhláškou pro rok 2012 je také vedena pouze v teoretické rovině, neboť úplná data pro hospitalizace 

v roce  2012 nejsou v současnosti dostupná. 

2. Přehled literatury a základních principů 

Vzhledem k charakteru práce je třeba za základní literaturu potřebnou k formulaci i ověření hypotéz 

považovat české právní předpisy, které budou popsány v části 3. I přes to ale považuji za nutné 

nastínit základní teoretické koncepty v rámci úhrad zdravotní péče, popsat DRG systém s jeho 

výhodami i potencionálními nevýhodami a stručně se zmínit i o vývoji a institucionálním ukotvení 

českého DRG, neboť tento proces ovlivňuje nemalou měrou funkční vlastnosti DRG. 

2.1 Úhradové mechanismy zdravotní péče  
Úhradový mechanismus zdravotní péče je způsob, jakým je poskytovatel placen za poskytnutou 

zdravotní péči. Může nabývat mnoha podob, přičemž každý způsob s sebou nese určité incentivy pro 

poskytovatele co se týče kvality ale i kvantity poskytovaných služeb. Podle Světové zdravotnické 

organizace (WHO) by mělo cílem každého systému úhrady být  zvýšení efektivity a kvality 

poskytovaných služeb, zlepšení dostupnosti, zvýšení možnosti výběru poskytovatele a úhradový 

systém by měl být pokud možno snadno implementovatelný (WHO 1996). Každý z užívaných systému 

popsaných níže má určité výhody a nevýhody ve výše zmíněných kategoriích. Obecně tak nelze říci, že 

ve zdravotnictví existuje nějaké „ideální řešení“ a třebaže již byly učiněny pokusy o teoretickou 

formulaci ideálních modelů úhrad (například Ellis, McGuire  1990) neexistuje empirický důkaz o jasné 

superioritě konkrétního úhradového mechanismu bez ohledu na situaci toho kterého systému 

zdravotnicctví. 
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Poskytování zdravotní péče je spojeno s vysokou mírou nejistoty (Arrow 1963) a každý úhradový 

mechanismus proto v zásadě představuje určitý způsob alokace rizika. Riziko může být alokováno buď 

na straně plátce, nebo na straně poskytovatele. Nejrizikovější pro plátce je tzv. line-item-budget 

(systém, kdy plátce platí veškeré vykázané náklady poskytovatel) nebo platba za výkon (fee for 

service), kdy může jen velmi málo ovlivnit objem vyplacených prostředků, protože nemá kontrolu nad 

potřebností prováděných výkonů (Maceira 1998). Platba za diagnózu (DRG) dělí riziko mezi plátce a 

poskytovatele, neboť poskytovatel nemůže zohlednit veškeré komplikace (způsobené například i 

chybou personálu), na druhou stranu však nečelí riziku vyplývajícího obecně ze zdravotního stavu 

„spádové“ populace. Per diem platba (platba za den na lůžku) představuje pro poskytovatele vyšší 

riziko z hlediska náročnosti výkonů a naopak zvyšuje riziko plátce z hlediska délky poskytování péče. 

Při platbě per diem má totiž poskytovatel silný incentiv k prodlužování délky hospitalizace (ve většině 

případů je totiž pacient nejdražšší první dny hospitalizace a proto představuje prodloužení 

hospitlaizace poměrně bezrizikový způsob, jak navýšit svoje zisky).  

Kapitace se zohledněním rizika (systém využívaný v ČR například u praktických lékařů) zbavuje plátce 

veškerého rizika nezohledněného ve výpočtu rizikové „prémie“ kapitace. na druhé straně 

poskytovatel není penalizován za věkovou skladbu spádové oblasti. Tento systém dává rovněž 

incentivy pro poskytovatele snažit se o co nejzdravější kmen registrovaných pacientů, neboť zdravý 

pacinet nečerpá žándou péči, ale poskytovatel za něj přesto dostává finanční prostředky. Konečně 

prostá kapitace pak přenáší veškeré riziko na poskytovatele. (Busse et al. 2011).  

V poslední době pak začíná ve světě na významu nabývat princip tzv. „pay for performance“ (P4P),1 

kdy poskytovatelé nejsou odměňováni pouze za objem služeb, ale za jejich výsledek. V ČR se ale 

tento způsob platby prakticky nevyskytuje (resp je zcela marginální a obvykle soustředěn na 

provádění určitých preventivních výkonů). Teoreticky se jedná o nejefektivnější úhradový systém, 

neboť odměňuje „produkt“ a nikoliv objem spotřebovaných zdrojů či provedené práce. V praxi je ale 

velmi obtížné určit, do jaké míry je zdraví konkrétního člověka výsledkem poskytnuté léčby a do jaké 

míry se jedná o výsledek jiných vlivů. P4P mechanismus s sebou také nese nutnost velmi precizního 

vykazování všech nuancí zdravotního stavu a obsahuje i vyšší riziko narušení osobních dat (vzhledem 

k nutnosti hloubkového zkoumání zdravotního stavu ze strany plátce). 

Z úhradového mechanismu vyplývají i incentivy k poskytování různých objemů péče, které by se měly 

projevit při přechodu mezi DRG a jiným úhradovým mechanismem. Tyto incentivy budou teoreticky 

popsány v kapitole 2.2. 

Je třeba přiznat, že incentivy pro poskytovatele vyplývající z úhradových mechanismů nemusí nutně 

sehrát významnější roli v objemu poskytované péče. Literatura ukazující empiricky na vliv 

jednotlivých úhradových mechanismů je v současné době stále nedostačující (částečně je důvodem 

fakt, že stejně jako v makroekonomiii i v ekonomii zdravotnictví je poměrně obtížné provádět 

experimenty) a někteří autoři jsou obecně skeptičtí k vlivu úhradových mechanismů (Maceira 1998). 

Testování hypotézy ohledně vlivu úhradových mechanismů na českých datech tak může představovat 

vítaný přírůstek k literatuře zabývající se tímto tématem.                                                  

                                                           
1 Popsáno například v: Committee on Redesigning Health Insurance Performance Measures, Payment, and 

Performance Improvement Programs, Rewarding Provider Performance: Aligning Incentives in Medicare 

(Pathways to Quality Health Care Series), National Academy of Sciences 2007, ISBN: 0-309-66111-0 
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Je však třeba upozornit, že literatura zabývající se tímto tématem v zahraničí není pro účely této 

práce relevantní. Unikátnost platebních mechanismů v rámci každého systému je taková, že prakticky 

znemožňuje přenesení zahraničních zkušeností v rámci této oblasti. 

2.2 Základní parametry DRG, jeho teoretické výhody a nevýhody oproti 

jiným systémů úhrad  

První verze systému DRG byla vyvinuta v 70. letech v USA jako nástroj k udržení prudce rostoucích 

výdajů na nemocniční péči na akceptovatelné úrovni. Vyvinutím DRG se myslí především vznik a 

precizace klasifikace jednotlivých DRG skupin, což je metodologicky obtížný úkol vyžadující 

zpracování značných kvant dat o nákladech poskytovatelů na léčbu jednotlivých pacientů. Od 70. let 

plní DRG, pokud je užíváno, vždy primárně dvě funkce: slouží jako opatření k umožnění zhodnocení 

nemocničního casemixu (např. ve Švédsku nebo Finsku) nebo jako úhradový mechanismus (Francie, 

Německo). Bez ohledu na výchozí stav nemocniční sítě i způsobu užití bylo DRG vždy 

implementováno z podobných důvodů: pro zvýšení transparentnosti produkce nemocnic (Busse et 

al. 2011).  

Princip, na kterém DRG funguje, je teoreticky velmi jednoduchý – pacienti jsou podle své diagnózy 

zařazeni do určité skupiny a každé skupině je podle její nákladové náročnosti přiřazen určitý index. 

Celkový „výkon“ nemocnice se potom určí jako: 

 

   ∑    
 
             (1) 

 

kde CM značí celkový objem nemocnice, i konkrétní diagnózu, I index diagnózy, m počet existujících 

diagnóz a n počet případů dané diagnózy ošetřené za zkoumané časové období. DRG lze tedy 

považovat za jakýsi mezistupeň na ose platba za výkon – globální rozpočet. Tyto dva způsoby plateb 

(společně s kapitací) byly také používány před zavedením DRG prakticky ve všech zdravotnických 

systémech zemí OECD. 

Oproti systémům s globálním rozpočtem vykazuje alespoň teoreticky placení akutní lůžkové péče 

prostřednictvím DRG hned několik výhod: globální rozpočet neposkytuje reálné incentivy 

k poskytování služeb efektivně, neboť platba není závislá na celkovém počtu pacientů. Rovněž není 

zajištěna dostatečná transparence v platbách, neboť není dostatečně navázána platba na produkci 

nemocnice. Empiricky tak bylo dokázáno, že ceteris paribus globální rozpočet znamená méně 

ošetřených případů i méně výkonů na jeden případ  (Busse et al. 2011). Globální rozpočet ovšem 

policymakerům naopak umožňuje efektivněji hlídat celkové náklady na systém, neboť finanční 

alokace je řešena čistě administrativně. Systém globálního rozpočtu je také vzhledem ke způsobu 

rozdělování oproti DRG i platbu za výkony či „úhrady nákladů“ podstatně méně administrativně 

náročný, neboť není třeba vykazovat ani výkony, ani diagnózy a ani komplikace zaviněné s vysokou 

pravděpodobností nedostatky v péči typu reoperace či nosokomiální infekce. 

Systém platby za výkon na druhou stranu nutí plátce sledovat všechny výkony provedené pacientovi 

a proto lze označit za relativně administrativně náročný. Jeho hlavní nevýhodou je však  

nadprodukce. Zatímco v případu globálního rozpočtu poskytovatel nemá žádný incentiv (Pouze 

hovoříme-li o úhradovém mechanismu. Jinak samozřejmě pokud by vlivem nepřijetí pacienta došlo 
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k poškození jeho zdraví a nemocnice nemohla prokázat nedostatek kapacit, hrozil by ji soud) k přijetí 

x+1 pacienta, u výkonové platby alespoň teoreticky každý poskytovatel rád přijme všechny pacienty a 

provede na nich maximum alespoň nějak odůvodnitelných vyšetření a terapií. Ač může být tento 

postup krátkodobě vnímán pacientem pozitivně, není ani zdaleka optimální pro plátce zdravotní 

péče. Systém s čistě výkonovými platbami v současné době s částečnou výjimkou Belgie není 

používán v žádné ze zemí západní Evropy právě pro svoji finanční náročnost (Cyclus, Irwin 2010).  

Český výkonový systém, stále používaný v ambulantní péči, má mnohá specifik již jen z toho důvodu, 

že byl vytvořen ne na základu mezinárodních metodik, ale čistě na základě českých dat v první 

polovině devadesátých let a jeho průběžná aktualizace je často metodicky ne zcela transparentní. 

Systém DRG by měl teoreticky spojovat výhody obou systému (kromě náročnosti administrace, která 

je ještě složitější než u výkonového systému). Spojením homogenních skupin pacientů do jedné 

skupiny, určením indexu této diagnózy prostřednictvím dat z referenčních nemocnic a následně pak 

úhradou zdravotní péče dle DRG by se mělo zaručit jak neodmítání nových pacientů, tak střídmost při 

nakládání s prostředky. Teoreticky tak DRG má vést ke zvýšení počtu ošetřených případů a provádění 

méně výkonů na jednu diagnózu. Ani to by však nemělo ohrozit kvalitu péče, neboť případné 

reoperace či rehospitalizace vlivem „podléčení“ by šly rovněž na úkor nemocnice, která by proto 

měla mít zájem na optimálním průběhu léčby. 

Ani DRG však není bez chyb a tento úhradový systém inherentně v sobě obsahuje některá rizika, 

která jeho efektivitu mohou snižovat. Jako první riziko lze označit tzv. upcoding. Upcoding je označení 

pro činnost, při které nemocnice ve snaze získat co nejvyšší úhradu za zdravotní péči úmyslně 

zadávají jiné diagnózy s vyšším indexem pro daného pacienta a to tak, aby bez velmi podrobného 

zkoumání revizním lékařem nebylo možné tuto činnosti odhalit. V praxi může být tato činnost 

zásadním zdrojem zvýšení nákladů plátců – například v roce  2004 Centra pro Medicare a Medicaid 

v USA odhadly, že se díky nesprávnému kódování vydalo na úhradách za akutní lůžkovou péči o 

4,8 miliard dolarů více, což představovalo 5,8% z celkových nákladů za tuto položku (Centers for 

Medicare and Medicaid 2005).  V této souvislosti je klíčové, kdo je v rámci systému zodpovědný za 

kódování DRG a zda je tato entita privátní či nikoliv. Steinbusch et al (2007) ukazují, že riziko 

upcodingu je menší tam, kde plat kodéra není zavislý na konečné úhradě. Z hlediska chování 

jednotlivých segmentů upcoding nepředstavuje významnější potenciál ke změně celkového reálného 

objemu péče, může však složit pro jednotlivé aktéry jako nástroj k optimalizace produkce.  

2.3 Vývoj a specifika českého DRG 
České DRG je vyvíjeno v Národním referenčním centru (NRC). NRC je zájmové sdružení právnických 

osob, přičemž zakládajícími členy jsou zdravotní pojišťovny, a různé asociace sdružující nemocnice 

v ČR (např. Asociace českých a moravských nemocnic, Asociace nemocnic ČR atd). Hlavním cílem NRC 

je podle stanov podpora sektoru akutní lůžkové péče v ČR při zavádění DRG jako úhradového 

mechanismu, revize seznamu výkonů atd.2 Teoreticky by mělo zastoupení nemocnic i pojišťoven ve 

vrcholném orgánu organizace vyvíjející české DRG napomáhat k objektivitě celého procesu, tak aby 

obě strany mohly uplatnit své připomínky, v praxi však zvolená právní forma znamená spíše obtíže 

s financováním a ve svém důsledku méně propracovaný systém DRG než například v sousedním 

Německu. Zatímco nejnovější české DRG (DRG_0100) obsahuje cca 1040 skupin3, nejnovější německé 

                                                           
2
 www.nrc.cz 

3
 www.mzcr.cz 
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DRG obsahuje 1170 základních skupin, přičemž německá metodologie umožňuje daleko přesnější 

rozlišení komorbidit a v praxi tak obsahuje daleko více DRG skupin. Německý systém byl rovněž 

nasazován do praxe graduálněji než systém český. Podle údaju InEK (Institut für das Entgelt system 

im Krankenhaus GmbH) byla implementace zahájena v roce 2003 a systém nebyl po dva roky vůbec 

používán pro účely úhrad, ale pouze metodologicky vylepšován. V letech 2005 až 2008 pak probíhala 

konvergenční fáze, kdy byly postupně narovnávány individuální základní sazby nemocnic (diskuse nad 

vlivem české obdoby této sazby bude provedena v části 4.4). Sazby byly přitom sbližovány tempem 

cca 15%-20 za rok. V ČR naproti tomu, jak bude popsáno v části 4.3.3, byla první rok druhého 

přechodu na DRG nasazena výše konvergence 25%. 

Kvalita a připravenost DRG systému přitom může mít zásadní vliv na incentivy poskytovatelů. Pokud 

v rámci jedné DRG skupiny není dostatečná homogeneita, pak určitá část nemocnic nedobrovolně 

subvencuje pojišťovny s těžšími pacienty (a naopak část poksytovatelů s lehčími případy vydělává). 

Menší počet skupin na druhou stranu může fungovat jako určitá prevence upcodingu. Lze také 

argumentovat, že nepřipravenost systému může vést k menší schopnosti poskytovatelů 

optimalizovat svoji produkci u skupin diagnóz placených pomocí DRG. Schopnost optimalizace 

produkce bude diskutována v rámci kapitoly 5. Za problém lze v českých podmínkách považovat i 

malý počet tzv. referenčních nemocnic či jejich nerovnoměrné rozdělení (například disproporčně 

velká část referenčních nemocnic se rekrutuje z fakultních nemocnic).                           

3.  Zákonné mechanismy českého systému hrazení zdravotní péče 

Vzhledem k tomu, že české zdravotnictví je silně regulovaným sektorem, kde stát a jeho politika hrají 

zásadní roli, musí představovat analýza zákonného rámec úhrad základní kámen každého dalšího 

pokusu o podchycení incentivů poskytovatelů zdravotní péče jakož i dalších aktérů v sektoru. 

3.1 Zákon 48/1997 Sb. 
Základním zákonem, dle kterého se řídí proces úhrad zdravotní péče je Zákon 48/1997 Sb. o 

veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, který tuto 

oblast upravuje. Problematiky úhrad se konkrétně dotýká §17 daného zákona. Pro účely ověření 

hypotéz této práce je zásadní odstavec 1, který říká: „Za účelem zajištění věcného plnění při 

poskytování hrazených služeb pojištěncům uzavírají Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

a ostatní zdravotní pojišťovny, zřízené podle jiného právního předpisu, smlouvy s poskytovateli o 

poskytování a úhradě hrazených služeb. Smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb lze uzavřít 

pouze pro zdravotní služby, které je poskytovatel oprávněn poskytovat. Smlouvy se nevyžadují při 

poskytování: a) neodkladné péče pojištěnci,…“4 

Dále pak odstavec 4: „Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou Seznam zdravotních výkonů s 

bodovými hodnotami a s označením variant zdravotní péče podle § 13.”5 

 ale zejména odstavec  5:  Nestanoví-li tento zákon jinak, hodnoty bodu, výše úhrad hrazených služeb 

a regulační omezení se vždy na následující kalendářní rok dohodnou v dohodovacím řízení zástupců 

                                                           
4
 48/1997 Sb. 

