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EDITORIAL

Tak už máme zase jaro. Příroda je krásně zelená, všechno krásně kvete, ptáci zpívají, včeličky bzučí… 
Prostě život plný optimismu. Má to ale jeden háček. Jaro přišlo o jeden měsíc dřív. Je otázkou, co si na nás 
příroda do budoucna přichystá. Je neuchopitelná a nepředvídatelná. Je tu vlastně paralela s naší vládní 
garniturou.

Máme již osmnáctého ministra zdravotnictví (i to svědčí o něčem). Vždy s novým ministrem bláhově 
doufám, že konečně dojde k nějaké smysluplné restrukturalizaci našeho zdravotnictví. Že naši politici si 
vezmou alespoň trochu za vzor zdravotnictví v Německu či Rakousku. Že v prvé řadě podpoří primární 
sféru a ambulantní péči, že dají pevný řád universitním nemocnicím (tedy až je zřídí), že krajské nemocnice 
budou skutečně krajské a stát je nebude dotovat, že budou funkční soukromé nemocnice, že bude redukce 
přebujelých a zbytných akutních lůžek a budou transformována na důstojnou následnou péči a hlavně, 
že konečně bude změna zdravotního pojištění a bude zavedeno připojištění. Ale chyba lávky. To co jsem 
vyjmenovala je vlastně něco, jako science fiction, o které všichni politici sní, ale jen do chvíle než se 
dostanou k moci. Pak nastoupí realita. Pak vždy s novým ministrem jen doufám, že to nebude ještě horší 
- neboť není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůře. A hle, to staré přísloví stále funguje.

Když jeden z bývalých ministrů vůbec netušil, že když má soukromý lékař dovolenou, že je po celou 
její dobu bez finančního přijmu, tak současný ministr asi vůbec netuší, že nějaký soukromý ambulantní 
sektor vůbec existuje. Od svého nástupu byl opakovaně vyzván členy Koalice soukromých lékařů, aby 
je přijal a jednal s nimi. Jenže pan ministr ani neodpověděl. Má přece jiné důležitější věci na starost, 
přeci zajistit ve vládě peníze pro nemocnice, protože ty přece poškodila vyhláška (pro rok 2013) bývalého 
ministra Hegra a zrušení poplatků za pobyt v nemocnici. Tak je to servírované veřejnosti. Jen pan ministr 
zapomněl sdělit, že opět již bývalý ministr Holcát na nemocnice myslel a ztrátu jim nahradil vyhláškou 
pro rok 2014. Pak je veřejnosti servírováno, že se musí nahradit výpadek poplatků za pobyt na lůžku, které 
tato vláda chytře zrušila a nemocnice hlasitě přitakávaly před volbami, že jim to nevadí a že je to finančně 
neohrožuje. A hle vadí jim to a ohrožuje je to a tak hodný pan ministr ve vládě prosadí další přísun peněz.
A bude hůře. Od ledna 2015 se chystá tato vládnoucí garnitura zrušit i regulační poplatky v ambulancích. 
Prý je nahradí… z čeho? Stát bude bez peněz, pojišťovny budou chránit své a tak taky nic nepřidají, 
spoluúčast pacientů bude nulová. Tím vším bude zcela existenčně ohrožen systém ambulantní péče. A co 
pak? I to už tu bylo. Opět jedna z bývalých našich ministryň měla jasno – za státní peníze státní pevné 
platy i v soukromých ambulancích… Nepřipomíná vám to náhodou něco?

Psát editorial je pro mne vždy trauma. Jsem životní optimista, ale pro naše zdravotnictví pesimista. 
Tak toho psaní raději nechám a jdu si do přírody raději užívat jara, i když je příroda neuchopitelná 
a nepředvídatelná, tak je ale tak strašně krásná a optimistická.

Saša Stará
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Milé kolegyně a kolegové, 

jako obvykle mi připadlo zhodnocení proběhlého doškolovacího semináře. 
Tradiční jarní seminář, který pořádáme ve spolupráci s firmou Bayer HealthCare, se letos po třech letech 
vrátil do (nejen) gynekology oblíbené destinace – Českého Krumlova. 
Nezklamal Krumlov, počasí a věřím, že ani odborný a společenský program.
Páteční program byl ve znamení doškolovacího ultrazvukového workshopu pod vedením docentů Krofty 
a Ľubuškého a ohlasy na něj byly velmi pozitivní. 
V sobotu dopolední program pod gescí generálního partnera byl doplněn o další edukační sdělení 
a odpolední právní workshop na aktuální otázky spojené zejména s novelou Občanského zákoníku. 
Po společenském večeru byla tradiční nedělní diskuze na téma ekonomických aspektů našich praxí 
a výhledu na rok 2014. Většinu novinek a důležitých informací naleznete na jiných místech Zpravodaje, 
pro shrnutí naznačím jednotlivá témata:
-  Probíhající ještě jednání o úhradových dodatcích na rok 2014, resp. pokusy o navýšení některých 

bonifikací.
- Připomenuta byla nutnost aktualizace kontaktů a emailových adres ZZ na sekretariátu SSG ČR.
-  Zdůrazněna byla nutnost členství nejen v odborné společnosti – ČGPS ČLS JEP, ale i jednotlivých 

sekcích, zejména těch, jejichž chod má zásadní vliv na provoz našich praxí – sekce UZ diagnostiky, 
kolposkopická sekce, a další. Ve většině sekcí letos probíhají volby a není zdaleka jedno, jak dopadnou. 

