Dohodovací řízení o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z
veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2018
Zápis z jednání analytické komise
Datum a místo konání: 24. března 2017; VZP ČR, Orlická 4/2020, Praha 3
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Zástupce
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Skupina poskytovatelů ambulantní
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Skupina poskytovatelů akutní lůžkové péče a
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Ing. Jiří Čihař

Skupina praktických lékařů a praktických lékařů
pro děti a dorost

MUDr. Zdeněk Hamouz

MUDr. Michal Bábíček

Skupina poskytovatelů ambulantních
stomatologických služeb
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Skupina poskytovatelů ambulantních
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Skupina poskytovatelů mimolůžkových
ambulantních specializovaných služeb,
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MUDr. Zorjan Jojko

MUDr. Pavel Kostka

Skupina poskytovatelů domácích zdravotních
služeb

Bc. Ludmila Kondelíková MUDr. Václav Kasal
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Šárka Smejkalová
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ozdravovnách

Ing. Radim Kalfus

MUDr. Eduard Bláha

Skupina poskytovatelů lékárenské a
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Mgr. Marek Hampel
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RNDr. Kopecká (OZP), Vladimír Hnát (ZP Škoda), Mgr. Ing. Vyskočil (ZP MV), Jindřich Juhaňák
(RBP ZP), Ing. Bartoň (VZP), Mgr. Horňák (VZP)
Poskytovatelé: Ing. Čihař (akutní lůžková péče), MUDr. Ing. Petr Fiala (následná lůžková péče),
MUDr. Hamouz (praktičtí lékaři), MUDr. Kudyn (PLDD), MUDr. Chrz (ambulantní stomatologické služby),
MUDr. Stará (ambulantní gynekologické služby), Bc. Kondelíková (domácí zdravotní služby), Ing. Hepnar
(mimolůžkové laboratorní a radiodiagnostické služby), Radim Drechsler (zdravotnické dopravní služby),
MUDr. Chocholouš (zdravotnické záchranné služby, PPNP, LSPP), Ing. Kalfus (lázně, ozdravovny),
Mgr. Musilová (fyzioterapie), Šárka Smejkalová (fyzioterapie), MUDr. Jojko (mimolůžkové ambulantní
specializované služby), MUDr. Vojanec (ambulantní hemodialyzační péče), Mgr. Hampel (lékárenská a
klinickofarmaceutická zdravotní péče)
MZDr: Mgr. Troch

Program jednání:
Zahájení, organizační záležitosti
Vyhodnocení finančních ukazatelů za roky 2011 až 2016
Vývoj příjmů systému v.z.p. v letech 2011 až 2016 a odhad příjmů na roky 2017 a 2018
Zpráva analytické komise DŘ za rok 2016 – diskuze
Různé

I.
II.
III.
IV.
V.

I.

Zahájení, organizační záležitosti

Jednání lze prohlásit za usnášeníschopné, je-li přítomna více než polovina všech zástupců zdravotních
pojišťoven a více než polovina všech koordinátorů jednotlivých skupin poskytovatelů zdravotní péče.
K platnosti rozhodnutí je třeba souhlasu více než dvou třetin přítomných zástupců zdravotních pojišťoven a
více než dvou třetin přítomných koordinátorů.
Přítomno je 7 zástupců zdravotních pojišťoven ze 7 celkem. Kvorum pro usnášeníschopnost je 4.
Přítomno je 14 zástupců sdružení poskytovatelů ze 14 celkem. Kvorum pro usnášeníschopnost je 8.
Předseda analytické komise Ing. Jiří Mrázek, MBA prohlásil jednání za usnášeníschopné.

Program jednání byl rozšířen o dvě žádosti na sběr dat – zahrnuto do jednání pod bod V. Různé
Výsledek hlasování o programu jednání:
Pojišťovny

Poskytovatelé

pro:

7 pro:

14

proti:

0 proti:

0

zdržel se hlasování: 0 zdržel se hlasování: 0

II.

