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Datum a místo konání:  4. 5. 2022, ČPZP, Anglická 82/26, Praha 2 (telekonference WEBEX) 

Zástupci zdravotních pojišťoven:  

MUDr. Knorová (ČPZP), Linkeová BA (Hons) (ČPZP), p. Korejsová (ČPZP), MUDr. Vojtová (OZP),  

Dr. Kopecká (OZP), W -Ing. Šnapková (RBP), Ing. Hrabák (VoZP), Ing. Benešová (VoZP),  

W - MUDr. Šmach (ZPŠ), W – Ing. Brzáková (ZPŠ), MUDr. Kučerová (ZPMV), Ing. Mrázek (VZP) 

Ing. Jankůj(VZP), Mgr. Dřímalová, W- Kadeřábek (OZP), Mgr. Balada (SZP ČR), 

 

Zástupci poskytovatelů mimolůžkových laboratorních a radiodiagnostických služeb:  

Ing. Mgr. Hepnar, W - Ing. Sokolová, Bc. Kothera, MUDr. Štambera, W - MUDr. Musil, Mgr. Máca, 

W – MUDr. Musil, W - MUDr. Loucký, MUDr. Hledíková, W – Abdou (QualityLab), W – Ing. Kameník 

(APZZ), 

 

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 mimolůžkových laboratorních a radiodiagnostických služeb (dále jen „DŘ“). 

2. Průběh jednání: 
Mgr. Hepnar přivítal účastníky jednání, zrekapituloval výsledky AK, představil návrh úhrad pro 
laboratoře ze strany PRIVALABu: otevřený výkonový systém. Hovořil o nákladech COVID, které se 
v dané výši nebudou opakovat v dalším roce, průměrný nárůst necovidové bodové produkce je za 
rok 2021 odhadován cca 6 %. Celkový nárůst příjmů do v.z.p. od roku 2019 činí 34,6 %. Základní HB 
je požadovaná ve výši 84 hal u dalších odborností ve výši 98 hal. V návrhu je stěžejní ukončení 
úhrady přes PURO, zjednodušení úhrad. MUDr. Musil (ČLK o.s.) se přidávají k návrhu. 
Ing. Mrázek VZP - odstranění regulace (PURO) není akceptovatelné, protože  nedokážeme 
predikovat nárůst výkonové produkce. 
Ing. Hrabák SZP - otevřený výkonový systém bez regulace s nárůstem HB není pro SZP 
akceptovatelný, dle našeho modelu je meziroční nárůst předloženého víc jak 8%.  
Ing. Mrázek - dle analýzy dat vychází u VZP nárůst ve výši 7,7 % při stejné produkci. 
Na dotaz Ing. Hepnara, jak pojišťovny připraví úhrady do segmentu, odpovídá Ing. Mrázek: VZP 
provede analýzu noncovidové produkce a je připravena pro všechny segmenty připravit stejné 
tempo nárůstu. 
MUDr. Musil hovoří o požadavku ČLK o.s., pro DŘ - meziroční nárůst 13 %, komentáře dalších 
účastníků ze strany PZS. 
Mgr. Máca – komentuje své návrhy GAR, které rozeslal závěrem dubna účastníkům jednání 
v segmentu. MUDr. Hledíková doplňuje informace, další diskuse členů jednání v segmentu ve vazbě 
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na MUDr. Štamberu, který popsal stávající situaci (nejasné, zda v PS ČR projde valorizace plateb) za 
optimální považuje to, aby všechny segmenty dostaly z celkového objemu financí stejným dílem. 
Další široká diskuse k disponibilním zdrojům systému a možnostem úhrad v roce 2023. 
 

3. Závěry jednání: 

Účastníci jednání se shodli, že budou 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 4. 5. 2022 

Zapsala: Lucie Linkeová, BA (HONS) 

Schválila: MUDr. Renáta Knorová, MBA 

 

 

 

http://www.cpzp.cz/