-  Připomenut byl vznik nové společnosti porodních asistentek, která deklaruje spolupráci s ČGPS. 
Přítomní byli vyzváni k aktivní účasti námi zaměstnávaných porodních asistentek.

- Další aktuální otázky.

V minulých týdnech jsme se měli možnost potkat nejen v Českém Krumlově, ale i na první jarní roadshow 
se stejným partnerem, firmou Bayer HealthCare. V těchto dnech probíhá druhá jarní roadshow s firmou 
MSD, věřím, že se s většinou z vás uvidíme tamtéž. Pokud vám to nevyjde, tak nejpozději na první společné 
česko- slovenské konferenci ČGPS a SGPS počátkem června v Brně. V září se po roce vrátíme do Milov 
a první říjnový víkend do Brna s konferencí UZ sekce. A prosincová Pyramida bude opět kolposkopická.
Bližší informace hledejte na webu www.ssg.cz a budete je dostávat emaily.

Přeji vám klidný zbytek jara a brzy na viděnou

Aleš Skřivánek

50. DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ 

Sdružení soukromých gynekologů ČR 

pořádaný ve spolupráci s fi rmou Bayer HealthCare

11. – 13. 4. 2014, hotel Růže, Český Krumlov
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18. 2. 2014 Praha Ústředí VZP – jednání o úhradách péče segmentu ambulantní 
gynekologie v roce 2014 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Jednalo se o zohlednění dohody ČLK a SAS s VZP o navýšení úhrady péče pro letošní rok v úhradovém 
dodatku pro segment ambulantní gynekologie. Naše organizace dostala již dříve příslib, že navýšení 
úhrady v našem segmentu by mělo být srovnatelné s navýšením u ambulantních specialistů. Vzhledem 
ke způsobu úhrady v segmentu ambulantní gynekologie bude nutné změnit nejen hodnotu bodu, ale i Inu. 
Zástupci VZP s představitelem SSG ČR dosáhli konsensu.

18. 2. 2014 Praha – jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

1.  Jednání s MUDr. Miloslavem Janulíkem 
•  Poslanec Dr. Janulík se z plánovaného setkání Koalice z důvodu prodlouženého jednání schůze PSP ČR 

omluvil.

2.  Změna mluvčího Koalice
•  Mluvčí Koalice soukromých lékařů se pro dalšího půl roku stala Dr. Hülleová, předsedkyně Sdružení 

praktických lékařů pro děti a dorost. Z důvodu nepřítomnosti Dr. Chrze převzala vedení jednání.

3. Dopis novému ministru zdravotnictví
•  Obsah dopisu novému ministru zdravotnictví může být koncipován ve stejném duchu jako dopis jeho 

předchůdci. Mgr. Sladkovská připraví návrh textu na hlavičkový papír s podpisem mluvčí Koalice 
Dr. Hülleové a zašle členům KSL k připomínkování (poznámka: dopis byl odeslán e-mailem a poštou 
21. 2. 2014).

•  Součástí dopisu je žádost o setkání a členové Koalice se dohodli na bodech, které považují za důležité 
na schůzce s Dr. Němečkem projednat:

 a) Seznam výkonů s bodovými hodnotami
 b) Úhrady zdravotní péče
 c) Regulační poplatky – jejich plánované zrušení
 d) E-health a e-recepty
 e) Smlouvy po roce 2015

4. Úhrady zdravotní péče v roce 2014
•  SSG se individuálně dohodlo se zdravotními pojišťovnami na úhradách ve stejné výši jako v loňském 

roce. Podle dostupných informací budou bonifikace na základě dohody uzavřené mezi ČLK a VZP 
poskytnuty lékařům pracujícím v ZZ s více nositeli výkonů pouze v případě, že podmínky dohody 
splní všichni lékaři daného zdravotnického zařízení. 

•  SPL se zdravotními pojišťovnami vyjednalo úhrady, které jsou pro členy sdružení akceptovatelné. 
K dohodě mezi ČLK a VZP Dr. Šmatlák doplnil informaci, že se podařilo se prosadit uznávání 
vzdělávacích akcí organizovaných jednotlivými sdruženími.

•  U SPLDD přetrvává problém s očkováním. Z důvodů změny očkovacího schématu došlo k výpadku tří 
očkovacích kódů, a tím k propadu úhrad.

•  SAS se podařilo vyjednat navýšení úhrad u VZP na 1,03 Kč/bod. Všem lékařům, a těm, kteří se 
celoživotně vzdělávají, na 1,04 Kč/bod. Ostatní pojišťovny na toto ujednání také přistoupily. U všech 
zdravotních pojišťoven tedy došlo k navýšení úhrad a podařilo se prosadit nižší regulace. Důležité 
budou regulace za léky.

PŘEHLED 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE
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• Zubní lékaři dohodli se zdravotními pojišťovnami navýšení úhrady za amalgámové výplně. 
5. Různé
•  Zástupci KSL diskutovali o výhodách a nevýhodách smluv uzavíraných na dobu určitou a neurčitou.

19. 2. 2014 Praha MZ ČR – jednání Komise pro screening karcinomu děložního 
hrdla 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Další z pravidelných jednání uvedené komise. Projednávala se prodloužení akreditace pro některé 
laboratoře a metodika kontroly kvality cytologických laboratoří. Předseda SSG ČR navrhnul, aby byly 
náklady na HPV testaci vyjmuty z vyžádané péče, pokud bude HPV test odebrán indikovaně a ne u žen 
mladších než 30 let. Komise se bude návrhem zabývat na svém příštím jednání.

