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

Zástupci zdravotních pojišťoven:  

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

Ing. Křen (RBP), Ing. Benešová (VoZP), Ing. Hrabák (VoZP), p. Smutková (RBP), W – Ing. Brzáková (ZPŠ),  

W – RNDr.. Kopecká (OZP),  MUDr. Salcman Kučerová (ZPMV), Ing. Mrázek (VZP), Ing. Jankůj(VZP), 

 Mgr. Dřímalová (VZP), 

 

Zástupci poskytovatelů fyzioterapie – nelékařské profese:  

W - Ing. Kameník, p. Smejkalová,  

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 fyzioterapie – nelékařské profese (dále jen „DŘ). 

2. Průběh jednání: 
Koordinátor segmentu p. Smejkalová žádá ZP o sdělení možného vývoje v segmentu pro rok 2023. 
Základní požadavky za segment byly sdělené na předchozím jednání - pro úhrady v roce 2023 
navrženo: reference rok 2021, PURO definováno ze SZV v hodnoceném období, HB dorovnat na 
hodnotu 0,90 Kč. 
 
Ing. Benešová (SZP) sděluje, že za svazové ZP nemáme v současné době mandát na sdělování 
definitivního stanoviska např. k nárůstům HB či celkového objemu, v případě možného nárůstu by 
stejné procento bylo alokováno pro všechny segmenty.  
 
Ing. Mrázek (VZP) navrhuje na dnešním jednání odpracovat část k relativním ukazatelům. Táže se 
představitelů PZS, které oblasti dohody z minulých let by PZS preferovali. Nelze opomenout, že 
dochází k valorizaci SZV (cena práce o inflaci) současně nevíme, jak bude vypadat definitivní výše 
příjmů za státem hrazené pojištěnce.  
 
Prioritou je podpora úhrady pacientů s vybranými složitějšími diagnózami. 
 
 

3. Závěry jednání: 

Účastníci jednání se shodli, že budou pracovat na přípravě úhradového mechanismu pro rok 2023. 

Termíny příštích jednání jsou na www.cpzp.cz v plánovacím kalendáři DŘ2023. 

 
V Praze dne 5. 5. 2022     Zapsala: Lucie Linkeová, BA (HONS) Schválila: MUDr. Renáta Knorová, MBA 

http://www.cpzp.cz/

