
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 lázeňské léčebně rehabilitační péče a zdravotní péče 

v ozdravovnách

Datum a místo konání: 5. dubna 2018, centrála OZP, Roškotova 1225/1, Praha 4

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

Předložené návrhy: návrh SLL ČR, SOL Trutnov, společný návrh ZP (viz přílohy 

tohoto zápisu)

Zástupci Svazu léčebných lázní prezentovali svůj návrh. Požadují 6% nárůst ceny hrazené 

v roce 2018 u dospělých. Kritéria kvality jsou podle zástupců poskytovatelů řešena v rámcové 

smlouvě. Dále upozornili na změny v oblasti lázeňské taxy hrazené do obecního rozpočtu 

v daném místě.

Zástupci SOL požadují navýšení úhrady zejména s ohledem na pokrytí navýšení mezd, a to 

v položce ozdravný program. 

Zástupci zdravotních pojišťoven prezentovali základní východiska (disponibilní zdroje pro 

rok 2019, mandatorní výdaje, podíl segmentu na celkových nákladech) a návrh tezí pro 

úhrady v roce 2019. U lázeňské péče zdravotní pojišťovny navrhují navýšení úhrady u 

vybraných „akutních“ diagnóz, tj. u vybraných pooperačních a poúrazových indikací s cílem 

doléčení akutních stavů, kde existuje šance na úplné zdravení, či významné zlepšení stavu. U 

ozdravoven zdravotní pojišťovny navrhují max. 4% nárůst do léčebné složky úhrady.  

Podle zástupců poskytovatelů má návrh ZP své opodstatnění, ale část navýšení 

v diskutovaných indikačních omezeních se již odehrála a případné další kroky budou 

vyžadovat větší přípravy ze strany poskytovatelů. Hlavním cílem je, aby se pojištěnci do lázní 

dostali včas. Z tohoto pohledu by například podle poskytovatelů pomohla elektronizace

návrhů a elektronická komunikace, kterou vnímají jako část kvality, o níž je potřeba dále 

diskutovat.

Jednání bylo přerušeno s tím, že jednající strany budou dále jednat po provedení dalších 

modelací. Termín dalšího jednání byl dohodnut na 26. dubna 2018 od 14 do 15 na Ústředí 

VZP ČR (Orlická).

Zapsal: Ing. Miroslav Jankůj