5
 Ibid. 
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Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a ostatních zdravotních pojišťoven a příslušných 

profesních sdružení poskytovatelů jako zástupců smluvních poskytovatelů. Svolavatelem 

dohodovacího řízení je Ministerstvo zdravotnictví. Dojde-li k dohodě, posoudí její obsah Ministerstvo 

zdravotnictví z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem. Je-li dohoda v souladu s 

právními předpisy a veřejným zájmem, vydá ji Ministerstvo zdravotnictví jako vyhlášku. Nedojde-li v 

dohodovacím řízení k dohodě do 120 dnů před skončením příslušného kalendářního roku nebo 

shledá-li Ministerstvo zdravotnictví, že tato dohoda není v souladu s právními předpisy nebo 

veřejným zájmem, stanoví hodnoty bodu, výši úhrad hrazených služeb a regulační omezení na 

následující kalendářní rok Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Vyhláška podle věty čtvrté a páté se 

použije, pokud se poskytovatel a zdravotní pojišťovna za podmínky dodržení zdravotně pojistného 

plánu zdravotní pojišťovny nedohodnou o způsobu úhrady, výši úhrady a regulačních omezeních 

jinak.“6                                                                 

Relevance pro účely ověření hypotéz je u zmiňovaných odstavců následující: Odstavec 1 postuluje 

existenci smluvního vztahu mezi pojišťovnou a poskytovatelem jako předpoklad hrazení péče, která 

není neodkladná. Třebaže by se daná formulace mohla zdát v kontextu běžných obchodních vztahů 

jako banalita, v oblasti poskytování zdravotní péče tomu tak není. Jak totiž tento odstavec dále uvádí, 

existuje takzvaná neodkladná zdravotní péče, kterou musí pojišťovna za svého pojištěnce 

poskytovateli uhradit, i když s ním nemá navázaný žádný smluvní vztah. Z hlediska řízení zdravotnictví 

se jedná o zásadní problém, neboť delimitace neodkladnosti péče je ve většině případů spornou 

záležitostí a poskytovatelé tedy mají, respektive měli, možnost prostřednictvím institutu neodkladné 

péče možnost vzásadě ignorovat navazování smluvních vztahů s pojišťovnami (zde je nutno 

podotknout, že tento problém se týkká pouze poskytovatelů lůžkové péče, přičemž drtivá většina 

poskytovalů této péče má smlouvy uzavřeny). To samozřejmě ovlivňuje jejich incentivy ohledně 

nutnosti uzavírání smluv a naopak i incentivy zdravotních pojišťoven, které nejsou schopny příliš 

optimalizovat reálnou síť poskytovatelů.  O to více lze za zásadní považovat způsoby úhrady, neboť 

při absenci možnosti optimalizovat administrativními rozhodnutími představují úhrady jedinou 

reálnou možnost, jak redundantní kapacity ze systému odstranit. 

Odstavec 4 dává zmocnění Ministerstvu zdravotnictví k vydávání a aktualizaci tzv. Seznamu výkonu. 

Seznam výkonů určuje, kolika body je ohodnocen každý jednotlivý zdravotní výkon (tedy počínaje 

RTG hrudníku a konče hysterektomií vše, co se v rámci zdravotnictví „odléčí“). Bod sám je 

bezrozměrná veličina, avšak násoben hodnotou bodu (kterou určuje úhradová vyhláška) může 

určovat reálnou úhradu v Kč.  

Za nejdůležitější je nicméně nutné považovat odstavec 5, který upravuje proces určování hodnoty 

bodu a existenci různých regulací pro jednotlivé odbornosti. Teoreticky si podle tohoto odstavce mají 

zdravotní pojišťovny dohodnout se zástupci poskytovatelů sdruženými do různých zastřešujících 

organizací podmínky úhrad samy – jednalo by se tedy o jakési tržní vyjednávání. Tzv. dohadovací 

řízení běží každý rok, přičemž jak poskytovatelé, tak pojišťovny na začátku představí svoje návrhy a 

v průběhu jednání může dojít k dohodě. V praxi ale v drtivé většině segmentů (a zejména pak v akutní 

lůžkové péči, která je předmětem zkoumání této práce) k dohodě v žádném ze tří sledovaných let 

nedošlo.7 Rozhoduje tedy Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím úhradové vyhlášky, která je 

obvykle vydávána těsně před začátkem roku, pro který má platit. „Ceny“ ve zdravotnictví jsou proto 

                                                           
6
 Ibid. 

7
 Zdroj: www.vzp.cz, Infoservis VZP 21/2011, www.mzcr.cz 
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určeny alespoň částečně administrativně. 

Pro účely výběru dat jsou pak zásadní poslední věty odstavce 5, které dávají poskytovateli a zdravotní 

pojišťovně možnost dohodnout se jinak. Zkoumání vlivu úhradového mechanismu je tedy závislé na 

předpokladu, že je omezeno na ty subjekty, mezi nimiž úhrada opravdu probíhá dle úhradové 

vyhlášky. Je třeba nicméně přiznat, že mezi určitými zdravotními pojišťovnami a určitými 

poskytovateli mohou být uplatněny mechanismy zcela jiné. Situaci komplikuje fakt, že smlouvy mezi 

zdravotními pojišťovnami a poskytovateli jsou neveřejné a není proto možné s přesností určit, jak je 

který poskytovatel placen. Z hlediska standardního obchodního stavu si lze ale stěží představit, že by 

uplatnění jiného úhradového mechanismu nebylo pro jednoho z aktérů nevýhodné. Přijetí 

předpokladu, že drtivá většina produkce je placena podle vyhlášky je proto odůvodnitelné jak 

přijetím předpokladů že jak pojišťovny, tak poskytovatelé jsou racionálními aktéry a nepřistoupí na 

méně výhodnou nabídku, než jaká jim plyne z úhradové vyhlášky (přičemž každá odchylka musí být 

z definice pro jednoho z aktérů nevýhodná) tak i díky mediálním vyjádřením vedení VZP ČR,8 

zdravotní pojišťovny s největším podílem na trhu, která potvrzují, že tato pojišťovna platí podle 

úhradové vyhlášky.  

3.2 Úhradové vyhlášky pro roky 2010-2012 
Úhradová vyhláška je z pohledu věcného základním dokumentem pro hrazení zdravotní péče v ČR. 

Určuje, jaká péče je hrazena výkonovým způsobem, jaká globálním rozpočtem či kapitací a jaká jiným 

mechanismem, například DRG. Dokument samotný je rozdělen na text a přílohy, přičemž klíčové 

parametry jsou uváděny v přílohách. 

V samotném textu úhradových vyhlášek došlo v průběhu let 2010 až 2012 jen k relativně nezávažným 

změnám. Novinkou pro rok 2012 byla kodifikace malusu pro nesmluvní zdravotnické zařízení podle 

§17 vyhlášky, která stanoví, že pro všechny odbornosti a pro všechny výkony se u neodkladné 

zdravotní péče v nesmluvních zdravotnických zařízeních násobí hodnota bodu koeficientem 0,85. 

Zdravotnickým zařízením tedy odpadla možnost požadovat úhradu dle hodnoty bodu a počtu bodů v 

Seznamu výkonů. De facto tak bylo v Úhradové vyhlášce pro rok 2012 nově zakotveno znevýhodnění 

nesmluvních zdravotnických zařízení a úhradová vyhláška tak řeší problém zmiňovaný v části 3.1. 

Jedinou další změnou bylo jiné určení hodnoty bodu pro Zdravotnickou záchrannou službu. Pro 

zdravotnickou záchrannou službu byla hodnota bodu v roce 2010 a 2011 1,06 a v roce 2012 1,10. 

Úhradová vyhlášky pro všechny tři roky ovšem kromě samotného textu obsahuje cca 10 příloh a 

jejich obsah se měnil poměrně dramaticky, což umožňuje formulaci a testování hypotéz a následně 

diskusi o vlivu na produkci v letech 2010 a 2011 i teoretické zhodnocení vyhlášky pro rok 2012. 

Zásadním způsobem se liší vyhláška ve všech třech letech v příloze vztahující se k §3, tedy k ústavní 

péči. Vzhledem k tomu, že v ústavní péči došlo k zavedení, opětovnému zrušení a následně 

znovuzavedení DRG (ale s jinými parametry), poskytují tyto změny ideální materiál pro testování 

hypotéz ohledně chování poskytovatelů lůžkových zdravotních služeb v situaci rozdílných úhradových 

mechanismů. Z podstaty právního textu vyplývající nutnost formalizace úhradových vyhlášek bude 

provedena v části 4.3. a konstrukce teoretických preferencí poskytovatele v části 4.4. 

                                                           
8
 Např. Infoservis VZP 13/2011  
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4. Konstrukce modelu chování poskytovatelů zdravotní péče 

V rámci této kapitoly budou nastíněny základní hypotézy, představeny omezení vyplývající ze 

struktury dostupných dat a uvedena některá nutná zjednodušení, která umožňují formulaci a ověření 

hypotéz. 

4.1 Formulace hypotéz 
Základní hypotézy jsou jasně vymezeny v projektů práce: 

1. DRG jako úhradový mechanismus ovlivňuje preference jednotlivých aktérů a zejména pak 

objem produkce v akutní lůžkové péči, kde je tento mechanismus užíván 

2. Úhradová vyhláška pro rok 2012 stále obsahuje určité nedokonalosti, které mohou působit 

jako disincentiv k poskytování zdravotní péče. 

Hypotéza 1 bude oproti projektu práce poněkdu rozšířena. Nedává totiž smysl zkoumat pouze část 

produkce hrazenou přes DRG a pominout ostatní části akutní lůžkové péče, které mohou posloužit 

jako benchmark a popřípadě v některých letech (2011) přímo DRG nahradit.  

Pro testování první hypotézy bude nutné nejdříve formalizovat úhradové mechanismy z let 2010 a 

2011, teoreticky popsat preference poskytovatele a dále na datech testovat případný vliv úhradové 

vyhlášky na produkci. Pro ověření druhé hypotézy bude třeba formalizace vyhlášky pro rok 2012 a 

diskuse případných ustanovení, které by v kombinaci s preferencemi poskytovatele mohly vyústit 

v neefektivity v systému. 

4.2 Struktura dostupných dat 
Vzhledem k nutnosti dodržet podmínky, za nimiž byly poskytnuty autorovy data ohledně produkce 

Ministerstvem zdravotnictví, bude analýza narážet na určité mantinely vyplývající například z 

anonymizace dat. Nebude tedy možné například do případných regresních analýz týkajících se 

poskytovatelů zařadit určité proměnné, které se mohou jeivt jako užitečné. Za asi nejzásadnější 

z těchto proměnných lze  označit geografickou polohu daného zařízení. V ideálním případě by tato 

proměnná mohla pomoci vysvětlit určité meziroční výkyvy, které mohou být způsobeny nikoliv 

změnami v úhradách, ale například uzavřením podobného oddělení v rámci jednoho města, což může 

mít za následek raketový vzestup počtu provedených výkonů ve zbývajícím oddělení stejného typu v 

jiném zařízení. Anonymizace dat však zahrnutí tohoto faktoru neumožňuje. 

Na druhou stranu i tak získaná data představují jeden ze zásadních přínosů práce. Jedná se totiž o 

kompletní po DRG skupinách roztříděnou produkci v rámci hospitalizací dle jednotlivých 

anonymizovaných poskytovatelů. Vzhledem k tomu, že zkoumaná data představují populaci a nikoliv 

pouze vzorek odpadne i nutnost přijímání rozličných předpokladů typu normality distribuce vzorku 

atd. Data rovněž umožňují sledování několika metrik a to jak počtu hospitalizací, tak i počtu dnů 

hospitalizace a počtu dnů na oddělení Jednotky intenzivní péče. Další dělení pak umožňuje oddělení 

případů podle způsobu ukončení hospitalizace. Lze totiž například argumentovat, že hospitalizace 

končící úmrtím jen těžko může nemocnice nějak regulovat a proto na ně úhradové mechanismy 

nemohou mít vliv. Neméně důležitou proměnnou je i vlastnická struktura poskytovatele. Data 

umožňují rozlišit privátně vlastněné poskytovatele od těch vlastněných krajem (ať už jako 

přípsěvková organizace či jako akciová společnost) a státem. 
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Data samotná ovšem vzhledem k podmínkám poskytnutí nelze zveřejnit, pouze výsledky analýzy. 

4.3 Formalizace úhradových výhlášek 
K ověření hypotéz je nutné formalizovat úhradové vyhlášky do takového tvaru, aby bylo možné ověřit 

hypotézu ohledně incentivů, které tyto právní předpisy poskytují. 

4.3.1 Úhradová vyhláška pro rok 2010 

Úhradová vyhláška pro rok 2010 byla v oblasti akutní lůžkové péče založena na globálním rozpočtu s 

prvky užití DRG skupin. Základní úhradový vzorec platný pro úhrady v části  segmentu lůžkové péče se 

po matematických úpravách dá vyjádřit jako: 
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)}            (2) 

kde: 

Uhr =úhradu za dané období,  

v = počet bodů za výkony (kromě bodů za výkony u tzv. individuálně sjednávaných diagnóz) za dané 

období, 

ZUM = výše úhrady za zvláště účtované lékařské prostředky, 

ZULP = výše úhrady za zvláště účtované léky, 

LP = paušální úhrada za léčivé přípravky podle speciálního ustanovení zákona 48/1997 Sb., 

KP = výše úhrady ostatní péče poskytnuté v souvislosti s hospitalizací vyjma úhrad za výkony u 

tzv.  individuálně sjednávaných diagnóz, 

CM = viz rovnice (1), 

IZS = Individuální základní sazba  - viz rovnice (3), 

Kn (koeficient navýšení) = 1,052. 

Příznak „hosp“ pak značí, že se jedná o platby za hospitalizace s výjimkou tzv. individuálně 

sjednávaných diagnóz, příznak „all“, že se jedná o veškeré úhrady/body/casemix za hospitalizace, 

příznak „reg“, že se jedná veškeré úhrady kromě úhrad za ZUM, ZULP, LP a KP přepočtené k roku 

2010, příznak „alfa“, že se jedná o skupinu diagnózy, k níž se vztahuje výpočet DRG (Příloha 10 

úhradové vyhlášky) a dolní index označuje rok, ke kterému se daná proměnná vztahuje. 

Individuální základní sazba (IZS) se potom dle vyhlášky vypočte jako: 
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Označme nyní  
       

   

     
    jako individuální cenu bodu (ICB) a ZUM+ZULP+LP+KP jako režii (R) a 

dostáváme paušální úhradu pro rok 2010 jako: 

 

        
    

 {(       
    

     
    

)           
    

      
    

}         (4) 

 

Rozklíčování léků a zdravotnického materiálu na jednotlivé druhy není z hlediska ověřování hypotéz 

nutné, jako celek však režie může být posuzována z hlediska incentivizace chování zdravotnického 

zařízení. 

Tato úhrada (4) dále podléhá určitým regulačním mechanismům. Pro malá zdravotnická zařízení, kde 

n<200 (n viz rovnice (1)) se množina alfa bere jako nulová a tudíž se nepoužívá mechanismus DRG. 

Pro zařízení, která nesplní určité množstevní parametry, se paušální úhrada krátí. Množina diagnóz, 

podle kterých jsou tyto množstevní parametry kalkulovány je přitom podstatně větší než množina 

diagnóz DRG a obsahuje zásadě celou výkonově nehrazenou produkci sektoru ústavního péče. 

Zařízení musí vykázat alespoň 98% výsledku období roku 2008 (měřeno dle (1), avšak s množinou dle 

přílohy 9. vyhlášky, nikoliv dle Přílohy 10 vyhlášky), jinak se mu úhrada krátí o tolik procent, kolik činí 

rozdíl mezi jeho skutečnou produkcí a 98% (v procentních bodech). Zároveň musí zdravotnické 

zařízení vykázat nejméně 95% počtu hospitalizací z roku 2008. Pokud tuto podmínku nesplní, hrozí 

mu obdobný postih jako v případě nesplnění 98% casemixu. Zdravotnickému zařízení se však krátí 

úhrada maximálně o tolik procentních bodů, o kolik nesplnilo „více nesplněnou“ regulaci. Rovnicí lze 

toto regulační opatření vyjádřit jako: 
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Kde Reg1 označuje částku, o kterou poskytovatel vlivem regulace přijde, H značí počet hospitalizací a 

příznak pril9, že se jedná o množinu diagnóz podle přílohy 9 vyhlášky. 

Tato regulace má za následek poněkud netypickou užitkovou funkci poskytovatele vzhledem 

k objemu poskytované péče. Zatímco do určitého objemu péče je penalizován, nemá v zásadě ve 

skupinách výkonů, které se vyskytují v Příloze 9, ale nevyskytují v Příloze 10 a nejsou tedy hrazeny 

přes DRG, žádný incentiv k navyšování počtu. Naopak, pokud uvažujeme určité nenulové mezní 

výdaje na každý další takovýto výkon, je jeho užitek z provedení tohoto výkonu záporný. 

