
  
 
 
 
 

Zápis z jednání segmentu AS se zdravotními pojišťovnami v rámci Dohodovacího řízení 

16.4.2020 

Úhrady 2021 

1. Princip úhrad pro rok 2021 nebyl projednán, protože prioritou bylo domluvit se na úpravě 

úhradových mechanizmů pro rok 2020 a navíc segment AS, jako celek nemá doposud vlastní 

návrhy připravené. Jsme de facto jediní, kdo konkrétní návrhy zpracoval. 

Úhrady 2020 

1. Mluvčí segmentu AS, MUDr. Jojko, v rozporu se svým příslibem, žádné návrhy stabilizačních 

opatření pro rok 2020 nepřednesl a hned přenechal slovo ČLK, koalici SAD-SAI-SPGE a SAPOCH 

(nikdo jiný s vlastními návrhy nepřišel). 

2. Prezident ČLK MUDr. Kubek přednesl čtyři základní požadavky: (1) předběžnou měsíční úhradu 

považovat za konečnou, (2) úplné zrušení regulací, (3) rok 2020 nepoužívat jako referenční 

pro 2022 a (4) navýšení plateb za státní pojištěnce (včerejším prohlášením premiéra, který 

slíbil navýšení o 500 Kč od 1.6.20 a o dalších 200 Kč od 1.1.21, je problém zdá se vyřešen). 

3. Zdravotní pojišťovny (náměstek VZP Ing. Šmehlík) sdělily, že mají zájem propady v příjmech 

řešit tak, aby byla zachována síť poskytovatelů, ale že k představení konkrétních opatření 

potřebují data. 

4. Mluvčí SAD-SAI-SPGE Ing. Duba sdělil, že návrhy naší koalice jsou principiálně shodné s tím, co 

sdělil prezident ČLK, a lišíme se ve způsobu stanovení nároku na garantovanou předběžnou 

měsíční úhradu. Nicméně že nemá smysl se pouštět do detailů jednotlivých řešení do doby, 

než pojišťovny řeknou, kdy, jakým způsobem a jestli vůbec nevratnou finanční podporu AS 

poskytnou. Dále vyzval pojišťovny, aby své návrhy představily už na podkladě dat za březen, 

což pojišťovny odmítly. 

5. Ing. Šmehlík spolu s Ing. Mrázkem dávali zcela obecné přísliby a proklamace. Ing. Mrázek 

akcentoval, že je nejprve důležité zajistit příjmy (rozumějme navýšené platby za státní 

pojištěnce) a pak je možné navrhnout programy na sanování propadu příjmů. S tímto zásadně 

nesouhlasíme, protože pojišťovny chtějí, abychom existovali a poskytovali péči, ale nejsou 

ochotny na sebe vzít jakékoli riziko. Naštěstí jim premiér včera situaci svým prohlášením 

vyřešil. Nebýt toho, bylo by zajímavé, jaká by dnes byla jejich rétorika.  

6. Nakonec se od pojišťoven podařilo získat následující konkrétní výstupy: 

a. VZP náměstek Ing. Šmehlík: 

i. Pojišťovnami připravované řešení bude lepší než slovenský model (tam 

dostávají AS 75% průměrné měsíční úhrady roku 2019) 

ii. Snahou je, aby předběžné měsíční úhrady byly konečné 

iii. Definitivní návrh řešení spustí, jakmile budou mít data za duben, tj. po 20.5. 

b. Zdravotní ředitelka ZPMV MUDr. Salcman Kučerová 

i.  V reakci na dotaz k distančním vyšetřením odpověděla, že uvažují o 

standardním zavedení této formy vyšetření prostřednictvím nového kódu. 

Určitě by to bylo přínosné, ale otázkou by bylo bodové ohodnocení. 

c. Zdravotní ředitelka ČPZP MUDr. Renata Knorová  

i. Poděkovala všem poskytovatelům za jejich práci a zvláště těm, co poslali 

informaci o skutečné pracovní době, a ujistila nás, že ČPZP určitě těm, kdo 

pracují, dá takové finanční kompenzace, že budou spokojeni.  

 


