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Dohodovací řízení o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených 

z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2023 

 

ZÁVĚREČNÝ   PROTOKOL 

 
Svolavatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR 

 

Předsedající: MUDr. Renáta Knorová, MBA, zdravotní ředitelka ČPZP pověřená zástupkyně 

předsedajícího DŘ pro rok 2023 

 

Předseda mandátové komise: Mgr. Jakub Uher 

 

Předseda analytické komise: Ing. Jiří Mrázek, MBA 

 

Účastníci: 

 

Zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotních služeb 

Skupina poskytovatelů ambulantní hemodialyzační péče 

koordinátor: MUDr. Tomáš Jirka  

Skupina poskytovatelů mimolůžkových ambulantních specializovaných služeb, 

vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví (zejména klinických psychologů a 

klinických logopedů) a ortoptistů 

koordinátor: MUDr. Zorjan Jojko  

Skupina poskytovatelů ambulantních stomatologických služeb 

koordinátor: Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.  

Skupina praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost 

koordinátor: MUDr. Michal Bábíček  

Skupina poskytovatelů mimolůžkových laboratorních a radiodiagnostických služeb 

koordinátor: Ing. Mgr. David Hepnar, MBA  

Skupina poskytovatelů fyzioterapie – nelékařských profesí 

koordinátor: Bc. Štěpánka Musilová  

Skupina poskytovatelů domácích zdravotních služeb 

koordinátor: Bc. Ludmila Kučerová, DiS.  

Skupina poskytovatelů zdravotnické záchranné služby a přepravy pacientů neodkladné 

péče  

koordinátor: MUDr. Marek Slabý  

Skupina poskytovatelů zdravotnické dopravní služby 

koordinátor: Ing. Václav Moravec  

Skupina poskytovatelů akutní lůžkové péče a dalších zdravotních služeb poskytovaných 

v nemocnicích a lékařské pohotovostní služby 

koordinátor: JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA  

Skupina poskytovatelů následné lůžkové péče 

koordinátor: MUDr. Václav Volejník, CSc.  

Skupina poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče a zdravotní péče v 

ozdravovnách 
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koordinátor: MUDr. Eduard Bláha  

Skupina poskytovatelů ambulantních gynekologických služeb 

koordinátor: MUDr. Vladimír Dvořák  

Skupina poskytovatelů lékárenské a klinickofarmaceutické péče 

zástupce segmentu: Mgr. Marek Hampel  

 

Zástupci zdravotních pojišťoven 
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR                                                       

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

RBP, zdravotní pojišťovna 

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR 

 

 

Dohodovací řízení o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného 

zdravotního pojištění a regulačních omezeních mezi zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci 

jednotlivých skupin poskytovatelů zdravotní péče pro rok 2023 proběhlo v souladu s ustanovením  

§ 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění. 

 

Výsledky dohodovacího řízení pro rok 2023 

 

Celkem došlo ve všech fázích DŘ 2023 k dohodě v 9*/8  skupinách a k parciální dohodě v 1 skupině 

z celkem 14 skupin poskytovatelů. 

Vysvětlivka * - jedna z uzavřených dohod napadena protestem, proto výsledně uznatelných dohod 

pouze 8 a jedna parciální. 

 

bylo dosaženo dohody pro tyto skupiny poskytovatelů: 

 

 Skupina poskytovatelů ambulantní hemodialyzační péče 

 Skupina poskytovatelů ambulantních stomatologických služeb 

 Skupina poskytovatelů zdravotnické dopravní služby 

 Skupina poskytovatelů ambulantních gynekologických služeb* (následně napadeno 

protestem AS – nelze uznat do statistiky dohod) 

 Skupina praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost 

 Skupina poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče a zdravotní péče 

v ozdravovnách 

 Skupina poskytovatelů fyzioterapie – nelékařských profesí 

 Skupina poskytovatelů lékárenské a klinickofarmaceutické péče 

 Skupina poskytovatelů domácích zdravotních služeb 

 

