ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DŘ O HODNOTÁCH BODU, VÝŠI
ÚHRAD ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB HRAZENÝCH Z
VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A
REGULAČNÍCH OMEZENÍCH PRO ROK 2022
ÚSTŘEDÍ VZP ČR, ORLICKÁ (TELEKONFERENCE WEBEX)
1. 4. 2021

ÚČASTNÍCÍ JEDNÁNÍ
Ústředí VZP ČR:
SZP ČR (všichni Webex):

Ing. Šmehlík, Ing. Mrázek, Mgr. Dřímalová, Ing. Jankůj
MUDr. Vojtová, RNDr. Kopecká (OZP), JUDr. Janalík
(RBP), Ing. Benešová (VoZP), MUDr. Šmach (ZPŠ), Ing.
Vyskočil (ZPMV)
Zástupci poskytovatelů (všichni Webex): MUDr. Bláha, PharmDr. Třešňáková, Ing. Plachý,
Ing. Müllerová

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
2022 v segmentu lázeňské léčebně rehabilitační péče a zdravotní péče v ozdravovnách (dále jen
„DŘ“).
2. Průběh jednání:
V úvodu jednání byla představena základní data a bilance.
MUDr. Bláha a Ing. Plachý zhodnotili současný stav v segmentu, kdy zásadním problémem je
jeho propad a přetrvávající stagnace. Předpokládají, že v roce 2021 nebude dosaženo většího
objemu než v roce 2020 a segment bude velmi obtížně dosahovat objemu péče poskytovaného
před pandemií. Stejné stanovisko sdělila i PharmDr. Třešňáková za segment ozdravoven, který je
navíc postižen výpadkem školní výuky u dětí.
Je očekáváno dořešení roku 2020 a 2021 formou kompenzačních vyhlášek.
Pro další jednání je shoda, že úhradové mechanismy pro rok 2022 musí být řešeny komplexně
s ohledem na konečné nastavení úhradových mechanismů pro roky 2020 a 2021 (vlivy případných
dalších kompenzačních vyhlášek a dalších úhradových mechanismů nad rámec řádné úhradové
vyhlášky pro rok 2021). VZP ČR navrhla pro rok 2021 připravit návrh pro stabilizaci, který bude
po souhlasu SZP zaslán koordinátorovi segmentu.
Vzhledem k současné nejistotě z hlediska nákladů a výdajů nelze nyní předložit konkrétní návrh
pro rok 2022. Jednající strany se však shodli, že nastavený mechanismus úhrady navrhují zachovat
i pro rok 2022.
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3. Závěry jednání:
Příští jednání bylo dohodnuto na termín 20. 5. 2021 od 9 hod.

V Praze dne 1. 4. 2021
Zapsala: Mgr. Dřímalová
Schválil: Ing. David Šmehlík, MHA
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