
Dohodovacířízení o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních
služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních

omezeních pro rok2024 zápis zezahajovacího jednání

Datum a místo konání: 30. 1,.2023, Ministerstvo zdravotnictví CR

Přítomni: viz prezenční listina

Program jednání:

l. Zahájení Dohodovacího řízení(dále jen OŘ) pro rok2O24
2, Volba ověřovatelů zápisu

3. Zpráva mandátové komise
4, Projednání návrhu zřízení segmentu jednodenní péče

5. Harmonogram sběru dat pro analytickou komisi

6. volba členů mandátové komise

7. Harmonogram jednání Dohodovacího řízení pro rok2024
8. Aktualizace seznamu pověřených zástupců účastníků DŘ

9. Různé
: .,

t. Zahájení

Jednání zahájila lng, Helena Rógnerová, vrchní ředitelka pro ekonomiku a zdravotní pojištění a

Mgr. Tomáš Troch, ředitel odboru cen a úhrad a předsedající lng. Mgr, David Hepnar, MBA,

koordinátor segmentu mimolůžkových laboratorních a radiodiagnostických služeb, místopředseda

Privalab z,s.

Průběh jednání řídil lng. Mgr. David Hepnar, MBA - předsedající DŘ2024,

předseda mandátové komise Mgr, Jakub Uher po kontrole prezenčních listin prohlásil jednání za

usnášeníschopné.

K platnosti rozhodnutíje třeba souhlasu více než dvou třetin přítomných zástupců zdravotních

pojišťoven a více než dvou třetin přítomných koordinátorů skupin poskytovatelŮ.

Přítomno je 7 zástupců zdravotních pojišťoven ze 7 celkem. Kvorum je 5.

Přítomno je 14 zástupců skupin poskytovatelů ze 14 celkem. Kvorum je 10.

Program jednání:

Nebyl vznesen žádný návrh na doplněníprogramu.

Hlasování- program

poskytovatelé pojišťovny

pro: 1,4 pro: 7

proti : 0 proti: 0

/



zdrželse hlasování: 0 zdrželse hlasováni: 0

Návrh byl přijat.

2. Volba ověřovatelů zápisu

Návrh - ověřovatele zápisu:

za zdravotní pojišťovny: Mgr. Martin Balada,LL.M.

za poskytovatele: MUDr. Zorjan Jojko

Hlasování - volba ověřovatelů zápisu

poskytovatelé pojišťovny

pro: 1,4 pro: 7

proti: 0 proti : 0

zdržel se

hlasování:

0 zdrželse
hlasování:

0

Návrh byl přijat.

,3. Zpráva mandátové komise

Zprávu mandátové komise přednesl Mgr. Jakub Uher. Zpráva mandátové komise je přílohou

iohoto zápisu.

4. Projednání návrhu zřízení segmentu jednodenní péče

Návrh na vytvoření nové skupiny poskytovatelů s názvem ,,skupina poskytovatelů jednodenní
péče", předložen MUDr. Daliborem Štamberou, MBA za APJCH z.s.

Hlasování - zřízení segmentu jednodenní péče

poskytovatelé pojišťovny

pro: 3 pro: 0

proti : t proti: 0

zdrželse hlasování: 10 zdržel se hlasování: 7

Návrh nebyl přijat.
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data za 2.pololetí 2022 a celorok2022

Typ sběru Termín
pro zaslání
dat

Iermín pro

lyhodnocení
jat

Iermín pro předánídat
šlenům AKDR

Finanční ukazatele - náklad 3,3,2023 22,3.2023 22,3,2023
produkční ukazatele t3,3,2023 22,3,2023 22.3.2023

Laboratoře - bodová produkce dle odborností 13.3.2023 22.3,2023 22.3.2023

Zpráva AKDŘ
28.3.2022

5. Harmonogram sběru dat pro analytickou komisi

6. volba členů mandátové komise

dosavadní složení:

Mgr, Jakub Uher - předseda

RNDr. Luděk Šídlo, ph.o.