19. 2. 2014 Praha MZ ČR – jednání Komise pro screening nádorů prsu 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Diskutovalo se o žádostech na udělení akreditace novým mamografickým pracovištím. Komise 
konstatovala, že síť screeningových pracovišť je již dostatečně hustá a že nárůst počtu center by byl spíše 
kontraproduktivní. Zástupce mamodiagnostiků sdělil, že zatím se obesílání nescreenované populace 
neprojevilo nárůstem počtu vyšetření na akreditovaných pracovištích.

25. 2. 2014 Praha MZ ČR – jednání expertního týmu MZ ČR pro podporu 
screeningových programů 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Zdravotní pojišťovny začaly letos v lednu s obesíláním těch, kteří se tří probíhajících screeningových 
programů delší dobu (či vůbec) neúčastnili. Ve zdravotnických zařízeních se ti, kteří na výzvu zareagují, 
budou objevovat s určitou latencí. k vyšší úspěšnosti adresného zvaní by měla pomoci kampaň v médiích, 
která by měla začít v nejbližších měsících.

25. 2. 2014 Praha MZ ČR – tisková konference věnovaná projektu na podporu 
screeningových programů 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Konference se m.j. účastnil ministr zdravotnictví, náměstek ministra pro zdravotní péči, zástupci 
mamodiagnostiků, screeningových kolonoskopických center, praktických lékařů, ředitel VZP, generální 
ředitel ZP MV (za SZP) a ředitel České televize.

Účast zástupců médií byla značná. Zástupci odborníků představili jednotlivé screeningové programy, 
ostatní deklarovali podporu snaze o vyšší účast cílové populace ve screeningu.

18. 3. 2014 Praha Ústředí VZP – jednání o úhradách péče v segmentu ambulantní 
gynekologie v roce 2014 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Při jednání, kterého se účastnil i ředitel VZP, navrhl předseda SSG ČR výraznější podporu prevence 
v segmentu ambulantní gynekologie. Obě strany dospěly k dohodě, že dosavadní bonifikace ve výši 100,- 
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Kč bude navýšena na 125,- Kč. Jednající rovněž shodně konstatovali, že kombinace kódů 63050 a 63532 
je možná. Není ale akceptovatelné, aby gynekologové kód odběru materiálu vykazovali paušálně u téměř 
každé preventivní prohlídky. Uvedená kombinace kódů by měla být vykázána u výrazné menšiny všech 
uvedených preventivních prohlídek. VZP považuje za závažný problém fakt, že v určitém regionu údajně 
ambulantní gynekologové podmiňují péči o pacientky úhradou stanovené finanční částky. Zástupce 
SSG ČR deklaroval, že sponzoring zdravotnických zařízení je legální a chvályhodný a úhrada služeb 
nehrazených z veřejného zdravotního pojištění je možná. Podmiňovat poskytování nasmlouvané péče 
placením poplatku by ale bylo v rozporu se smlouvou s příslušnou zdravotní pojišťovnou. Diskutovalo se 
i o perspektivě úhrad péče v našem segmentu v roce 2015.

18. 3. 2014 Praha  – jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomni A. Stará, V. Dvořák
1. Jednání s MUDr. Miloslavem Janulíkem 
•  Zástupci Koalice diskutovali s Dr. Janulíkem o situaci ve zdravotnictví a výhledech do budoucna 

v souvislosti se současným politickým seskupením a rozložením sil v PSP ČR. Kritizovali zejména 
pokračující zvýhodňování nemocnic na úkor privátní ambulantní sféry a připravované rušení 
regulačních poplatků v ambulancích bez záruky jejich kompenzace.

•  Zástupci KSL požádali Dr. Janulíka o zprostředkování schůzky s vedením politického hnutí ANO, které 
se jeví jako přístupný partner pro hledání společného řešení těchto problémů.

2. Účast zástupce ČLK při jednáních zástupců profesních organizací zastoupených v KSL
•  Dr. Jojko informoval o dohodě mezi VZP a vedením ČLK, podle které by se zástupci komory měli 

účastnit všech vyjednávání o úhradách ve všech segmentech lékařské péče. Podle Dr. Kubka většina 
lékařů není informována o výsledcích jednání, která VZP vede s jednotlivými sdruženími poskytovatelů 
(v dohodě jsou zmíněna sdružení Koalice soukromých lékařů). 

  Dr. Janulík potvrdil, že ze strany správní rady VZP nebyl vydán žádný pokyn, aby se zástupce ČLK 
účastnil všech jednání s VZP, jde tedy pouze o interní dohodu mezi 

   Dr. Kubkem a Ing. Kabátkem. S takovým ujednáním zástupci KSL zásadně nesouhlasí. Ti, kterých 
se tento problém týká, jsou ochotni zpracovat z jednání svých sdružení s VZP tiskový výstup, který 
mohou VZP a ČLK zveřejnit prostřednictvím svých sdělovacích médií.

3. Elektronická preskripce léků
•  Elektronická preskripce by měla povinně platit od 1. 1. 2015, ale tomuto záměru neodpovídá počítačová 

gramotnost a přístrojové vybavení lékařských praxí. KSL na tuto skutečnost upozornila již v roce 2012, 
kdy odmítla poslanecký návrh, podle kterého měla být povinnost předepisovat léky jen elektronicky, 
zavedena. Přestože proti tomuto návrhu protestovali lékaři i lékárníci, byla povinná elektronická 
preskripce od roku 2015 v novele zákona o léčivech schválena. Je třeba se touto problematikou znovu 
zabývat a prosadit zrušení nebo odložení této povinnosti.

