
FONS REPORTS UV je vlajkovou lodí manažerského infor-
mačního systému a slouží především k modelování 
a analýze výše úhrad poskytovatele zdravotních služeb pro 
daný kalendářní rok.

V současné době nabízíme řešení jak pro nemocnice, tak 
pro poskytovatele ambulantních služeb.

FONS REPORTS UV
ÚHRADY NEMOCNIC PODLE 
ÚHRADOVÉ VYHLÁŠKY 

Nástroj k operativnímu řízení 
nemocnice z pohledu úhrad 

modelace a prognózy

Controllingové funkce
přepočty a výpočty plynoucí z úhradového 

systému, hlídání limitů, vývoj produkce...

Vyhodnocení a optimalizace 
výstupů vůči plátcům

zdravotním pojišťovnám

Sledování a výpočet všech parametrů, 
které vstupovaly / vstupují / budou 

vstupovat do úhrad
typicky podle přílohy č. 1 úhradové vyhlášky:

Nástroj k operativnímu řízení ambu-
lantního zařízení z pohledu úhrad
modelace a prognózy

Controllingové funkce
přepočty a výpočty plynoucí z úhradového 
systému, hlídání limitů, vývoj produkce...

Vyhodnocení a optimalizace výstupů 
vůči plátcům
zdravotním pojišťovnám

Sledování a výpočet všech parametrů 
vstupujících do úhrad
typicky podle příloh č. 2 – č. 7 úhradové 
vyhlášky:
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Modul FONS REPORTS UV umožňuje efektivně řídit 
vykazování zdravotním pojišťovnám a identifikovat 
činnosti, které mohou být problematické z pohledu kvality 
a ekonomiky.

Celé řešení je navrženo tak, aby umožňovalo provádět 
optimalizace vykazování zdravotní péče s maximálním 
důrazem na úsporu času uživatelů. Hlavní datový zdroj tvoří 
doklady načítané datovou pumpou buď ze zdrojového 
systému, nebo datovou pumpou pro K-DAVKY. Součástí 
řešení je samozřejmá možnost přepočtů referenčního 
období podle úhradové vyhlášky.
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Cílem navrhovaného řešení je tedy umožnit uživateli 
efektivně provádět controlling a řízení produkce v oblastech:

     Dotazy pro oblast hospitalizační a oblast DRG, včetně 
     např. optimálního case-mixu (ve variantě hospital)

     Dotazy pro oblast ambulantní – dle odborností a výkonů 
     (body, ZUM, ZULP, výkony, vyžádaná péče, agregovaná péče)

     Dotazy pro výši úhrad v jednotlivých segmentech; 
     za jednotlivá oddělení, nebo IČZ

     Dotazy v oblasti regulačních mechanismů – sledování 
     preskripce, limitů.

FONS REPORTS Úhradová vyhláška je unikátní systém jak 
pro nemocnice, tak pro ambulantní zařízení. Slouží 
k modelaci úhrad, která je zákonodárcem pevně stanovena 
formou úhradové vyhlášky. K tomuto řešení doporučujeme 
modul FONS REPORTS ISUi, který umožňuje sledovat a 
analyzovat úhrady i v části, která je ze strany zákonodárce 

svěřena individuálnímu dojednání a tedy i v okamžiku, kdy 
individuálně smluvně sjednaná složka úhrady jde výrazně 
nad rámec úhradové vyhlášky.

V případě zájmu jsme připraveni vám osobně přínosy 
a možnosti nového modulu prezentovat ve vaší nemocnici.

Instalace modulu Úhradová vyhláška ve variantě 
hospital nebo ambulance ve vašem zařízení

Každoroční upgrade s nastavením dle aktuální 
úhradové vyhlášky pro daný kalendářní rok

Každoroční školení k upgradu

Úprava a přizpůsobení standardních reportů dle vašich 
požadavků v ceně

Měsíční konzultace, interpretace a kontrola výsledků v ceně

Unikátní manažerský souhrn každý měsíc

ÚHRADOVÁ VYHLÁŠKA
PREMIUM

ÚHRADOVÁ VYHLÁŠKA
BASIC

Instalace modulu Úhradová vyhláška ve variantě 
hospital nebo ambulance ve vašem zařízení

Každoroční upgrade s nastavením dle aktuální úhradové 
vyhlášky pro daný kalendářní rok

Každoroční školení k upgradu
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