K parciální dohodě došlo ve skupině: 

 Skupina poskytovatelů zdravotnické záchranné služby a přepravy pacientů neodkladné 

péče a to v homogenní části PZS odbornosti 799 
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nebylo dosaženo dohody pro tyto skupiny poskytovatelů: 

 

 Skupina poskytovatelů akutní lůžkové péče a dalších zdravotních služeb poskytovaných 

v nemocnicích a lékařské pohotovostní služby 

 Skupina poskytovatelů následné lůžkové péče 

 Skupina poskytovatelů mimolůžkových laboratorních a radiodiagnostických služeb 

 Skupina poskytovatelů mimolůžkových specializovaných služeb, vysokoškolsky 

vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví (zejména klinických psychologů a klinických 

logopedů) a ortoptistů 

 

 

Rekapitulace průběhu DŘ pro rok 2023 

 

Doba, která předcházela konání DŘ pro rok 2023 nás naučila využívat pro jednání i distanční formu 

– telekonference tzn. mnohá jednání probíhala kombinovaně nebo plně telekonferenčně. Hlasování 

probíhalo formou výzvy konkrétních přítomných nebo připojených zástupců zdravotních 

pojišťoven, resp. pověřených zástupců sdružení poskytovatelů k hlasování o daném návrhu a jasnou 

deklarací postoje k návrhu (pro/proti/zdržel se).  

  

Rekapitulace přípravné fáze DŘ 2023: 

 

V přípravné fázi DŘ došlo mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb 

k dohodě v 8 z celkem 14 skupin poskytovatelů, a to v těchto skupinách poskytovatelů: 

 

 Skupina poskytovatelů ambulantní hemodialyzační péče 

 Skupina poskytovatelů ambulantních stomatologických služeb 

 Skupina poskytovatelů zdravotnické dopravní služby 

 Skupina poskytovatelů ambulantních gynekologických služeb 

 Skupina praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost 

 Skupina poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče a zdravotní péče 

v ozdravovnách 

 Skupina poskytovatelů fyzioterapie – nelékařských profesí 

 Skupina poskytovatelů lékárenské a klinickofarmaceutické péče 

 

 

K parciální dohodě došlo ve skupině: 

 Skupina poskytovatelů zdravotnické záchranné služby a přepravy pacientů neodkladné 

péče a to v homogenní části poskytovatelů odbornosti 799 

 

Rekapitulace oponentní fáze DŘ 2023: 

 

V oponentní (schvalovací fázi) obdrželi účastníci jednání protest proti dohodě z přípravné fáze ve 

skupině poskytovatelů ambulantních gynekologických služeb.  

Protest koordinátora skupiny poskytovatelů mimolůžkových specializovaných služeb, 

vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví (zejména klinických psychologů a 

klinických logopedů) a ortoptistů vznesl koordinátor MUDr. Zorjan Jojko. Konkrétně proti části 

dohody, která se týká limitace za výkony 32410 a 32420 poskytnuté těhotným registrovaným u 
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smluvních poskytovatelů v odbornosti gynekologie a porodnictví. Na jednání se zdravotními 

pojišťovnami dne 31. 5. 2022 se k protestu vyjádřili zástupci skupiny poskytovatelů ambulantní 

gynekologické péče, kteří nepovažují tento protest za odůvodněný, neboť podle jejich názoru 

dohoda nezasahuje do úhrad odbornosti 302. Obdobné regulační mechanismy (vyžádaná vyšetření, 

extramurální péče atp.) jsou uplatňovány dlouhodobě v různých segmentech poskytovatelů 

hrazených služeb. Žádná zdravotní pojišťovna na jednání neprojevila nesouhlas se stanoviskem 

zástupce skupiny a na jednání proběhlo hlasování o novém návrhu pro tuto skupinu poskytovatelů. 

