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Datum a místo konání:  5. 5. 2022, ČPZP, Anglická 82/26, Praha 2 (telekonference WEBEX) 

Zástupci zdravotních pojišťoven:  

MUDr. Knorová (ČPZP), Linkeová BA (Hons) (ČPZP),W - Ing. Mocková (ČPZP),  

MUDr. Vojtová (OZP), W - Dr. Kopecká (OZP), W – Ing. Karlík (RBP), Ing. Hrabák (VoZP),  

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

 

Zástupci poskytovatelů praktičtí lékaři a PLDD:  

MUDr. Bábíček, MUDr. Šonka, MUDr. Lindovský, W - Mgr. Koudelková, W - Ing. Kameník,  

W - MUDr. Němeček, W - MUDr. Hülleová, W - MUDr. Horák,  

 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Program jednání 

 

1. Úvod:  

Druhé 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 praktických lékařů a PLDD (dále jen „DŘ“). 

2. Průběh jednání: 
MUDr. Šonka v zastoupení koordinátora segmentu přivítal účastníky a vyzval ZP ke sdělení 
stanoviska za ZP k návrhu SPL či vlastním návrhům ZP. 
 
Ing. Jankůj (VZP) - VZP je připravena diskutovat návrh s kladným tempem růstu, úhradový 
mechanizmus předpokládá zachovat,  problematiku dostupnosti navrhuje řešit na úrovni 
jednotlivých pojišťoven (aby diskuse o dohodě nad úhradovými mechanismy nebyla blokována 
definicí oblastí s omezenou dostupností). 
 
Mgr. Brzáková (ZPŠ) - nemáme jasnou výši platby za státní pojištěnce pro rok 2023 a tudíž konkrétní 
parametry či HB v současné době nejsme připraveni sdělit. Již na minulém jednání bylo sděleno, že 
jsme připraveni pokračovat v modelu kapitační a mimokapitační platby. 
 
Dr. Šonka předseda SPL komentuje diskusi ohledně individuálního řešení dostupnosti – existují 
univerzálně nedostupné regiony (např. Vysočina) a bylo by s výhodou, kdyby ZP postupovaly 
koordinovaně – bonifikace nedostupných regionů, neotvírání smluv v přeplněných regionech.  

Dr. Hülleová - informuje o tom, že v případě PLDD bude stěžejní zajistit, aby lékaři neodešli do 
důchodu, celá ČR je v případě PLDD nedostupná oblast, avizuje, že situace se bude nadále 
zhoršovat.  

Dr. Bábíček - je potřeba definovat, do kterých částí péče se bude případné navýšení alokovat. 

Před dalším jednáním zašlou představitelé ZP návrh úhrad v paragrafovém znění. 
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3. Závěry jednání: 

Účastníci jednání se shodli, že budou pracovat na přípravě úhradového mechanismu pro rok 2023. 

Termíny příštích jednání jsou na www.cpzp.cz v plánovacím kalendáři DŘ2023. 

 

V Praze dne 5. 5. 2022 

Zapsala: Lucie Linkeová, BA (HONS) 

Schválila: MUDr. Renáta Knorová, MBA 

 

 

 

http://www.cpzp.cz/

