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Datum a místo konání:  4. 5. 2022, ČPZP, Anglická 82/26, Praha 2 (telekonference WEBEX) 

 

Zástupci zdravotních pojišťoven:  

MUDr. Knorová (ČPZP), Linkeová BA (Hons) (ČPZP), W – Ing. Malý (ČPZP) Dr. Kopecká (OZP), 

MUDr. Vojtová (OZP) W - Ing. Křen (RBP), Ing. Hrabák (VoZP), W - MUDr. Šmach (ZPŠ), 

W – Řehořová (ZPŠ), MUDr. Salcman - Kučerová (ZPMV), Ing. Mrázek (VZP), Ing. Jankůj(VZP),  

Mgr. Dřímalová (VZP), W - Ing. Genser (RBP), 

 

Zástupci poskytovatelů akutní lůžkové péče:  

Ing. JUDr. Ludvík, Ing. Čihař, W- Mgr. Koudelková, W - MUDr. Sohlich, MUDr. Fiala,  

W - MUDr. Chudomel, Ing. Drvota, W - MUDr. Běhounek, W - MUDr. Frňka, PhDr. Matoušek,  

W - MUDr. Volejník, JUDr. Svoboda (ANČR), W – Mgr.Ing. Kozár, W – dr. Fiala, 

 

Zástupci MZČR: 

Mgr. Troch 

 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Program jednání 

 

1. Úvod:  

Druhé jednání segmentu se uskutečnilo v rámci přípravné fáze Dohodovacího řízení o hodnotách 
bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních 
omezeních pro rok 2023 v segmentu akutní lůžkové péče (dále jen „DŘ“). 

2. Průběh jednání: 

V zastoupení koordinátora segmentu zahájil jednání Ing. Čarvaš. Rekapituluje situaci, kdy ani 
k dnešnímu dni není známá definitivní situace (zasedá PS ČR), ačkoliv je známá zpráva AK 2, 
množství neznámých je nadále velké. Předpokládá, že je možné hovořit pouze o technických 
parametrech (referenční rok a další).  

Koordinátor segmentu JUDr. Ludvík doplňuje, že za nemocnice žádají nárůst o inflace za 2 roky. Ing. 
Čihař doplňuje informaci o předpokládaném růstu platů, inflaci 4,4 % zpochybňuje (předpokládá 
vyšší procento). Inflace je spíše kolem 12 %. Koordinátor segmentu navrhuje referenční období rok 
2022 za ANČR. Problém: nebudou k dispozici data za celorok, není zřejmé jak se má oddělit COVID 
péče. Rok 2019 je příliš vzdálený a roky 2020 a 2021 jsou zatížené COVIDEM.  

AČMN – Ing.  Čarvaš - souhlasí s rokem 2022. Připomíná možnost diskuse nad výše záloh. 

Dr. Frňka SSN - podpora stanoviska ANČR, AČMN, dtto MUDr. Běhounek za SKN. 

Ing. Mrázek - prioritou VZP   je zajištění dostupnosti péče pojištěncům a dále stabilita poskytovatelů.  
VZP provedla modelaci různých období (pro výpočet reference). Z modelací vyplývá, že je nutné 
řešit i další části kromě paušální části A, a navrhuje, aby všechny skupiny kromě A byly hrazené 
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jednou základní sazbou v dané skupině,  Z modelace vyplývá, jako vhodnější referenční období rok 
2019. 

Ambulantní část - produkce stabilní, nedošlo k výraznému omezení produkce.   Je možné jako 
referenční období použít rok 2019 nebo 2021 očištěný od nákladů na COVID 19. 

Dr. Kopecká (SZP)  - souhlas s principy předloženými ze strany VZP. V části A musí být referenční rok 
2019. 

Garant segmentu reakce - rok 2022 je jiné zdravotnictví, pokud budeme vycházet z roku 2019 
mnohé vlivy, které zde máme, v roce 2019 neexistovaly. Doplnění Ing. Čarvaš - náklady vzrostly o 
více než 30 %, mzdy za 4 roky o více než 35 % nárůst. 

Ing. Mrázek VZP - neumíme rok 2022 k dnešnímu dni validně analyzovat, nelze souhlasit s referencí 
roku 2022.  

JUDr. Ludvík - vyhláška musí vzniknout do konce října, v tuto chvíli je tento termín 
kontraproduktivní, data se dají modelovat jen za první ½, ke zvážení, zda letos vyhlášku nevydat až 
na konci roku. 

Ing. Mrázek připomíná proč termín vydání vyhlášky - konec října - potřebujeme tento termín pro 
přípravu ZPP dalšího roku. 

Dr. Chudomel AČMN - podporuje myšlenku reference roku 2022 - PZS vnímají tento rok jako první 
normální rok. Ing. Čarvaš - dotaz CASEMIX red  - zrušení dovedete si představit tuto změnu. 

Ing. Čarvaš - v nemocnicích nedochází ke snižování produkce, naopak, dohání se péče, ví se o 
prodloužení čekacích lhůt a produkce neklesá. Pro rok 2023 chtějí zachovat objem 2022. 

Ing. Čarvaš namítá, že individuální spekulativní chování se nevylučuje při jakémkoliv ref. období, 
většina PZS v tlaku pacientů a neplánují hromadně nemocnice snižovat manipulativně produkci. 
Garant JUDr. Ludvík - připravme pojistku, která by zabránila PZS spekulativnímu chování roku 2022, 
toto období je pro PZS stěžejní. Ing. Čihař - inflace výrazně předbíhá tempo růstu zdrav. pojištění, 
do toho pokles úhrad za státem hrazené  - za srovnatelné peníze bude méně poskytovaných služeb 
je potřeba toto začít deklarovat veřejně. Za menší tempo růstu zdrojů nemůžeme nabídnout vyšší 
tempo růstu péče. 

Ing. Kopecká - za SZP není připravená deklarovat pozitivní tempo nárůstu. Domluveno, že na jednání 
18. 5. připraví PZS i plátci své návrhy v paragrafovém znění. 

 

3. Závěry jednání: 

Účastníci jednání se shodli, že budou průběžně pracovat na přípravě úhradového mechanismu pro 
rok 2023. Termíny příštích jednání jsou na www.cpzp.cz v plánovacím kalendáři DŘ2023. 

 

V Praze dne 4. 5. 2022 

Zapsala: Lucie Linkeová, BA (HONS)   

Schválila: MUDr. Renáta Knorová, MBA 

 

http://www.cpzp.cz/

