Zápis z jednání DŘ o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb
hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních
pro rok 2023
________________________________________________________
Datum a místo konání: 7. 4. 2022, ČPZP, Anglická 82/26, Praha 2 (telekonference WEBEX)
Zástupci zdravotních pojišťoven:
MUDr. Knorová (ČPZP), Linkeová BA (Hons) (ČPZP), MUDr. Vojtová (OZP), W - Dr. Kopecká (OZP),
W – Ing. Karlík (RBP), Ing. Hrabák (VoZP), MUDr. Šmach (ZPŠ), MUDr. Salcman Kučerová (ZPMV),
Ing. Jankůj(VZP), Mgr. Dřímalová (VZP),
Zástupci poskytovatelů praktičtí lékaři a PLDD:
MUDr. Bábíček, MUDr. Šonka, MUDr. Lindovský, W - Mgr. Koudelková, W - Ing. Kameník,
W - MUDr. Němeček, W - MUDr. Hulleová, W - MUDr. Horák,
Zástupci MZČR:
W – Ing. Hodač
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 praktických lékařů a PLDD (dále jen „DŘ“).
2. Průběh jednání:
Koordinátor segmentu přivítal účastníky a představil návrh SPL: pokračování kapitační a
mimokapitační platby, nárůst předpoklad minimálně o 10 % - z toho vyplývá návrh hodnot jak
v ceně kapitace, tak v navrhované HB u mimokapitačních výkonů. Diferenciace mezi výší kapitace
pro ordinace se širšími OH. U mimokapitačních výkonů: preference preventivní péče, screeningů a
dispenzarizace chronických pacientů - vytvořena nově kategorie super-preferenčních výkonů,
kterých je v návrhu HB navyšovaná o 20 %. U dětských pacientů zahrnuto očkování a prevence.
Návrh není kvantifikován a případnou modelaci dopadu očekává dr. Bábíček od ZP. Navržená
bonifikace nedostupnosti péče s koeficientem kraje a konkrétní ZP, základní navržená částka je
240 000 Kč.
Dr. Šonka předseda SPL komentuje návrh: primární péče práci v COVID odpracovala, z toho vyplývá
nárůst v segmentu, v současnosti se VPL chtějí zabývat prevencí a screeningy. Vnímají mnoho
neznámých v systému, úspory v systému by neměly jít na úkor primární péče.
MUDr. Hulleová (PLDD) neposlala samostatný návrh, vychází z informace AKDŘ, očekává náklady
na COVID vyčíslené od ZP – u ZP příprava, SZP sběr proběhl, nyní kooperace s VZP. PLDD chtějí
udržet v systému lékaře budou žádat úpravu v dětských koeficientech věkových indexů
používaných pro výpočet kapitační platby, podporu prevence, edukace očkování.
Dr. Němeček – představuje návrh ČLK o.s., která je postaven podobně jako návrh SPL. Jsou
připravení se ještě v jednotlivých parametrech domlouvat uvnitř segmentu.
Ing. Kameník – navrhuje úpravu bonifikace za pohotovostní službu – finanční prostředek by měl byt
připisován za každého lékaře, který se LPS účastní.
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Dr. Šmach SZP ČR – komentuje návrh SPL – změna kapitace 10 % proti roku 2020 znamená 18 %,
nemá mandát předložit konkrétní hodnoty. Záměrem SZP je proporcionální růst, když ZP přislíbí
více, než budou mít k dispozici dojde k rozkolísání systému v.z.p. a finálně možná ke zpožďování
plateb. K návrhu zajištění nedostupnosti se vyjádříme do dalšího jednání.
Ing. Jankůj - Plátci odešlou data o vývoji v segmentu dle požadavku VPL a PLDD ihned poté co se
sloučí data VZP a SZP ČR (emailem představitelům segmentu). Z pohledu principů úhrady navrhuje
vyřadit z požadavků souběh výkonu epizoda péče s distančním kontaktem. K požadavku na úpravu
věkových indexů sděluje, že je nutné ze strany PL v návrhu zvážit, zda navýšení realizovat cestou
úpravy indexů nebo nárůstu kapitační sazby (multiplikační efekt).
Zástupci VZP i SZP ČR nepreferují společné řešení parametru dostupnosti péče a upozorňují na
disponibilní zdroje systému.
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.
Termíny příštích jednání jsou na www.cpzp.cz v plánovacím kalendáři DŘ2023.

V Praze dne 7. 4. 2022
Zapsala: Lucie Linkeová, BA (HONS)
Schválila: MUDr. Renáta Knorová, MBA
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