
Zápis z jednání DŘ o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb 
hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních 

pro rok 2023  

________________________________________________________ 
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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), p. Korejsová (ČPZP), MUDr. Vojtová (OZP),  

W - Ing. Šnapková (RBP), Ing. Hrabák (VoZP), W – Ing. Brzáková (ZPŠ), W – MUDr. Šmach (ZPŠ), 

MUDr. Salcman Kučerová (ZPMV), Ing. Mrázek (VZP), Ing. Jankůj (VZP), Mgr. Dřímalová (VZP), 

dr. Kopecká (OZP), Mgr. Balada (SZP ČR) W – Ing. Kadeřábek (OZP),  

 

Zástupci poskytovatelů ambulantní specializované péče:  

MUDr. Jojko, W- Ing. Sokolová, W - PaedDr. Cudlínová, W – Mgr. Koudelková, MUDr. Štambera,  

W - Ing. Kameník, MUDr. Pretl, Ing. Zítek, W - MUDr. Jankovec, W - Ing. Duba, MUDr. Zelenková,  

W - MUDr. Solle, MUDr. Hrdlička, MUDr. Balatka, MUDr. Líbalová, W - MUDr. Horák, MUDr. Dvorník, 

MUDr. Knajfl, W- Mgr. Kratochvílová, W- Mgr. Koudelková, W – MUDr. Jankovec, W – MUDr. Studená, 

W – p. Janek, W – MUDr. Jirka, W – Ing. Krejsta, MUDr. Pěč, p. Weber, MUDr. Nykodýmová,  

MUDr. Líbalová,  

 

Zástupci MZČR: 

Ing. Hodač 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Program jednání 

 

1. Úvod:  

Druhé 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 ambulantní specializované péče (dále jen „DŘ“). 

 

2. Průběh jednání: 
MUDr. Jojko připomíná debatu nad referencí – rok 2021 a konkretizovat informac,i která data 
budou ZP „očišťovat“.  
Ing. Mrázek - rok 2021 bez COVID nákladů a kompenzačních nákladů je přijatelný pro VZP, analýzu 
si dělali pro vnitřní potřebu. 

MUDr. Salcman Kučerová (ZP MV ČR) za SZP ČR okomentovala důvody pro dnešní jednání: očekávali 
jsme znalost výše platby za státního pojištěnce, jistější makroekonomickou predikci, resp. příjmů 
pojistného pro rok 2023, což nemáme. Dohodli jsme se již na 1. jednání, že zachováme principy 
úhrad pro rok 2022, referenčním obdobím byl měl být rok 2021 bez vlivu kompenzačních vyhlášek 
a nákladů souvisejících s covid-19, definitivní rozsah úhrady pro rok 2023 nemají zatím SZP ČR 
interně odsouhlasen. 

MUDr. Jojko - PS ČR jedná v současné chvíli – představitelé segmentu si uvědomují, že nyní plátci 
nemají definitivně k dispozici. Chce hovořit o finančních parametrech návrhu. Na Radě 
poskytovatelů zaznělo, že v DŘ je potřeba definovat jaké jsou konkrétní náklady (položky) 
v segmentech v roce 2022 proti roku 2020 a v segmentu je nárůst nákladů (např. energie) o 25 %. 
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Nárůst o malé jednotky procent pravděpodobně nebude akceptovatelný pro dohodu v segmentu. 

MUDr. Jojko žádá, abychom akceptovali konstrukci paragrafového znění, které zaslali poskytovatelé 
a realizovali změny v návrhu PZS. PZS žádají o zaslání paragrafového znění návrhů do 13. 5. 2022. 

 
3. Závěry jednání: 

Účastníci jednání se shodli, že budou pracovat na přípravě úhradového mechanismu pro rok 2023. 

Do 13. 5. 2022 zástupci plátců pošlou návrh paragrafového znění Protokolu k připomínkám jako 
přípravu na další jednání, vyjdou při tom z úvodního návrhu paragrafovaného znění zaslaného AS. 

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/

