
Zápis z jednání DŘ o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb 
hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních 

pro rok 2023  
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Datum a místo konání:  7. 4. 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),  

W - Dr. Kopecká (OZP), W - p. Karlík (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 lékárenské péče:  

W - Mgr. Hampel, W - Mgr. Krebs, Mgr. Vaníček, Mgr. Nedopil, W - MUDr. Hojný,  

W – PharmDr.. Pilátová,  

 

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 v prezentaci, promítané v průběhu jednání představuje podklady 
pro úvodní jednání: váhy hlasů v segmentu, vývoj počtu receptů a položek za roky 2013 – 2021, 
dynamiku růstu vývoje nákladů mezi segmenty, růst nákladů na Rp mezi lety 2016 – 2021 na cca 
111,77 %, výdaje na jinou péči růst v intervalu 158,4 % - 172,3 %. Náklady koláčový graf segmenty 
-2009 CL -0 %, Rp. – 20 % dtto graf 2021 CL – 6,57 % a Rp. 11,8 % . Hovoří o nedořešené problematice 
„obaly“ (s MZ) a připomíná problematiku fondu na nedostupnost malých lékáren a lékáren s 24 hod 
provozem. Uvědomuje si, že jednání o cenovém předpisu není předmětem DŘ, ale apeluje na 
nutnost o této problematice vést diskusi i za účasti regulátora (MZČR). 

MUDr. Šmach (ZPŠkoda – za SZP ČR) sděluje, že výši úhrad v prvním kole nelze projednat kvůli 
mnohým neznámým z externího prostředí. Předpokládá pokračování úhrady výkonu za vydání 
receptu a fondů. 

Ing. Mrázek (VZP) představuje návrh konzervativní, stejné složky, o kterých bylo hovořeno 
předřečníky. Poté, co vyjde novelizace predikce MF, provede AKDŘ novelizaci odhadu příjmů ve své 
zprávě. Dle informace MZČR se připravuje novelizace úhrad za státem hrazené pojištěnce od roku 
2023  (výše úhrady ani mechanismus zatím neznáme). 

Mgr. Hampel na výzvu plátců zrušit termín 20. dubna souhlasí, další termín je 4. května 2022.  

Mgr. Krebs – souhlas s odkladem diskuse, i s návrhem zohlednit výši inflace do příjmů. Dotaz na Dr. 
Šmacha jaké bylo čerpání fondů (nedostupnost, lékárny 24 hod) Přesné částky k dispozici nejsou, 
pravděpodobná výše jako v předchozím roce. 

PharmDr. Pilátová – navrhuje prověřit způsob rozhodování komise pro dostupnost – popisuje 
příklad lékárny, která v jednom roce bonifikaci získala a v dalším nikoliv.  
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Mgr. Hampel hovoří o další problematice vč. požadavku zaměstnanců na růst platů, nárůstu cen 
energií, zmiňuje, že segment lékárenské péče neobdržel kompenzace pro zvýšení mezd a platů 
zdravotnických pracovníků o 6 %  v KV2021 a proto považuje za nezbytné otevřít diskusi o změně 
cenového předpisu MZČR. Koordinátor segmentu konstatuje, že od minulého DŘ nedošlo ze strany 
regulátora – MZČR ke svolání jednání segmentu. 
Zástupci segmentu budou nadále trvat na tom, aby se jednání v letošním roce otevřelo a aby MZČR 
cenový předpis upravilo. 
 

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 7. 4. 2022 

Zapsala: Lucie Linkeová, BA (HONS) 

Schválila: MUDr. Renáta Knorová, MBA 

 

 

 

http://www.cpzp.cz/