Výsledkem jednání je nová dohoda ve skupině poskytovatelů ambulantních gynekologických 

služeb, uzavřená 31. 5. 2022* (následně napadeno protestem AS dne 14.6.2022).  

 

Rekapitulace závěrečné fáze DŘ 2023: 

 

V závěrečné fázi proběhlo několik jednání s cílem k dosažení dohod a to v níže vyjmenovaných 

skupinách poskytovatelů: 

 

 Skupina poskytovatelů akutní lůžkové péče a dalších zdravotních služeb poskytovaných 

v nemocnicích a lékařské pohotovostní služby 

 Skupina poskytovatelů následné lůžkové péče 

 Skupina poskytovatelů mimolůžkových laboratorních a radiodiagnostických služeb 

 Skupina poskytovatelů domácích zdravotních služeb 

 

Dohodu se podařilo uzavřít ve skupině poskytovatelů domácích zdravotních služeb. V dalších  

vyjmenovaných skupinách poskytovatelů se i přes maximální snahu účastníků dohodovacího řízení 

nepodařilo najít shodu a vytvořit společný návrh účastníků jednání, předkládané návrhy jsou 

součástí zápisů z proběhlých jednání v této fázi dohodovacího řízení. 

 

Ve skupině poskytovatelů ambulantních gynekologických služeb byla dohoda z přípravné fáze 

napadena protestem skupiny poskytovatelů mimolůžkových specializovaných služeb, 

vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví (zejména klinických psychologů a 

klinických logopedů) a ortoptistů ve fázi oponentní.  

K osobnímu jednání skupin dle jednacího řádu nedošlo, skupina poskytovatelů ambulantní 

gynekologické péče své stanovisko k protestu uvedla do následně uzavřené nové dohody v rámci 

oponentní fáze ze dne 31. 5. 2022.  

Tato dohoda byla znovu napadena protestem skupiny poskytovatelů mimolůžkových 

specializovaných služeb, vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví (zejména 

klinických psychologů a klinických logopedů) a ortoptistů ze dne 14. 6. 2022.  

K osobnímu jednání mezi zástupci obou skupin a zdravotních pojišťoven dle jednacího řádu 

nedošlo, v případě dohody v segmentu ambulantní gynekologické péče je v souladu s jednacím 

řádem nutno konstatovat, že se jedná o dohodu neschválenou. 

 

Předsedajícím pro Dohodovací řízení pro rok 2024 byl zvolen zástupce skupiny poskytovatelů 

mimolůžkových laboratorních a radiodiagnostických služeb.   
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Přílohy protokolu: 

 

 zápis ze zahajovacího společného jednání DŘ pro rok 2023  - zveřejněno 

 protokoly z jednání jednotlivých skupin poskytovatelů a zdravotních pojišťoven - 

zveřejněno 

 zápisy z jednání jednotlivých skupin poskytovatelů a zdravotních pojišťoven – zveřejněno 

 protesty skupiny poskytovatelů mimolůžkových specializovaných služeb, vysokoškolsky 

vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví (zejména klinických psychologů a klinických 

logopedů) a ortoptistů proti uzavřeným dohodám ve skupině poskytovatelů ambulantní 

gynekologické péče a stanovisko skupiny poskytovatelů ambulantní gynekologické péče 

k protestu – protesty rozeslány všem segmentům, stejnopis předán na MZ ČR 

 stanovisko skupiny poskytovatelů ambulantní gynekologické péče k podanému protestu – 

rozesláno všem segmentům, stejnopis předán na MZ ČR 

 zpráva mandátové komise - zveřejněno 

 zpráva analytické komise - zveřejněno 

 aktualizovaný přehled účastníků DŘ – evidence mandátové komise - zveřejněno 

 prezenční listina ze Závěrečného jednání 

 

 

V Praze dne 15. června 2022 

 

Zapsala: Lucie Linkeová, BA (HONS) 

 

 

 

 

.......................................... 

