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Zápis z jednání Analytické komise 

 

Datum a místo konání: 28. března 2022; kombinovaně: prezenčně (budova ČPZP) + webex 

Složení analytické komise: 

Zdravotní pojišťovna Člen Zástupce 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 
Ing. Jiří Mrázek, MBA, 

předseda AKDŘ 
Ing. Pavel Bartoň 

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR Bc. Jan Sodoma RNDr. Věra Landová 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Mgr. Radka Opavská  

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců 

bank, pojišťoven a stavebnictví 
RNDr. Zdeňka Kopecká Ing. Eva Pelantová 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda MUDr. Petr Šmach 
Mgr. Zuzana Brzáková, 

DiS. 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR Mgr. Ing. Petr Vyskočil Ing. Jaroslava Sirotková 

RBP, zdravotní pojišťovna Ing. Vlastimil Karlík  

Skupina poskytovatelů zdravotní péče  Člen  Zástupce 

Skupina poskytovatelů zdravotnické dopravní 

služby 
Ing. Václav Moravec Radim Drechsler 

Skupina poskytovatelů ambulantní 

hemodialyzační péče 
MUDr. Vladimír Vojanec   

Skupina poskytovatelů následné lůžkové péče MUDr. Ing. Petr Fiala   

Skupina poskytovatelů akutní lůžkové péče a 

dalších zdravotních služeb poskytovaných v 

nemocnicích 

Ing. Jiří Čihař  

Skupina praktických lékařů a praktických 

lékařů pro děti a dorost 
MUDr. Zdeněk Hamouz MUDr. Michal Bábíček 

Skupina poskytovatelů ambulantních 

stomatologických služeb 
MUDr. Roman Šmucler MUDr. Robert Houba 

Skupina poskytovatelů ambulantních 

gynekologických služeb 
MUDr. Vladimír Dvořák MUDr. Jan Nový 

Skupina poskytovatelů mimolůžkových 

ambulantních specializovaných služeb, 

vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve 

zdravotnictví (zejména klinických psychologů 

a klinických logopedů) a ortoptistů 

MUDr. Zorjan Jojko MUDr. Pavel Kostka 

Skupina poskytovatelů domácích zdravotních 

služeb 
Bc. Ludmila Kondelíková Bc. Ludmila Kučerová 

Skupina poskytovatelů fyzioterapie – 

nelékařských profesí 
Bc. Štěpánka Musilová Šárka Smejkalová 



Skupina poskytovatelů mimolůžkových 

laboratorních a radiodiagnostických služeb 
RNDr. Martin Radina Ing. David Hepnar 

Skupina poskytovatelů zdravotnické 

záchranné služby a přepravy pacientů 

neodkladné péče 

MUDr. Marek Slabý MUDr. Martin Houdek 

Skupina poskytovatelů lázeňské léčebně 

rehabilitační péče a zdravotní péče v 

ozdravovnách 

Ing. Radim Kalfus MUDr. Eduard Bláha 

Skupina poskytovatelů lékárenské a 

klinickofarmaceutické zdravotní péče 
Mgr. Marek Hampel   

 

Účastníci:  

Zdravotní pojišťovny: Ing. Mrázek, MBA (VZP), Mgr. Opavská (ČPZP), MUDr. Knorová, MBA 

(ČPZP), RNDr. Kopecká (OZP), Mgr. Ing. Vyskočil (ZP MV), Mgr. Horňák (VZP), přes webex: MUDr. 

Šmach (ZP Škoda), Bc. Sodoma (VoZP), Ing. Karlík (RBP ZP)  

Poskytovatelé: MUDr. Hamouz (praktičtí lékaři), Bc. Kondelíková a Bc. Kučerová (domácí zdravotní 

služby), MUDr. Vojanec (ambulantní hemodialyzační péče), Mgr. Hampel (lékárenská a 

klinickofarmaceutická zdravotní péče), MUDr. Chocholouš (pověřen hlasovat za zdravotnické dopravní 

služby i za ZZS a PPNP), MUDr. Sudek (ambulantní gynekologické služby), přes webex: Ing. Čihař 

(akutní lůžková péče), MUDr. Ing. Petr Fiala (následná lůžkové péče), Ing. Hepnar (mimolůžkové 

laboratorní a radiodiagnostické služby), Ing. Kalfus (lázně, ozdravovny), MUDr. Jojko (mimolůžkové 

ambulantní specializované služby), Šárka Smejkalová (fyzioterapie), MUDr. Vladimír Dvořák 

(ambulantní gynekologické služby), MUDr. Houba (ambulantní stomatologické služby) 

 

 

 

Program jednání: 

I. Zahájení, organizační záležitosti  

II. Vyhodnocení finančních ukazatelů za roky 2016 až 2021 

III. Vývoj příjmů systému v.z.p. v letech 2016 až 2021 a odhad příjmů na roky 2022 a 2023 

IV. Zpráva Analytické komise DŘ za rok 2021 

V. Různé  

 

 

 

 

 

I. Zahájení, organizační záležitosti 
 

Jednání AKDŘ proběhlo kombinovanou formou – prezenčně v budově ČPZP (Anglická 82/26, Praha 2) 

a distančně prostřednictvím webexu. 

