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

pro rok 2023  

________________________________________________________ 

 

1 
 

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),  Ing. Šnapková (RBP), Ing. Hrabák (VoZP), MUDr. Šmach (ZPŠ),  

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

 

Zástupci poskytovatelů ambulantní hemodialyzační péče:  

W - MUDr. Jirka, W – MUDr. Vojanec,  

 

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 ambulantní hemodialyzační péče (dále jen „DŘ“). 

2. Průběh jednání: 
Garant segmentu Dr. Jirka pro vstupní jednání nepřipravil konkrétní návrh, předpokládá 
pokračování stávajícího mechanizmu úhrady, hovoří o nárůstech cen vstupů hlavně energií.  
Dr. Salcman (SZP ČR) souhlasí s pokračováním mechanizmu úhrad. Konkrétní parametry úhrad nyní 
nejsou ZP schopny definovat, problematické jsou příjmy systému v.z.p. 
Ing. Jankůj (VZP) principy úhrad navrhuje ponechat, kvalitativní kritéria lze parametricky upravit 
pod diskusi s odbornou společností. Konkrétní výši úhrady nejsou plátci prozatím schopní 
nabídnout, čeká se na makropredikci MF ČR, následně jednání AKDR by měla upravit příjmy pro rok 
2023. V souvislosti s UA krizí se nepředpokládá nárůst dialyzační péče, protože příchozí UA 
pojištěnců potřebných dialýzy není moc (jednotky – desítky případů). 
Dr. Jirka se zamýšlí jak pomoct plátcům (i systému) v stávající situaci a minimálně navrhuje aktivně 
upozorňovat na nezbytnost nerozkolísávat systém v.z.p. 
 

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/

