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EDITORIAL

Někde jsem četl, že slovo Editorial zní a mnohdy je i vnímáno jako zaklínadlo. Přemýšlel jsem a hledal, co 
to vlastně přesně znamená. Jednoduchost a stručnost mě zarazila a překvapila současně. Význam slova 
EDITORIAL je buď komentář nebo úvodník. Vezmeme-li v úvahu tato tři slova, editorial se jistě jeví nejvíce 
„sexy“. A budu-li se tedy držet toho, že otevírám editorialem něco nového a ještě k tomu vím, že beru tu 
více “sexy” variantu v potaz… jsem poctěn a zavázán psaním těchto řádků.

Nemůžu se oprostit od jakéhosi zamyšlení od chvilky, kdy se zastavím a pokusím se zastavit i Vás. Nebo 
to bude aspoň mým přáním na příštích pár chvil. Možná moje touha o zastavení plyne z konce roku, 
z vědomí, že opět jeden rok končí a nový začíná. A možná je ten nejlepší čas hodnotit, zavzpomínat, trochu 
naplánovat a nebo aspoň najít v představách lepší směr, otočit plachty a říct si, že to byl dobrý rok, ale ten 
příští bude teda sakra lepší.

Současně při zamyšlení jsem dostal nápad, že tento editorial někomu věnuji. Hledal jsem ve svém okolí 
a volba byla jasná (při vstupu do čekárny). Každý z nás kolegové denně potkává desítky žen, pacientek, 
manželek (kolegyně prominou), kamarádek… Musím přiznat, že bez žen by nebylo naší praxe, naší 
odbornosti a možná ani nás. Často slýcháme a čteme, jak odlišně chápeme a vnímáme stejné věci, jak 
funguje rozlišně mužský a ženský mozek. Jak muži jdou více za svým cílem a že ženy mají špatnou 
prostorovou orientaci a nebo jak muži nedokážou dělat více věcí současně. Chtěl jsem ve svém editorialu 
použít vědecky podložené zjištění o ženách a zarazila mě častá rozpornost vědeckých zjištění. Například 
v 19. století se vědci domnívali, že muži mají větší mozkový čelní lalok než ženy, obratem tedy ve svých 
raných teoriích uveřejnili, že zde je sídlo inteligence. Později se ale ukázalo, že tato část řídícího orgánu 
je zvláště dobře vyvinuta u opic. Náhle tedy začala měření “ukazovat”, že čelní lalok mají přece jen větší 
ženy. A co inteligence, ta se samozřejmě volně přesunula při dalším měření do temenního laloku. U 
podobných teorií se jedná spíše o společenskou objednávku a nebo lži podobnou zprávu.

A proto - nechme teorie teoriemi. Pojďme vzdát hold ženám, všem ženám, které žijí ženské principy 
a všem ženám, které milují život a učí ho žít všechny kolem. Ženám, které nás učí milovat, vnímat jinak 
než my muži. Ženám, které vychovávají děti. Ženám, které s námi muži rovnocenně pracují a dělají život 
kolem nás lepším a zábavnějším.

Veselé vánoce a krásný nový rok 2015
Tomáš Malík
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7. konference Sekce kolposkopie  
a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP a SSG ČR

5.–7. 12. 2014, hotel Pyramida, Praha

Milé kolegyně a kolegové,

jako obvykle mi připadlo zhodnocení proběhlé víkendové akce, která byla již po sedmé spojena s letos již 
34. Kaňkovým dnem. Na společném pořádání těchto akcí se dohodli před lety zástupci SSG ČR, výboru 
Sekce kolposkopie a Vinohradské kliniky a je to jistě ku prospěchu obou akcí.

Kaňkův den byl letos tematicky zaměřen na zhoubná onemocnění těla děložního. V září proběhly volby 
do výboru kolposkopické sekce a tak se v polední přestávce Kaňkova dne sešel „starý“ výbor s „novým“. 
Došlo k obměně čtyř členů výboru. Odešel, i resp. znovuzvoleni nebyli kolegové Havránková, Freitag, Rob 
a Rotter. Nově zvolení byli Turyna, Čepický, Sudek a Mihula, kteří doplnili původní znovuzvolené členy 
– Dvořáka, Ondruše, Skřivánka, Malíka a Rokytu. Došlo k obměně vedení Sekce, nově se jejím předsedou 
stal Vladimír Dvořák a místopředsedou Radovan Turyna. Ve funkci vědeckého sekretáře a pokladníka 
zůstává Tomáš Malík. Výbor ocenil dosavadní činnost Jiřího Ondruše a Anny Havránkové a jmenoval je 
čestnými členy Sekce. V souvislosti s volbami chci na tomto místě poděkovat těm z vás, kteří jste nás volili 
a věřím, že to bude ku prospěchu všech členů SSG, nejen členů Sekce.