4. Různé
•  Ministr zdravotnictví dosud nereagoval na žádost Koalice o setkání. Zástupci KSL navrhují ministra 

znovu oslovit.
• Dále navrhují pozvat na další jednání Dr. Zuzanu Roithovou.
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25. 3. 2014 Praha sídlo ČPZP – jednání o úhradách péče pro segment ambulantní 
gynekologie pro rok 2014 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Předseda SSG ČR navrhnul zástupkyni ZP 205 navýšení bonifikace za preventivní prohlídku obdobným 
způsobem, který byl povolen u VZP. ČPZP bude náš požadavek zvažovat, obává se přílišného nárůstu 
úhrady pro náš segment.

1. 4. 2014 Praha ústředí ZP MV – jednání o úhradách péče pro segment 
ambulantní gynekologie pro rok 2014 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Předseda SSG ČR navrhnul zástupcům ZP 211 navýšení bonifikace za preventivní prohlídku obdobným 
způsobem, který zvolila VZP. Reakce ZP MV byla podobná reakci ČPZP – žádost nebyla odmítnuta, 
pojišťovna provede analýzu možných dopadů a konečné rozhodnutí sdělí během léta.

1. 4. 2014 Praha ústředí VZP – jednání o vzniklých problémech při vykazování 
kódu 63050 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Začátkem roku 2014 měla VZP a některé další ZP špatně nastaven výpočetní systém – při současném 
vykázání kódů 63050 a 63532 byl kód 63532 automaticky vyřazen, i když byl vykázán s jinou 
diagnózou, než Z.014. Tuto chybu již VZP po upozornění SSG ČR odstranila. VZP ale poukázala na fakt, 
že někteří poskytovatelé vykazují kód 63532 téměř u všech preventivních prohlídek. Toto je medicínsky 
neodůvodnitelné a ti, kteří tak postupují, budou patrně podrobeni důkladné revizi. SSG ČR doporučuje 
svým členům, aby kód 63532 vykazovali s kódem 63050 pouze v indikovaných případech (symptomatická 
pacientka …). Počet těchto případů by neměl přesáhnout 10 % všech preventivních prohlídek. 
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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 2014 – POSLEDNÍ VÝZVA k ZAPLACENÍ
Členský příspěvek ve výši 3.000,- Kč na letošní rok byl splatný do 31. 3. 2014.
Pro ty z Vás, kteří prozatím platbu neuhradili, zasíláme číslo účtu: 2053887329/0800, 
variabilní symbol = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 99.

Další výtisk Zpravodaje, e-mailová komunikace a přístup na webové stránky budou určeny pouze 
platícím členům SSG ČR.

PRÁVNÍ SERVIS
Máte-li zájem o právní servis, jehož garantem je Mgr. Jakub Uher, uhraďte na účet SSG ČR číslo 
2053887329/0800, variabilní symbol uvádějte rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 
88, částku ve výši 1.000,-Kč na rok 2014, která zahrnuje:
- zpracování písemných stanovisek, právních rozborů, posouzení smluv,
- zpracování dotazů, týkajících se právní problematiky,
- účast právníka na jednáních, je-li potřebné (se zdravotními pojišťovnami, smírčí jednání….),
- v urgentních případech okamžitá telefonická konzultace – např. při hrozbě zahájení trestního stíhání.
Případné žádosti o právní pomoc zasílejte písemně prostřednictvím sekretariátu SSG ČR na e-mailovou 
adresu ssgcr@ti.cz nebo korespondenční adresu Orlí 10, 602 00 Brno. 
Dovolujeme si upozornit, že právní servis, garantovaný Mgr. Jakubem Uhrem, bude poskytován v případě, 
že se bude jednat o problematiku, která nastala po zaplacení stanoveného poplatku. Nepovažujeme za 
příliš kolegiální, když platbu za právní servis zasílají zájemci o právní servis až v momentě akutních 
problémů se zdravotní pojišťovnou či jiným subjektem.

E-MAILOVÁ KOMUNIKACE
Dovolujeme si opakovaně požádat členy SSG ČR, aby sdělili na sekretariát Sdružení své 
e-mailové adresy, případně informovali o změnách těchto adres. Ti, kteří to již učinili, vědí, že řadu 
informací dostanou se značným předstihem prostřednictvím tohoto média.

PLNÁ MOC
K zastupování v dohodovacích řízeních registrujeme snahu prezidenta ČLK Kubka o získání většího vlivu 
v segmentu ambulantní gynekologie a jeho výzvy k tomu, aby gynekologové zasílali plné moci ČLK o.s. 
Věříme, že naši členové situaci sledují a vidí takřka nulové výsledky, které ČLK o.s. při jednáních se ZP za 
poslední roky dosáhla v segmentu ambulantních specialistů, kde má silný mandát. Přesto zveřejňujeme 
plnou moc a prosíme všechny, kteří chtějí, aby je SSG ČR i nadále při jednáních zastupovalo, aby ji vyplnili 
a zaslali na adresu sekretariátu.
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PLNÁ MOC

Zmocnitel – smluvní zdravotnické zařízení:

Název: 

Titul, jméno, příjmení:

Rodné číslo: 

Zdravotnické zařízení se sídlem: 

IČZ:  IČO: 

Zplnomocňuje

Profesní sdružení poskytovatelů zdravotní péče:

Název  Sdružení soukromých gynekologů ČR
Sídlo Orlí 10, 602 00 Brno
Datum registrace 28. 4. 1998
Zastoupené MUDr. Vladimírem Dvořákem

k zastupování:
 - v dohodovacích řízeních o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného 
zdravotního pojištění a regulačních omezeních ve smyslu § 17 zákona č. 48/1997 Sb.

