
Protokol
ze závěrečné faze dohodovacíhoíizení o hodnotách bodu, výši úhradhrazených služeb z veřejného
zdravotního pojištění a regulačních omezení pro rok 202I ve skupině mimolůžkoqých ambulantních

specializovaných služeb, lysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví (zejména klinických
psychologů a klinických logopedů) a ortoptistu

Datum konání: 17. ěervna.2020

Účastníci je dnání: dle prezenění listiny

Společný náwhzdravotních pojištbven a zástupců poskytovatelů je přílohou č. 1 tohoto protokolu.

Účastníci při jednání v rámci závéreěné fláze došli k dohodě.

V rámci jednání přípravné fáze dohodovacího íizení o cenách na rok 2021 ve skupině poslgrtovatelů

mimolůžkoqých ambulantních specializovaných služeb, vysokoškolsky vzdělaných pracovníků

ve zdravotnictví (zejména klinických psychologů a klinických logopedů) a ortoptistů nedošli zástupci
zdravotních pojišťoven a poskltovatelů k dohodě. V závěrečné fázi se zrovu několikrát sešli a
prodiskutovali jednotlivé návrhy, shrnuli své možnosti, podmínky a požadavky. Po vzájemných
diskusích byl vytvořen a předložen k hlasování jeden společný návrh, kteď vycházi
z předpokládaných mandatorních ýdajů, očekávaných příjmů a očekávaného tempa rustu úhrady.

Dohoda je uzavírána za podmínek, že dojde k dodateěným úpravám v hodnotě ceny práce ve všech
skupinách nositelů ýkonů ve vyhlášce č. I34/I998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů
s bodoými hodnotami (dále ,,seznam zdravotních výkonů"), a to k naýšení o I0 %o. V případě, že

nedojde k úpravě hodnoty ceny nositelů práce v seznamu zdravotních ýkonů, budou jednotlivé
parametry úhradového mechanismu přepoěteny s ohledem na dohodnuté finanční prostředky.

Předložený společný návrh účastníků jednání v segmentu poslg,tovatelů ambulantní specializované
péče v roce 202I získal souhlas všech přítomných zástupců zdravotních pojišťoven a alespoň dvou
třetin přítomných zástupců příslušných profesních sdružení poskytovatelů.

Hlasování o předloženÝch návrzích

Společný návrh zástupců zdravotních pojišťoven a zástupců poslcltovatelů na úhradu v segmentu

poskytovatelů ambulantní specializované péče v roce 202I (přiloha č. 1 tohoto protokolu)

Poskltovatelé počet hlasů Zdravotní poiišťovny počet hlasů
PRO: 4 l02 PRO: 7

PROTI: 0 PROTI: 0

zdržel se hlasování: 35 zdržel se hlasování: 0

Návrh BYL přijat.

souhlas s rnýše uvedenÝm zněním nrotokolu potvrzuii srrÝm podpisem:

Za poslrytovatele zdravotní péče:

Jméno koordinátora

Zorjan Jojko
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Za zdr av otní poj i šťovnu :

Jméno Poiišťovna Podpis

lng. David Šmehlík, MHA vZP ČR

MUDr. Jitka Vojtová, MBA oZP Webex

MUDr. Petr Šmach Webex

Lucie Linkeová, BA(HONS) Webex

Ing, Petr F{rabák, MI{A YoZP Webex

MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA ZPNív Webex

Ing. Vlastimil Karlík RBP213 Webex
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