V roce 2010 však byla část produkce poskytovatelů placena i přes DRG. Konkrétně šlo o výkony 

zařazené v Příloze 10 úhradové vyhlášky. Algoritmus pro určení úhrady byl potom následující: 
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Kde pokud 
      

    

      
           pak       

    =       
    

     ;     (7) 

Pokud      
      

    

      
           a zároveň  

     
    

     
          pak        

         
    

 (
     

    

     
         ) (8) 

Pokud neplatí (7) ani (8), pak        
          

    
      (9) 

Z uvedeného vyplývá, že produkci nemocnic v roce 2011 lze rozdělit do dvou na sobě úhradou 

nezávislých segmentů, přičemž u jednoho lze předpokládat spíše pokles produkce, u druhého pak 

nárůst.  

4.3.2 Úhradová vyhláška pro rok 2011 

Úhradová vyhláška pro rok 2011 ustoupila z principu DRG a úhrady za ústavní péči byly řešeny 

z menší části výkonově stejně jako v roce předchozím, z větší části pak v čistě prostřednictvím 

globálního rozpočtu, a to ve výši 98% referenčního období, kterým byl rok 2009. Jediný vztah,který je 

z této vyhlášky nutno formalizovat pro účely formulace hypotéz je regulační omezení obdobné 

vztahu (5): 
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  (10) 

 

Obdobnému regulačnímu opatření čelili poskytovatelé-nemocnice i v případě ambulantní péče. 

Vyhláška tedy zcela zřejmě měla jako záměr snížit celkový objem poskytované péče, neboť pro 

poskytovatele neexistoval jediný úhradový incentiv s výjimkou několika málo vybraných výkonů 

placených „od kusu“ poskytovat více než 94% objemu poskytnuté péče referenčního období.  

4.3.3 Úhradová vyhláška pro rok 2012 

Úhradová vyhláška znamenala pro poskytovatele návrat zpět k DRG a to poměrně radikálním 

způsobem, neboť de iure zcela opustila princip globálního rozpočtu (třebaže, jak ukáži dále, de facto 

se stále díky určitým regulačním omezením určité prvky tohoto principu zachovány v tzv. drg-beta). 

S výjimkou určitých skupin diagnóz, které stejně jako v roce 2010 byly ponechány čistě na smluvní 

libovůli pojišťovny a poskytovatele, byla zásadní část ústavní péče řešena úhradou přes DRG. Po 

určitých matematických úpravách a zakomponování slovního komentáře vyhlášky se dá základní 

úhradový vzorec vyjádřit obdobně jako  vzorec (6): 
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avšak způsob určení       
    byl zcela odlišný od způsobu tvorby       

   . 
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Tento způsob regulace casemixu nejenže je poněkud obtížně uchopitelný, ale vytváří prostor pro 

neefektivity, kdy při určité kombinaci casemixu a počtu hospitalizací je zdravotnické zařízení dokonce 

aktivně penalizováno za další provedený výkon, jak bude ukázáno v části 6. 

Oproti roku 2010 byla navíc nově zavedena tzv. drg beta což z předchozích letech globálním 

rozpočtem hrazenou část produkce přeměnila na výkonově hrazenou, avšak s globální regulací, která 

nad určitý limit daný ne počtem výkonů, ale objemem úhrad náhle omezuje úhrady pro všechny další 

výkony z této skupiny na 50% původní úhrady. Limitní bod, kde začíná být regulace uplatňována lze 

po úpravách vyjádřit jako: 
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Od tohoto bodu poskytovatel dostává jen 50% úhrady za každý provedený výkon, avšak jen do určité 

hranice, která je určena jako         
         . Nad tuto hranici se další výkony už zařízení nehradí 

vůbec. 

4.4 Model chování poskytovatele 
Na základě formalizace úhradových vyhlášek provedené v části 4.4  je nyní třeba sestavit teoretický 

model chování poskytovatelů zdravotních služeb. Chováním je v tomto případě myšlen objem 

poskytované péče. Na základě úhradových vyhlášek a na základě aplikace předpokladu, že 

poskytovatel preferuje navyšování své produkce pouze v případě, že mezní příjem z dalšího 

provedeného úkonu je větší než mezní náklady lze potom projektovat modelovou změnu produkce 

mezi jednotlivými roky, jejíž soulad s realitou bude možné testovat na datech z let 2010 a 2011 a 

následně anticipovat vliv úhradové vyhlášky pro rok 2012. 

Označme příjmy zdravotnického zařízení za rok x jako xPrij a uvažujme 
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      (17) 

kde příznak fix značí fixní příjmy nezávisle v daném roce na objemu, struktuře ani kvalitě poskytnuté 

péče (typicky například dotace od zřizovatele) a příznak pece příjmy získané poskytováním zdravotní 

péče, v rámci zjednodušení tedy úhrady zdravotních pojišťoven a příjmy z regulačních poplatků.9 

Označme dále náklady zařízení za rok x jako xNakl a uvažujme 

 

            
   

     
    

      (18) 

 

kde příznak fix značí fixní náklady a příznak pece variabilní náklady. Zde je nutno poznamenat, že 

vzhledem ke specifičnosti odvětví a zájmu zřizovatelů nelze předpokládat, že by nemocnice mohla 

například z roku na rok propustit všechny lékaře.  Za variabilní náklady tedy jsou považovány v této 

práci pouze ty, které se liší při různých nenulových objemech poskytnuté péče – tedy typicky náklady 

na léky, přesčasy personálu, zdravotnický materiál atd. 

Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici reálná data ohledně nákladů na zdravotní služby, bude nutné 

přijmout několik předpokladů.  Zkoumání hypotéz nemá smysl, pokud neexistuje alespoň jeden bod 

v množině možných objemu produkce (CM), kde jsou mezní náklady menší než mezní příjmy, pro 

který tedy platí: 
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   ,     (19) 

přičemž vzhledem k úsporám z rozsahu lze předpokládat, že pokud je nerovnice 19 splněna pro určitý 

objem produkce CM, pak je splněna i pro všechny vyšší objemy, pokud se u nich nemění mezní příjmy 

(tedy pokud nezačne být uplatňována nějaká forma degrese či zastropování příjmů vlivem 

aplikace úhradové vyhlášky). Díky definici variabilních nákladu z (18) je tento předpoklad s velmi 

vysokou pravděpodobností splněn u všech poskytovatelů, neboť při určitém nenulovém objemu 

produkce jsou variabilní náklady složeny pouze z nákladů, se kterými je kalkulováno přímo při 

konstrukci vah DRG, popřípadě jsou hrazeny jako Zvláště účtované léčivé přípravky či Zvláště 

účtovaný materiál.10 Na automatické splnění tohoto předpokladu tak lze usuzovat i z rovnice 2.  

Je rovněž otázkou, zda nepřijmout předpoklad, že náklady na jednotku produkce jsou nižší než příjem 

z jednotky produkce alespoň pro neregulovanou část produkce (regulací se zde má na mysli zejména 

různá degresivní omezení pro případ překročení určitého objemu produkce). Na rozdíl od z hlediska 

mikroekonomické teorie standardní firmy však ve zdravotnictví u lůžkových poskytovatelů lze 

uvažovat i o případu, kdy je pro poskytovatele nevýhodné poskytovat jakoukoliv péči a přesto péči 

poskytuje (například vlivem politického rozhodnutí zřizovatele). Jeho ztráta je pak kryta v rámci 

     
   

 nebo je zřizovatel ochoten provozovat poskytovatele i přes vykazované ztráty. Tento 

                                                           
9
 Poskytovatel může mít ještě příjmy z poskytování nadstandardních služeb a příjmy z prodeje léků pokud je 

psoučástí nemocnice vlastní lekárna. Obojí je závislé na poskytování zdravotních služeb, avšak pro potřeby 
ověření hypotéz lze tyto příjmy zanedbat. 
10

 Tzv. ZUMy a ZULPy jsou platební mechanismus, při kterém pojišťovna přímo proplácí jednotlivé položky proti 
vykázané nákupní ceně. 
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předpoklad by proto mohl zbytečně omezit množinu uvažovaných preferencí. Tím spíše pak nelze 

apriori označit za předpoklad tvrzení, že náklady na jednotku produkce jsou vyšší či nižší než příjem 

na jednotku u regulované části produkce. Nemusí tedy nutně platit, že existuje CM, pro které  

 

             .     (20) 

 

Obecně lze tedy vyjádřit ekvilibrium z pohledu objemu produkce jako bod, kde platí nerovnice 19 a 

objem produkce je co největší. 

Druhé zjednodušení je nutno učinit díky tzv. ICB (viz rovnice 4). ICB umožňuje, aby byly ceteris 

paribus stejné produkce dvou různých nemocnic  díky rozdílům v minulé smluvní politice pojišťovny 

ohodnoceny zásadně jinou výší úhrady. Jelikož však autor (a ani nikdo jiný) nedisponuje detailními 

nákladovými daty nemocnic a není schopen propojit dostupný dataset s informací o individuálních 

hodntoách bodu či základních sazbách jednotlivých poskytovatelů, je nemožné určit, do jaké míry 

byla výše ICB v minulosti nastavena oprávněně na základě heterogenity pacientů uvnitř jednotlivých 

diagnóz (příkladem heterogeneity je například problém popisovaný v Franz et al. 200911) a nakolik se 

na její výši spíše odrazily vyjednávací schopnosti vrcholového managementu poskytovatele, 

lobbyistické tlaky či dokonce korupční jednání. Pro účely této práce tedy budu předpokládat, že 

poměr mezi ICB u jednotlivých dvou poskytovatelů vždy přesně kopíruje relativní náročnost 

poskytovaných výkonů a vzhledem k rozdílně obtížným léčeným pacientům tedy oprávněně 

reflektuje heterogenitu pacientů. Stejný postup pak bude uplatněn i v případě DRG skupin a IZS. 

Pokud dvě zařízení mají rozdílnou IZS, budu předpokládat, že se tak děje na základě průměrného 

rozdílu náročnosti případů v rámci jednotlivých DRG skupin. Pokud tedy existují dva poskytovatelé a a 

b, pak platí, že: 
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V rámci korektního zpracování práce je nicméně nutné přiznat, že předpoklad vyjádřený rovnicí 21 

nemusí zdaleka vždy platit a jeho nedodržení může být významným zdrojem nevysvětlené variability 

v analýze v části 5. Přesto je nutné tento předpoklad přijmout, aby bylo možné usuzovat na 

preference poskytovatelů. Pokud by ICB či IZS nebylo absolutně korelováno s obtížností případů 

v rámci jednotlivých DRG skupin, pak nelze vůbec preference poskytovatelů konstruovat. 

Třetí přijatý předpoklad se týká změn cenových hladin a to jak na straně nákladů, tak na straně 

příjmů. Cenovou hladinou na straně příjmů mám přitom na mysli celkovou změnu v indexech (viz 

rovnice 1) a případně množství bodů za jednotlivé výkony podle Seznamu výkonů. Aby bylo možné 

                                                           
11 

Franz D. et al., Heterogeneity of costs and performance for penetrating eye injuries and suturing amniotic 
membranes under DRG conditions: Analysis of case constellations of the G-DRG C01B of the Regensburg 
University eye clinic, Ophthalmologe. 2012 Jan;109(1):59-67 
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usuzovat na meziroční vliv vyhlášky, je vzhledem k možné existenci několika různých ekvilibrií pro 

různé poskytovatele (viz „nepovinnost“ rovnice 20 a neexistence nákladových dat) nutné 

předpokládat, že růst nákladů na jednotku produkce a příjmů za neregulovanou jednotku produkce je 

stejný. Jen tak se lze totiž vyhnout možné situaci, kdy u poskytovatele jiný růst těchto dvou veličin 

způsobí meziroční skokový posun do jiného ekvilibria. 

4.4.1 Preference pro rok 2010 

V roce 2010 byl v úhradové vyhlášce přítomen prvek DRG, i tak se ale určitá část produkce platila 

principem globálního rozpočtu. Ekvilibrium se tedy z pohledu zdravotnického zařízení pro diagnózy 

uvedené v příloze 9 nacházel na 98% procentech objemu produkce referenčního období, neboť při 

zachování stejné struktury této produkce a tudíž casemixu na jednu hospitalizaci platí že: 
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 pak           
        (vyplývá z rovnice 5).  (22) 

Toto zjištění je důležité proto, že každý další provedený výkon nad tento objem znamenal pro 

poskytovatele zařízení čistou disutilitu, protože z rovnice 2 vyplývá, že pro diagnózy uvedené v příloze 

9 není úhrada (kromě případu nenulové Reg1) nijak závislá na produkci v roce 2010. Na ekvilibrium 

v této výši lze usuzovat díky přijetí předpokladů v předchozí subkapitole, neboť se tak vylučuje 

možnost, že by pro poskytovatele mohla být výhodnější nějaká míra produkce nižší než právě taková, 

aby byly splněny podmínky (22). 

Zásadně jiná je ovšem situace pro diagnózy uvedené v příloze 10, kde z rovnic 6-9 vyplývá, že existuje 

několik možností ekvilibria. Z rovnice 7 vyplývá, že pro poskytovatele nemá smysl navyšovat produkci 

o víc než 15% oproti referenčního období a proto se ekvilibrium musí nacházet někde v intervalu 

0 až 115%. 

V pásmu od 105% do 115% je pro poskytovatele nejvýhodnější nacházet se na 115% produkce, pokud 

není naplněna podmínka z (8) ohledně hospitalizací. Pokud ano, pak je nejvýhodnější objem produkce 

určen podmínkou z (8). Za povšimnutí stojí, že zatímco u diagnóz z přílohy 9 byl pro poskytovatele 

výhodnější přesun k těžším diagnózám s vyšším indexem, u diagnóz z přílohy 10 naopak, pokud hodlal 

navýšit produkci o víc jak 5 procent, musel dávat pozor, aby disproporčně na nenavýšil více DRG 

skupiny s vyšším indexem a nedostal se tak do omezení daného v (8).                                     

Pokud nerovnice 19 neplatí pro žádný objem produkce (CM) větší než 105%, pak je pro poskytovatele 

nejvýhodnější vyskytovat se 105% produkce referenčního období (vyplývá z 1. předpokladu). 

4.4.2 Preference pro rok 2011 

Vzhledem ke konstrukci úhradové vyhlášky pro rok 2011 lze z (10) velmi snadno dovodit, že ideální 

produkce poskytovatele se nalézá na 94% produkce referenčního období. Na rozdíl od roku 2010 je 

navíc optimální zachovat přesně stejnou průměrnou obtížnost případu jako v roce referenčním, 

neboť hraniční hodnota regulace je jak u casemixu tak u počtu hospitalizací stejná. Na rozdíl od roku 

2010 tak úhradová vyhláška neincetivizuje poskytovatele ke změně průměrné obtížnosti diagnózy. 
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4.5 Vliv poptávkové strany na změny počtu provedených výkonů a 

hospitalizací 
Jako zcela racionální se jeví námitka, že objem poskytnuté péče se neřídí přáními poskytovatelů a 

úhradovými mechanismy, ale vyvíjí se v čase podle potřeb obyvatelstva, změn preferencí týkajících se 

zdravotní péče na straně pacientů i objektivními změnami ve společnosti – například stárnutím 

obyvatelstva. Je tedy nutné analýzou dat určit, jak se tyto změny ve zkoumaných letech projevily a 

tento vliv „odfiltrovat“ při určování preferencí poskytovatelů. 

Existuje několik možností, jak se k tomuto problému postavit. Relativně nejjednodušší by bylo vzít 

nějakou z analýz, zabývajících se vývojem nákladů na zdravotnictví na makro-úrovni (úrovně analýzy 

jsou v tomto případě myšleny ve smyslu studie OECD 2012)12 a předpokládát, že v daných letech 

došlo pouze ke změnám daným dlouhodobým trendem naznačeným v těchto studiích. Pro ČR by 

připadala v úvahu například analýza dostupná na www.kulatystul.cz,13 která poskytytuje asi 

nejkomplexnější dlouhodobou předpověď či analýza EU14. Nevýhodou takovéhoto postupu je však 

přílišné zjednodušení a hlavně nedostatečně podrobná data, protože tyto publikace obvykle 

prezentují vývoj po desetiletích a nikoliv v ročním dělení. 

Druhou možností, jak podchytit alespoň vliv změny věkové struktury, je extrapolace současných 

věkově specifických nákladů a vztažení celkové změny na všechny segmenty. Věkově specifické 

náklady na pojištěnce zveřejňuje VZP ve svých ročenkách nebo je možno použít indexy pro věkové 

skupiny z Vyhlášky 644/2004 Sb., které jsou konstruovány pro účely přerozdělení pojistného a 

obsahují indexy dělené podle věkových skupin a pohlaví. Možnou námitkou proti použití tohoto 

benchmarku může být úvaha, že celkové náklady na péči mohou být zčásti dány výdaji na léky a ne 

větším počtem výkonů či hospitalizací. Ve skutečnosti však spotřeba léků je jedním z nejsilnějších 

prediktorů celkové spotřeby péče, jak se ukazuje například u modelu přerozdělení pojistného 

založeném na tzv. pharmaceutical cost groups (van de Ven et al. 2007).15  Proto považuji za užitečné 

analýzu vlivu věkové struktury provést a pomocí výsledku odhadnout možný vliv stárnutí na objem 

poskytované péče. 