V zařízení pracuje celkem   lékařů. 
Zařízení zaměstnává   porodních asistentek, na něž má úvazek se zdravotními 
pojišťovnami ve výši   
Celkové kapacitní číslo ordinace je   (pro lékaře, který pracuje sám na úvazek 1,0 
a nemá nasmlouvánu porodní asistentku se rovná 1,0).

Touto plnou mocí ruším platnost všech dosavadních plných mocí, které jsem v minulosti 
udělil(a) v souvislosti s:
-  dohodovacím řízením o rámcových smlouvách ve smyslu § 17 odst. 2 zák.č. 48/1997 Sb. 

v platném znění
-  dohodovacím řízením o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného 

zdravotního pojištění a regulačních omezeních ve smyslu § 17 zákona č. 48/1997 Sb. ve 
skupině poskytovatelů ambulantní gynekologické péče

V      dne 

       podpis a razítko

V minulosti jsem udělil(a) plnou moc (zakroužkujte): SSG ČR, ČLK, SAS, jiné organizaci (vypište 
název) 
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PŘEHLED KONFERENCÍ a SEMINÁŘŮ, 
NA KTERÝCH SSG ČR DOPORUČUJE ÚČAST

Název akce Místo konání Termín konání

1. společná konference ČGPS ČLS 
JEP a SGPS SLS 

BVV, Brno 6.–8. 6. 2014

53. doškolovací seminář SSG ČR OREA hotel Devět Skal, Milovy 12.–14. 9. 2014

35. celostání konference Sekce 
ultrazvukové diagnostiky 
ČGPS ČLS JEP

OREA Hotel Voroněž I, Brno 3.–5. 10. 2014

7. konference Sekce kolposkopie 
a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

OREA Hotel Pyramida, Praha 5.–7. 12. 2014
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Informace o Rámcové pojistné smlouvě – pojištění odpovědnosti – mezi SSG a ČPP
S účinností k 1. 1. 2014 byla uzavřena nová rámcová smlouva (odpovídající novému občanskému zákoníku), 
na jejímž základě mají členové Sdružení možnost uzavřít individuální pojistné smlouvy. Rámcová smlouva 
garantuje parametry těchto konkrétních individuálních pojistných smluv. Fakticky se obsah stávající rámcové 
smlouvy promítl do rámcové smlouvy nové, přičemž se pracuje s pojmy dle nového občanského zákoníku.

Pojištění kryje jak profesní odpovědnost (újma způsobená poskytováním zdravotních služeb – zpravidla 
poškození pacienta), tak obecnou odpovědnost (újma způsobená při provozování lékařské praxe). Pojištění 
kryje v základu činnost dvou lékařů a dvou sester (není uváděno jmenovitě, takže např. při změně 
zaměstnaného lékaře není třeba nic oznamovat a měnit, podstatný je pouze počet lékařů (sester). Kryta je 
i činnost lékaře v předatestační přípravě a to včetně činnosti v rámci praxe (stáže) v jiných zdravotnických 
zařízeních.

Rámcová pojistná smlouva kryje jak náhradu majetkové újmy, tak náhradu nemajetkové újmy a to nejen 
u poškození zdraví či usmrcení, ale i náhradu za zásah do jiných přirozených práv člověka. Zahrnuta je 
jak primární újma (např. poškození věci, poškození zdraví pacienta, usmrcení), tak i následná škoda z této 
vyplývající (např. ušlý zisk) a rovněž i tzv.čistá finanční škoda (škoda na jmění vzniklá jiným způsobem). 
Rovněž jsou zahrnuty i regresy zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění.

Kromě několika vyjmenovaných případů, pro které je sjednán sublimit pojištění (jde o újmu vzniklou 
přenosem viru HIV – sublimit 1 milion, náhradu újmy způsobené porušením povinné mlčenlivosti - sublimit 
2 miliony, rozšíření nakažlivé choroby lidí – sublimit 5 milionů, škoda na věci, kterou pojištěný oprávněně 
užívá – např. přístroj na leasing – sublimit 1 milion) je pojistné krytí do lékařem zvoleného limitu pojištění.

Pojištění nekryje újmu způsobenou úmyslně (u profesní odpovědnosti pouze v úmyslu přímém – tedy situace, 
kdy lékař chtěl poškodit pacienta).

Pojistné smlouvy uzavřené před 1. 1. 2014 zůstávají i nadále v platnosti a kryjí i nároky vznesené dle 
nového občanského zákoníku. Všichni doposud pojištění lékaři byli o adaptaci na podmínky a pojmy nového 
občanského přímo informováni.

I nadále lze kromě odpovědnosti pojistit i pojištění majetku. Zde se podmínky nezměnily. Rovněž je zachována 
možnost připojištění kosmetické chirurgie a jiných estetických zákroků. 

V pojištění je i nadále zahrnuta úhrada právních nákladů (včetně zastoupení pojištěného v trestním či řízení 
o náhradu újmy) spojené se vznikem újmy (škody). 

Lze tedy shrnout, že nová rámcová smlouva s Českou podnikatelskou pojišťovnou umožňuje i nadále uzavřít 
velmi dobré pojištění odpovědnosti pro ambulance odpovídající novému občanskému zákoníku. 
Podařilo se dohodnout také to, že jsou zachovány dosavadní výše pojistného.