Vyhodnocení finančních ukazatelů za roky 2011 až 2016

Předseda AKDŘ Ing. Mrázek prezentoval vývoj nákladů v jednotlivých segmentech systému v.z.p. za roky
2011 až 2016 se zaměřením na rok 2016. Upozornil na segmenty, kde náklady rostou enormním tempem
(centrová léčiva, PZSS).

III.

Očekávané příjmy veřejného zdravotního pojištění v roce 2017 a v roce 2018

Předseda AKDŘ Ing. Mrázek okomentoval vývoj příjmů systému v.z.p. od roku 2011 do roku 2016 a odhad
příjmů na roky 2017 a 2018. Vzhledem k nejasnostem dalšího ekonomického i mzdového vývoje v ČR a
nejasnostem ve vývoji plateb za státního pojištěnce připravily zdravotní pojišťovny pro rok 2018 dvě
varianty odhadu příjmů. Pesimistická varianta odhadu příjmů (bez valorizace platby za státního pojištěnce)
počítá s nárůstem příjmů v roce 2018 o 7,5 mld. Kč, optimistická varianta (navýšení platby za státní
pojištěnce v celkové výši 3,5 mld. Kč, vyšší nárůst výběru pojistného) počítá s nárůstem 12,7 mld. Kč.

IV.

Zpráva analytické komise DŘ za rok 2016 - diskuze

Zpráva AKDŘ shrnuje již prezentované a diskutované informace o vývoji nákladů v jednotlivých
segmentech systému v.z.p. za roky 2011 až 2016, o vývoji příjmů systému v.z.p. od roku 2011 do roku 2016
a o odhadu příjmů na roky 2017 a 2018.
Výsledek hlasování o schválení Zprávy AKDŘ za rok 2016:
Pojišťovny

Poskytovatelé

pro:

7 pro:

13

proti:

0 proti:

1

zdržel se hlasování: 0 zdržel se hlasování: 0
Zpráva AKDŘ za rok 2016 byla schválena.

V.

Různé

a) Návrh AČMN na sběr dat (CM red,2015,012; Celková PU drg,2015; případně počet bodů a korunových
položek, CM za individuálně hrazenou péči a za péči v paušálu, výsledná celková úhrada za rok 2015) po
jednotlivých nemocnicích (AČMN, anonymizované IČZ) prezentoval MUDr. Fiala

Vzhledem k nemožnosti propojení anonymizovaných IČZ mezi sběry dat jednotlivých ZP a nereálné
možnosti souhlasu s poskytnutím neanonymizovaných dat byl původní návrh neakceptován. Po krátké
diskusi dohodnut zjednodušený agregovaný sběr dat za zařízení z AČMN v rozsahu sběru řádku 2.1 a části
řádku 2.1.2 z pravidelného sběru produkčních ukazatelů (tj. konkrétně: objem úhrad, počet bodů, korunové
položky, počet OD, počet UOP, CM, počet hospitalizačních případů – vše za celý rok 2015)
Výsledek hlasování o jednorázovém agregovaném sběru dat za rok 2015 za zařízení AČMN:
Pojišťovny

Poskytovatelé

pro:

6 pro:

13

proti:

0 proti:

0

zdržel se hlasování: 1 zdržel se hlasování: 1
Návrh byl schválen.
Zástupce AČMN zašle do konce března 2017 zdravotním pojišťovnám seznam IČZ; zdravotní pojišťovny do
3 týdnů připraví slitek sbíraných dat

b)
Společná žádost ambulantních specialistů a praktických lékařů o sběr dat sledujících četnost návštěv pacientů
u lékařů, případnou nadbytečnost či duplicitu těchto návštěv za roky 2014 až 2016 - žádost původně
adresovanou ředitelům ZP či ředitelům úseků zdravotní péče a následně odkázanou na jednání AKDŘ
prezentoval MUDr. Jojko.
Vzhledem ke složitosti specifikace sběru dat byl MUDr. Jojko požádán o navržení termínů pro jednání
pracovní skupiny složené ze zástupců ZP a žadatele, která se bude zabývat požadovaným sběrem dat.

V Praze dne 24. března 2017
Zapsal: Mgr. Horňák
Schválil: Ing. Mrázek
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