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), W - Ing. Malý (ČPZP), MUDr. Vojtová (OZP),
W - Ing. Křen (RBP), Ing. Hrabák (VoZP), W - Ing. Brzáková (ZPŠ), W – Ing. Vyskočil (ZPMV),
Ing. Mrázek (VZP), Ing. Jankůj (VZP), Mgr. Dřímalová (VZP)
Zástupci poskytovatelů lázeňské péče a péče v ozdravovnách:
MUDr. Bláha, W - Ing. Plachý, Ing. Müllerová, W - Ing. Totková
Zástupci MZČR:
Mgr. 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 lázeňské péče a péče v ozdravovnách (dále jen „DŘ.“)
2. Průběh jednání:
Koordinátor segmentu - Dr. Bláha – zástupci poskytovatelů nemají připraven konkrétní návrh na
vstupní jednání, informuje o problémech s nárůstem nákladů na straně vstupů (především energie).
Informuje o jednání RP a vývojem situace kolem platby za státní pojištěnce, UA krize, preferuje
globální dohodu rovnou pro celý systém.
Zástupci segmentu jsou připraveni se dohodnout za podmínky, že nebudou zvýhodněny jiné
segmenty, resp. budou zajištěny stejné podmínky vývoje úhrady ve všech segmentech DŘ 2023.
Zástupci pojišťoven deklarují vůli pokračovat v úhradě za OD, rovnosti přístupu k segmentům. Ing.
Mrázek (VZP) informuje o dalším rizikovém faktoru v souvislosti s UA krizí – přes 90 % uprchlíků je
registrováno ve VZP. Informace k dalšímu jednání AKDŘ – proběhne pravděpodobně ad-hoc distančně, případné úpravy budou pouze v kapitole očekávaných příjmů systému. Jednání
v segmentu proběhne v květnu.
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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