A konečně postup uzavření pojistné smlouvy je i nadále velmi jednoduchý. Je potřeba pouze vyplnit žádost 
o uzavření pojistné smlouvy, přiložit kopii oprávnění a zaslat zprostředkovateli pojištění (HARPAG s.r.o., 
Cukrovarnická 838/57, Praha 6, 162 00, tel. 241 490 092, lekar@harpag.cz).

Mgr.Jakub Uher

Doplnění: 
Veškeré informace a materiály k pojistné smlouvě jsou ke stažení na adrese: 
http://www.harpag.cz/pojisteni-gynekologie.html 

MOŽNOST POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 
Rámcová smlouva mezi SSG a ČPP aktualizováno 2014
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KORESPONDENCE

Koalice soukromých lékařů

Slavojova 22, 128 00 Praha 2, telefon: 234 709 631, fax: 234 709 616, 
e-mail: sladkovska@dent.cz

V Praze dne 3. 4. 2014
Vážený pane ministře,
dopisem ze dne 19. 2. 2014 jsem Vás oslovila z titulu mluvčí Koalice soukromých lékařů, která v ČR 
zastupuje cca 20 tisíc příslušníků tohoto povolání, se žádostí o schůzku. 

S politováním musím konstatovat, že do dnešního dne jsem neobdržela od Vás žádnou odpověď. 
Proto Vás laskavě znovu žádám o uskutečnění jednání, na kterém bychom mohli s Vámi probrat aktuální 
problémy, které trápí soukromý sektor českého zdravotnictví a nabídnout spolupráci při jejich řešení.

Za důležité považujeme projednat zejména tyto problémy:

Seznam výkonů s bodovými hodnotami
• Úhrady zdravotní péče
• Regulační poplatky – jejich plánované zrušení
• E-health a e-recepty
• Smlouvy po roce 2015
 
Věříme, že i Vy budete takové setkání považovat za přínosné a těšíme se na návrhy termínů našeho 
jednání.

V úctě

 MUDr. Ilona Hülleová
 mluvčí Koalice soukromých lékařů, 
 předsedkyně 
 Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
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Prohlášení XXIV. konference SPL ČR 
5. dubna 2014, Praha
Delegáti celorepublikové konference se zabývali současnou situací ve zdravotnictví a naléhavě žádají 
vládu, aby přehodnotila své rozhodnutí zrušit regulační poplatky v ambulantním sektoru a lékárnách. 
Důrazně upozorňujeme, že zrušení poplatků by znamenalo významný výpadek v příjmech ambulancí. 
V situaci, kdy od roku 2009 nedošlo k navýšení základní sazby kapitační platby to bude znamenat, pro 
řadu ordinací praktických lékařů, existenční potíže. Proto trváme na tom, že pokud k zrušení poplatků 
dojde, musí být kompenzováno v plné výši a musí být předem jasné, jakým způsobem a z jakých 
prostředků to bude uskutečněno!

Protestujeme proti populistickým úvahám o zavedení 24 hodinové péče praktickým lékařem. 
Nepřetržitá zdravotní péče pro pacienty s akutními stavy je v ČR dlouhodobě dobře zajištěna, nelze 
ji však zaměňovat se 24 hodinovou dostupností primární péče. V souladu se společným stanoviskem 
Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, Společnosti urgentní medicíny a Sdružením praktických 
lékařů pro děti a dorost podporujeme myšlenku maximálně posílit oddělení urgentních příjmů 
v nemocnicích a zapojení praktických lékařů do tohoto systému. Jiný způsob nelze v kvalitě odpovídající 
úrovni medicíny 21. století zajistit po stránce personální, technické, ani finanční.

Znovu varujeme před hrozícím nedostatkem praktických lékařů a jejich nedostatečnou generační 
obměnou. SPL a SVL JEP se, s prokazatelnými výsledky, dlouhodobě snaží o řešení tohoto problému 
a hodlá v tom i nadále pokračovat, ale není v našich silách tento trend zcela odvrátit. Proto apelujeme 
na vládu, kraje a zdravotní pojišťovny, aby se tímto problémem systematicky zabývaly. Řešením však 
není prosté přesunutí lékařů jiných odborností do našeho oboru, které by nutně vedlo ke zhoršení 
péče a je v evropském kontextu zcela nepředstavitelné. Trváme nekompromisně na nutnosti složit 
atestaci z všeobecného praktického lékařství, po předchozí, pro rekvalifikující se kolegy, zkrácené 
specializační přípravě.

Se znepokojením sledujeme současnou snahu o sanování ekonomických ztrát lůžkových zařízení. 
V minulosti jsme byli svědky oddlužení nemocnic již několikrát a nikdy to nevedlo k dlouhodobému 
výsledku. Bez zavedení systémových změn, bez racionalizace sítě zdravotnických zařízení, redukce 
lůžkových zařízení a zajištění podmínek pro maximálně možný přesun péče z lůžkových do 
ambulantních zařízení, ale také jasně nastavených pravidel kontroly pohybu pacienta zdravotnickým 
systémem, včetně prosazení rozumné míry jeho spoluúčasti, je prosté dosypání chybějících prostředků 
odsouzeno k neúspěchu. Povede jen k další disproporci v rozdělení finančních prostředků mezi lůžková 
a ambulantní zařízení, které je již nyní zcela opačné, než je tomu ve vyspělých zemích.