Vliv poptávkové strany však může spočívat nejen v dlouhodobých trendech, ale rovněž 

v krátkodobějších výkyvech zapříčiněných jak postupnou změnou léčebných metod, tak i případným 

posunem v „consumer awareness“, tj. schopnosti spotřebovávat péči. Kromě vlivu stárnutí 

obyvatelstva je tedy třeba posoudit i tyto obtížněji zachytitelné a kvantifikovatelné vlivy. V této 

souvislosti považuji za nutné rozlišit péči na akutní a neakutní (ve smyslu Zákona č. 372/2011 Sb. o 

zdravotních službách), protože mechanismy pohybu poptávky v obou těchto oblastech se dají 

předpokládat značně odlišné. Zatímco u akutní péče (infarkt myokardu atd.) se dají pohyby 

v poptávce kromě demografického vývoje předpokládat spíše díky edukaci obyvatelstva a tím větší 

spotřebě služeb, u neakutních péče se může jednat jak o edukaci, tak o vliv přímých nákladů pacientů 

                                                           
12

 Astolfi R., Lorenzoni L., Oderkirk J., A Comparative Analysis of Health Forecasting Methods, OECD Health 
Working Papers, No. 59, OECD Publishing 
13

 Jedná se o stránku , na níž jsou k dispozici odborné podklady pro vládnímu projektu veřejné diskuse 
k financování českého zdravotnictví probíhajícího v letech 2007-2009 
14

 The 2012 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 27 EU Member States (2010-2060), 
European Economy. 2. May 2012. Brussels, 472 pp. 
15 van de Ven W., Konstantin Beck K., Van de Voorde C., Wasem J., Zmora I., Risk adjustment and risk selection 
in Europe: 6 years later, Health Policy, Volume 83, Issues 2–3, October 2007, Pages 162-179 
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na péči (regulační poplatky, doplatky na léky, eventuelně cestovné) či různých těžko 

zdokumentovatelných vlivů typu extrémní výkyvy počasí, síly chřipkových epidemií apod. 

Zde se nabízí možnost použít jako benchmark některý ze segmentů péče, které nejsou primárně 

předmětem zkoumání této práce a u nichž nelze důvodně předpokládat změnu v objemu péče 

z důvodů preferencí poskytovatelů. Jako klíčové se tedy jeví nalezení několika skupin výkonů, které 

mají alespoň některé z následujících vlastností: Poskytovatel nemůže ovlivnit (resp. může jen velmi 

obtížně ovlivnit) počet poskytnutých výkonů, nebo ve sledovaných letech nedošlo ke změně úhrad 

v této skupině, poskytovatel tedy nemá silný incentiv ke změně chování. 

Jako nejvhodnější benchmark v oblasti akutní péče se při užití těchto kritérií jeví výkony Zdravotnické 

záchranné služby (dále jen ZZS). ZZS nemůže sama počet výjezdů ovlivnit a nevyskytuje se u ní téměř 

možnost „supply-driven“ nárůstu výjezdů. Financování ZZS je navíc oproti ostatním segmentům 

zdravotní péče specifické, neboť podstatnou část zajišťují přímými dotacemi kraje a nikoliv zdravotní 

pojišťovny prostřednictvím úhrad a proto k takovému ovlivňování má ZZS i minimální incentivy. 

prostředků Dle Státního závěrečného účtu krajské samosprávy financovaly ZZS například v roce 2010 

částkou 2,66 mld. Kč, zatímco zdravotní pojišťovny dle veřejně dostupných dat pouze částkou 1,79 

mld Kč. Vývoj počtu výkonů ZZS tedy může představovat dobrý benchmark k meziroční změně 

objemu poskytované akutní péče neindukované změnami úhradových mechanismů přes to, že se 

v roce 2012 změnila v tomto segmentu hodnota bodu. 

V oblasti neakutní péče je situace složitější. Existuje několik segmentů, u nichž nenastala meziroční 

změna v hodnotě bodu za celé sledované období. Jedním z těchto segmentů je stomatologie 

(hodnota bodu pro všechny tři sledované roky byla 0,95). U stomatologie může být nicméně 

argumentováno, že dochází vlivem změny preferencí pacientů k přesunu mezi péčí hrazenou 

zdravotními pojišťovnami a privátně poskytovanými výkony (které nejsou vykazovány pojišťovnám a 

proto ani přítomny ve výkonových datech použitých v této práci). Stomatologii tedy jako druh péče 

zatížený vysokou spoluúčastí netypickou pro ostatní druhy péče použít nelze.  

Jako nevhodný pro tento učel se taktéž jeví lékařská služba první pomoci (dále LSPP), i přes to, že 

měla všechny tři roky určenu hodnotu bodu ve výši 0,95 a tudíž v tomto segmentu nedocházelo ke 

změnám. Jedná se stejně jako u ZZS o službu, která je z velké části hrazená z jiných zdrojů, než je 

zdravotní pojištění. Na rozdíl od ZZS ale mohou poskytovatelé ovlivňovat nabídku, neboť dostupnost 

LSPP se neřídí natolik striktními pravidly, jako dostupnost ZZS, která musí být univerzální. Vzhledem 

k nerozklíčovatelnosti modelu financování, který se může kraj od kraje lišit, je proto tento segment 

jako benchmark nevhodný. 

Ani ostatní segmenty specializované ambulantní péče nejsou vhodné jako benchmark a to zejména 

z toho důvodů, že se v případě ambulantních specialistů jedná částečně o substitut k akutní lůžkové 

péči. Zvláště v případě poskytovatelů, kteří poskytují jak akutní lůžkovou péči, tak ambulantní péči, 

může být výsledkem změny úhradového mechanismu právě přesun i mezi těmito segmenty. Počty 

výkonů v ambulantní sféře tedy nelze označit za nezávislé. Navíc analýza ambulantních výkonů by si 

vyžádala určitou agregaci dat z důvodu velkého počtu výkonů, kterou by bylo obtížné kvůli počtu 

výkonů a změnám v Seznamu výkonů provést.  

Nakonec přichází jako benchmark v úvahu segment praktických lékařů. Vzhledem k zásadní odlišnosti 

úhradového mechanismu (kapitační platba) je nicméně velmi obtížné predikovat, jak praktičtí lékaři 
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optimalizují svoje příjmy prostřednictvím různých změn ve vykazování. Teoreticky je sice možné 

použít jako benchmark počet provedených výkonů 01021, 01022, 01023 a 01024,16 ale počty těchto 

výkonů mohou být ovlivněny mimo jiné i substitucí k ambulantním specialistům, přičemž podchytit 

trend v migraci pacientů od praktických lékařů k ambulantním specialistům je poměrně náročný úkol, 

který jde za hranici ambic této práce. 

Napříč ambulantní složkou však existuje jeden ukazatel, u kterého je z důvodu snadné kontroly revizí 

nepravděpodobný upcoding. Počty dispenzarizovaných pacientů a počty prohlídek 

dispenzarizovaných pacientů jsou dobrým prediktorem spotřeby lůžkové péče (Hornbrook, Goodman 

1996),17 z hlediska ekonomického však nejsou příliš zajímavé, neboť výkon 0953218 je ohodnocen 

pouhými 10 body a jeho vykázání není nezbytně nutné k vykázání některého z ostatních 

diagnostických výkonů.  

Variantně k počtu výkonů by bylo možné uvažovat počty dispenzarizovaných. Počty 

dispenzarizovaných v jednotlivých letech jsou vykazovány ÚZIS, přičemž výkazy ÚZIS nemají žádný 

vztah k platbě poskytovateli. To na jednu stranu vylučuje incentiv k upcodingu, na straně druhé chybí 

jakýkoliv incentiv ke správnému vyplnění výkazů a data je tak nutno brát s rezervou. ÚZIS sbírá počty 

dispenzarizovaných pro několik hlavních diagnóz: obezita, ischemická choroba srdeční s podskupinou 

akutní infarkt mykardu), cévní nemoci mozku a hypertenzní nemoci. Meziroční změny mezi lety 2010 

a 2011 činí u ischemické choroby srdeční 0,6%, hypertenze 4,6%, obezity 2,3% a cévní nemoci mozku 

1,6%.19 Problémem těchto dat je ale kromě určité nespolehlivosti navíc fakt, že všechny tyto choroby 

mohou (a v mnoha případech jsou) na sobě přímo kauzálně závislé. Jako výhodnější se tedy jeví 

použití počtu výkonu než počtu dispenzarizovaných osob. 

4.5.1 Odhad vlivu poptávkové strany prostřednictvím nákladových dat 

Data Českého statistického úřadu (ČSÚ) ohledně věkové struktury obyvatelstva umožňují získání 

detailní věkové struktury v jednotlivých letech. Vzhledem k tomu, že jak indexy ve Vyhlášce 644/2004 

Sb., tak i publikovaná nákladová data VZP  jsou v pětiletých věkových skupinách (s určitými 

výjimkami), bylo provedeno sgrupování dat ČSÚ do odpovídajících skupin. Jako odhad meziročního 

posunu potom platí, že: 
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Kde ∆TNak je relativní teoretická meziroční změna v nákladech způsobená změnou věkové struktury, 

TNak jsou teoretické náklady v určitém roce x či x+1 dle věkové struktury, Tnk jsou věkově specifické 

teoretické náklady pro věkovou skupinu n a pohlaví p, a Počet je počet obyvatel v roce x ve věkové 

                                                           
16

 “Komplexní vyšetření praktickým lékařem“, „opakované komplexní vyšetření praktickým lékařem“, „cílené 
vyšetření praktickým lékařem“ a „kontrolní vyšetření praktickým lékařem“; pokud není řečeno jinak, kódy 
výkonů jsou vždy ze Seznamu výkonů. 
17 Hornbrook M. C., Goodman M. J., Chronic disease, functional health status, and demographics: a multi-
dimensional approach to risk adjustment; Health Services Research 1996 August; 31(3): 283–307 
18

 “Prohlídka osoby dispenzarizované“ 
19

 Data z publikace ÚZIS Činnost zdravotnických zařízení, ISSN: 1211-2585 
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skupině n a pohlaví p. Po provedení potřebných výpočtu a dosazení indexů z přílohy Vyhlášky 

644/2004 Sb. dostáváme pro léta 2010 a 2009: 

         
            

a 2011 a 2010: 

         
            

což značí, že vlivem meziroční změn ve věkové struktuře obyvatelstva by se produkce zdravotnických 

zařízení měla změnit minimálně a to o 0,59% mezi lety 2010 a 2011 a o 2,4% mezi lety 2009 a 2010.  

Pro rok 2012 vzhledem k dosud trvající neexistenci dat o věkové struktuře je nutné provést 

extrapolaci z dat k 1.7. 2011 a 31. 12. 2011 a odhadnout tak stav k 1.7. 2012. Po provedení 

extrapolace a dosazení dostáváme: 

         
            

a meziroční změna 2012/2011 by tedy měla činit 0,89%. Třebaže v kontextu hypotéz ověřovaných 

v rámci této práce se jedná spíše o zanedbatelný vliv, bylo nutné otestovat jeho skutečnou velikost a 

zamezit tak případnému nezdokumentovanému vlivu změn struktury obyvatelstva. Samo o sobě však 

toto zjištění poskytuje varovný signál ohledně dlouhodobé udržitelnosti systému veřejného 

zdravotního pojištění, neboť změna ceteris paribus ročně o 0,89% představuje navýšení výdajů každý 

rok o cca 2 mld. Kč v cenách roku 2012. 

4.5.2 Odhad vlivu poptávkové strany prostřednictvím meziroční změny počtu 

klíčových výkonů vybraných segmentů a počtu dispenzarizovaných pacientů 

V rámci služeb ZZS se v letech 2010 a 2011 vyskytovaly 4 vykazované výkony, jejichž četností lze 

odhadovat vliv poptávkové strany. Vzhledem k tomu, že se u dvou z nich jedná o výkony z hlediska 

této práce v zásadě zaměnitelné (06713, 79111),20 a dva z nich hrají z hlediska počtu pouze 

marginální roli (79201, 79202)21 jeví se jako rozumné nezabývat se bodovou hodnotou jednotlivých 

výkonů ani jejich vzájemným poměrem, který může meziročně kolísat vlivem odlišných vykazovacích 

zvyklostí či změnami v revizní činnosti, ale pouze jejich prostým součtem, který dává přehled o 

celkové zátěži ZZS. Platí tedy, že vliv poptávkové strany na meziroční relativní změnu odhadovaný 

pomocí výkonů ZZS rovná: 
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kde Vyk je počet výkonů. Z rovnice vyplývá, že z výkonů ZZS došlo k meziročnímu navýšení mezi lety 

2011 a 2010 o 4,6% a mezi lety 2009 a 2010 o celých 19,6%. Takto zásadní meziroční nárůst může 

                                                           
20

 “Přednemocniční neodkladná péče, sledování, eventuálně transport pacienta zdravotnickým záchranářem 
nebo všeobecnou sestrou se specializací v ARIP v délce 15 minut”, “Lékařské vyšetření a odborná 
přednemocniční neodkladná péče v délce 15 minut poskytovaná lékařem RLP” 
21

 “Odborná přednemocniční neodkladná péče v délce 15 minut poskytovaná lékařem RLP při cestě pro 
pacienta do zahraničí”, “Odborná přednemocniční neodkladná péče v délce 15 minut poskytovaná 
zdravotnickým záchranářem nebo všeobecnou sestrou při cestě pro pacienta do zahraničí”  
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působit nevěrohodně, spíše jako záležitost metodické změny, avšak pokud uvážíme meziroční nárůsty 

výdajů na zdravotnictví jako celku, tak vzhledem ke „konjuntuře“ let 2007-2010 může jít spíše o 

výsledek rychle se rozšiřující dostupnosti služeb či zvýšené edukace obyvatestva v oblasti zdravotní 

péče. 

U dispenzarizace existuje pouze jeden výkon a to 09532. Meziroční změna tohoto výkonu bude tedy 

sloužit jako indikátor vlivu poptávkové strany u neakutní péče: 
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  což představuje nárůst zhruba 1,3% mezi lety 2010 a 2011 a 8,3% nárůst mezi lety 2009 a 2010.  

Vzhledem k tomu, že odhadnout poměr akutní a neakutní lůžkové péče není z důvodu struktury dat 

možné, byly k určení vah VP použit výzkum odhadující množství hospitalizací dle akutnosti jejich 

příčiny s největším vzorkem poskytovatelů zdravotní péče (výzkum se zapojením 105 kanadských 

nemocnic), se zjištěnými váhami pro akutní péči 62,2% a pro ostatní druhy péče 47,8%(Flintoft et al. 

1998).22 Celkovou změnu meziroční produkce odhadnuté pomocí vybraných výkonů lze nyní 

predikovat pomocí vypočtených ∆Vyk jako: 

 

                       
                 

    
         

                       
                 

    
       (26) 

 

tedy 3,48% mezi lety 2011 a 2010 a 16,1% mezi lety 2010 2009. 

Na základě zjištění z částí 4.5.1 a 4.5.2 lze tedy konstatovat předpoklad určitého posunu ve spotřebě 

péče vlivem zvýšené poptávky směrem k vyšším hodnotám. Je samozřejmě otázkou, zda pro určení 

velikosti tohoto posunu použít spíše odhad pomocí nákladových indexů či pomocí výkonových dat. 

Pokdu to bude možné, budou tedy dále použity v analýze oba dva způsoby. Obecně lze každopádně 

konstatovat, že zdokumentované vnější vlivy působí meziročně směrem ke zvýšení objemu produkce. 

5. Testování vlivu úhradových mechanismů na produkci 

poskytovatelů 

Vzhledem ke struktuře dat nastíněné v části 4.2 a faktu, že data jsou k dispozici jak pro roky 2010 a 

2011, ale rovněž pro jejich referenční období (tedy 2008 a 2009) je možné pro každého poskytovatele 

                                                           
22 Flintoft V. F., Williams J. I., Williams R. C., Basinski ASH., Blackstien-Hirsch P.,  Naylor C. D.,  Joint Policy and 
Planning Committee Non-Acute Hospitalization Project Working, The need for acute, subacute, and nonacute 
care at 105 general hospital sites on Ontario; Canadian Medical Association Journal May, 1998 158:1289-1296 
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sestrojit u obou sledovaných roků optimální objem produkce dle kapitoly 4.4 tak, aby maximalizoval 

svůj zisk. Pokud mají skutečně úhradové mechanismy na objem produkce vliv, pak by se meziroční 

produkce měla měla měnit v závislosti na velikosti těchto optim. V rámci základního modelu tedy 

bude zkoumána „vzdálenost“ od optima v jednotlivých segmentech (alfa, beta).  Jako klíčové se 

ovšem jeví nebrat všechny poskytovatele jako jednolitou masu, ale uvažovat i o ostatních nezávislých 

charakteristikách, které mohou ovlivnit jejich schopnost optimalizace či nárůst produkce (jednotlivé 

proměnné budou představeny v části 5.1). 

Schopnost optimalizace však není jediná testovatelná veličina. Samotný podíl casemixů může přinést 

podstatně více informací o vlivu úhradových mechanismů na chování jednotlivých poskytovatelů. 

Proto byla provedena rovněž podrobná deskriptivní statistika pro všechny relevantní ukazatele za 

roky 2010 a 2011 (tedy pro rok 2010 zvláště casemix alfy a bety dělený casemixem referenčního 

období, pro rok 2011 pak celkový casemix a celkový  počet hospitalizací dělený stejným ukazatelem 

referenčního období). Taktéž byla provedena stejná regrese jako u proměnných sestrojených za 

účelem evaluace schopnosti optimalizovat pro zjištění možných trendů v rámci jednotlivých skupin 

poskytovatelů (viz Tabulky 21-22 Přílohy 1).                                        

5.1 Charakteristiky s potenciálem ovlivnění schopnosti optimalizace 
Jako nejvýznamější proměnná, u které se dá předpokládat vliv na objem produkce, případně 

tendence k optimalizaci podle úhradových mechanismů, se jeví vlastnická struktura daného 

poskytovatele. Zatímco u fakultních či krajských nemocnic je sporné, do jaké míry je ekonomický 

výsledek zařízení pro zřizovatele důležitý, u nemocnic s formou akciové společnosti nevlastněné 

krajem či obcí ale soukromým majitelem je možné považovat zisk za primární motivaci. Tyto 

nemocnice by se tedy měly blížit optimu více než přímo řízené organizace. V analýze proto bude 

figurovat několi dummy proměnných, které nemocnice roztřídí dle vlastnické struktury a to na 

příspěvkové organizace orgánů státní správy (Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo obrany či 

vnitra), příspěvkové organizace krajů, akciové společnosti vlastněné kraji, poskytovatelé vlastněni 

obcemi (ať už jako příspěvkové organizace, nebo jako akciové společnosti) a konečně poskytovatelé 

jakékoliv právní formy nevlastněné žádným z výše uvedených subjektů – tedy nemocnice vlastněné 

soukromým majitelem (jediná církevní nemocnice byla z analýzy vyřazena). 