V pátek odpoledne po skončení Kaňkova dne proběhlo Valné shromáždění členů SSG, jehož hlavní 
součástí byla diskuze s představiteli některých zdravotních pojišťoven o úhradových dodatcích na rok 
2015. Po jejich odchodu ze sálu následovala tradiční informace předsedy SSG ČR o posledních jednáních 
na toto téma a další novinky týkající se provozu našich praxí.

Většinu z tohoto najdete na dalších místech ve Zpravodaji a aktuálně na webových stránkách SSG ČR. 
Je nutno uvést, že ne všechny informace „unesou“ tiskovou podobu včetně webové prezentace a tak se 
je nedovíte nikde jinde, než na takových akcích, jakými bylo třeba zrovna páteční valné shromáždění 
a podobné akce SSG.

Vlastní konference Sekce začala tradičně v sobotu dopoledne, kdy dostali slovo zejména zahraniční 
pozvaní řečníci. Letos se podařilo do Prahy dovézt exkluzivní speakery – evropského prezidenta EFC 
prof. Redmana z Velké Británie a dva izraelské profesory – předsedu Izraelské kolposkopické společnosti 
prof. Efraima Sieglera a tvůrce poslední nomenklatury a dlouholetého člena výboru IFCPC prof. Jacoba 
Bornsteina. Zajímavý program pokračoval i v sobotním odpoledni a v neděli, dokladem čehož byl téměř 
plný sál po celou dobu konference. Účastníci byli tak seznámeni s posledními trendy nejen ve screeningu 
karcinomu děložního hrdla nejen v ČR, ale i novinkami z oblasti dalších onemocnění asociovaných s HPV.

Věřím, že tradiční Pyramida nezklamala její účastníky po odborné ani společenské stránce.

Na tomto místě mi již nezbývá než Vám popřát klidné Vánoce a Vám i vašim blízkým co nejlepší rok 2015.

Těším se s Vámi na setkání koncem ledna v Plzni. SSG ČR pro Vás připravila hned dvě roadshow a v dubnu 
doškolovací seminář v Olomouci. V polovině května proběhne druhá společná konference ČGPS a SGPS, 
tentokrát v Bratislavě a i ta bude jistě odborně a společensky skvěle připravená.

Aleš Skřivánek
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16. 9. 2014 Praha ústředí VZP – jednání s ředitelkou odboru smluvní politiky VZP 
JUDr. L. Havlasovou
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Diskuse o budoucnosti smluvních vztahů členů naší organizace s VZP. VZP deklaruje, že naprostou 
většinu smluvních vztahů odbornosti 603 uzavře v nové smlouvě na dobu neurčitou. Síť ambulancí naší 
odbornosti považují VZP i SSG ČR ve většině regionů České republiky za dostatečně hustou.

23. 9. 2014 Praha ZP MV – jednání o úhradovém dodatku pro segment 
ambulantní gynekologie pro rok 2015
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Obě jednající strany se shodly na ponechání bonifikací, které jsou obsaženy v letošním úhradovém 
dodatku. Dodatek by měl vycházet z dohody, která byla dosažena v rámci Dohodovacího řízení. ZP MV 
i SSG ČR ji považují za přijatelný kompromis.

 

1.10. 2014 Praha MZ ČR – jednání pracovní skupiny MZ ČR pro národní akční 
plán zdraví 2020 pro oblast: Screeningové programy, vyhodnocování jejich 
efektivity, identifikace nových možností
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Předseda SSG ČR je v pracovní skupině zodpovědný za screening karcinomu děložního hrdla. U všech tří 
doporučených screeningových programů (kromě ca. cervixu ještě ca. prsu a kolorektální ca.) se diskutovalo 
o cestách k vyšší účasti cílové populace ve screeningu, konsistentním sledování kvality, dosažení toho, 
aby preventivní péče byla společenskou prioritou a o legislativním ukotvení screeningu.

7. 10. 2014 Praha Ústředí VZP – jednání o úhradovém dodatku pro segment 
ambulantní gynekologie pro rok 2015
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Zástupci VZP deklarovali, že se budou držet dohody, dosažené v rámci Dohodovacího řízení. Měly by 
být zachovány všechny dosavadní bonifikace a snad i navýšení bonifikace za prevenci na 125,- Kč. Je 
zvažována určitá bonifikace za péči o gravidní, která by ale byla patrně selektivně pro ty, jejichž pacientky 
nemají vysokou frekvenci opakovaných ultrazvukových vyšetření ve 20. týdnu gravidity a kteří nemají 
výrazně vyšší procento těhotných geneticky vyšetřených, než je celorepublikový průměr. V jednáních se 
bude pokračovat.

7. 10. 2014 Praha ČSK – jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

1. Jednání s prezidentem České lékárnické komory PharmDr. Lubomírem Chudobou
•	 	Dr.	Chudoba	požádal	o	účast	na	jednání	poté,	co	zástupci	Koalice	zveřejnili	svůj	nesouhlas	s	návrhem	

ČLnK na novelizaci zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterým se rozšiřuje okruh osob v kategorii 
nositel výkonu.