Jednání lze prohlásit za usnášeníschopné, je-li přítomna více než polovina všech zástupců zdravotních 

pojišťoven a více než polovina všech koordinátorů jednotlivých skupin poskytovatelů zdravotní péče. 

K platnosti rozhodnutí je třeba souhlasu více než dvou třetin přítomných zástupců zdravotních 

pojišťoven a více než dvou třetin přítomných koordinátorů. 

Přítomno je 7 zástupců zdravotních pojišťoven ze 7 celkem. Kvorum pro usnášeníschopnost: 4, pro 

platnost hlasování: 5. 

Přítomno je 14 zástupců sdružení poskytovatelů ze 14 celkem. Kvorum pro usnášeníschopnost: 8, pro 

platnost hlasování: 10. 



Předseda analytické komise Ing. Jiří Mrázek, MBA prohlásil jednání za usnášeníschopné. 

Hlasování o volbě předsedy AKDŘ – znovu zvolen Ing. Jiří Mrázek. 

 

Výsledek hlasování o volbě předsedy AK DŘ: 

Pojišťovny  Poskytovatelé  

pro: 7 pro: 14 

proti: 0 proti: 0 

zdržel se hlasování: 0 zdržel se hlasování: 0 

 

 

 

 

 

II. Vyhodnocení finančních ukazatelů za roky 2016 až 2021 

 

Předseda AKDŘ Ing. Mrázek prezentoval vývoj nákladů v jednotlivých segmentech systému v.z.p. za 

roky 2016 až 2021 se zaměřením na rok 2021. Náklady roku 2021 odpovídají aktuálnímu stavu tvorby 

Výročních zpráv a kvalitě vytvořených dohadných položek.  

Jednorázová úhrada za odměny zdravotníkům v ambulantních segmentech a segmentu lékárenských 

služeb, která nebyla závislá na produkci ale na kapacitě zdravotnických pracovníků, v roce 2020 

významně ovlivnila chronologický trend nákladů. 

Zástupci několika segmentů se kriticky vyjádřili ke kompenzační vyhlášce pro rok 2020– detaily v bodě 

V. 

Ing. Čihař vyslovil požadavek na náklady za rok 2021 očištěné o covidové náklady a podobně i predikci 

pro rok 2022 – stanovit metodiku očištění o covidové náklady je problematické, pro rok 2022 lze 

očekávat náklady v rozsahu zdravotně pojistných plánů (které jsou limitovány dobou vzniku – říjen 

2021), v případě uprchlíků lze očekávat náklady mírně nad příjmy (povětšinou platba za státní 

pojištěnce) za tyto pojištěnce, v případě uprchlíků s válečnými zraněními či závažnými nemocemi jsou 

náklady nepredikovatelné. 

Po diskusi a vzhledem k relativně menší náročnosti sběru dat byl Ing. Mrázek pověřen zasláním dopisu 

na Ing. Rögnerovou, náměstkyni ministra zdravotnictví, se žádostí o data (slitek za všechny ZP) 

covidových nákladů za rok 2021 v členění dle jednotlivých segmentů péče a dle druhu covidových 

nákladů – data v podobném členění ZP zasílaly na MZdr. 

Není ambicí zdravotních pojišťoven brát za referenční období roky 2020 či 2021, ale předcovidový rok 

2019 nepoznamenaný covidovými mimořádnostmi. 

 

 

 

 

III. Očekávané příjmy veřejného zdravotního pojištění v roce 2022 a v roce 2023 

 

Předseda AKDŘ Ing. Mrázek představil odhad příjmů systému v.z.p. na roky 2022 a 2023 připravený 

zdravotními pojišťovnami. Odhad vychází z lednové makroekonomické predikce MF ČR a předpokládá 

zachování platby za státního pojištěnce ve stávající výši 1 967 Kč v prvním pololetí a 1 567 Kč ve 

druhém pololetí roku 2022, pro rok 2023 počítá s platbou ve výši  1 767 Kč. Odhad nepočítá s velkým 

dopadem na příjmy v případě covidové epidemie (lockdowny), je však zatížen obrovskou nejistotou 

vzhledem k uprchlické vlně a hlavně vzhledem k ekonomickému vývoji poznamenaném 

postcovidovidovými dopady na ekonomiku a nově ekonomickými následky války na Ukrajině a 

sankcemi vůči Rusku. 

