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Datum a místo konání:  6. 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 -Ing. Šnapková (RBP), Ing. Hrabák (VoZP), W - MUDr. Šmach (ZPŠ), W - Ing. Vyskočil (ZPMV),  

Ing. Mrázek (VZP),  Ing. Jankůj(VZP), Mgr. Dřímalová, W – Kopecká (OZP), W- Kadeřábek (OZP) 

 

Zástupci poskytovatelů mimolůžkových laboratorních a radiodiagnostických služeb:  

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

MUDr. Hledíková, W - MUDr. Loucký, W – MUDr. Neugebauerová 

 

Zástupci MZČR: 

Mgr. Troch 

 

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 a sdělil, že v současné době se můžeme bavit o principech 
a podmínkách úhradového mechanismu, nikoliv o parametrech a koeficientech výpočtu celkové 
úhrady. 
 
Dále proběhla diskuse nad daty AKDŘ a jejich případné aktualizaci s ohledem na vývoj 
makroekonomické predikce MF ČR.  
Ing. Mrázek seznámil účastníky s časovým harmonogramem případné další komise AKDŘ.  
Mgr. Máca rozporuje  data AKDŘ a hovoří o podhodnocených mzdách. 
Bc Kothera dává dále podnět k očištění dat AKDŘ o vliv COVID-19. 
Komentuje Ing. Mrázek (VZP) – ZP přistupují ke všem segmentům shodně a navrhují stejné tempo 
nárůstu úhrad. ZP vyžádaly data o COVID-19 od MZČR a tyto obdrželi i zástupci všech segmentů od 
Mgr. Trocha. 
 
Ing. Hrabák (VoZP za SZP ČR) hovoří o možném referenčním období – tj. rok 2021 očištěný o vliv 
COVIDu a kompenzačních vyhlášek, bez změn v charakteru úhrady. Diskutovat se dále může o tom, 
jak bude vliv na referenční období očištěn.  
Dle VZP je variantou i rok 2019 s indexací, resp. 2021 očištěný o vliv COVID-19 (PCR jsou mimo 
PURO, nemělo by ovlivnit). U zobrazovacích metod nedošlo ke změně. VZP chce zachovat strukturu 
úhrady a principy úhradových mechanismů. 
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Mgr. Máca – preferuje referenční období rok 2021, požaduje, aby uvnitř segmentu byla zohledněna 
dynamika vývoje jednotlivých modalit - radiologie neroste stejným tempem jako mnohé jiné 
segmenty a zároveň RTG se vyvíjí jinak než MR/CT. Navrhuje hledat podmínky cíleného supportu 
malých praxí, které mají vysoké fixní náklady. Následuje diskuse o kritériích a dostupnosti služby 
v regionech, významu zachování RTG skiagrafie v terénu. VZP je ochotna se podílet na tvorbě 
modelu zajištění dostupnosti – již mají model dojezdová vzdálenost, v tomto segmentu by 
preferoval i vazbu na chirurgie (např.), poskytovatelé by měli navrhnout model dalších podmínek. 

MUDr. Štambera – projevuje vůli se dohodnout i na 0% nárůstu v případě, že by byl takový postup 
napříč všemi segmenty, hovoří o potřebě vložit do systému „malé magnety“ (otevřené MR 
systémy), které jsou pro pacienta šetrnější než to aby pacient šel přes RTG, CT až na velký magnet. 
Malý magnet s cenou do 10 mil. by mohl řešit vyšetření pacientů před výkony  jednodenní péče.  

Ing. Mrázek (VZP) – děkuje za tento přístup. Pro účely zařazení „malý magnet“ potřebují plátci 
popsat pravidla a odborné doporučení, na co stačí malý magnet a následně doporučuje cestu přes 
SZV. 
 
Dr. MUSIL (ČLK – o.s.) – laboratoře - sděluje očekávání materiálů roku 2021 bez COVID 
 
Mgr. Hepnar navrhuje pokračovat v principech úhrady s tím, že by chtěl diskutovat o odstranění 
limitu na mezioborové výkony (měly by být hrazeny stejně jako u jiných segmentů) a řešit přístup 
k úhradě jednotlivých odborností.  
 

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, další jednání květen. 

 

V Praze dne 6. 4. 2022 

Zapsala: Lucie Linkeová, BA (HONS) 

Schválila: MUDr. Renáta Knorová, MBA 

 

 

 

http://www.cpzp.cz/