•	 	Zástupci	Koalice	a	Dr.	Chudoba	si	ve	vzájemné	diskusi	vysvětlovali	důvody,	které	vedly	ČLnK	k	podání	
návrhu na změnu zákona a KSL k vydání nesouhlasného stanoviska s tímto návrhem.

•	 	Podle	 informace	 Dr.	 Chudoby	 jsou	 lékárny	 zdravotnická	 zařízení,	 která	 by	 měla	 být	 přiměřeně	
financovaná, ale díky současným změnám ve zdravotnictví příjmy lékáren klesají. ČLnK se tedy snaží 

PŘEHLED 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE
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najít způsob kompenzace. S MZ ČR se dohodla na zavedení speciálního výkonu za administraci receptů, 
který bude od 1. 1. 2015 hrazen částkou 12 Kč. Tuto kompenzaci vnímají lékárníci jako nedostatečnou 
a připravují zavedení zdravotního výkonu, který by finanční ztrátu vyrovnal. Bližší podrobnosti 
k tomu, jaké činnosti by měl nový výkon zahrnovat, Dr. Chudoba nesdělil s tím, že přípravy k jeho 
vytvoření byly teprve zahájeny a s jeho zavedením se počítá až na jaře příštího roku. Zavedení nového 
výkonového kódu vnímá ČLnK současně i jako prostředek profesního růstu pracovníků lékáren.

•	 	Důvody,	které	vedou	lékárníky	k	prosazení	změny,	zákona	zástupce	Koalice	nepřesvědčily	a	nadále	
trvají na svém stanovisku. Zavedení výkonového kódu vnímají jako zásah do primární zdravotní péče 
a obávají se, že spolu s výdejem léků budou lékárníci poskytovat pacientům i blíže nespecifikované 
konzultace a zasahovat do doporučené léčby bez potřebných odborných znalostí. Navíc velké množství 
lékáren je financováno z prostředků lůžkových zařízení a navrhovaná změna zákona by vedla 
k dalšímu zvyšování příjmů nemocnic.

•	 	Diskuse	byla	uzavřena	s	 tím,	že	posouzení	zavedení	výkonového	kódu	bude	možné	teprve	poté,	co	
bude známý jeho obsah. Dr. Chudoba přislíbil, že s ním zástupce Koalice seznámí ihned, jakmile jej 
bude mít k dispozici.

2. Návrh MF na změnu vyhlášky č. 362/2010 Sb.
•	 	Návrh	upravuje	metodiku	pro	sběr	údajů	o	produkci	a	úhradách	poskytovatelům	zdravotní	péče.	Dr.	

Chrz se domnívá, že jde o duplicitní sběr dat, který již provádí zdravotní pojišťovny a MF ČR nebude 
mít dostatečnou kapacitu k jejich shromažďování a následnému zpracování. 

3. Různé 
•	 	Dr.	Chrz	informoval	o	jednání	ČSK	s	ředitelem	ÚZIS	doc.	RNDr.	Ladislavem	Duškem,	Ph.D.	ÚZIS	má	

zájem o spolupráci s lékaři na tvorbě dotazníků, aby se sbírala pouze ta data, která mají pro jejich práci 
význam.

•	 Projednávání	novely	zákona	o	specifických	zdravotních	službách	je	odloženo	na	příští	rok.

•	 	Dr.	 Philipp,	 náměstek	 ministra	 zdravotnictví	 pro	 zdravotní	 pojištění,	 informoval	 účastníky	 valné	
hromady ČSK, která se konala 20. 9. 2014, o záměru zveřejňovat pouze smlouvy zdravotnických 
zařízení se zdravotními pojišťovnami a cenové dodatky. V duchu tohoto záměru bude koncipována 
i transparenční novela zákona.

•	 	Dr.	Šmatlák	informoval	o	návrhu	ČLK	na	novelu	zákona	o	zdravotních	službách,	podle	které	by	měla	
být odpovědnost za předávání lékařských zpráv mezi ZZ, přenesena i na pacienta. Tento návrh, 
pokud by byl schválen, by podle názoru SPL mohl znamenat vážné narušení přenosu informací mezi 
zdravotnickými zařízeními a mohl by mít významný vliv nejen na poskytování zdravotní péče a její 
návaznost. V některých případech by účelové přerušení informačního toku ze strany pacienta mohlo 
znamenat zvýšené epidemiologické riziko či mít závažný společenský dopad, např. při posuzování 
zdravotní způsobilosti k výkonu práce resp. k jiné činnosti.