Druhou proměnnou, která má velký potenciál ovlivnit optimalizaci je podíl hospitalizací v daném 

zařízení končící úmrtím. Lze argumentovat, že závažné případy není možné odmítat a jen stěží se 

„optimalizuje“ hospitalizace v případě smrtelně nemocného či zraněného pacienta. Podíl takto 

ukončených hospitalizací na celkovém počtu bude proto zahrnut jako další proměnná. 

S obtížností případu rovněž souvisí doba strávená na jednotce intenzivní péče (JIP). Lze 

argumentovat, že případy, které si vyžadují v průměru delší dobu na jednotce intenzivní péče, nelze 

odmítnout. Na druhou stranu u složitějších případů je větší možnost tzv. upcodingu, takže nemocnice 

má větší možnost ovlivnit výsledný casemix. Bohužel struktura dat neumožňuje rozlišit případy podle 

toho, zda došlo k hospitalizaci na JIP. Umožňuje však určit podíl doby strávený na JIP na celkové délce 

hospitalizace v daném zařízení u všech hospitalizovaných. Vzhledem k tomu, že tato proměnná by 

mohla být korelována s předchozí proměnnou, bude podíl konstruován pouze z případů, které 

nekončily úmrtím. Měla by tak být zajištěna nezávislost na proměnné zkoumající podíl úmrtí. Je třeba 

ale přiznat, že určitá míra korelace se u  těchto proměnných dá stejně očekávat, neboť těžší případy 

(a tedy ty s větší pravděpodobností úmrtí) budou pravděpodobně spíše alokovány u poskytovatelů 
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disponujících odpovídající možnostmi intenzivní léčby a tudíž i větším množstvím pacientů na 

jednotkách intenzivní péče.                                                                                                             

Čtvrtou důležitou proměnnou je celkový objem produkce, případně celková závažnost případů. Zde je 

již obtížnější formulovat hypotézu, avšak lze argumentovat, že malé nemocnice budou obtížněji 

optimalizovat, neboť velký počet případů umožňuje větší flexibilitu z hlediska managementu a 

snadnější alokaci případných požadavků na změnu objemu produkce na jednotlivé oddělení. Na 

druhou stranu nemocnice specializované na závažnější případy (tedy ty s vysokým podílem casemixu 

a počtu hospitalizací) budou obtížněji optimalizovat, neboť v nich končí ty případy, které, ať už 

jakéhokoliv důvodu, nebyly akceptovány jinde. Jak ukazuje následující graf, převážná většina 

nemocnic spadá do kompaktní možiny relativně malých nemocnic, kde casemix roste přímo úměrně 

s počtem hospitalizací. Jako nejvýhodnější se proto jeví vzhledem k nemožnosti rozdělení 

poskytovatelů do několika málo jasně ohraničitelných skupin konstruovat proměnnou zohledňující 

velikost jako součet CM a počtu hospitalizací v daném roce a dále pak proměnnou zohledňující 

závažnost jako podíl CM a počtu hospitalizací. Alternativou k tomuto postupu by bylo sestrojení 

několika dummy proměnných, avšak jak vidno z Grafu 1, určení smysluplných hraničních hodnot pro 

takové případné dummy proměnné se jeví jako poněkud obtížné. Použití dummy proměnných by 

také znamenalo určitou ztrátu variability, která není nezbytně nutná. 

Graf 1 

 

A konečně poslední zásadní proměnnou je vlastní složení pacientů z hlediska DRG skupin. Zde je 

ovšem třeba poznamenat, že vzhledem k existenci cca 1000 DRG skupin je jen obtížně představitelné, 

že by analýza přinesla smysluplné výsledky při zařazení každé z těchto skupin jako samostatné 

proměnné. Proto byla provedena shluková analýza za účelem nalezení podobných poskytovatelů 

z hlediska skladby diagnóz. Jako výchozí data přitom sloužily podíly jednotlivých DRG skupin na 

celkové produkci poskytovatelů. Výsledek tedy není závislý na velikosti nemocnice, což by mělo 

zajistit relativní nezávislost na proměnných popisujících velikost nemocnice a průměrnou obtížnost 

případu v nemocnici. Vzhledem k nespočetným potencionálním způsobům, jak určit metodu a přesný 

počet skupin u shlukové analýzy bylo provedeno několik pokusů s rozdílnými metodami (centroidní, 

párová vzdálenost, Wardova metoda). Jako nejlepší z hlediska kompaktnosti výsledku se ukázala být 
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Wardova metoda, jejíž výsledek při nastavení hraniční hodnoty 0,7 L2 dissimilarity measure ukazuje 

Graf 2: 

Graf 2 

 

Jak vidno z dendrogramu, lze odlišit celkem 5 dostatečně početných skupin, a to relativně podobné 

skupiny G1 a G2, skupinu G3, skupinu G4 a dále zbytkovou skupinu G5-G17, která se zjevně skládá 

z poskytovatelů s vysoce specifickou skladbou produkce. Počet skupin nebyl určen arbitrárně, ale tak 

aby bylo docíleno co nejkompaktněnjšího rozdělení. Za problematické je možné považovat rozdělení 

skupin G4 a G5-G17 do dvou dummy proměnných, jelikož kupříkladu G5 je nepodobnější právě G4. 

Celkově však vytvoření zbytkové skupiny umožní snadnější případnou analýzu výsledků. Další 

nevýhodou tohoto dělení zůstává vzhledem k množství proměnných uvažovaných ve shlukové 

analýze obtížná interpretovatelnost skupin, avšak v případě významného vlivu na schopnost 

optimalizace lze vždy uvažovat o provedení podrobnější analýzy, pokud si to výsledky vyžádají.  

5.2 Testování optimalizace produkce v roce 2010 
V roce 2010 existovaly, jak je ukázáno v části 4.3.1, dva odlišné mechanismy úhrad. Pro produkci 

nehrazenou prostřednictvím DRG platí výrazy (22). Míra optimalizace lze proto vyjádřit jako relativní 

vzdálenost skutečné produkce od tohoto optima. Toto optimum lze sestrojit buď na základě podílů 

casemixu, na základě podílů počtu hospitalizací nebo kombinací obého. Z hlediska non-DRG produkce 

tedy dostáváme tři možné proměnné, měřící míru optimalizace ze strany poskytovatele: 
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Distribuce poměrů hodnot casemixu a počtu hospitalizací pro většinu poskytovatelů ukazuje, že 

problémem byla pro velkou většinu z nich spíše nadměrná produkce než nedostatek produkce: 

Graf 3 

 

Obdobnou distribuci vykazuje i poměr hospitalizací pro část produkce nehrazené prostřednictvím 

DRG mechanismu:                                                                                               

Graf 4 

 

Pro všechny tři proměnné Optim 1,2,3 je k dispozici 154 pozorování (poskytovatelů), na kterých je 

možno testovat, jaké ze závislých proměnných mají vliv na schopnost optimalizace. Vzhledem 

k možnosti heteroskedasticity byly při konstrukci regresí použita možnost „heteroscedasticity-robust 
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standard errors“. Výsledky OLS pro Optim1, Optim2 a Optim3 proměnné shrnují Tabulky 1-3 

v Příloze 1. 

Jak vidno z výsledků nelze prokázat vliv jak vlastnické struktury, tak i různých metrik složení produkce 

nemocnic na jejich schopnost optimalizovat produkci v rámci DRG skupin zařazených do přílohy 9 

úhradové vyhlášky. R-squared pod 20% ukazují na velmi nízkou vysvětlovací sílu modelů. Na 

schopjnost optimalizace tak nemá vliv žádná z uvažovaných charakteristik poskytovatele. 

 Poněkud jiná je ale situace u části produkce hrazené pomocí DRG. Z rovnic 7-9 a z preferencí 

poskytovatele vyplývá, že lze konstruovat proměnnou Optim4, která bude vyjadřovat míru 

výhodnosti vzhledem k úhradám. Tato proměnná je definována jako „vzdálenost“ od optimální míry 

produkce, kterou je, za předpokladu dodržení takového počtu hospitalizací, aby nenastala situace 

popsaná v (8), 115% produkce roku 2008. Po otestování všech dat se ukázalo, že neexistuje 

poskytovatel, který by tuto podmínku nenaplňoval. Proměnná vyjadřující vzdálenost od optima je 

tedy pro všechny případy rovna: 

            
      

      

      
                 (30) 

Stejně jako u proměných optim 1, optim2 a optim3 byla provedena regresní analýza s cílem zachytit 

vliv charakteristik poskytovatele na schopnost optimalizace. R-square modelu se v tomto případě 

pohybuje na 73% (výsledky viz Tabulka 4 Přílohy 1). Je však třeba přiznat, že z proměnných se jako 

jasně signifikantní jeví pouze poměr mezi casemixem a počtem hospitalizací, což by ukazovalo na 

fakt, že snáze se optimalizují „jednodušší“ případy. Druhou signifikantní proměnnou je velikost 

zařízení, kde se potvrzuje hypotéza, že v rámci většího celku se zřejmě lépe řídí celkový objem 

produkce. Vlastnická struktura poskytovatele, případně proměnné popisující skladbu produkce jak do 

pravděpodobnosti úmrtí, tak do skladby DRG skupin nebyly ani v tomto případě signifikantní. 

Výsledky deskriptivní statistiky (viz Tabulka 5 Přílohy 1) pro část casemixu hrazeného v roce 2010 

prostřednictvím DRG překvapivě ukazují na schopnost většiny poskytovatelů v tomto segmentu 

optimalizovat svoji produkci k hranici  115% referenčního období. Je však třeba spíše než průměry 

ovlivněné extrémními hodnotami zkoumat medián a distribuci. Situaci shrnuje Graf 5:                

Graf 5 
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Červená horizontální úsečka označuje optimum z hlediska úhrady. Jak vidno na tomto kvantilovém 

grafu (z důvodu viditelnosti výsledků byly vyřazeny dva outliery s hodnotami 6 a 25), většina 

poskytovatelů tendovala nikoliv k bodu 1, což by znamenalo neměnící se objem produkce, ale k bodu 

1,15, což indikuje spíše reakci na úhradovou vyhlášku (v možné kombinaci s faktory popsanými v části 

4.5). Je však třeba říci, že stejně jako u hodnocení závislosti optim na různých charakteristikách 

poskytovatele se ani v tomto případě neprokázala významná závislost meziroční změny objemu 

produkce na žádné z vysvětlujících proměnných s výjimkou velikosti zařízení a průměrné obtížnosti 

případu (viz Tabulky 21 a 22 Přílohy  1).                                     

Zda poskytovatelé optimalizují produkci, může napovědět rovněž srovnání podílů produkce pro DRG 

a non-DRG placené diagnózy mezi rokem 2010 a referenčním rokem, které ukazuje následující graf: 

Graf 6 

 

Pokud by nemocnice byly schopné optimalizovat jak DRG, tak nonDRG hrazenou část produkce (a 

byly hrazeny podle pravidel určených vyhláškou), většina z nich by se měla nacházet v kvadrantu 3 

zhruba na místě vyznačeném šipkou. Z grafu je patrné, že většina poskytovatelů naopak objem 

produkce zvyšovala a to bez ohledu na způsob úhrady. Existují tedy dvě odlišné interpretace 

zjištěného: buď jsou nemocnice schopny v určité míře optimalizovat produkci, ale pouze u diagnóz 

placených přes DRG, nebo se jedná o celkový posun zapříčiněný vlivy popsanými v části 4.5.  

Pro otestování druhé z těchto možností je vhodné provést další t-test, založený na předpokladu, že 

v průměru se pro každé zařízení vlivem poptávky zvedla produkce způsobem popsaným v části 4.5. 

Nelze popřít, že se jedná o poměrně silný předpoklad, nicméně vzhledem ke způsobu výpočtu v části 

4.5 je možné argumentovat, že věková struktura v jednotlivých částech ČR je relativně podobná 

(třebaže existují rozdíly zejména mezi Prahou a zbytkem republiky) a dostupnost ZZS a dispenzární 
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péče je rovněž univerzální, neexistuje relevantní důvod, proč nepředpokládat dynamiku změn 

obdobnou u ve všech částech republiky.                                  

Sestrojme tedy teoretický casemix roku 2010 jak pro část produkce placenou přes DRG, tak pro 

ostatní produkci: 

                 
    

    
      

,                  
     

    
       

     (31) 

                 
    

    
      

,                 
     

    
       

     (32) 

 

kde příznaky 1talfa, 2talfa, 1tpril9 a 2pril9 značí teoretické hodnoty casemixů pro každého 

poskytovatele, pokud by na něj působili pouze vlivy popsané v části 4.5. Jeví se jako vhodné otestovat 

teoretickou produkci vyrobenou jak na základě postupu použitého v 4.5.1, tak postupu použitého 

v 4.5.2. Výrazy v (31) tedy platí pro první variantu, výrazy v (32) pro druhou. 

Jak ukazují výsledky testů v Tabulce 6 Přílohy 1, při použití jak dat z rovnice 31, tak dat z rovnice 32 

lze s dostatečnou jistotou prohlásit, že nárůst produkce u „alfy“ je větší, než by odpovídalo vlivu 

poptávky. To by samo o sobě mohlo znamenat, že vyhláška může mít určitý vliv vzhledem 

k úhradovému mechanismu. Tuto teorii ale zpochybňuje  podobný výsledek  v segmentu nehrazeném 

prostřednictví DRG. Jak ukazuje Tabulka 7 Přílohy 1, průměrná produkce v tomto segmentu rostla 

rovněž rychleji, než jak by předpokládal vliv poptávky. Úhradová vyhláška pro tento segment však 

působí restriktivně (viz rovnice 5). Na základě tohoto zjištění je tedy možné prohlásit, že jako 

pravděpodobnější vysvětlení popsaných jevů se jeví neschopnost poskytovatelů zamezit nárůstu 

produkce a nikoliv vliv úhradových mechanismů, popřípadě, že za změnou objemu produkce stojí 

kombinace obou vlivů. 

5.3 Testování optimalizace produkce v roce 2011 
V roce 2011 je optimální produkce poskytovatele velmi lehko určitelná (viz rovnice 10) a nachází se 

na 94% produkce roku 2009. Podobně jako v případě roku 2011 byly proměnné popisující míru 

optimalizace sestaveny jako ukazatele odchylky od optima – tedy čím je hodnota větší, tím hůře daný 

poskytovatel dokázal optimalizovat. Vzhledem k dvojímu požadavku na 94% produkce referenčního 

období (počet hospitalizací, casemix) lze opět zkonstruovat tři proměnné – jednu měřící odchylku u 

CM, jednu u hospitalizací a kombinaci obého. Dostáváme tedy: 
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Jak vidno z Grafu 7 (červená čára je optimem poskytovatele), problémem pro většinu poskytovatelů 

byla opět spíše nadprodukce: 
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Graf 7 

 

Všechny tři regresní modely (pro Optim 5-7) za užití stejných vysvětlujících proměnných jako 

v předchozím roce vykazují minimální R-squared (0,13, 0,07 a 0,09) a neobsahují žádné signifikantní 

proměnné (výsledky viz Tabulky 8-10 Přílohy 1). Z důvodů možného vlivu outlierů ovlivňovaných 

proměnnými nezařazenými v modelu (například postupný útlum zařízení administrativním 

rozhodnutím či naopak náběh nové zřizovaného či rozšiřovaného zařízení) byly testovány i varianty 

vyřazující vysoké hodnoty optim7 (nad 0,5 a nad 0,3). Ani po vyřazení outlierů však modely (výsledky 

viz tabulky 11-12 Přílohy 1)  neměly relevantní vysvětlující hodnotu. Stejně jako v předchozím roce 

tak nelze usuzovat na vliv charakteristik představených v části 5.1.                                       

Za zajímavější lze považovat regresní model, kde jako závislá proměnná byla zvolena Optim 7 a jako 

nezávislé proměnné různě měřené schopnosti optimalizace v roce předchozím (2010). Z důvodu 

zřejmé kolinearity (lineární kombinace Optim1 a Optim2) nebyla použita proměnná Optim3. Výsledky 

(viz Tabulka 13 Přílohy 1) ukazují, že schopnost optimalizace v roce 2011 závisela významným 

způsobem pouze na schopnosti nastavit casemix na 98% roku 2008 v roce 2010. 

