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Protokol 

ze závěrečné fáze dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených služeb z veřejného 

zdravotního pojištění a regulačních omezení pro rok 2022 ve skupině poskytovatelů zdravotnické 

záchranné služby a přepravy pacientů neodkladné péče 

Datum konání: 14. června 2021 

Účastníci jednání: dle prezenční listiny (příloha č. 2) 

Společný návrh účastníků jednání je přílohou č. 1 tohoto protokolu. 

Účastníci při jednání došli k dohodě. 

V rámci jednání přípravné fáze dohodovacího řízení o úhradách na rok 2022 ve skupině poskytovatelů 

zdravotnické záchranné služby a přepravy pacientů neodkladné péče došlo k dohodě. Součástí dohody 

byla podmínka, že pokud dojde k možnosti navýšení úhrady nad předložený návrh zdravotních 

pojišťoven, bude úhrada péče v segmentu poskytovatelů zdravotnické záchranné služby a přepravy 

pacientů neodkladné péče navýšena minimálně srovnatelně s ostatními segmenty poskytovatelů. 

S ohledem na avizované navýšení platby pojistného za státní pojištěnce došlo k dalšímu jednání, jehož 

výsledkem je společný návrh účastníků jednání, o kterém bylo hlasováno. 

Tato dohoda v závěrečné fázi je uzavírána za podmínky, že dojde k navýšení měsíční částky pojistného 

za jednoho státního pojištěnce o 200 Kč s účinností od 1. 1. 2022. Pokud k navýšení nedojde, zůstává v 

platnosti obsah dohody uzavřené dne 19. 5. 2021 v rámci přípravné fáze. 

Společný návrh získal souhlas všech přítomných zástupců zdravotních pojišťoven a souhlas všech 

přítomných zástupců příslušných profesních sdružení poskytovatelů.  

Hlasování o předložených návrzích 

Pozn.: Hlasováno bylo aklamací, kdy byli jednotliví oprávnění účastníci za poskytovatele a za zdravotní 

pojišťovny vyzváni k hlasování o jednotlivých návrzích. 

Společný návrh účastníků jednání (příloha č. 1 tohoto protokolu) 

Poskytovatelé Počet hlasů Zdravotní pojišťovny Počet hlasů 

PRO: 2 PRO: 7 

PROTI: 0 PROTI: 0 

Zdržel se hlasování: 0 Zdržel se hlasování: 0 

Návrh byl přijat. 
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Souhlas s výše uvedeným zněním protokolu potvrzuji svým podpisem: 

Za poskytovatele zdravotní péče: 

Jméno koordinátora Organizace Podpis 

MUDr. Marek Slabý, MBA AZZS ČR 

 

 

Za zdravotní pojišťovny: 

Jméno Pojišťovna Podpis 

Ing. David Šmehlík, MHA VZP ČR  

 

Ostatní přítomní zástupci zdravotních pojišťoven (osobní účast - podpis/telekonference (T) – 

omluven(O)) 

MUDr. Jitka Vojtová, MBA OZP T 

MUDr. Petr Šmach ZPŠ T 

MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP T 

Ing. Markéta Benešová VoZP T 

Mgr. Ing. Petr Vyskočil ZPMV T 

JUDr. Václav Janalík, MHA RBP213 T 

 



DŘ 2022: Skupina poskytovatelů zdravotnické záchranné služby a přepravy pacientů neodkladné péče 

Příloha č. 1 k protokolu ze závěrečné fáze dne 14. 6. 2021 
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Společný návrh na úhradu segmentu zdravotnické záchranné služby a 

přepravy pacientů neodkladné péče pro rok 2022 

 

1. Pro hrazené služby poskytované poskytovateli zdravotnické záchranné služby hrazené 

podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,25 Kč, s výjimkou výkonů 

přepravy podle seznamu výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 1,17 Kč, 

a s výjimkou výkonu č. 06714 podle seznamu výkonů, pro který se stanoví hodnota bodu 

ve výši 1,10 Kč. Úhrada poskytovateli za vykázané výkony č. 06714 podle seznamu 

výkonů v hodnoceném období nepřekročí počet výkonů poskytnutých a vykázaných 

za rok 2019. 

2. Pro hrazené služby poskytované poskytovateli přepravy pacientů neodkladné péče hrazené 

podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,23 Kč, s výjimkou výkonů 

přepravy podle seznamu výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 1,17 Kč, 

a s výjimkou výkonu č. 06714 podle seznamu výkonů, pro který se stanoví hodnota bodu 

ve výši 1,10 Kč. Úhrada poskytovateli za vykázané výkony č. 06714 podle seznamu 

výkonů v hodnoceném období nepřekročí počet výkonů poskytnutých a vykázaných 

za rok 2019. 
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