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Datum a místo konání:  6. 4. 2022, ČPZP, Anglická 82/26, Praha 2 (telekonference WEBEX) 

Zástupci zdravotních pojišťoven:  

MUDr. Knorová (ČPZP), Linkeová BA (Hons) (ČPZP), W - Ing. Malý (CPZP) MUDr. Vojtová (OZP),  

Dr. Kopecká (OZP), Ing. Gardelková (OZP), W - Ing. Genser (RBP), Ing. Hrabák (VoZP),  

W - MUDr. Šmach (ZPŠ), P. Řehořová (ZPŠ), W- Ing. Vyskočil (ZPMV), Ing. Mrázek (VZP), 

Ing. Jankůj(VZP), Mgr. Dřímalová 

 

Zástupci poskytovatelů následné lůžkové péče:  

W - MUDr. Volejník, W - MUDr. Běhounek, W- Mgr. Koudelková, W - MUDr. Sohlich, MUDr. Fiala,  

Ing. Drvota, PhDr. Matoušek,  

 

Zástupci MZČR: 

Mgr. Troch 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Program jednání 

 

1. Úvod:  

Jednání 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 následné lůžkové péče (dále jen „DŘ“). 

2. Průběh jednání: 
Garant segmentu Dr. Volejník zahájil jednání, jako referenční období preferuje rok 2022 a souhlasí 
s tezemi sdělenými na jednání akutní lůžkové péče, kde byl přítomen. 

Ing. Mrázek  (VZP) navrhuje při stejném mechanizmu úhrady (platba za OD) konstanty za jednotlivé 
typy OD, kdy VZP preferuje jednotnost. 
Ing. Malý (ČPZP za SZP ČR) souhlasí s VZP, stejný základní mechanizmus, doporučení nevnášet nové 
prvky úhradového mechanismu, preference sjednocení parametrizace nárůstu pro jednotlivé typy 
OD. Otvírá diskusi nad problematikou současných kvalitativních ukazatelů a jejich úprav. Diskuse o 
parametrech změny a potřebě definice standardu následné lůžkové péče a redefinice obsahu OD 
24 a 05, případně vazbě na diagnózu, zmíněna důležitost ošetřovatelské péče. 

Představitelé následné lůžkové péče diskusi neodmítají, žádají případné předložení modelace změn. 
Zmíněn vysoký podíl fixních nákladů v segmentu. 

3. Závěry jednání: 

Účastníci jednání se shodli, že budou průběžně pracovat na přípravě úhradového mechanismu pro 
rok 2023, o kterém se bude na dalších jednáních diskutovat. Další jednání v květnu. 

Termíny příštích jednání jsou na www.cpzp.cz v plánovacím kalendáři DŘ2023. 

V Praze dne 6. 4. 2022 

Zapsala: Lucie Linkeová, BA (HONS) 

Schválila: MUDr. Renáta Knorová, MBA 

http://www.cpzp.cz/

