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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 - MUDr. Vojtová (OZP), Dr. Kopecká (OZP),  

Ing. Gardelková (OZP), W - Ing. Hlobilová (RBP), Ing. Hrabák (VoZP), W - MUDr. Šmach (ZPŠ),  

W - Ing. Vyskočil (ZPMVCR), Ing. Mrázek (VZP), Ing. Jankůj(VZP), Mgr. Dřímalová (VZP),  

MUDr. Macháčková (VZP),  

 

Zástupci poskytovatelů ambulantní stomatologické péče:  

Doc. MUDr. Šmucler, MUDr. Houba 

 

Zástupci MZČR: 

Mgr. Lauschmann 

 

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 ambulantní stomatologické péče (dále jen „DŘ“). 

2. Průběh jednání: 
Jednání zahájil doc. Šmucler popisem situace ve stomatologické péči v ČR. V ČR je o cca 30 % více 
stomatologů, než je průměr EU, ale je evidentně nedostatek stomatologů „na pojišťovnu“ s tím, že 
jich více než 1000 nemá smlouvy, neboť je nedostali nebo je za stávajících podmínek nepodepsali. 
Popsal pozitivní vliv  zavedení agregované platby - poprvé probíhá revize skutečného stavu v 
registracích. Zároveň definoval nevýhody stávajícího úhradového mechanismu – ceníku 
stomatologických služeb - vždy se nesplní očekávaná frekvence výkonů. Vyjádřil snahu pomoci 
zajistit péči pro všechny pojištěnce v souladu se zákonem - musíme společně najít cestu ke změně. 

Zdravotní pojišťovny představily dvouletý vývoj úhrad za období 2019 – 2021, kde je evidován 
v segmentu stomatologie nárůst v segmentu o 14 % (tedy obdobně jako u gynekologů, resp. u 
ambulantních specialistů, u kterých byly navíc započítány i náklady na centrovou péči, u které je 
větší tempo růstu).  

Ing. Mrázek (VZP) – Zopakoval výsledky AKDŘ s tím, že predikce příjmů je zatím nejistá a navrhuje 
aktualizovat zprávu AKDŘ  na základě dubnové predikce MF. 

Doc. Šmucler uvedl, že pojišťovny musejí zajistit stomatologickou péči, kterou pacientům smluvně 
slíbily. Rozšiřování šíře úhrady Ministerstvem třeba v centrových lécích musí být kompenzováno 
jinde, nikoli ve stomatologii. 

Dále v diskusi bylo sděleno, že cílem úhradového mechanismu by měla být stabilizace a zlepšení 
úrovně dostupnosti hrazených stomatologických služeb pro pojištěnce zdravotních pojišťoven.  
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Doc. Šmucler vybral priority Zubohradu - další úpravu agregované platby, vyšší úhrady preventivní 
péče a vyšší ohodnocení kriticky nutných vybraných výkonů aby nešlo k dalšímu omezení 
dostupnosti základní péče. Navrhuje diferencovat úhrady ve stomatologii podle počtu registrované 
klientely a nasmlouvávat stomatology dle úvazků, jako ve zbytku medicíny, aby bylo možno řídit 
kapacitu. Doc. Šmucler dále navrhuje diskutovat o změnách smlouvy mezi ZP a stomatologem tak, 
aby byla nasmlouvaná výše úvazku svázána s počtem pacientů . 

Dr. Kopecká garant, segmentu za SZP sdělila, že v dalším jednání o agregaci péče jsme připravení 
pokračovat, vůli spolupracovat s představiteli ČSK a také připravenosti nasmlouvat další 
stomatology do sítě. 

Doc. Šmucler informoval o snaze vytvořit koalici primární péče, která bude žádat o navýšení 
procenta úhrad pro primární péči. Jménem segmentu stomatologie je vyslovena žádost, aby 
segment nebyl poškozen přesunem financí do jiných segmentů v případě dohody, zástupci 
segmentu preferují existenci institutu DŘ, zpochybňují význam úhradových a kompenzačních 
vyhlášek , které považují za vysloveně nezákonné, neboť porušují princip dohody poskytovatele a 
pojišťovny v systému zdravotního pojištění (nemáme státní zdravotní službu). 

 

3. Závěry jednání: 

Účastníci jednání se shodli, že budou průběžně pracovat na definici úhradového mechanismu pro 
rok 2023. Zástupci segmentu zašlou seznam preferovaných výkonů pro vyšší ohodnocení plus 
seznam výkonů, které navrhnou vyřadit z úhrad v.z.p. – tj. dělení zdravotní péče na standard a 
nadstandard. 

 

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

 

V Praze dne 6. 4. 2022 

Zapsala: Lucie Linkeová, BA (HONS) 

Schválila: MUDr. Renáta Knorová, MBA 

 

 

 

http://www.cpzp.cz/