21. 11. 2014 Praha MZ ČR – jednání s náměstkem ministra zdravotnictví ČR  
T. Philippem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
MZ ČR vydalo návrh úhradové vyhlášky, který nerespektoval dohodu, které bylo dosaženo při jednáních 
našeho segmentu se zdravotními pojišťovnami v rámci Dohodovacího řízení. Z textu byla vypuštěna pasáž, 
která umožňovala použití bonifikací. Důsledkem by byl dramatický propad úhrad všem ambulantním 
gynekologům a výrazné znevýhodnění našeho segmentu oproti všem ostatním segmentům. Při jednání 
náměstek ministra i ostatní přítomní garantovali, že příslušná pasáž bude do vyhlášky zakomponována. 
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Náš zástupce rovněž vyjádřil údiv nad faktem, že MZ ČR je zásadně proti návrhu ČGPS ČLS JEP na 
vyřazení kódu zavedení nitroděložního tělíska ze Seznamu zdravotních výkonů. Uspokojivého vysvětlení 
nepochopitelného stanoviska MZ ČR se od přítomných zástupců této instituce nedočkal.

25. 11. 2014 Praha Ústředí VZP – jednání se zástupcem VZP o podobě 
Úhradového dodatku pro segment ambulantní gynekologie pro rok 2015
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
VZP i naše organizace chtějí dodržet dohodu, která byla dosažena při Dohodovacím řízení pro úhradu 
péče v roce 2015. Výsledkem jednání je kompromis, přijatelný pro obě strany. Měla by být ponechána 
bonifikace za provedení preventivní prohlídky ve výši 125,- Kč, bonifikace za celoživotní vzdělávání 
i ostatní bonifikace. Vzhledem k legislativním změnám se budeme snažit, aby dodatky mohly být 
podepsány poskytovateli ještě letos.

26. 11. 2014 Praha MZ ČR – jednání Komise MZ ČR pro screening karcinomu 
děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Komise se vyjadřovala k prodloužení akreditací MZ ČR screeningovým laboratořím, kterým akreditace 
skončí 31. 12. 2014. Z deseti laboratoří devět akreditaci opět obdrží, jedna nesplnila požadovaný počet 
odečtených preparátů a akreditace jí nebyla doporučena. Dle dosavadní statistiky pomohlo obesílání 
těch, kteří neparticipovali na screeningu i screeningu karcinomu děložního hrdla. Pokrytí populace tímto 
screeningem se asi o několik procent navýší. Sílí tlak více subjektů na to, aby se i v ČR po vzoru ostatních 
evropských zemí výrazně rozšířil screeningový interval. Komise rovněž opakovaně doporučila vyřazení 
HPV testu z vyžádané péče pokud bude test proveden v cytologické laboratoři, která jej má nasmlouván 
a má akreditaci MZ ČR pro vyhodnocování screeningové cytologie. ZP vyřazení za těchto podmínek patrně 
zanesou do úhradových dodatků. 

2. 12. 2014 Praha – jednání s JUDr. Lenkou Havlasovou, ředitelkou smluvní 
politiky VZP 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Jednalo se o smluvní politice VZP. V posledních letech docházelo v některých regionech k nasmlouvání 
nových zařízení i v místech, kde byla péče v naší odbornosti pokryta více než dostatečně. Při výběrových 
řízeních na tyto ambulance pobočky VZP nezohledňovaly negativní stanovisko naší organizace. 
Představitelka VZP sdělila, že se nové smlouvy budou vždy schvalovat na ústředí VZP dle jednotných 
kritérií a stanovisko ústředí bude pro pobočky závazné.

10. 12. 2014 Praha MZ ČR – jednání expertního týmu na podporu screeningových 
programů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Jednalo se o průběhu a výsledcích adresného zvaní. Obeslání cílové populace probíhá bez technických 
komplikací. Všechny tři screeningové programy vykazují díky adresnému zvaní nárůst screenovaných 
jedinců. Nejvyšší je tento nárůst u screeningu karcinomu kolorekta. Přítomní konstatovali, že adresné 
zvaní nesmí být jednorázovou akcí, ale musí kontinuálně pokračovat. Zástupci lékařů se shodli, že 
podpora screeningů pomocí tzv. „roadshow“ byla dosud jen plýtváním času odborníků a veřejnými penězi.



 | ZPRAVODAJ SSG ČR  | 7 |

Přehled akcí ČGPS ČLS JEP a SSG ČR v roce 2015 

Název akce Místo konání Termín konání

54. doškolovací seminář SSG ČR Hotel Angelo Pilsen 21.–23. 1. 2015

55. doškolovací seminář SSG ČR místo konání bude 
upřesněno

10.–12. 4. 2015

2. spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS 
ČLS JEP

Incheba, Bratislava 14.–17. 5. 2015

56. doškolovací seminář SSG ČR OREA hotel Devět Skal, 
Milovy 

18.–20. 9. 2015

36. celostání konference Sekce ultrazvukové 
diagnostiky ČGPS ČLS JEP

OREA Hotel Voroněž I, 
Brno

2.–4. 10. 2015

7. konference Sekce kolposkopie a cervikální 
patologie ČGPS ČLS JEP

OREA Hotel Pyramida, 
Praha 

11.–13. 12.2015

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
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 2015, 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.
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PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
2014
VII. volební období
___________________________________________________________

