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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), Ing. Křen (RBP), Ing. Hrabák (VoZP), W -MUDr. Šmach (ZPŠ), Ing. Brzáková (ZPŠ),  

W - MUDr. Salcman - Kučerová (ZPMV), Ing. Mrázek (VZP), Ing. Jankůj(VZP), Mgr. Dřímalová (VZP),  

Mgr. Troch (MZCR) 

 

Zástupci poskytovatelů dopravních služeb:  

Ing. Moravec, MUDr. Chocholouš, p. Lippert 

 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Program jednání 

 

1. Úvod:  

Druhé jednání segmentu 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 dopravních služeb (dále jen „DŘ“). 

2. Průběh jednání: 
Koordinátor segmentu na základě informací MZ ČR, MF ČR o předpokládaných nárůstech výběru 
pojistného žádá o komentář a pohled ze strany ZP.  
Ing. Křen (SZP ČR) za svazové ZP -  k dnešnímu dni nemáme konkretizaci návrhu v podobě 
navržených HB, protože definitivní data o výběrech pojistného vč. plateb za státem hrazené 
pojištěnce nemáme k dispozici. Teprve na základě výstupu z jednání RŘ budeme schopni zpracovat 
návrh paragrafovaného znění.  
Ing. Moravec - doprava postižena cenovými dopady (pohonné hmoty nárůst) žádá, aby ZP zohlednili 
tyto dopady, žádá rovný přístup k segmentům. 
P. Lippert - doplňuje informaci o nárůst vstupů (ceny sanitek) a provozování (servis) automobilů. 
Dr. Chocholouš - segment analyzoval potřeby a reálně vidí potřebnou HB na úrovni HB 1,47 Kč.  
Ing. Mrázek  (VZP) - rekapituluje pravidla, která jsou k „dohodě“, a to výkonová úhrada bez regulací, 
rovný přístup ke všem segmentům - toto je VZP v DŘ schopna garantovat. K přípravě bilance 
sděluje: v případě předpokladu rozpuštění zdrojů v roce 2023 a úspory části nákladů vynakládaných 
v posledních letech na COVID, v případě navýšení částky (valorizace) za státem hrazeného je VZP 
připravena nabídnout kladné tempo, nikoliv stagnaci.  
 

3. Závěry jednání: 

Účastníci jednání se shodli, že budou pracovat na přípravě a parametrech 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/