Určitá konzistence ve schopnosti optimalizace je jedním z argumentů, proč považovat úhradový 

mechanismus za významný pro výsledný objem produkce poskytovatele. Jak vidno (z nesignifikance u 

proměnné optim 4), schopnost optimalizace při DRG mechanismu úhrady nijak nepredikuje 

schopnost optimalizace při užití jiného mechanismu (např. globální rozpočtu). I z tohoto důvodu je 

nutné změnu úhradového mechanismu považovat za důležitou, neboť poskytovatelé zjevně dokážou 

pouze omezeným způsobem přenést svoje know-how ohledně optimalizace při užití DRG na systém 

globálního rozpočtu. 
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Je nicméně korektní uvést, že vzhledem ke způsobu vytvoření proměnných Optim 1 a Optim 7 je 

možné konstruovat i alternativní vysvětlení pro zjištění závislosti Optim7 a totiž, že se nejedná o 

reakci na úhradovou vyhlášku, ale lépe „optimalizující“ poskytovatelé jsou ti, kteří ve skutečnosti 

pouze postupně utlumují svoji činnost. Vzhledem k tomu, že většina poskytovatelů bojuje i v roce 

2011 spíše s nadprodukcí a vzhledem k tomu, že proměnné Optim1 a Optim2 rovněž nabývaly 

nejmenších hodnot, pokud zařízení utlumovalo svoji činnost, je tak možné závislost považovat pouze 

za projev pokračujícího utlumování činnosti poskytovatele. 

5.4 Testování vlivu úhradové vyhlášky na meziroční změnu 
Pro ověření hypotézy vlivu úhradové vyhlášky nestačí pouze objasnit dění v jednotlivých letech, ale 

zásadní je zejména pozorovat meziroční dynamiku. Pokud má úhradová vyhláška opravdu vliv na 

produkci, pak je nutné pozorovat meziroční změny v produkci. Díky vlivům popsaným v části 4.5 by 

naopak mělo docházet ke zvyšování objemu produkce. Nejmarkantnější by pak měl být rozdíl u 

diagnóz placených v roce 2010 přes DRG, neboť pro rok 2010 měl poskytovatel incentiv zvyšovat 

produkci, v roce 2011 pak naopak. Základní statistiky v obou letech ukazuje Tabulka 14 Přílohy 1, ze 

které je zřejmé, že došlo k určitému meziročnímu posunu. 

Výsledky provedených t-testů pak potvrzují, že jak pro skupiny uvedené v Příloze 9 vyhlášky pro rok 

2010, tak skupiny uvedené v Příloze 10 vyhlášky pro rok 2010 nemají stejný průměr (výsledek viz 

Tabulky 15-16 Přílohy 1). Vzhledem k tomu, že meziroční změna má opačné znaménko, než by šlo 

předpokládat díky vlivům popsaným v části 4.5, je možné usuzovat na vliv vyhlášky (rozdíly jsou 

v tomto případě natolik zjevné, že není třeba sestrojovat teoretické hodnoty pro rok 2011 aplikací 

nárůstů vypočítaných v části 4.5, pokud statistické testy ukazují na rozdílnost u skutečných hodnot, 

tím spíše by ukazovaly na rozdílnost, pokud bychom v souladu s částí 4.5 zvětšili hodnoty roku 2010). 

Pokud je však vyhláška skutečně zásadním důvodem, pak by případný t-test měřící poměry mezi let 

2011 a 2010 u obou skupin měl rovněž vykazovat rozdílný průměr. Jak ukazují výsledky v Tabulce 17 

Přílohy 1, tvrzení o nestejnosti průměrné meziroční změny nelze pomocí prostého t-testu 

koroborovat. Poněkud jiný výsledek ale přinese t-test po vyřazení extrémních hodnot u obou 

poměřovaných proměnných. Proto byl proveden i t-test pouze s pozorováními, u nichž ani jeden 

z poměrů nepřekočil 2,5. 

Zde je nutné uvést, že pro vyřazení extrémních hodnot existují dobré důvody nejenom proto, že se 

jedná pouze o 4 pozorování a jejich vyřazení tak z hlediska síly testu nepředstavuje zásadní problém, 

ale zejména z věcných důvodů. Zákon 48/1997 Sb. totiž jasně stanoví, že Vyhláška platí, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak. U poskytovatelů, kde je produkce navyšována meziročně zásadním 

způsobem (například z důvodu nových smluvních odborností), pak k takovýmto dohodám obvykle 

dochází, neboť pojišťovna by jen stěží přesvědčila poskytovatele o provozování činnosti za méně než 

poloviční úhradu na jednotku objemu. Hranice 2,5 byla zvolena arbitrárně (a relativně vysoko), 

důvodem je však snaha vyřadit skutečně pouze ty outliery, u nichž nelze realisticky předpokládat, že 

navýšení je  „přirozené“. Více než zdvojnásobení produkce během dvou let poskytuje v tomto ohledu 

dostatečnou jistotu. Výsledky testu provedeného po vyřazení těchto outlierů  shrnuje následující 

Tabulka:                                                 
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Tabulka 1 

 

Na základě analýzy změn produkce tedy lze dovodit, že úhradová vyhláška ovlivňovala produkci 

nemocnic. 

Z důvodu možného vlivu outlierů na výsledky anaĺýzy je smyslupné zabývat se taktéž hlouběji 

deskriptivní statistikou, zejména pak kvantilovými ukazateli. Mediánová hodnota podílu (viz Tabulka 

20 Přílohy 1) mezi casemixem 2011 a referenčním obdobím je u skupiny placené přes DRG pouze 

1,02 (oproti 1,1 u skupin placených v roce 2010 jiným způsobem). Třebaže optimum z hlediska 

úhrady by bylo 0,94 a tudíž nelze mluvit o zásadní schopnosti optimalizace, nelze popřít, že mezi 

těmito dvěma skupinami se vyskytuje rozdílná dynamika, kterou si lze vyložit jako reakci na 

úhradovou vyhlášku. V roce 2010 i 2009 byl ve vyhlášce dán prostor pro nezanedbatelné navýšení 

úhrad pro skupiny placené DRG a tudíž se dala předpokládat spíše snaha o větší produkci. Oproti 

tomu u nonDRG placených skupin takový incentiv nebyl. Rozdíl v mediánech podílů v roce 2011 tak 

může být vysvětlen jako vliv úhradové vyhlášky, neboť u těchto segmentů se poskytovatele snažili o 

restrikci již v minulých letech, zatímco u DRG skupin nikoliv a proto byl nárůst produkce menší. 

Pokud v roce 2011 úhradová vyhláška měla významnější vliv, měla by nutně přispět ke snížení 

produkce. I přes to však (jak vidno z Tabulky 18 Přílohy 1 sumarizující deskriptivní statistiky) došlo 

v průměru k navýšení o cca 10% casemixu oproti referenčnímu období u diagnóz, které nebyly 

v předchozím roce placeny přes DRG systém. Samo o sobě toto zjištění však neukazuje na neexistenci 

vlivu vyhlášky, neboť nelze pominout vliv poptávkové strany odhadnuté v části 4.5. Tento vliv lze 

variantně odhadnout jako: 

         
               

               
           

nebo 

          
                          

podle toho, zda použijeme nákladová data a věkovou struukturu nebo výkonová data. Ve světle takto 

variantně odhadnutého vlivu poptávkové strany pak již nelze desetiprocentní navýšení casemixu 

považovat za relevantní argument k odmítnutí hypotézy ohledně vlivu vyhlášky. 

O vlivu vyhlášky na druhou stranu nevypovídají výsledky regrese zkoumající závislost podílu nonDRG 

produkce roku 2011 a odpovídající produkce referenčního období (viz Tabulka 19 Přílohy 1). Jako 

signifikantní vycházejí pouze dummy proměnné sestrojené za účelem odlišení poskytovatelů dle 

struktury produkce a to tak, že příslušnost ke všem skupinám kromě skupiny 5 zvyšuje objem této 

produkce. Z toho lze (vzhledem k tomu, jak byla konstruována skupina 5) usuzovat, že produkce byla 

 Pr(T < t) = 0.0031         Pr(|T| > |t|) = 0.0062          Pr(T > t) = 0.9969
 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0

 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =      149
     mean(diff) = mean(pomerla~20112009 - pomerbe~20112009)       t =  -2.7772
                                                                              
    diff       150   -.0592418    .0213312    .2612526   -.1013925   -.0170911
                                                                              
pomerb~9       150    1.147356    .0191947    .2350861    1.109427    1.185285
pomerl~9       150    1.088114     .026517     .324766    1.035716    1.140512
                                                                              
Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Paired t test
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navyšována více u „obyčejných“ poskytovatelů a méně u specializovaných ústavů s jedinečnou 

skladbou hospitalizací. Zde je ovšem nutno poznamenat, že specializovaný ústav v tomto kontextu 

neznamená nutně z medicínského hlediska náročnou péči. Většina nejnáročnější péče se odehrává 

v rámci fakultních nemocnic, které navzájem vykazují značné podobnosti a vyskytují se vesměs ve 

skupinách 1 až 3. Naopak 9 ze 14 poskytovatelů ve skupině 5 má privátního vlastníka a s jednou 

výjimkou se jedná o menší zařízení s nízkým počtem hospitalizací.  

5.5 Shrnutí testování vlivu úhradových vyhlášek 
Na základě analýzy dostupných dat lze s poměrně vysokou mírou jistoty tvrdit, že úhradové vyhlášky 

měly významný vliv na objem produkce zdravotnických zařízení. Ve výsledcích analýzy lze však objevit 

i argumenty proti potvrzení této hypotézy. 

Proti hypotéze o vlivu DRG na produkci nemocnic svědčí zejména nemožnost prokázat rozdílnou 

schopnost optimalizace u poskytovatelů s rozdílnými charakteristikami (s výjimkou vlivu velikosti 

produkce a průměrné obtížnosti případu v roce 2011) a nemožnost prokázat závislost velikosti 

casemixu na těchto charakteristikách. Je přitom nepravděpodobné, že by například privátní 

poskytovatelé neměli vyšší míru schopnosti optimalizace a nevykazovali rozdílné míry nárůstu 

casemixu, neboť jejich hlavním zájmem by měla být maximalizace zisku vzhledem k tomu, že na rozdíl 

od ostatních poskytovatelů jen stěží mohou mít zcela odlišné priority než ekonomický zisk. Na druhou 

stranu zjištění, že privátně vlastnění poskytovatelé nerespondují na změnu incentiv více než 

poskytovatelé vlastnění státem, je sice kontraintuitivní, ale potvrzuje zjištění v minulosti již 

provedeného výzkumu (Lave et al 1990).  

Druhým potencionálním argumentem proti vlivu úhradových mechanismů je relativně vzácný výskyt 

poskytovatelů v optimálních pozicích z hlediska objemu produkce (jak ukazuje např. Graf 6). Na vině 

zde však mohou být nejen odlišné cíle než je ekonomický zisk, ale rovněž lze jako důvod neschopnosti 

poskytovatelů optimalizovat produkci vidět překotný vývoj českého DRG a z toho vyplývající 

nezkušenost kódérů, jak bylo naznačeno v části 2.3.  

Konečně třetím argumentem proti existenci vlivu úhradových mechanismů je výsledek analýzy 

zkoumající vliv poptávky pro rok 2010, kde se ukazuje, že medián cca 115% produkce u diagnóz 

placených přes DRG mohl být spíše zapříčiněn neschopností korigovat objem produkce, než vědomou 

optimalizací. 

I přes tyto argumenty je nicméně nepravděpodobné, že by změny produkce popsané v předchozích 

částech nebyly výsledkem reakce na změnu úhradových mechanismů. Nejvážnějším argumentem pro 

potvrzení této hypotézy je rozdílná distribuce podílu objemů produkce mezi rokem 2011 a jeho 

referenčním obdobím.  V rámci analýzy však bylo třeba zaměřit se na kvantily spíše než na průměr a 

t-testy (s vyřazením outlierů), protože malé množství outlierů výrazně posouvalo průměr roku 

směrem k vyššímu podílu.                                                                 

Rovněž výsledek analýzy závislosti schopnosti optimalizace v roce 2011 na schopnosti optimalizace 

v roce předchozím lze považovat za argument svědčící o existenci vlivu. Zajímavým zjištěním je i fakt, 

že schopnost optimaliazce pro jeden způsob úhrady nemá vliv na schopnost optimalizace u jiného 

způsobu. Toto zjištění jen podtrhuje důležitost zvoleného mechanismu. 
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Za zásadní argument je možné považovat i rozdíl mezi rokem 2011 a 2010. O vlivu vyhlášky zde svědčí 

statistickým testem prokázaná rozdílnost mezi podíly části produkce placené v roce 2010 přes DRG a 

zbytkem. Jen stěží lze nalézt jiné vysvětlení pro existenci tohoto rozdílu než vliv úhradové výhlášky. 

Dalším faktem, ukazujícím na existenci vlivu úhradové vyhlášky, je pak schopnost optimalizace 

poskytovatelů v roce 2010 v části produkce placené před DRG. 

6. Zhodnocení úhradové vyhlášky pro rok 2012 

Jednou ze dvou hypotéz formulovaných v rámci projektu bylo tvrzení, že systém úhrad stále obsahuje 

stále jisté incentivy pro poskytovatele, které mohou způsobovat neefektivy v rámci zdravotnictví. 

V čase začátku psaní této práce byl nejnovější právní předpis upravující úhrady vyhláška pro rok 2012 

(v době odevzdání je již v platnosti vyhláška pro rok 2013, její zkoumání již však nemůže z časových 

důvodů být předmětem této práce), která byla popsána v části 4.3.3. 

Definování neefektivity je poměrně složitý úkol. Za jednoznačně neefektivní lze označit takový 

úhradový mechanismus, který poskytovatele trestá za x+1 provedenou jednotku práce. Další 

možností, jak může být úhradový mechanismus neefektivní je nutit poskytovatele k poskytování 

vyššího objemu péče bez racionálních důvodů (uvažme například, že by byl poskytovatel 

disproporčně penalizován, pokud by nedosáhl 100% produkce referenčního období a aktivně by se 

tak snažil hospitalizovat i pacienty, u nichž to není nezbytné). Stejně tak lze jako neefektivní označit 

takový systém úhrad, který nutí poskytovatele měnit průměrnou DRG váhu. DRG váha je sice 

konstruována na základě nákladnosti případu, ovšem primárním „markerem“ musí být diagnóza (v 

tom spočívá celý princip DRG). Incentivy ke změně tedy aktivně nutí poskytovatele k upcodingu, nebo 

v horším případě k odmítání pacientů s určitými diagnózami. Odmítání pacientů s určitou diagnózou 

lze za neefektivitu označit z definice (neboť se tím popírá ekvalita přístupu k péči),  upcoding je pak 

z právního pohledu sofistikovaná forma podvodu (úhradová vyhláška pro rok 2013 ho již aktivně 

penalizuje) a tudíž ho lze rovněž označit za neefektivitu. 

 Otázkou ovšem zůstává, zda je možné jako neefektivní označit i různé degrese nastavené za účelem 

omezení růstu výdajů jako celku. Je možné argumentovat, že neefektivní bude takový úhradový 

mechanismus, který omezí dostupnost péče (tedy například prodlouží čekací doby na elektivní 

výkony). Protože však centralizovaná data popisující tuto problematiku neexistují, nelze takovouto 

neefektivitu prokázat (pomiňme nyní fakt, že zvyšující se čekací doby mohou být rovněž důsledkem 

trendů popsaných v části 4.5). Za neefektivní lze rovněž označit takový úhradový mechanismus, který 

netrestá zbytečné plýtvání prostředky, pro takovou analýzu ale rovněž nejsou k dispozici data, neboť 

nemocnice nevykazují svoje náklady ve struktuře, ze které by bylo možné plýtvání odhalit. V této 

práci tedy bude jako neefektivní vnímán pouze takový mechanismus, který a) penalizuje 

poskytovatele za větší objem produkce, b) „nutí“ poskytovatele za určitých situací produkovat větší 

objem produkce, než je nezbytně nutné nebo c) obsahuje incentiv ke změně průměrné relativní váhy 

případu. 

Incentivy v úhradové vyhlášce roku 2012 týkající se části produkce nehrazené přes DRG se oproti 

roku 2011 změnily zásadním způsobem. Tvar rovnice 16 a maximální možná úhrada spolu 

s předpoklady přijatými v části 4.4 umožňují, aby existovaly celkem dva možné „blisspointy“ a to na 
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107% produkce referenčního období a na 110,21% produkce referenčního období. Naproti tomu 

pokud předpokládáme rovnoměrný vývoj ve všech segmentech péče, pak blisspoint pro rok 2011 se 

nacházel na 94% referenčního období. Vyhláška tedy umožňovala poměrně zásadní nárůst produkce. 

Z výše uvedeného nicméně nelze odvodit žádná významná neefektivita, neboť použitý degresivní 

systém dává poskytovatelům možnost přizpůsobení (viz rovnice 16 a její vliv spočívající pouze v 50% 

penalizaci v úhradě). Poskytovatel se nemusí obávat radikálních změn v úhradě na základě nějakého 

náhlého „skoku“ a navíc poměrně přesně dokáže objem úhrady předvídat. 

Poněkud jiná situace je u části produkce hrazené přes DRG, kde se poskytovateli může při nepatrné 

změně produkce zásadním způsobem měnit úhrada. Design úhradové vyhlášky navíc aktivně 

penalizoval v určitém pásmu produkce poskytovatele za obtížnější diagnózy jejich pacientů. Příloha 2 

ukazuje, jak je poskytovatel odměňován při platbě podle vyhlášky. Na horizontální ose v prvním 

řádku jsou uvedeny teoretické 
     

    

     
     , v prvním sloupci pak vertikálně teoretické       

    
 a tabulka 

pak obsahuje reálný       
   , kterému by poskytovatel čelil při aplikaci teoretických hodnot, 

respektive číslo X, které se rovná: 

       
      

   

      
          (36) 

a vyjadřuje tak poměr mezi redukovaným casemixem a casemixem referenčního období. Takto 

konstruovaná úhrada je problematická ze dvou důvodů. 