Mgr. Aleš Buriánek
JUDr. Jana Popovičová
Mgr, Martin Balada, LL,M.

JUDr. Václav Janalík, MHA

návrh nového složení:

Mgr, Jakub Uher - předseda

RNDr, Luděk Šídlo, ph.o.

Mgr. Aleš Buriánek
JUDr. Jana Popovičová
Mgr. Martin Balada, LL,M.

lng. Pavel Rydrych

ll?

data za 1. pololetí 2023

Typ sběru

Termín
pro zaslání
dat

Termín pro

vyhodnocení
dat

Termín pro předánídat
členům AKDŘ

Finanční ukazatele - náklad t4,9,2023 30.9,2023 7.I0.2o23
produkční ukazatele 2L9.2023 30,9.2023 7.to.2o23

Laboratoře - bodová produkce dle odborností 21,.9.2oz3 30.9.2023 7.1o.2o23

Hlasování- volba členů mandátové komise

poskytovatelé pojišťovny

pro: 1,4 pro: 7

proti: proti: 0

zdrželse
hlasování:

0 zdrželse hlasování: 0

Návrh byl přijat.



7, Harmonogram jednání Dohodóvacího řízení pro rok 2021,

o zahájenídohodovacíhořízení
Místo jednání: MZ ČR

30.1,,2023

o Předánídat analytické komisijednotlivými zdravotními pojišťovnami 13.3.2023

o Aktualizace podílů pro hlasování v jednotlivých skupinách 15.3.2023

o Předání dat zpracovaných analytickou komisí skupinám poskytovatelů 22.3.2023

o Jednáníanalytické komise 28.3.2023
Místo jednání: ÚstředíVZP ČR, Orlická, zas. místnost KO116

o Přípravná fáze -jednání zástupců zdravotních pojišťoven se zástupci 4.4,- 5,4.2023
sdružení poskytovatelů v rámci jednotlivých skupin poskytovatelů
o předložených návrzích, včetně vypracování protokolu o dohodě či nedohodě
Místo jednání: ÚstředíVZp ČR, orlická, zas. místnost KO116

o ,Pro ostatníjednání v rámci OŘ jsou rezervovány termíny 2,5. - 3.5.2023
,Místo jednání: ÚstředíVZP ČR, orlická, zas. místnost KO116

. Pro ostatníjednánív rámci OŘ jsou rezervovány termíny 16.5. - 17.5.2023
Místo jednání: ÚstředíVZP ČR, orlická, zas. místnost KO116

o Oponentní(schvalovací) fáze 30,5. -31.5,2023
Místo jednání: ÚstředíVZP ČR, Orlická, zas. místnost K0116

. Vypracovánía rozesláníprotokolů z přípravné fáze 9,6.2023

o Závěrečnáfáze - závěrečné společné jednám dohodovacího řízení 20.6.2023
Místo jednání: MZ ČR

r Předání výsledků dohodovacího řízení MZ ČR - vypracován í, 30.6:2023
ověření a předánízápisu a závěrečného protokolu

Hlasování - harmonogram jednání DŘ

poskytovatelé pojišťovny

p ro: 1,4 p ro: 7

proti: proti 0

zdržel se
hlasování:

0 zdržel se hlasování: 0

Návrh byl přijat.

8. Aktualizace seznamu pověřených zástupců účastníků

Aktualizovaný seznam pověřených zástupců zdravotních pojišťoven a pověřených zástupců

sdružení poskytovatelů je přílohou tohoto zápisu.

y



9. Různé

lnformace a dokumenty k dohodovacímu řízeníbudou průběžně publikovány na webových
strá nkách www.dr2O24.cz

V Praze dne 30.1.2023

Za psa l:

Ověřil:

za poskytovatele

: ..