MUDr. Renáta Knorová, MBA, zdravotní ředitelka ČPZP pověřená zástupkyně předsedajícího DŘ 

pro rok 2023 

 

Protokol ověřili: 

 

 

……………………      …………………… 

MUDr. Zorjan Jojko      Ing. Antonín Klimša, MBA 

za poskytovatele      za zdravotní pojišťovny 

























Protest segmentu ambulantních specialistů ze dne 14.6.2022 
 

Vážení, 
  

tímto v souladu s jednacím řádem DŘ uplatňujeme PROTEST proti dohodě v segmentu 
gynekologie v rámci DŘ o úhradách na rok 2023 ze dne 31.5.2022. 
  

Zdůvodnění: 

  

Dne 25.5.2022 podal náš segment na základě požadavku Sdružení ambulantních dětských 

kardiologů protest proti původní dohodě v segmentu gynekologie ze dne 17.5.2022.. 

  

Kompletní znění tohoto protestu včetně odborného zdůvodnění a odkazu na úhradovou 

vyhlášku MZ z roku 2022, v níž MZ uznalo argumenty dětských kardiologů a příslušné 

ustanovení do vyhlášky nepřeklopilo, přikládáme. 

  

Od 25.5.2022 nebylo ani zástupci segmentu AS, ani dětských kardiologů doručeno žádné 

zdůvodnění nového - v rozporu s loňským rozhodnutím  MZ - postupu, nezaznamenali jsme 

žádnou snahu o dohodu mezi našimi segmenty, s jakou počítá jednací řád DŘ. 

  

1.6.2022 jsme dostali na vědomí novou dohodu zástupců segmentu gynekologie se 

zdravotními pojišťovnami z 31.5.2022, která je v námi napadaném bodě ještě horší, jejíž 

důsledky vidíme pro dotčenou skupinu pacientů, o níž pečují dětští kardiologové,  jako ještě 

závažnější. S ní tedy také nemůžeme souhlasit. 

  

Proto využíváme svého práva daného jednacím řádem DŘ  a dáváme protest i proti této 

dohodě. 

  

Zároveň žádáme, aby se tento dnešní protest včetně protestu z 25.5.2022 s 

přiloženým  zdůvodněním stal součástí zápisu ze závěrečného jednání DŘ na MZ 15.6.2022. 

  

S pozdravem 

  

MUDr. Zorjan Jojko, koordinátor segmentu AS 

  

a 

  

MUDr. Pavel Balatka, předseda Sdružení ambulantních dětských kardiologů ČR  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Stanovisko SSG ze dne 14.6.2022 k protestu segmentu ambulantních specialistů  
 
Vážení, 
 
protest segmentu AS bereme na vědomí. Jednání se zástupci Sdružení ambulantních dětských 
kardiologů v minulosti již proběhla, stanoviska naší odborné společnosti a zmíněného sdružení 
poskytovatelů se nijak nezměnila. Další diskusi na stejné téma se stejnými lidmi nepovažujeme za 
přínosnou. Respektujeme doporučený postup naší odborné společnosti, který není v rozporu 
s doporučeními mezinárodních subjektů. Dětští kardiologové prosazují model, který ve světě nemá 
obdoby a je plošně i v ČR nerealizovatelný. Tvrzení, že dosažená dohoda, která respektuje doporučení 
odborné společnosti, by mohla ohrozit dosavadní skvělé výsledky našeho oboru, považujeme za 
absurdní a mnozí za ním vidí pouze ekonomické zájmy určitých poskytovatelů. Finální rozhodnutí je 
samozřejmě na MZ ČR. Pokud bude chtít v úhradové vyhlášce podpořit účelové chování některých 
subjektů, budeme to akceptovat. 
 
Za segment ambulantní gynekologie 
 
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. 
MUDr. Jan Nový 
 