Pozměňovací návrh poslance  
Ludvíka Hovorky

k vládnímu návrhu na vydání zákona,  
kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 (sněmovní tisk 307)

Návrh na novelu zákona – individuální smluvní ujednání 

Čl. I:

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 
Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., 
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 
Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., 
zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona 
č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 
85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 
Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., 
zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona 
č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 
245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 
pod č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona 
č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 
306/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 
Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., 
zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 
403/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., zákona 
č. 60/2014 Sb., a zákona č. 109/2014 Sb. se mění takto: 

1. V § 17 odst. 5) se na konci věty poslední doplňuje nový text, který zní: 

„(dále „Individuální smluvní ujednání“). Zdravotní pojišťovna je povinna zveřejnit individuální smluvní 
ujednání do třiceti dnů ode dne, kdy bylo uzavřeno, způsobem umožňujícím dálkový přístup. Individuální 
smluvní ujednání nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění.“

Odůvodnění:
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Cílem pozměňovacího návrhu je dosažení transparentnosti smluvních vztahů mezi zdravotními 
pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb, které bylo deklarováno v koaliční smlouvě. Celkem 135 
poslanců sněmovny se před volbami přihlásilo k naplnění požadavku iniciativy Rekonstrukce státu ke 
zveřejňování veškerých smluv.

V současné době existuje pouze minimální kontrola nad zdravotními pojišťovnami. A není vůbec žádná 
kontrola nad jejich smluvními vztahy se zdravotnickými zařízeními. 

Z toho je zřejmé, že nad způsobem rozdělování 240 miliard z veřejného zdravotního pojištění a plateb 
státu za státní pojištěnce není téměř žádná veřejná kontrola. 

Zákon o veřejném zdravotním pojištění nestanoví jasná kritéria pro tvorbu podzákonných předpisů – 
úhradové vyhlášky, seznamu výkonů s bodovými ohodnoceními a číselníků zdravotních pojišťoven 

Parametry úhrad tak vytváří především ministerstvo zdravotnictví a především zdravotní pojišťovny 
samy, protože ¾ individuálních smluvních ujednání je sjednáno s poskytovateli zdravotní péče mimo 
rámec úhradové vyhlášky.

Z tohoto důvodu je maximálně žádoucí, aby výše úhrad, které platí zdravotní pojišťovny za zdravotní 
výkony poskytovatelům zdravotním péče byly veřejně dostupné. Jedině veřejná kontrola může přinést 
rychlé sjednocení plateb za stejné výkony různým zdravotnickým zařízením. Současný stav je totiž 
takový, že některá zdravotnická zařízení dostávají výrazně vyšší úhrady za stejné výkony, než většina 
ostatních zdravotnických zařízení. Proto existují významné rozdíly mezi jednotlivými poskytovateli péče 
– zatímco někteří jsou placeni velmi dobře, mohou poskytovat výrazně vyšší platy svému personálu 
a investují do moderních technologií, jiní poskytovatelé mají problém uhradit veškeré náklady, aniž by 
jim zbyly prostředky na investice a postupně se zadlužují. 

Tento pozměňovací návrh reaguje na kritiku stávající praxe ze strany NKÚ, namítající netransparentnost 
a absenci zákonných kritérií pro uzavírání těchto smluvních ujednání. Při projednávání sněmovního tisku 
260 byl předložen pozměňovací návrh, který zakládal povinnost kontroly Ministerstva zdravotnictví nad 
individuálními smluvními ujednáními nad rámec úhradové vyhlášky, uzavíranými mezi zdravotními 
pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb. Na základě připomínek ministerstva zdravotnictví 
a diskuse na výboru pro zdravotnictví k obdobnému pozměňovacímu návrhu byl zpracován tento 
kompromisní návrh, který naplňuje požadavek transparentnosti a současně je vnímán jako prakticky 
proveditelný.
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Reakce Koalice soukromých lékařů na návrh poslance Hovorky. Tento text byl 
odeslán 6. 11. 2014 předsedovi zdravotního výboru poslanecké sněmovny. 
Stejný text s jiným oslovením tentýž den všem poslancům. Stejný text byl  
25. 11. 2014 rozeslán všem senátorům.

Vážený pane předsedo, 

věnujte, prosíme, pozornost příloze. 

Jde o naše stanovisko ke zveřejňování smluv z dubna tohoto roku, které se jistě vztahuje i na 
pozměňovací návrh poslance Ing. Hovorky, jenž byl načten v úterý 4. 11. 2014 při probírání novely 
zákona 48/1997 Sb. a má být hlasován v pátek 7. 11. 2014. 