Prvním problémem je snižování úhrady za těžší případy pro stejný počet hospitalizací, který je možno 

v Příloze 2 vidět v pásmu od 90% do 103% hospitalizací referenčního období (v Příloze 2 vyznačeno 

žlutou barvou). Poskytovatel je zde aktivně penalizován nižší úhradou za léčbu těžších diagnóz. 

Vzhledem k tomu, že neexistuje situace, při niž by pro poskytovatele mohlo při aplikace nerovnice 19 

být výhodné vyskytovat se v tomto pásmu, je pro něj racionální se vždy snažit o to, aby se v této 

oblasti nevyskytovat. To však samo o sobě může vyústit v suboptimální (a tudíž neefektivní) výsledek, 

neboť tak mohou být ignorovány potřeby pacientů (v případě snahy o snížení casemixu odmítáním 

obtížnějších případů). 

Druhý (a daleko závažnějším) problémem jsou zlomové linie, kde i díky marginální změně se 

poskytovateli může radikálně změnit úhrada, a to jako směrem nahoru, tak i směrem dolů. Hlavní 

zlomové linie, kde se díky nedokonalosti vyhlášky budou radikálně měnit úhrady,  jsou v rámci Přílohy 

2  označeny červenou barvou. Jak vidno, změna může dosáhnout i cca 12%. U velké nemocnice 

změna až 12% může představovat cca 100 mil Kč, nejedná se proto rozhodně o zanedbatelné 

položky. Reakce nemocnice na takto pokřivené incentivy závisí zejména na jejích očekávání ohledně 

produkce na rok 2012. Nemocnice, která očekává, že navýší jak počet hospitalizací o více než 3% a 

casemix o více jak 5% oproti referenčnímu období z důvodů jiných, než je úhradový mechanismus, by 

teoreticky neměla být nedokonalostí vyhlášky nijak ovlivněna. Zde je však třeba poznamenat, že 

poskytovatel co do objemu produkce čelí určité nejistotě a nedokáže optimalizovat přímo na 

konkrétní číslo hospitalizací (popř. casemixu). Zatímco u graduálně degresivních regulací či prostého 

zastropování (jako například předchozí úhradové vyhlášky popsané v částech 4.3.1 a 4.3.2 či 

mechanismus v rovnici 16) čelí pouze nevýznamným ztrátám, v případě vyhlášky roku 2012 může 

rozdíl jedné hospitalizace teoreticky znamenat rozdíl v úhradách v řádech desítek milionů korun. 

Pokud uvážíme preference poskytovatele nastíněné v části 4.4 a fakt, že každý poskytovatel čelí co do 
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počtu hospitalizací nejistotě (žádný poskytovatel nemůže předem s absolutní přesností odhadnout 

počet hospitalizací, neboť pacienty vyžadující tzv. neodkladnou péči není možné odmítnout ani 

z kapacitních důvodů), stává se pro poskytovatele naprosto zásadní vyhnout se „skokům“ nastíněným 

v Příloze 2 (viz červené oblasti), zejména pak skoku znázorněném jako č. 2.                                          

Poskytovatel s preferencemi popsanými v části 4.4 může čelit problému představovanému skokem 2. 

2 dvěma způsoby. Pokud je přesvědčen (1 varianta), že z jakýchkoliv důvodů nedokáže objem 

produkce umenšit pod 105% referenčního období (měřeno casemixem), avšak není si jist počtem 

hospitalizací (tento případ si lze představit například u poskytovatelů, u nichž vlivem zlepšení 

vybavení lze očekávat „přísun“ závažněji nemocných a nákladnějších pacientů), je nejracionálnější 

cílení k překročení hranice 103% hospitalizací referenčního období s dostatečnou rezervou tak, aby si 

mohl být jist, že nepodkročí hranici 103%. Pokud pak poskytovatel sezná (2 varianta), že 

pravděpodobně bude schopen udržet casemix pod 105%, pak je nejracionálnějším řešením omezení 

péče o pacienty s těžší diagnózou tak, aby tohoto cíle bylo dosaženo. 

Předpokládejme nejdříve, že poskytovatel je jen v omezené míře schopen ovlivnit počet hospitalizací, 

je však do určité míry schopen ovlivnit průběh hospitalizace a tak i klasifikaci případu v rámci DRG. 

Potom nejvýhodnější je pro něj druhá varianta a spojená se snížením      
    

. V takovém případě 

může dojít ke snížení kvality péče, avšak lze argumentovat i tak, že podobná úprava naopak přispěje 

ke snaze nemocnice o snížení zbytných výdajů a nejedná se o neefektivitu.  

Za neefektivitu je ale nutné označit případ, kdy se poskytovatel rozhodne jednat podle varianty 1. 

V takovém případě je totiž jediným řešením hospitalizovat i ty pacienty, kteří hospitalizaci nevyžadují 

za účelem překročení 103% hospitalizací referenčního oddobí. 

Úhradová vyhláška tak působí na poskytovatele způsobem, který může poškodit jak systém jako celek 

zvýšenými náklady, tak i pacienty. Existují situace, kdy nejenže nedává incentivy k omezení produkce 

(což je zřejmým cílem rovnice 13), naopak v určitých situacích pro poskytovatele je přímo 

imperativem za každou cenu hospitalizovat co nejvíce lidí s pokud možno co nejlehčí diagnózou a 

dostat se do pásma s 105% úhrady referenčního období. Graficky celou situaci znázorňuje Graf 8, 

Graf 8 
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který, pokud by vyhláška měla být racionální, by měl být neklesající při stoupajícím podílu casemixu i 

počtu hospitalizací. Oproti tomu je na grafu jasně patrné, že pro podstatnou část produkce je klesající 

se zvyšujícím se casemixem. Z problematické (třebaže podstatně méně ostatní nedokonalosti) je 

nutno označit i „skok“ v Příloze 2 označený jako 1. Pokud uvažujeme v intencích preferencí 

poskytovatele popsaných v části 4.4, pak je logické, že se poskytovatel nemůže dobrovolně nacházet 

v určitém pásmu zeshora ohraničeném 105% produkce referenčního období (měřeno casemixem), 

pokud nevykázal alespoň 103% hospitalizací referenčního období. Velikost tohoto pásma bude u 

každého poskytovatele jiná, určená je mezními náklady. Každý poskytovatel však každopádně bude 

takovéto nenulové pásmo registrovat. Z toho vyplývá motivace pro poskytovatele, který má méně 

než 103% hospitalizací referenčního období, k navýšení casemixu přesně na 105% referenčního 

období. Z hlediska systému takovéto nastavení incentiv rovněž nedává smysl, neboť nutí 

poskytovatele k upcodingu, kdy ti, kteří se budou obávat nepřekročení této hranice, budou uměle 

nadhodnocovat závažnost diagnóz a naopak ti, kteří se budou obávat „přestřelení“, budou uměle 

podhodnocovat. Takovýto přístup lze rovněž označit za neefektivní, neboť povede (minimálně u 

nadhodnocujících poskytovatelů) k vyšším zbytečným výdajům systému veřejného zdravotního 

pojištění. 

7. Závěr 

Za hlavní zjištění této práce lze označit potvrzení hypotézy, že úhradová vyhláška (a tudíž i DRG 

mechanismus) ovlivňuje objem produkce nemocnic. Třebaže se takové tvrzení může zdát jako 

samozřejmé (u většiny odvětví by jen málokdo tvrdil, že způsob výpočtu ceny za produkty neovlivní 

objem produkce tohoto odvětví), ve zdravotnictví toto tvrzení samozřejmé zdaleka není. Ve veřejné 

diskusi se stále objevují názory, že veškerá poskytovaná péče je nezbytná, poskytovatelé ve 

skutečnosti vůbec nedisponuje nástroji k optimalizaci a tudíž že jediným úkolem úhradových 

mechanismů je zajistit, aby do nemocnic bylo alokováno dostatečné množství finančních prostředků. 

Zjištění této práce představují pádný argument proti tvrzením podobného typu. Vzhledem 

k výsledkům je stejně tak nepravděpodobné, že hospitalizace v ČR jsou prováděny vždy pouze 

v případě, kdy je tento způsob péče nezbytný pro zlepšení zdravotního stavu pacienta a naopak, že 

všichni, kteří by z případné hospitalizace po zdravotní stránce profitovali, se skutečně do nemocnice 

dostanou. Pokud by tomu tak bylo, jen stěží by úhradový mechanismus, který nemá žádný přímý 

vztah k aktuálnímu zdravotnímu stavu obyvatelstva, mohl zapříčinit tak značné meziroční změny 

v celkovém objemu produkce. 

S ohledem na korentnost zpracování jsou v práci zmíněny i ty výsledky analýzy, které vliv vyhlášky na 

objem produkce mohou zpochybňovat. Celkově lze ale prohlásit, že důkazy svědčící o vlivu vyhlášky 

jsou daleko pádnější, než důkazy proti. 

Tato práce však zároveň poukazuje na to, že v minulých letech české úhradové mechanismy často 

neposkytovaly právě racionální incentivy pro poskytování služeb. Vyhláška pro rok 2012 obsahovala 

taková úhradová pravidla, která poskytovatele aktivně trestala za více poskytnuté péče a zaroveň i 

taková ustanovení, která při určitém objemu produkce poskytovala zásadní incentivy k navýšení 

produkce „za každou cenu“. 
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Tuto práci lze však především považovat za určitý první pokus o analytický rozbor výkonnosti 

poskytovatelů v českém zdravotnictví. Třebaže použitá data mají značný objem (původní dataset má 

více než 2 miliony řádku) stále existují mnohé proměnné, které do analýzy nebyly zařazeny a mohly 

by přitom mít zásadní vliv na výsledek. Jedná se zejména o údaje, u kterých byl v předchozích částech 

práce přijat bez ověření (z důvodu neexistence dat, které by takovéto ověření umožňovalo) určitý 

předpoklad a rovněž údaje o vlivu hospitalizací na zdravotní stav – tedy propojení dat z oblasti úhrad 

a dat z oblasti výsledků péče. Existuje tedy poměrně značný prostor pro další práci v této oblasti a 

zpracování podrobnější analýzy, která by vliv zákonných mechanismů na poskytování zdravotní péče 

v České republice dokázala přesněji kvantifikovat a určit případně další proměnné, které sehrávají 

v rozhodování poskytovatelů zdravotní péče zásadní vliv. 
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Příloha 1 – výsledky regresních modelů 

Tabulka 1 

 

Tabulka 2 

 

 

 

 

 

 

       _cons     .3470123   .1329947     2.61   0.010     .0840909    .6099336
podildobyn~p     .2804811   .4579875     0.61   0.541    -.6249288    1.185891
  podilumrti    -3.367118   2.078627    -1.62   0.107    -7.476421    .7421864
        drg5    -.0966553   .1405936    -0.69   0.493    -.3745992    .1812887
        drg4    -.0686402   .1827718    -0.38   0.708    -.4299675    .2926871
        drg3     .0167825   .1083508     0.15   0.877    -.1974196    .2309846
        drg2     .0383489   .0704643     0.54   0.587    -.1009541     .177652
  soucet2010     1.23e-06   1.33e-06     0.92   0.358    -1.40e-06    3.85e-06
   podil2010     .0546944   .0442054     1.24   0.218    -.0326966    .1420853
dummyprivate     .0813809   .0832182     0.98   0.330    -.0831358    .2458976
dummykrajp~p    -.0742141   .1023718    -0.72   0.470    -.2765961    .1281678
 dummykrajas    -.1124895   .0977549    -1.15   0.252    -.3057443    .0807652
   dummystat    -.0805361    .098096    -0.82   0.413    -.2744653    .1133931
                                                                              
      optim1        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

                                                       Root MSE      =  .29309
                                                       R-squared     =  0.1125
                                                       Prob > F      =  0.0258
                                                       F( 12,   141) =    2.03
Linear regression                                      Number of obs =     154

                                                                              
       _cons     .1684649    .090387     1.86   0.064     -.010224    .3471537
podildobyn~p     .0489788   .2613272     0.19   0.852    -.4676473    .5656048
  podilumrti    -2.001783   1.483361    -1.35   0.179    -4.934286    .9307194
        drg5      .173167   .1241315     1.40   0.165    -.0722325    .4185664
        drg4     .0403076   .1016877     0.40   0.692    -.1607221    .2413373
        drg3     .0634165   .0675218     0.94   0.349    -.0700695    .1969026
        drg2     .0266922   .0391843     0.68   0.497    -.0507724    .1041568
  soucet2010    -3.95e-08   5.53e-07    -0.07   0.943    -1.13e-06    1.05e-06
   podil2010     .0284794   .0263503     1.08   0.282    -.0236133    .0805722
dummyprivate     .0313208   .0519628     0.60   0.548    -.0714061    .1340477
dummykrajp~p    -.0635717   .0678876    -0.94   0.351    -.1977808    .0706375
 dummykrajas    -.0330347   .0698984    -0.47   0.637     -.171219    .1051497
   dummystat    -.1150371   .0616958    -1.86   0.064    -.2370055    .0069313
                                                                              
      optim2        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

                                                       Root MSE      =  .17861
                                                       R-squared     =  0.1927
                                                       Prob > F      =  0.0080
                                                       F( 12,   141) =    2.38
Linear regression                                      Number of obs =     154



46 
 

Tabulka 3 

 

Tabulka 4 

 

Tabulka 5 

 

 

 

                                                                              
       _cons     .5154771   .2125856     2.42   0.017     .0952099    .9357443
podildobyn~p     .3294599   .7045997     0.47   0.641    -1.063486    1.722405
  podilumrti    -5.368901   3.183329    -1.69   0.094    -11.66212    .9243228
        drg5     .0765117   .2373393     0.32   0.748    -.3926919    .5457153
        drg4    -.0283326   .2762413    -0.10   0.918    -.5744427    .5177774
        drg3      .080199   .1670446     0.48   0.632    -.2500367    .4104347
        drg2     .0650411   .1048599     0.62   0.536    -.1422597    .2723419
  soucet2010     1.19e-06   1.70e-06     0.70   0.486    -2.17e-06    4.54e-06
   podil2010     .0831738   .0618614     1.34   0.181    -.0391219    .2054695
dummyprivate     .1127017   .1283062     0.88   0.381    -.1409508    .3663542
dummykrajp~p    -.1377858   .1650725    -0.83   0.405    -.4641228    .1885512
 dummykrajas    -.1455242   .1625965    -0.90   0.372    -.4669663    .1759179
   dummystat    -.1955732   .1477124    -1.32   0.188    -.4875905    .0964441
                                                                              
      optim3        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

                                                       Root MSE      =  .43577
                                                       R-squared     =  0.1209
                                                       Prob > F      =  0.0040
                                                       F( 12,   141) =    2.58
Linear regression                                      Number of obs =     154

                                                                              
       _cons     -1.11236   .4770412    -2.33   0.021    -2.055438    -.169282
podildobyn~p     .0559445   1.701358     0.03   0.974    -3.307524    3.419413
  podilumrti    -.8948148   13.83947    -0.06   0.949     -28.2545    26.46487
        drg5     .0568221   .4701934     0.12   0.904     -.872718    .9863621
        drg4     -.085044   .6007547    -0.14   0.888    -1.272695    1.102607
        drg3    -.4955227   .4801364    -1.03   0.304    -1.444719    .4536741
        drg2     .0680058   .1096256     0.62   0.536    -.1487166    .2847282
  soucet2010    -.0000183   6.63e-06    -2.76   0.007    -.0000314   -5.20e-06
   podil2010      2.41895   .5774582     4.19   0.000     1.277354    3.560545
dummyprivate    -.1756563   .1920129    -0.91   0.362    -.5552527    .2039401
dummykrajp~p    -.0478568   .1782249    -0.27   0.789    -.4001952    .3044816
 dummykrajas     -.062702   .2015111    -0.31   0.756    -.4610757    .3356717
   dummystat    -.3219401   .4314146    -0.75   0.457    -1.174817     .530937
                                                                              
      optim4        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

                                                       Root MSE      =  1.0723
                                                       R-squared     =  0.7380
                                                       Prob > F      =  0.0272
                                                       F( 12,   141) =    2.01
Linear regression                                      Number of obs =     154

99%     6.246929       25.60864       Kurtosis       128.9276
95%     2.116693       6.246929       Skewness       10.93321
90%     1.846474       2.821017       Variance       4.187401
75%      1.31318       2.684622
                        Largest       Std. Dev.      2.046314
50%      1.14585                      Mean           1.407059

25%     1.006029       .3547525       Sum of Wgt.         154
10%     .8819157       .3478498       Obs                 154
 5%       .75924       .3030303
 1%     .3030303       .2777335
      Percentiles      Smallest
                                                             
                       podilcmalfa108
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Tabulka 6 

 

Tabulka 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pr(T < t) = 0.0385         Pr(|T| > |t|) = 0.0770          Pr(T > t) = 0.9615
 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0

 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =      153
     mean(diff) = mean(t2alfa2010 - cmalfa2010new)                t =  -1.7802
                                                                              
    diff       154   -290.8659     163.392    2027.642   -613.6617    31.92983
                                                                              
cmalfa~w       154    4463.284    523.6367    6498.161    3428.793    5497.776
t2a~2010       154    4172.418    489.4523    6073.944    3205.461    5139.376
                                                                              
Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Paired t test

. ttest t2alfa2010 == cmalfa2010new

 Pr(T < t) = 0.0385         Pr(|T| > |t|) = 0.0770          Pr(T > t) = 0.9615
 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0

 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =      153
     mean(diff) = mean(t2alfa2010 - cmalfa2010new)                t =  -1.7802
                                                                              
    diff       154   -290.8659     163.392    2027.642   -613.6617    31.92983
                                                                              
cmalfa~w       154    4463.284    523.6367    6498.161    3428.793    5497.776
t2a~2010       154    4172.418    489.4523    6073.944    3205.461    5139.376
                                                                              
Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Paired t test

 Pr(T < t) = 0.0008         Pr(|T| > |t|) = 0.0016          Pr(T > t) = 0.9992
 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0

 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =      153
     mean(diff) = mean(t2beta2010 - cmbeta2010new)                t =  -3.2178
                                                                              
    diff       154   -681.7412    211.8685    2629.219   -1100.307   -263.1759
                                                                              
cmbeta~w       154    7844.311    850.7511    10557.54    6163.576    9525.047
t2b~2010       154     7162.57    788.1034    9780.105    5605.601    8719.539
                                                                              
Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Paired t test

. ttest t2beta2010 == cmbeta2010new

 Pr(T < t) = 0.0000         Pr(|T| > |t|) = 0.0000          Pr(T > t) = 1.0000
 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0

 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =      153
     mean(diff) = mean(t1beta2010 - cmbeta2010new)                t =  -6.2230
                                                                              
    diff       154   -1529.908    245.8457    3050.864   -2015.598   -1044.218
                                                                              
cmbeta~w       154    7844.311    850.7511    10557.54    6163.576    9525.047
t1b~2010       154    6314.403    694.7789    8621.979    4941.805    7687.002
                                                                              
Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Paired t test
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       _cons     .1647265   .0549341     3.00   0.003     .0561256    .2733274
podildobyn~p      .179639   .2388234     0.75   0.453    -.2924985    .6517765
  podilumrti    -1.924138   1.198787    -1.61   0.111    -4.294057    .4457809
        drg5     .0520388   .0641724     0.81   0.419    -.0748256    .1789033
        drg4     .0737284   .0878114     0.84   0.403    -.0998686    .2473255
        drg3     .0637008   .0404916     1.57   0.118    -.0163484    .1437499
        drg2     .0430105   .0226286     1.90   0.059    -.0017247    .0877457
  soucet2010    -2.53e-07   5.88e-07    -0.43   0.668    -1.42e-06    9.10e-07
   podil2010    -.0350765    .020685    -1.70   0.092    -.0759694    .0058164
dummyprivate     .0059611     .03458     0.17   0.863    -.0624012    .0743234
dummykrajp~p    -.0005946   .0386413    -0.02   0.988    -.0769857    .0757965
 dummykrajas    -.0102095   .0375084    -0.27   0.786    -.0843611     .063942
   dummystat     .0300194   .0554193     0.54   0.589    -.0795408    .1395795
                                                                              
      optim5        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

                                                       Root MSE      =   .1303
                                                       R-squared     =  0.1306
                                                       Prob > F      =  0.1013
                                                       F( 12,   141) =    1.59
Linear regression                                      Number of obs =     154

                                                                              
       _cons     .2155614   .0972145     2.22   0.028      .023375    .4077478
podildobyn~p     .1438255   .4783873     0.30   0.764    -.8019134    1.089565
  podilumrti     -1.82907    2.04871    -0.89   0.373    -5.879229    2.221088
        drg5     .1462665   .1432179     1.02   0.309    -.1368655    .4293985
        drg4     .2026839   .1705548     1.19   0.237    -.1344913    .5398592
        drg3     .1365761   .0698217     1.96   0.052    -.0014567    .2746089
        drg2     .1080035   .0462447     2.34   0.021     .0165809    .1994261
  soucet2010     1.74e-06   1.44e-06     1.20   0.231    -1.12e-06    4.59e-06
   podil2010     -.043711    .042619    -1.03   0.307    -.1279659    .0405438
dummyprivate    -.0330395    .055077    -0.60   0.550     -.141923    .0758441
dummykrajp~p    -.0215106    .070957    -0.30   0.762    -.1617878    .1187666
 dummykrajas    -.0118287    .065593    -0.18   0.857    -.1415015    .1178442
   dummystat    -.1009875     .07987    -1.26   0.208     -.258885    .0569101
                                                                              
      optim6        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

                                                       Root MSE      =  .23409
                                                       R-squared     =  0.0764
                                                       Prob > F      =  0.5641
                                                       F( 12,   141) =    0.88
Linear regression                                      Number of obs =     154
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       _cons     .3802879   .1428396     2.66   0.009     .0979037    .6626721
podildobyn~p     .3234646   .7077115     0.46   0.648    -1.075633    1.722562
  podilumrti    -3.753209   3.076648    -1.22   0.225    -9.835531    2.329114
        drg5     .1983053   .1835962     1.08   0.282    -.1646518    .5612625
        drg4     .2764124   .2534509     1.09   0.277    -.2246428    .7774675
        drg3     .2002769   .1048259     1.91   0.058    -.0069567    .4075104
        drg2      .151014   .0644428     2.34   0.021      .023615    .2784131
  soucet2010     1.48e-06   1.94e-06     0.76   0.446    -2.36e-06    5.32e-06
   podil2010    -.0787875    .062399    -1.26   0.209    -.2021461     .044571
dummyprivate    -.0270784   .0847009    -0.32   0.750    -.1945262    .1403695
dummykrajp~p    -.0221052   .1041431    -0.21   0.832    -.2279889    .1837786
 dummykrajas    -.0220382   .0968762    -0.23   0.820    -.2135559    .1694795
   dummystat    -.0709681   .1248694    -0.57   0.571    -.3178264    .1758901
                                                                              
      optim7        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

                                                       Root MSE      =  .34178
                                                       R-squared     =  0.0910
                                                       Prob > F      =  0.3598
                                                       F( 12,   141) =    1.11
Linear regression                                      Number of obs =     154

                                                                              
       _cons     .1643419   .0477748     3.44   0.001     .0695919    .2590919
podildobyn~p    -.0100095   .1000213    -0.10   0.920    -.2083781    .1883591
  podilumrti    -.1107441   1.063768    -0.10   0.917    -2.220478    1.998989
        drg5     .0303364   .0721497     0.42   0.675    -.1127555    .1734283
        drg4     .0609916   .0640259     0.95   0.343    -.0659886    .1879718
        drg3     .0653794   .0405952     1.61   0.110    -.0151315    .1458903
        drg2     .0323225   .0319187     1.01   0.314    -.0309808    .0956258
  soucet2010    -4.55e-07   4.56e-07    -1.00   0.320    -1.36e-06    4.49e-07
   podil2010    -.0139715   .0096406    -1.45   0.150    -.0330915    .0051484
dummyprivate     .0623087   .0370344     1.68   0.096    -.0111403    .1357576
dummykrajp~p     .0497945     .04743     1.05   0.296    -.0442717    .1438607
 dummykrajas     .0707182   .0398166     1.78   0.079    -.0082487     .149685
   dummystat     .0167055   .0482026     0.35   0.730    -.0788929     .112304
                                                                              
      optim7        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

                                                       Root MSE      =  .12794
                                                       R-squared     =  0.0977
                                                       Prob > F      =  0.0352
                                                       F( 12,   103) =    1.96
Linear regression                                      Number of obs =     116
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       _cons     .1528668    .036382     4.20   0.000     .0804058    .2253278
podildobyn~p     .0711681   .0818665     0.87   0.387    -.0918831    .2342194
  podilumrti    -.2332424   .5518852    -0.42   0.674    -1.332417    .8659324
        drg5     .0042719   .0486185     0.09   0.930    -.0925603    .1011041
        drg4    -.0291678   .0385068    -0.76   0.451    -.1058607    .0475251
        drg3     .0396012   .0269964     1.47   0.147    -.0141669    .0933692
        drg2     .0190344   .0195523     0.97   0.333    -.0199074    .0579762
  soucet2010    -1.90e-08   2.90e-07    -0.07   0.948    -5.97e-07    5.59e-07
   podil2010     .0044998   .0063981     0.70   0.484    -.0082432    .0172428
dummyprivate    -.0152147   .0321276    -0.47   0.637    -.0792022    .0487729
dummykrajp~p    -.0027575   .0349016    -0.08   0.937    -.0722699     .066755
 dummykrajas     .0048682   .0334286     0.15   0.885    -.0617107    .0714471
   dummystat    -.0411249   .0334943    -1.23   0.223    -.1078345    .0255848
                                                                              
      optim7        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

                                                       Root MSE      =  .07142
                                                       R-squared     =  0.0752
                                                       Prob > F      =  0.5304
                                                       F( 12,    76) =    0.92
Linear regression                                      Number of obs =      89

                                                                              
       _cons     .1409587   .0488856     2.88   0.005     .0443655     .237552
      optim4    -.0049201   .0152791    -0.32   0.748    -.0351101      .02527
      optim1     .4824358    .183727     2.63   0.010     .1194087    .8454629
      optim2      .396779   .3821761     1.04   0.301    -.3583649    1.151923
                                                                              
      optim7        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

                                                       Root MSE      =  .28292
                                                       R-squared     =  0.3373
                                                       Prob > F      =  0.0015
                                                       F(  3,   150) =    5.38
Linear regression                                      Number of obs =     154

  cm2011alfa         154    4034.393    5899.979      .3549    29246.7
  cm2011beta         154     7007.75    9682.393    11.2763   55323.82
 cmalfa2010a         154    4463.284    6498.161        .83   31172.14
 cmbeta2010a         154    7844.311    10557.54     18.717   58240.43
                                                                      
    Variable         Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

 Pr(T < t) = 1.0000         Pr(|T| > |t|) = 0.0000          Pr(T > t) = 0.0000
 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0

 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =      153
     mean(diff) = mean(cmalfa2010a - cm2011alfa)                  t =   7.2328
                                                                              
    diff       154    428.8913    59.29797    735.8685    311.7428    546.0398
                                                                              
cm201~fa       154    4034.393    475.4339    5899.979    3095.131    4973.656
cmalfa~a       154    4463.284    523.6367    6498.161    3428.793    5497.776
                                                                              
Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Paired t test
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Tabulka 16 

 

Tabulka 17 

 
 

Tabulka 18 

 

Tabulka 19 

 

 

 

 

 Pr(T < t) = 1.0000         Pr(|T| > |t|) = 0.0000          Pr(T > t) = 0.0000
 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0

 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =      153
     mean(diff) = mean(cmbeta2010a - cm2011beta)                  t =   7.7899
                                                                              
    diff       154    836.5609    107.3906    1332.682    624.4012    1048.721
                                                                              
cm201~ta       154     7007.75    780.2294    9682.393    5466.337    8549.164
cmbeta~a       154    7844.311    850.7511    10557.54    6163.576    9525.047
                                                                              
Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Paired t test

 Pr(T < t) = 0.5728         Pr(|T| > |t|) = 0.8543          Pr(T > t) = 0.4272
 Ha: mean(diff) < 0           Ha: mean(diff) != 0           Ha: mean(diff) > 0

 Ho: mean(diff) = 0                              degrees of freedom =      153
     mean(diff) = mean(pomeralfa - pomerbeta)                     t =   0.1839
                                                                              
    diff       154    .0039281    .0213565    .2650269   -.0382635    .0461198
                                                                              
pomerb~a       154    .9044294    .0198824     .246734      .86515    .9437089
pomera~a       154    .9083576    .0181834    .2256502    .8724346    .9442806
                                                                              
Variable       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Paired t test

99%     2.038787        2.51166       Kurtosis       7.666913
95%     1.597681       2.038787       Skewness       .7891931
90%     1.463598       1.699889       Variance       .0723195
75%     1.288264       1.672533
                        Largest       Std. Dev.      .2689229
50%     1.107665                      Mean           1.151308

25%     1.027244       .6339742       Sum of Wgt.         154
10%     .9067507       .4643379       Obs                 154
 5%     .7251019       .3722251
 1%     .3722251        .319384
      Percentiles      Smallest
                                                             
                      pomerbeta20112009

                                                                              
       _cons     1.011875   .1111884     9.10   0.000     .7920899     1.23166
podildobyn~p     .1760199   .3813261     0.46   0.645    -.5777445    .9297843
  podilumrti    -3.324124   2.059336    -1.61   0.109    -7.394797    .7465491
        drg4     .2389001   .1729058     1.38   0.169    -.1028815    .5806816
        drg3     .3248688   .1282352     2.53   0.012     .0713872    .5783504
        drg2     .3415528   .1211789     2.82   0.006     .1020194    .5810861
        drg1     .2492916   .1243026     2.01   0.047     .0035836    .4949996
dummyprivate    -.0479974   .0603052    -0.80   0.427    -.1672023    .0712075
dummykrajp~p    -.1095165    .079756    -1.37   0.172    -.2671695    .0481365
 dummykrajas    -.0465671   .0701598    -0.66   0.508    -.1852513    .0921172
   dummystat    -.1002251   .0845973    -1.18   0.238     -.267448    .0669978
                                                                              
pomerbeta2~9        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
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Tabulka 20 

 

Tabulka 21 

 

Tabulka 22 

 

 

 

 

 

 

99%     5.920478       26.64562       Kurtosis       131.5479
95%     1.783642       5.920478       Skewness       11.08976
90%     1.557433       3.660756       Variance       4.540396
75%     1.241805       3.015113
                        Largest       Std. Dev.      2.130821
50%     1.028363                      Mean           1.314669

25%     .9491512             .5       Sum of Wgt.         154
10%     .8014438       .3917885       Obs                 154
 5%     .6669762       .3214286
 1%     .3214286       .0210285
      Percentiles      Smallest
                                                             
                      pomerlafa20112009

                                                                              
       _cons    -.6753028    .497757    -1.36   0.177    -1.659334    .3087288
  soucet2010    -.0000172   6.51e-06    -2.65   0.009    -.0000301   -4.38e-06
   podil2010     2.484712   .5708884     4.35   0.000     1.356105    3.613319
podildobyn~p    -.9666626   1.742282    -0.55   0.580    -4.411035     2.47771
  podilumrti    -4.726445   13.89424    -0.34   0.734    -32.19441    22.74152
        drg4     .5822405   .5745463     1.01   0.313    -.5535982    1.718079
        drg3     .2092774   .8040146     0.26   0.795    -1.380204    1.798759
        drg2     .7617647   .4733207     1.61   0.110    -.1739579    1.697487
        drg1     .7043637   .4734276     1.49   0.139    -.2315702    1.640298
dummyprivate    -.2163255   .1963699    -1.10   0.273    -.6045352    .1718843
dummykrajp~p    -.0816982   .1861969    -0.44   0.661    -.4497968    .2864004
 dummykrajas    -.1251972   .2056627    -0.61   0.544    -.5317783    .2813838
   dummystat     -.352613   .4342776    -0.81   0.418     -1.21115    .5059241
                                                                              
podilcma~108        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

                                                       Root MSE      =  1.0906
                                                       R-squared     =  0.7382
                                                       Prob > F      =  0.0171
                                                       F( 12,   141) =    2.15
Linear regression                                      Number of obs =     154

                                                                              
       _cons     1.190329   .1465374     8.12   0.000     .9006692    1.479988
podildobyn~p    -.1880546   .4622382    -0.41   0.685    -1.101757    .7256481
  podilumrti    -.6557533   3.153151    -0.21   0.836    -6.888562    5.577056
        drg4      .111525   .2001168     0.56   0.578    -.2840444    .5070944
        drg3      .115467   .1719355     0.67   0.503    -.2243966    .4553306
        drg2     .1838112   .1481272     1.24   0.217    -.1089906     .476613
        drg1     .1670448   .1435123     1.16   0.246    -.1166349    .4507245
dummyprivate     .0238686   .0907248     0.26   0.793    -.1554665    .2032037
dummykrajp~p     -.116516   .1074648    -1.08   0.280    -.3289409    .0959089
 dummykrajas    -.1121001   .1001019    -1.12   0.265    -.3099707    .0857705
   dummystat    -.0332627   .1074886    -0.31   0.757    -.2457346    .1792091
                                                                              
pomercm~2010        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
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Příloha 2 – Tabulka výsledného CMred 2012 

 

CM/hosp

 podíly 0,9 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,1 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,2

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91

0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92

0,93 0,99 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

0,94 0,98 0,99 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94

0,95 0,97 0,98 0,99 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

0,96 0,96 0,97 0,98 0,99 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96

0,97 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

0,98 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98

0,99 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

1 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1,01 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01

1,02 0,9 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02

1,03 0,89 0,9 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03

1,04 0,88 0,89 0,9 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04

1,05 0,87 0,88 0,89 0,9 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

1,06 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

1,07 0,9 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1 1,01 1,02 1,03 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

1,08 0,89 0,9 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1 1,01 1,02 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

1,09 0,88 0,89 0,9 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1 1,01 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

1,1 0,87 0,88 0,89 0,9 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

1,11 0,86 0,87 0,88 0,89 0,9 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

1,12 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,9 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

1,13 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,9 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

1,14 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,9 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

1,15 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,9 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

1,16 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,9 0,91 0,92 0,93 0,94 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

1,17 0,8 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,9 0,91 0,92 0,93 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

1,18 0,79 0,8 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,9 0,91 0,92 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

1,19 0,78 0,79 0,8 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,9 0,91 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

1,2 0,77 0,78 0,79 0,8 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,9 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

1 

2 


