
Plánování jednání Přípravné fáze 

DŔ o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění 

vč. regulačních omezení pro rok 2019 

Pro naplánování termínu jednání použijte následující odkaz: https://www.ozp.cz/dohodovaci-rizeni 

Pro rezervaci termínu jednání je třeba, aby se koordinátor skupiny přihlásil prostřednictvím výše 

uvedeného odkazu. Přihlašovací login je e-mailová adresa uvedená u jména koordinátora níže: 

seznam uživatelů s aktivním přístupem: 

 

https://www.ozp.cz/dohodovaci-rizeni


Přístupové heslo bylo sděleno v předchozí e-mailové korespondenci ( na vyžádání sdělí MUDr. Ludmila 

Plšková, tel.: 602 221 896, 261 105 117, e-mail: ludmila.plskova@ozp.cz ). 

Jednou zadaný termín bude moci měnit pouze ten, kdo jej zadal s tím, že týden před plánovaným 

termínem jednání již nebudou změny možné. 

Do zvoleného pole konkrétního dne a hodiny se zadává příslušná zkratka skupiny poskytovatelů 

z nabídky: 

ALP 
skupina poskytovatelů akutní lůžkové péče a dalších zdravotních služeb 
poskytovaných v nemocnicích 

NLP skupina poskytovatelů následné lůžkové péče 

PL,PLDD  skupina praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost 

STOM skupina poskytovatelů ambulantních stomatologických služeb 

GYN skupina poskytovatelů ambulantních gynekologických služeb 

AS 
skupina poskytovatelů mimolůžkových ambulantních specializovaných 
služeb, vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví  a ortoptistů  

HD skupina poskytovatelů ambulantní hemodialyzační péče 

HC skupina poskytovatelů domácích zdravotních služeb 

RHB skupina poskytovatelů fyzioterapie – nelékařských profesí 

LAB, RTG skupina poskytovatelů mimolůžkových laboratorních a 
radiodiagnostických služeb 

ZZS, PPNP,LPS 
skupina poskytovatelů zdravotnické záchranné služby a přepravy pacientů 
neodkladné péče a lékařská pohotovostní služby, vyjma stomatologické, 

ZD skupina poskytovatelů zdravotnické dopravní služby 

LAZ,OZDR 
skupina poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče a zdravotní péče 
v ozdravovnách 

LEK, KF skupina poskytovatelů lékárenské a klinickofarmaceutické péče 

 

Jednou zadaný termín bude moci měnit pouze ten, kdo jej zadal s tím, že týden před plánovaným 

termínem jednání již nebudou změny možné. 

Prozatím jsou v plánovači uvedeny 4 jednací dny schválené na zahajovacím jednání ve struktuře 

obvyklé (s přestávkou na oběd mezi 13.00 a 14.00), nicméně pokud  vznikne potřeba dalších jednacích 

dnů, lze samozřejmě do tabulky doplňovat další termíny, případně měnit místo jednání  

prostřednictvím administrátora. 

Interaktivní plánovač spravuje OZP – kontaktní osobou pro dotazy či připomínky směřujte na MUDr. 

Ludmila Plšková, e-mail: ludmila.plskova@ozp.cz, tel.: 602 221 896, 261 105 117. 

Místem jednání přípravné fáze DŘ bude, nedohodnou-li se jednající jinak,  velká  zasedací místnost 

OZP ( B016) v sídle OZP, Roškotova 1225/1, přízemí budovy „B“ - dopravní dostupnost: Metro - linka 

"C", ze st. Budějovická (proti ÚMČ Praha 4), autobus č. 124, 134, výstup st. "Na Planině".  Prozatím 

je v tabulce uvedeno jako místo jednání uvedena OZP, jak bylo dohodnuto na zahajovacím jednání. 

Minimálně první jednání přípravné fáze se tedy uskuteční na výše uvedené adrese v OZP. Technická 

podpora jednání bude zajištěna. 
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