 



Celkové příjmy systému v.z.p. (vybrané pojistné + platba za státní pojištěnce) jsou odhadovány na 420,6 

mld. Kč v roce 2022 a 432,7 mld. Kč v roce 2023. 

Vzhledem k těmto velkým nejistotám bude svoláno další jednání AK DŘ – po vydání nové 

makroekonomické predikce MF ČR, která již bude (alespoň částečně) zohledňovat důsledky války na 

Ukrajině – velká míra nejistoty ale i tak zůstane. 

 

 

 

 

 

IV. Zpráva analytické komise DŘ za rok 2021 

 

Zpráva AKDŘ shrnuje již prezentované a diskutované informace o vývoji nákladů v jednotlivých 

segmentech systému v.z.p. za roky 2016 až 2021 a o vývoji příjmů systému v.z.p. v roce 2021.  

 

Hlasování o Zprávě AKDŘ za rok 2020: 

Pojišťovny  Poskytovatelé  

pro: 7 pro: 13 

proti: 0 proti: 0 

zdržel se hlasování: 0 zdržel se hlasování: 1 

 

Zpráva AKDŘ za rok 2021 byla schválena. 

 

 

 

 

 

V. Různé 

 

MUDr. Ing. Fiala za segment následné péče vyjádřil nesouhlas se snížením plateb za státní pojištěnce 

ve 2. pololetí 2022, dále očekává v roce 2022 o 5 až 10 mld. Kč a v roce 2023 a o 10 až 15 mld. Kč 

vyšší příjmy systému v.z.p. než jsou odhady zdravotních pojišťoven (tlak na růst mezd, vyšší platba za 

státní pojištěnce, postupné zapojení Ukrajinců do pracovního procesu), dále upozornil na klesající podíl 

nákladů v následné péči jak na celkových nákladech systému v.z.p., tak i na nákladech lůžkové péče 

mezi roky 2019 a 2021, dále upozornil i na klesající poměr nákladů mezi akutní a následnou péčí mezi 

roky 2019 a 2021. 

MUDr. Vladimír Dvořák za segment ambulantní gynekologie konstatoval, že na základě předložených 

dat je zřejmé, že segment ambulantní gynekologie prakticky neomezil svůj výkon oproti době před 

pandemií Covid-19. I přes to vzhledem k nastaveným kompenzacím u něj došlo k výraznému 

meziročnímu poklesu úhrady. Segmentům, které svoji činnost z různých důvodů omezily, meziročně 

narostla úhrada o jednoty či desítky procent. Kompenzaci ostatním segmentům akceptuje, pokles úhrady 

těm, kteří přes všechna rizika pracovali bez omezení, považuje ale za nespravedlivý a demotivující do 

budoucna. 

Doc.MUDr. Šmucler za segment ambulantních stomatologických služeb se připojil k vyjádření MUDr. 

Dvořáka ohledně kompenzací a dále požádal o aktualizaci odhadu příjmů na základě nové 

makroekonomické predikce MF ČR. Upozornil také na akutní nedostatek nasmlouvaných stomatologů 

a tedy dostupnosti této péče, což se projevilo menším objemem péče proti predikci. 

Mgr. Hampel za segment lékárenské péče přednesl stručnou prezentaci, ve které upozornil na minimální 

růst až stagnaci nákladů za léky na receptech v posledních několika letech, kdy oproti tomu strmě rostou 

náklady na centrová léčiva - tento trend představuje riziko pro zajištění udržitelného financování 

lékárenské péče ve veřejných lékárnách a tím její dostupnosti v regionech. Dále podporuje rozhodnutí 

poskytnout mimořádné odměny všem zdravotnickým pracovníkům za rok 2021, tj. včetně pracovníků 



segmentu lékárenské péče. Také dále požádal o aktualizaci odhadu příjmů na základě nové 

makroekonomické predikce MF ČR. 

Bc. Kondelíková za segment domácích zdravotních služeb se také připojila ke kritice kompenzační 

vyhlášky. Dále informovala o tom, že aktivita agentur domácí péče šetřila akutní lůžka v nemocnicích, 

ale znamenala také velké finanční nároky na ochranné pomůcky – proto požaduje zohlednění zvýšených 

nákladů dostatečnými kompenzacemi. Dále požaduje, aby referenčním obdobím pro segment domácích 

zdravotních služeb pro rok 2023 byl rok 2021 - v případě referenčního roku 2019 by koeficient nárůstu 

dosáhl hodnoty 1,95 (v letech 2020 a 2021 byli díky nakoupeným oxygenátorům ošetřováni pacienti i 

se středně těžkým průběhem onemocnění Covid-19 a v roce 2021 vstoupily v platnost nové výkony, což 

vedlo obojí k nárůstu produkce). 

 

 

 

 

 

V Praze dne 28. března 2022 

 

 

Zapsal: Mgr. Horňák 

Schválil: Ing. Mrázek 

 