 

Mimo to, co je v příloze, upozorňujeme, že příslušný pozměňovací návrh má ještě přinejmenším 
dva další technické nedostatky: 

1.  Postavil by poskytovatele ve smluvním vztahu vůči zdravotní pojišťovně do méněcenného postavení, 
neboť dohoda by neplatila hned po jejím podpisu, ale až po zveřejnění, což je proces, který sám 
poskytovatel již nemůže nijak ovlivnit. Byl by tedy v situaci smluvní nejistoty až do doby, než by 
příslušnou dohodu našel na některém webu. 

2.  Jakékoli cenové dohody bývají uzavírány vždy až poté, co vyjde pro daný rok úhradová vyhláška. 
Protože ta vychází pravidelně až v posledních dnech předcházejícího roku, jednání, která vedou 
naše sdružení se zdravotními pojišťovnami o konkrétních způsobech úhrad, bývají uzavírána 
někdy koncem ledna, většinou však až v první polovině února. Pokud by byl přijat pozměňovací 
návrh poslance Ing. Hovorky, začaly by ty dohody platit až někdy v březnu (možná v dubnu), tj. 
poskytovatelé by buď prakticky celé první čtvrtletí nevěděli, podle jakých úhradových pravidel 
budou fungovat, resp. v prvním čtvrtletí by museli pracovat dle úhradové vyhlášky a až po zveřejnění 
dohod podle jiného režimu. 

Jsme si jisti, že toto by vneslo do systému úhrad naší práce zcela nepřiměřený zmatek. 

Na základě všech těchto argumentů Vás tímto žádáme, abyste ten pozměňovací návrh svým 
hlasováním v žádném případě nepodpořil a zabránil tak možným zmatkům ve vztahu mezi 
poskytovateli a zdravotními pojišťovnami. 

Předem děkujeme za Váš racionální přístup. 

 

S úctou 

Za Koalici soukromých lékařů 

MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR, mluvčí Koalice

MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory 

MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR 

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR 

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR 
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Reakce předsedy VZSP senátu ČR na Prohlášení Koalice soukromých lékařů

From: prof. MUDr. Jan Žaloudík,CSc. [mailto:jan.zaloudik@gmail.com] 

Sent: Tuesday, December 02, 2014 1:21 PM

To: sladkovska@dent.cz; chrz@dent.cz; jojkozor@volny.cz; smatlak@volny.cz; hulleova.ilona@gmail.com; 
ssgcr@ti.cz; Milan Kubek; <kubekm@lok-scl.cz>

Subject: Re: Prohlaseni Koalice soukromych lekaru ke zverejnovani smluv ZP s poskytovateli zdravotni 
pece

Vazeni pani predsedove sdruzeni v Koalici soukromych lekaru, 
vazeny pane prezidente České stomatologicke komory,

dekuji za dnesni informaci o vasem spolecnem prohlaseni k navrhu novely zákona 48/1997, respektive 
k jeho casti vnesene do vladniho navrhu az na schuzi PS.

Informuji Vas, ze Vybor pro zdravotnictvi a socialni politiku (VZSP) Senatu PČR jiz dopoledne na svém 
dnesnim jednani 2.12.2014 jednomyslne schvalil k navrhu novely zákona 48/1998 pozmenovaci navrh, 
kterym mají byt vypuštěny dva body vnesene do novely tohoto zákona jako „prilepek” bez předchozího 
standardniho projednavani az na schuzi PS poslancem Hovorkou 

a VZSP tedy podporuje pouze puvodni vladni návrh novely zakona tykajici se explicitne tematu 
lazenske rehabilitacni lecebne pece. 

Vybor soudi, že pro pripadna nova ustanoveni zákona 48/1997, upravujici vztahy mezi platci 
a poskytovateli, je třeba vyuzit lepe pripraveneho, komplexního a radne připomínkovaného 
i projednaného jineho navrhu, která jsou systemove pripravovana v gesci MZd ČR. 

Plenum Senatu se bude soucasnym návrhem zabývat na sve schuzi v pristim tydnu 10.12. a pouze 
verime, ze vsichni senatori a senátorky zohledni argumentaci a stanovisko svého Vyboru pro 
zdarvotnictvi a socialni politiku.

S uctivym pozdravem 

 prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. 
 předseda VZSP Senatu PČR 



| 12 | ZPRAVODAJ SSG ČR | 

Dotaz redaktorky Medical Tribune – reakce poslance Hovorky na vyjádření 
Koalice soukromých lékařů 5. 12. 2014

Dobrý den, 

prosím o Vaše vyjádření, které se týká návrhu zveřejňování smluvních dodatků. Na vyjádření Koalice 
soukromých lékařů reagoval poslanec Hovorka. Prosím o odpovědi na tyto otázky: 

1)  Koalice soukromých lékařů vyjádřila obavu, že návrh by postavil poskytovatele ve smluvním 
vztahu vůči zdravotní pojišťovně do méněcenného postavení, neboť dohoda by neplatila hned po 
jejím podpisu, ale až po zveřejnění, což je proces, který sám poskytovatel již nemůže nijak ovlivnit. 
Byl by tedy v situaci smluvní nejistoty až do doby, než by příslušnou dohodu našel na některém 
webu. Podle slov poslance Hovorky však tato situace ve skutečnosti nehrozí. „Každý poskytovatel 
má dlouhodobou smlouvu a z roku na rok se nemění celá smlouva, ale většinou cenové ujednání 
a případně nasmlouvání některých výkonů. Poskytovatel tedy není v právním vakuu. Jediný rozdíl 
oproti dosavadnímu stavu by byl ten, že po vrácení podepsaného dodatku by ZP zveřejnila dodatek 
na svém webu a o této skutečnosti by informovala poskytovatele,” říká poslanec Hovorka. Co na tyto 
argumenty říká KSL? 

