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) Dr. Kopecká (OZP),
W – MUDr. Vojtová (OZP), Dr. Kopecká (OZP), Ing. Gardelková (OZP,) W - Ing. Genser (RBP),
Ing. Hrabák (VoZP), W - MUDr. Šmach (ZPŠ), W – Ing. Brzáková (ZPŠ), W- Ing. Vyskočil (ZPMV)
Ing. Mrázek(VZP), Ing. Jankůj(VZP), Mgr. Dřímalová (VZP)
Zástupci poskytovatelů akutní lůžkové péče:
Ing. JUDr. Ludvík, Ing. Čihař, W- Mgr. Koudelková, W - MUDr. Sohlich, MUDr. Fiala,
W - MUDr. Chudomel, Ing. Drvota, MUDr. Běhounek, MUDr. Frňka, Mgr.Ing. Kozár, PhDr. Matoušek,
MUDr. Volejník
Zástupci MZČR:
Mgr. Troch
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 akutní lůžkové péče (dále jen „DŘ“).
2. Průběh jednání:
Garant segmentu JUDr. Ludvík vyslovil na úvod premisu – požadavek segmentu je růst příjmů
minimálně ve výši inflace, doplacení ztráty roku 2022 a zajištění úhrad roku 2023.
Ing. Mrázek (VZP) – zopakoval výsledky trendu nákladů v segmentu akutní lůžkové péče, ze
zprávy AKDŘ a hodnotil odhad situace na příjmové straně jako zatím nejasnou, jak v oblasti
tempa výběru pojistného, tak v oblasti výše úhrady za státní pojištěnce, existuje možnost
aktualizace zprávy AKDŘ v části odhadu příjmů na základě dubnové predikce MF.
Dr. Kopecká (OZP – za SZP ČR) – pro rok 2023 již v roce 2022 existuje řada rizikových faktorů
jako inflace, náklady na nové pojištěnce UA, nejistota na příjmové straně. Diskusi můžeme vést
o principech, parametrech a referenčním období, nikoliv o celkovém objemu či procentním
nárůstu.
V další diskusi zaznělo:
AČMN Ing. Čarvaš – nárůst cen energií, neznámá míra inflace, vývoj mezd. Nezpochybňuje
nejistotu ZP ve věci disponibilních zdrojů v roce 2023.
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Ing. Drvota – zmínil potřebu zahájení žádosti účastníků systému Vládu ČR o doplnění finančních
prostředků do systému v.z.p. Žádá doplnění závazné informace od MZCR k realizaci
valorizačního mechanizmu (příjmy za státem hrazené pojištěnce).
Ing. Čihař – upozorňuje na problém s tempem růstu centrových léků – v ČR růst tempem bohaté
společnosti, poslední 3 roky došlo ke 48% nárůstu kapitoly centrových léků, tj. – 16 % ročně.
Aktuálně nemá systém v.z.p. připravené řešení na zastavení růstu v roce 2023 – pojištěnec má
nárok na péči. Současně upozorňuje na problém nárůstů nákladů na energie a pokládá otázku,
zda jsou disponibilní zdroje na „dohánění“ odložené péče.
Ing. Mrázek (VZP) souhlasí s názorem, že tempo nárůstu centrových léků je extrémní a výrazně
čerpá disponibilní prostředky veřejného zdravotního pojištění a upozorňuje , že pokud bude
trend pokračovat budou stejné náklady na centra jako na léky na recepty a dojde k tomu, že 1
% pojištěnců v centrech bude čerpat stejné náklady jako zbylých 99 % pojištěnců na LP na
recepty. Poskytovatelé navrhují jako referenční rok 2022 – Mgr. Dřímalová a Ing. Mrázek
upozorňují, že tím se vnáší další nejistota, kdy konečná data za rok 2022 budou známa až v době
vyúčtování roku 2022, tj. v červnu 2023 a nejistota nastane rovněž v době uzavírání cenových
dodatků na rok 2023, které se zpravidla předkládají poskytovatelům k podpisu na počátku roku.
Dále se otvírá otázka pokračování v CZ DRG a také alternativa celkové paušalizace, která by ale
nesměla obsahovat individuální žádosti na úhradu – centrové léky budou také součástí
globálního paušálu.
Představitelé poskytovatelů deklarují, že budou apelovat na to, aby Vláda ČR vnímala
zdravotnictví jako prioritu a převzala odpovědnost za aktuální situaci.
Dr. Sohlich – skepticky konstatuje, že dohoda nebude možná a navrhuje debatu posunout na
úroveň vlády nebo informování premiéra, dr. Běhounek se připojuje s názorem o neřešitelné
situaci.
Na některém z dalších jednání je potřeba připravit protokoly o nedohodě a písemný společný
výstup s návrhem připravenosti jednat.
Mgr. Troch – MZ ČR je na jednání jako pozorovatel, nicméně konstatuje, že MZ ČR čeká na
dubnovou predikci MF – hlavně s ohledem na připravovanou novelu automatické valorizace
plateb státu za státní pojištěnce pro příští rok a roky další a apeluje na neunáhlení se s
„nedohodou“. Garant segmentu souhlasí a vyjadřuje vůli dále jednat, především o principech a
podmínkách úhrady.
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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