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: 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 - p. Karlík (RBP), Ing. Hrabák (VoZP), W - MUDr. Šmach (ZPŠ),
W – Ing. Brzáková(ZPŠ), W – MUDr. Salcman-Kučerová (ZPMV), Ing. Mrázek (VZP), Ing. Jankůj(VZP),
Mgr. Dřímalová (VZP), Mgr. Balada (SZP ČR),
Zástupci poskytovatelů lékárenské péče:
W - Mgr. Hampel GML, W – Weber GML, Dr. Blahuta (APLS), Mgr. Krebs (PLP), W - MUDr. Hojný (ANČR),
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 lékárenské péče (dále jen „DŘ“).
2. Průběh jednání:
Garant segmentu Mgr. Hampel přivítal účastníky a představil návrh GML (zaslaný dne 3.5.2022
zdravotním pojišťovnám a členům segmentu emailem). Výkon 09552 návrh 21 Kč a za převedení rp
do listinné podoby ve výši 16 Kč. Dále navrženo, aby cenový předpis taxa laborum měl jednotnou
sazbu 25 %, fond na podporu jedinečných lékáren navýšit na 50 mil Kč a fond na bonifikaci
pohotovostních lékáren ponechat ve výši 10 mil Kč.
V diskusi Mgr. Krebs žádá o doplnění informace, jak byl plněn fond jedinečných lékáren.
MUDr. Šmach (ZP Škoda – za SZP ČR) sděluje, že písemný návrh nebyl předložen se ze strany SZP,
množství neznámých externího prostředí trvá. K návrhu GML - v dané výši nelze prozatím za
svazové ZP souhlasit, protože jakýkoliv nárůst musí být v segmentech proporcionální. Ad plnění
fondu malých lékáren - žádá o vyjádření VZP, protože je nyní nemá k dispozici.
Ing. Mrázek (VZP) komentuje návrh GML - fondy za VZP v pořádku, cenový předpis dává smysl, bod
1.2 - dotaz - má být ze zdrav. pojištění hrazena i elektronizace receptů při technických výpadcích
SUKL? Plátci toto vnímají jako riziko. Reakce Mgr. Krebs a Dr. Blahuta – pokud je rp vystaven
elektronicky a dojde k výpadku na SUKL- nedigitalizuje se podruhé, při výpadku e-uložiště musí lékař
napsat recept papírově, v celkovém objemu nejsou tyto výpadky objemově významné. Ing. Jankůj
- nedočerpání fondu může dojít pouze v případě, kdy PZS nepodepíše dodatek. VZP připadlo 29 mil
a z toho zaplaceno 28,5 mil. U nonstop lékáren z 5 mil vyplaceno 4,9 mil Kč.
Mgr. Hampel – komentuje vystoupení předřečníků a informuje o jednání Rady poskytovatelů, kde
bylo řečeno, že výše platby za tzv. státní pojištěnce = 1850 Kč je pro příští rok reálná. Mgr. Hampel
žádá o sdělení procenta nárůstu plateb v segmentu lékárenské péče pro příští rok od garanta SZP
ČR.
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Zástupci SZP ČR ani VZP dnes návrh procentního navýšení nesdělili, Mgr. Hampel žádá o sdělení
návrhu plátců minimálně 2 dny před jednáním v segmentu.
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
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