2)  Koalice soukromých lékařů poukazuje na to, že poskytovatelé by po celé první čtvrtletí museli 
pracovat podle úhradové vyhlášky a až po uveřejnění individuálního ujednání by dostávali úhrady 
podle tohoto ujednání. Poslanec Hovorka k tomu namítá: „Toto není problém pozměňovacího návrhu, 
ale dosavadní téměř dvacetileté nesprávné praxe, kdy ministerstvo zdravotnictví není z neznámých 
důvodů schopno vydat vyhlášku dříve než v závěru kalendářního roku. V důsledku tohoto zpoždění 
jsou pak úhradové dodatky uzavírány až v únoru nebo v březnu s tím, že pokud je smlouva 
podepsána po datu 1. ledna, pak pojišťovny běžně uvádějí do dodatků článek, že se strany dodatku 
dohodly, že se mechanismus úhrady služeb upravuje tímto dodatkem i před dnem účinnosti tohoto 
dodatku v období od 1.ledna kalendářního roku.” Opět prosím o reakci KSL. 

Celý text vyjádření poslance Hovorky najdete zde: 

http://www.tribune.cz/clanek/34639-hovorka-ministersky-navrh-nechrani-proti-korupci 

Stačí stručné reakce, prosím o odpovědi nejpozději do pondělí odpoledne. 

Děkuji 

 Iva Bezděková -- 
 
 Mgr. Iva Bezděková
 redakce webových stránek
 Medical Tribune
 Mob: 605 711 243
 Mail : bezdekova@tribune.cz
 www.tribune.cz 



 | ZPRAVODAJ SSG ČR  | 13 |

Vážená paní redaktorko, 

na Vaši žádost posílám vyjádření Koalice soukromých lékařů (KSL) k rozhovoru MT s posl. Hovorkou 

Nejprve několik poznámek k celému rozhovoru s poslancem Hovorkou:

Výše úhrad má být dle zákona výsledkem dohodovacího řízení. Realita je taková, že většina segmentů 
se v dohodovacím řízení nedohodne. Tento stav ministerstvo zapříčinilo svým dlouhodobým přístupem 
samo - zaprvé zvýhodňuje ty segmenty, které se nedohodnou, především nemocnice (takže ty žádnou 
motivaci dohodnout se nemají). Zadruhé - je pravidlem, že i u těch segmentů, které se dohodnou, není 
přesné znění dohody nakonec vydáno v úhradové vyhlášce.

Takže v těch segmentech, kde je nedohoda se čeká, co vymyslí ministerstvo a vydá vyhláškou. Do té 
doby se těžko dohaduje odlišný způsob úhrady od vyhlášky. U těch segmentů, které se dohodly se čeká, 
zda ministerstvo dohodu skutečně vydá. Ono ji ale nikdy přesně nevydá, takže následně se uzavírají 
individuální ujednání, která odpovídají dohodě v dohodovacím řízení (ale liší se od vyhlášky).

K Vašim otázkám: 

1.  Sama smlouva s pojišťovnou v zásadě říká pouze to, že poskytovatel poskytuje péči a pojišťovna mu jí 
hradí. Přitom cenové ujednání - tedy jak a za kolik - je právě v úhradovém dodatku. Tedy je pravdou, 
že v zcela zásadní části smlouvy - tj. úhrada, regulace, limity, apod.- by byl poskytovatel skutečně 
ve smluvní nejistotě. A tato nejistota by nebyla odstraněna podpisem dodatku oběma stranami, ale 
až zveřejněním. A zveřejnění nemůže poskytovatel nijak ovlivnit. Pan poslanec se mýlí v tom, že by 
pojišťovna byla povinna poskytovatele o zveřejnění informovat - toto jeho návrh neobsahuje. Stejně 
tak neřeší nijak situaci, když pojišťovna z jakéhokoli důvodu dodatek nezveřejní, nebo jej zveřejní za 
delší dobu, než návrh předpokládá. Dodatek prostě do zveřejnění účinný není.

