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

Zástupci zdravotních pojišťoven:
MUDr. Knorová (ČPZP), Linkeová BA (Hons) (ČPZP), MUDr. Vojtová (OZP), W - Ing. Křen (RBP),
Ing. Hrabák (VoZP), W – Ing. Brzáková (ZPŠ), MUDr. Salcman Kučerová (ZPMV), Ing. Mrázek (VZP), Ing.
Jankůj (VZP), W – Ing. Kopecká (OZP)
Zástupci poskytovatelů zdravotnické záchranné služby a LPS:
MUDr. Slabý, MUDr. Chocholouš
Zástupci MZČR:
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 zdravotnické záchranné služby a LPS (dále jen „DŘ“).

2. Průběh jednání:
Dr. Slabý komentuje zaslaný návrh ZZS, především požadavek na kombinovanou úhradu ZZS
(kombinace platby za výkon a platby za obyvatele v kraji). Návrh obsahuje dva modely na
kombinovanou úhradu odbornosti 709. Odbornost 799, provozovaná nestátními PZS je v návrhu
ohodnocena navýšenou HB o 10 %. Návrh kombinovaného modelu vznikl na základě požadavku
Asociace krajů ČR s cílem zvýšit podíl úhrady z v.z.p. a snížit náklad kraje na provoz ZZS jako celku,
o čemž předseda asociace krajů jednal s Premiérem ČR. Obě předložené varianty představují dopad
min. 1,85 mld. pro systém, 45 % meziročně, plus dále navýšení hodnoty bodu za zdravotní a
dopravní výkony.
Ing. Křen (RBP za SZP ČR) změnu způsobu úhrad SZP neprojednal a nemají aktuálně mandát na její
odsouhlasení, návrh výrazně navyšuje obecnou tezi o stejném přístupu k segmentům a v současné
době jej nejsou svazové ZP připravené akceptovat v předložené podobě.
Ing. Mrázek (VZP) připouští možnost další diskuse o návrhu poskytovatelů, nicméně aktuální vstupní
parametry systému v.z.p. je problematické predikovat.
Dr. Slabý je ochoten se přizpůsobit s výší požadavku a je připraven diskutovat o parciálních částech
návrhu AZSS a případně upravovat parametry směrem k dohodě.
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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 6. 4. 2022
Zapsala: Lucie Linkeová, BA (HONS)
Schválila: MUDr. Renáta Knorová, MBA
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