
Zápis

z přípravné fáze dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených 

služeb z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení pro rok 2019 ve 

skupině poskytovatelů mimolůžkových laboratorních a radiodiagnostických 

služeb

Datum a místo konání: 4. dubna 2018, centrála OZP, Roškotova 1225/1, Praha 4

Účastníci jednání: dle prezenční listiny (viz příloha tohoto zápisu)

Předložené návrhy: společný návrh ZP, návrh GAR, společný návrh poskytovatelů 

laboratorních služeb (všechny návrhy jsou uvedeny v příloze)

Poskytovatelé laboratorních služeb

Zástupci poskytovatelů laboratorních služeb prezentovali svůj návrh. Upozornili na 

rozevírající se nůžky mezi laboratorní péčí vykázanou a uhrazenou. Z této premisy vychází i 

spodní a horní hranice celkové výše úhrady uvedené v návrhu poskytovatelů. Apelují na 

sdělení referenčních hodnot předem.

Zdravotní pojišťovny prezentovaly základní východiska (disponibilní zdroje pro rok 2019, 

mandatorní výdaje, podíl segmentu na celkových nákladech) a společný návrh tezí, které

z nich vychází. 

Vzhledem ke dvěma odlišným návrhům z pohledu očekávaného nárůstu úhrad, strany 

diskutovaly o společném průniku požadavků. Průnik návrhů je v referenčním období, tj. roku 

2017, a předání referenčních dat. Ve zbylých parametrech se návrhy liší. Ve kvalitě už 

poskytovatelé dále nevidí prostor (naplňují mezinárodní standardy).

Účastníci se dohodli na termínu dalšího dílčího jednání za segment laboratorních služeb

v užším pracovním týmu na 25. dubna 2018 od 16 hod. do 18 hodin na Ústředí VZP ČR 

(Orlická). 

Poskytovatelé radiodiagnostických služeb

Zástupci poskytovatelů radiodiagnostických služeb prezentovali svůj návrh. Stejně jako u 

poskytovatelů laboratorních služeb nevidí poskytovatelé prostor pro zohlednění kvality 

(prostor je maximálně u pracovišť CT a MRi, např. ve vybavení pracovišť, čekací doby aj.).

Zdravotní pojišťovny prezentovaly základní východiska společný návrh tezí pro segment 

radiodiagnostických služeb. 

Obě strany našly společná východiska a budou je dále rozvíjet na základě dalších modelací. 

Proto se dohodli na termínu dalšího dílčího jednání za segment radiodiagnostických služeb 

v užším pracovním týmu na 26. dubna 2018 od 10 hod. do 11:30 hodin na Ústředí VZP ČR 

(Orlická). 

Zapsal: Ing. Miroslav Jankůj