Primární péče je základem fungujícího sytému zdravotní péče ve všech vyspělých zemích. Dobře 
pracující, motivovaný a maximem možných kompetencí vybavený praktický lékař je základním 
kamenem celého systému zdravotní péče. Je schopen poskytovat velmi efektivně kvalitní a přitom 
ekonomicky dostupnou péči. V našich podmínkách segment praktických lékařů spotřebuje jen cca 6 
% prostředků vydaných z veřejného zdravotního pojištění. Potenciál praktických lékařů přitom v ČR 
není ve srovnání s vyspělými zeměmi EU dobře využit. Voláme po větších kompetencích a posílení role 
primární péče a zejména praktických lékařů ve zdravotnickém systému ČR. 

S politováním konstatujeme, že si nový ministr zdravotnictví dosud nenašel čas k jednání 
s reprezentanty tak významné složky zdravotního systému a žádáme jej naléhavě o přijetí a zahájení 
dialogu nad uvedenými problémy.
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Koalice soukromých lékařů

Slavojova 22, 128 00 Praha 2, telefon: 234 709 631, fax: 234 709 616, 
e-mail: sladkovska@dent.cz

V Praze dne 16. 4. 2014

Prohlášení Koalice soukromých lékařů ke zveřejňování smluv 
zdravotních pojišťoven s poskytovateli zdravotní péče

Koalice soukromých lékařů (KSL) se na svém řádném jednání 15. 4. 2014 dohodla, že členům v ní 
zastoupených organizací nedoporučí souhlasit se zveřejněním textů smluv mezi nimi 
a zdravotními pojišťovnami.

KSL je toho názoru, že by takový krok nepřinesl nic pozitivního, neušetřil by žádné finanční prostředky 
a nepomohl by ani v boji s korupcí, jen by ohrozil dotčené poskytovatele.

Za Koalici soukromých lékařů:

MUDr. Milan Kudyn, místopředseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR 

MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory 

MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR 

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR 

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR 
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Koalice soukromých lékařů

Slavojova 22, 128 00 Praha 2, telefon: 234 709 631, fax: 234 709 616, 
e-mail: sladkovska@dent.cz

K rukám MUDr. Svatopluka Němečka, MBA
ministra zdravotnictví ČR
 
 

 v Praze dne 23. 4. 2014

 
Vážený pane ministře,

od doby Vašeho nástupu do funkce ministra zdravotnictví jsme Vám poslali již dvě žádosti o schůzku 
s Vámi. První obecnější, v té druhé jsme již specifikovali konkrétní problémy, jejichž řešení považujeme 
v současné době za urgentní.

Přiznáme se, že je pro nás nepříjemným překvapením, že na tyto dopisy, ale ani na žádosti jednotlivých 
organizací zastoupených v Koalici soukromých lékařů (KSL), z Vaší strany nepřišla ani jedna jediná 
reakce.

Dovolujeme si Vás upozornit, že Česká lékařská komora ani odborové organizace nemají mandát 
vyjednávat za všechny poskytovatele zdravotních služeb, že organizace zastoupené KSL jich 
reprezentují přes 20.000.

Zároveň upozorňujeme, že trend, který je vidět ve Vašich krocích, tj. další navyšování procenta peněz 
směrem k lůžkové péči při omezených zdrojích na úkor ambulancí je v rámci Evropské unie neobvyklý 
a sám o sobě jistě povede k finanční krizi ambulantních zdravotnických služeb a prodražování všech 
služeb jako celku.

Žádáme Vás, abyste:

- přestal přehlížet legitimní zástupce soukromých ambulantních poskytovatelů zdravotních služeb.
-  Garantoval přiměřenou úroveň ambulantních zdravotních služeb v ČR, a to včetně zajištění jejich 

významu odpovídající postavení jejich zástupců na všech úrovních, na nichž se zdravotnický systém 
řeší.

-  Zastavil trend finančního zvýhodňování lůžkových zařízení při stagnaci či poklesu příjmů 
ambulancí.

-  Nerušil regulační poplatky za návštěvu pacientů v ambulancích. Z vývoje jednání přeci registrujete 
stejně jako my, že stát nemá t.č. ani na plnou kompenzaci za výpadek regulačních poplatků i za 
hospitalizaci a že avízovaný objem peněz, kterými má být nahrazen příjem ambulancí po zrušení 
regulačních poplatků v roce 2015, je jednoznačně nedostatečný. 
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Věříme, že Vám je jasné, že vše, co žádáme, je logické a potřebné a pro systém jako celek užitečné.

Závěrem žádáme, abyste po vzoru přístupu k lůžkovým zařízením, nechal ustanovit také Gremium 
ambulantních zdravotních služeb, kde by byli zastoupení předsedové organizací zastoupených v KSL.

Deklarujeme, že pokud budou Vaše kroky a plány racionální a nebudou nijak mířeny proti soukromým 
lékařům, jsme připraveni s Vámi maximálně spolupracovat.

Za Koalici soukromých lékařů:

MUDr. Milan Kudyn, místopředseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR 

MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory 

MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR 

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR 

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR 
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Koalice soukromých lékařů

Slavojova 22, 128 00 Praha 2, telefon: 234 709 631, fax: 234 709 616, 
e-mail: sladkovska@dent.cz

V Praze dne 23. 4. 2014

Prohlášení Koalice soukromých lékařů
k situaci ve zdravotnictví v ČR

Koalice soukromých lékařů (KSL) na svém pravidelném jednání 15. 4. 2014 zhodnotila vývoj situace ve 
zdravotnictví od ustanovení nové vlády ČR po posledních parlamentních volbách.