2.  Pan poslanec hovoří o dvacetileté nesprávné praxi ministerstva při pozdním vydávání vyhlášky. 
Do jisté míry lze souhlasit, ale je potřeba si uvědomit, jak je nastaven zákon - koncem září putují 
na ministerstvo výsledky dohodovacího řízení, následně je připravována vyhláška (kromě toho, 
že prochází standartním legislativním procesem, tak ještě probíhá vyjednávání o jejím textu 
s pojišťovnami, poskytovateli apod.). Tedy nějaké zkrácení možné je, ale pokud by měl být dostatečný 
prostor (např. jen lhůta pro zveřejnění dle pozměňovacího návrhu je 30 dní), tak by musela vyhláška 
vyjít někdy začátkem listopadu. V kontextu toho, že panu poslanci je známa praxe, kdy vyhláška 
reálně vychází skutečně až na konci roku a dodatky jsou podepisovány v průběhu prvního čtvrtletí, 
je o to více nepochopitelný jeho návrh, který brání právě tomu, aby účinnost dodatků byla 1.1., 
neboť jinak přípustnou dohodu o zpětné účinnosti znemožňuje. Pan poslanec potvrzuje to, co říká 
KSL - totiž rozdílný způsob úhrad do doby zveřejnění dodatku a po jeho zveřejnění. Zda je to problém 
pozměňovacího návrhu či pozdního vydávání vyhlášky, je fakticky asi celkem jedno. Pokud by 
nebyl pozměňovací návrh, tak tento problém nevznikne. Pravda je, že pokud by úhradová vyhláška 
byla vydána k 1.listopadu a ne koncem prosince, tak by i při platnosti pozměňovacího návrhu pana 
poslance byla věc řešitelná. Pokud pan poslanec chce někoho trestat za pomalé vydávání úhradové 
vyhlášky, tak nechť zaměří svou pozornost na ministerstvo. Takto trestá poskytovatele, což postrádá, 
dle našeho názoru, logiku.

   MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR, 
   mluvčí Koalice soukromých lékařů 
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Připomínky předsedy SSG ČR proti návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2015

From: SSG ČR [mailto:ssgcr@ssg.cz] 

Sent: Tuesday, November 11, 2014 7:47 AM

To: ‚dzp@mzcr.cz’

Cc: ‚Philipp Tom MUDr. Ph.D. MBA’; ‚Rögnerová Helena Ing.’; ‚Poliaková Lenka Ing.’; ‚Zajíčková Hana’

Subject: RE: VPŘ - Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb 
a regulačních omezení pro rok 2015

Vážení,

za segment ambulantní gynekologie vznáším námitky proti návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2015. 
Návrh se výrazně odlišuje od dohody, dosažené v rámci DŘ. Realizace tohoto návrhu by znamenala 
výrazný pokles úhrad segmentu oproti referenčnímu období a jednoznačné znevýhodnění segmentu ve 
srovnání se segmenty ostatními.

Zásadní připomínka:

V návrhu chybí odstavec 4. z textu dohody z DŘ: Celková výše úhrady bude při splnění podmínek 
stanovených ve smlouvě mezi zdratovní pojišťovnou a poskytovatelem navýšena stejným způsobem 
jako v referenčním období, pokud se zdravotní pojišťovna s poskytovatelem nedohodnou jinak.

Jak zajisté víte, tuto pasáž jsme měli ve vyhláškách i v předchozích letech. Náš segment souhlasil 
s požadavkem ZP na absolutní zastropení úhrady na URČ. Na rozdíl např. od segmentu ambulantní 
specializované péče jsme neměli ani možnost degresní platby při překročení limitu. Jedinou 
kompenzací tohoto stavu jsou pro nás již léta bonifikace ZP např. za kladení důrazu na prevenci, 
dostupnost péče apod. Vyřazením uvedeného odstavce by nebylo možné bonifikace realizovat. 
Připomínám, že bonifikace ZP běžně užívají nejen v našem segmentu, ale v primární péči obecně. 
Ambulantní gynekolog je v ČR integrální součástí primární péče.

Další připomínka:

Odůvodnění, 2.8, Varianta 2, a)

Zde je uvedeno, že v případě nedohody musí úhradová vyhláška stanovit konkrétní výši úhrad a že 
koeficient „aspoň 1“ není konkrétní. V našem případě k dohodě došlo a s koeficientem souhlasili 
všichni zúčastnění. Je zjevné, že pokud konkrétní ZP nebude mít žádný prostor k nárůstu úhrad, má 
možnost stanovit koeficient 1,0. Žádáme proto o ponechání koeficientu Inu v kalkulačním vzorci.

Věřím, že úhradová vyhláška bude dohodu z DŘ respektovat a výsledkem nebude poškození jednoho 
z mála segmentů, který má v posledních letech snahu o dohodu s plátci a neklade si nerealistické 
požadavky na úhradu péče.

S pozdravem a díkem za pochopení

      MUDr. Vladimír Dvořák
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Reakce z ministerstva 
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Komentář:
Díky naší včasné a důrazné reakci se podařilo odvrátit situaci, u níž by reálně hrozil propad 
příjmů gynekologických ambulancí o více než 15 % oproti referenčnímu období.
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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