Příloha:

Zpráva ma ndátové komise
prezenční listina

Seznam pověřených zástupců pojišťoven a pověřených zástupců sdružení poskytovatelů

ravotní pojišťovny



prezenční listina

zahaiovací iednání Dohodovacího řízení o hodnotách bodu. vÝši
úhrad zdravotních služeb hrazenÝch z veřeiného zdravotního

poiištění a requlačních omezeních pro rok 2024

ze dne 30.1. 2023 ve 14:00 hod, - Ministerstvo zdravotnictví,
zasedací místnost č.2B1, případně Webex

ZDRAVoTtrt í pol tŠŤoVNA JMÉNo účnsrruíxn PoDPlS

Česká průmyslová zdravotní
pojišt'ovna

lng. Vladimír Matta

v z, Vs,.:rzruÁ 1e - {'- /
oborová zdravotní
pojišt'ovna zaměstnanců
bank, pojišt'oven
a stavebnictví

lng. Radovan Kouřil

/,,rrrp' 7
RBP, zdravotní pojišt'ovna

lng. Antonín Klimša

lla ?e-,,) VqPPa W
/l

Vojenská zdravotní
pojišťovna Ceské republiky

lng. Josef Diessl (

všeobecná zdravotní
pojišťovna České republiky

lng. Zdeněk Kabátek
.-

Ý 2 30D^)4E

Zaměstnanecká pojišťovna
štoda

lng. Darina Ulmanová, MBÁ

/?
Zdravotní pojišťovna
ministerstva vnitra České
republiky

MUDr. Zdeňka Salcman
Kučerová, MBA 

/ 
tt_. H .

Mgr. lng, Petr Vyskočil



prezenční listina

zahaiovací iednání Dohodovacího řízení o hodnotách bodu. vÝši
úhrad zdravotních služeb hrazenÝch z veřeiného zdravotního

poiištění a requlačních omezeních pro rok 2024

ze dne 30.1 . 2023 ve 14:00 hod. - Ministerstvo zdravotnictví,
zasedací místnost č,281, případně Webex

oRGANIZACE JMÉNo účnsrNírn PoDPlS
Skupina poskytovatelů
ambulantní hemod ialyzačni
péče

MUDr. Tomáš Jirka

,t .z. l/oJ4 M EC

Skupina poskytovatelů
domácí zdravotní péče

Bc. Ludmila Kučerová

, |,"
Skupina poskytovatelů
akutní lůžkové péče

JUDr. lng. Miloslav Ludvík,
MBA

Skupina poskytovatelů
dopravních služeb

lng. Václav Moravec

vft/t
Skupina poskytovatelů
zd ravotnické záchran né
služby a lékařské
pohotovostní služby, vyjma
stomatolooické

MUDr. Marek Slabý 
l

Ju,, ,fli,i,l,; ,* h,,At,i?"
d

Skupina poskytovatelů
lékárenské péče Mgr. Marek Hampel wEBEx lb

l/l

Skupina poskytovatelů
následné lůžkové péče

MUDr. Václav Volejník,
CSc.

Skupina poskytovatelů
mimoústavní laboratorní a
radiod iaqnostické péče

lng, Mgr. David H"q&
MBA

Skupina poskytovatelů
mimoústavní ambulantní
specialisované péče,
vysokoškolsky vzdělaných
pracovníků ve zdravotnictví
(zejména klinických
psychologů a klinických
looopedů) a ortoptistů

MUDr. Zorjan Jojko
\'\ ,V
ř,
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Skupina poskytovatelů
praktičtí lékaři a PLDD MUDr, Michal Bábíček

Skupina poskytovatelů
ambulantní gynekologické MUDr. Jan Nový

Skupina poskytovatelů
lázeňské péče a péče v
ozdravovnách

MUDr. Eduard Bláha

Skupina poskytovatelů
fyzioterapie - nelékařských Lenka Schlósingerová

Skupina poskytovatelů
ambulantn í stomatologické MUDr. Roman Šmucler

Zahqovacíjednání Dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených
z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2024, konané dne 30. 1.2023.

oRGAN|ZACE JMÉNo účnsrruíxn PoDPls
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