KSL se pozastavuje nad tím, že nový ministr zdravotnictví, MUDr. Svatopluk Němeček, MBA

- zatím nijak nereagoval na opakované žádosti o schůzky s KSL jako celku 
i jednotlivých v KSL zastoupených organizací a to ačkoli některé z nich jsme odeslali prakticky ihned 
po jeho nástupu do funkce ministra.

- ani jinak nekomunikuje se zástupci ambulantních soukromých lékařů, ačkoli tito zajišťují více než 
50% veškeré zdravotní péče. Nekomunikuje nijak s Českou stomatologickou komorou.

- omezuje svou komunikaci se zástupci lékařů na kontakty s Českou lékařskou komorou 
a odbory, ačkoli tyto dvě organizace k tomu nemají v takovém rozsahu mandát. 

- proti obecnému trendu v Evropské unii podporuje nárůst procenta finančních prostředků 
směřujících do nemocnic, čímž relativně znevýhodňuje veškeré, ale zejména soukromé poskytovatele 
ambulantních zdravotních služeb. 

- trvá na rušení regulačních poplatků za návštěvu v ambulancích, ačkoli je z vývoje situace jasné, že 
stát nemá tč. Ani na plnou kompenzaci za výpadek regulačních poplatků za hospitalizaci. Avízovaný 
objem peněz, kterými má být nahrazen příjem ambulancí po zrušení regulačních poplatků v roce 2015, 
je podle našich výpočtů jednoznačně nedostatečný. 
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KSL 
-  se obává, že výše vyjmenované aktivity ministra zdravotnictví mohou být v krátké době samy 

o sobě příčinou finanční krize ambulantní zdravotní péče.

- žádá vládu ČR, aby zajistila ve všech vyjmenovaných bodech nápravu.

Za Koalici soukromých lékařů:

MUDr. Milan Kudyn, místopředseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR 

MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory 

MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR 

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR 

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR 
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Koalice soukromých lékařů

Slavojova 22, 128 00 Praha 2, telefon: 234 709 631, fax: 234 709 616, 
e-mail: sladkovska@dent.cz

K rukám Ing. Andreje Babiše
předsedy hnutí ANO

 

V Praze 23. 4. 2014

Vážený pane předsedo,

obracíme se na Vás z titulu zástupců více než 20.000 poskytovatelů zdravotních služeb jako na předsedu 
vládní strany a i jako na místopředsedu vlády České republiky s přiloženým prohlášením.

Zároveň s tím Vás žádáme o schůzku, na níž bychom mohli projednat obsah tohoto dokumentu včetně 
možných cest, jak snad ještě zabránit potencionální hrozbě plynoucí z kroků současného ministra 
zdravotnictví.

Na základě zhodnocení jeho aktivit v posledních týdnech se totiž obáváme ekonomického 
i existenčního ohrožení všech soukromých ambulantních poskytovatelů v ČR.

Věříme, že s námi souhlasíte, že takový stav by byl nežádoucí, a proto předem děkujeme za návrh 
termínu našeho setkání s Vámi.

Za Koalici soukromých lékařů:

MUDr. Milan Kudyn, místopředseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR 

MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory 

MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR 

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR 

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR 

Stejný dopis byl odeslán k rukám MVDr. Pavla Bělohrádka, Ph.D., MPA, předsedy KDU-ČSL
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MUDr. Vladimír Dvořák – předseda
MUDr. Jan Nový – místopředseda
MUDr. Aleš Skřivánek – jednatel

Jméno, příjmení Adresa Telefonní 

číslo

E-mailová adresa

MUDr. Vladimír Dvořák Orlí 10, 
602 00 Brno

542 221 661 ssgcr@ti.cz

MUDr. Olga Hlaváčková Zeyerova 2442, 
397 01 Písek

382 215 000 olga.hlavackova@iol.cz

MUDr. Yveta Jandová Na žižkově 748, 
460 06 Liberec 6 

485 133 321 y.jandova@seznam.cz

MUDr. Jan Líman Husova 1648, 
415 02 Teplice

417 563 187 j.liman@seznam.cz

MUDr. Tomáš Malík Smetanova 954, 
755 01 Vsetín

571 415 089 malik@gyneko.cz

MUDr. Jan Nový Raisova 21, 
320 07 Plzeň

377 371 740 jan.novy@centrum.cz

MUDr. Aleš Skřivánek Horní nám. 285/8, 
772 00 Olomouc

585 234 444 skrivanek@g-centrum. cz

MUDr. Alexandra Stará Slavíkova 15, 
120 00 Praha 2

 222 716 273 alexstara@volny.cz

MUDr. Jiří Štěpán,CSc. Labská kotlina 1220, 
500 02 Hradec Králové 

495 757 188 jstepan@email.cz

MUDr. Zdeněk Tesař,CSc. Ohmova 271, 
109 00 Praha 10

271 961 183  zdenek.tesar@centrum.cz

Revizní komise SSG ČR

MUDr. Jiří Dvořák Smetanova 764, 
280 00 Kolín

321 752 514 jiri.dvorak@moment.cz

MUDr. Richard Postupa ČSA 6a, 
748 01 Hlučín

595 041 060 richard.postupa@seznam.cz

MUDr. Lubomír Vokatý Spojařů 1252, 
386 01 Strakonice

383 322 075 vokaty@cbox. cz

SEZNAM ČLENŮ VÝBORU SSG ČR
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