
17. 12. 2013  Praha ČSK-  jednání Koalice soukromých lékařů 
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará

1. Úhradová vyhláška na rok 2014
 Návrh Úhradové vyhlášky po zaslání připomínek jednotlivých poskytovatelů zdravotní péče 

 i společného stanoviska Koalice není zatím k dispozici.
 Z dostupných informací je však zjevné, že v roce 2014 nedojde k navýšení úhrad u žádného 

ze segmentů s výjimkou lůžkové péče, i když MZ ČR tvrdí opak. Jednotlivé organizace KSL 
se připravují na individuální jednání s VZP a ostatními zdravotními pojišťovnami.

2. Zrušení regulačních poplatků 
 O zrušení regulačních poplatků za návštěvu v ambulancích se uvažuje až v roce 2015. Přesto 

je třeba reagovat již nyní, protože jde o významnou součást příjmů zdravotnických zařízení 
a ke změně může dojít kdykoliv při úpravě některého ze zdravotnických zákonů, tedy i dříve, 
než předpokládá původní záměr. 

 Dr. Jojko připraví návrh textu otevřeného dopisu Koalice soukromých lékařů, který bude zaslán 
poslancům, médiím a novému ministru zdravotnictví (pozn.: otevřený dopis byl po odsouhlasení 
všemi členy KSL odeslán všem poslancům PSP ČR a zástupcům sdělovacích prostředků dne 6. 1. 
2014).

3. Stížnost na údajné nekolegiální jednání předsedy SAS Dr. Jojka
 Tento bod jednání navrhl Dr. Šmatlák jako reakci praktických lékařů na článek publikovaný iDnes 

dne 30. 11. 2013 pod názvem „Pojišťovny budou praktikům proplácet lepší metody měření 
krevního tlaku“. V článku došlo ke sporu mezi praktickými lékaři a ambulantními specialisty 
v souvislosti s rozšířením kompetencí praktických lékařů o dva výkony, které jsou od 1. 1. 2014 
nově zařazeny v návrhu novely vyhlášky seznamu zdravotních výkonů. Dr. Šmatlák byl pověřen 
členy SPL vyzvat Dr. Jojka k vystoupení SAS z Koalice.

 Zástupci KSL vyslechli argumenty obou stran. SPL i SAS v závěru diskuze vyjádřily vůli dále 
pokračovat v členství v Koalici s tím, že navážou na předcházející neukončená jednání 
o kompetencích.

 Dr. Chrz navrhl, aby si témata, která zjevně hrozí konfliktem, jednotlivé organizace prodiskutovali 
společně dříve, než se k nim budou veřejně vyjadřovat v médiích.

4. Memorandum o spolupráci při vytváření Národního plánu rozvoje elektronického 
zdravotnictví

 Dr. Chrz informoval o schůzce s Dr. Bekem, který mu tento materiál předložil s žádostí o podporu. 
Členové KSL se k podpoře nepřipojili, ale shodně konstatovali, že podobné aktivity je třeba 
monitorovat. 

5. VZP – „čistý“ účet a pendleři
 Tento bod jednání není společný pro všechny členy KSL, protože způsob úhrad se u jednotlivých 

organizací liší.

6. Různé
 Dr. Jojko referoval o dohodách, které pro jejich segment uzavřel Dr. Kubek s generálním ředitelem 

VZP. Jedná se o dobu neurčitou pro smlouvy po roce 2015, bonifikace v úhradách v roce 2014 pro 
držitele diplomu CŽV ČLK a zmírnění regulací. Žádná z těchto příslibů zatím nemá jasnou 
písemnou formu, která by již byla promítnuta do smluv nebo jejich dodatků. Rada SAS o bližší 
specifikaci všech třech otázek jedná sama s vedením VZP.



7. 1. 2014  Praha Ústředí VZP – jednání o úhradách péče pro segment ambulantní 
gynekologie v roce 2014
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Jednalo se o kódu 63050. Ministerstvo zdravotnictví vydalo nový Seznam výkonů s bodovými 
hodnotami poměrně pozdě a zmíněný kód se do něj dostal na poslední chvíli. Kód proto není 
zmíněn v úhradovém dodatku VZP. V dodatku také není zakotvena dohoda ČLK a VZP o 
bonifikace  celoživotního  vzdělávání.  VZP  rozešle  smluvním  zařízením  naší  odbornosti 
doplnění dodatku, kde bude uvedena bonifikace na kód 63050. Navýšení hodnoty bodu není 
pro naši odbornost optimálním řešením vzhledem k zastropení úhrady na URČ a rok. VZP 
proto držitelům diplomů celoživotního vzdělávání navýší INU o 0,01. Většině ambulantních 
gynekologů vzniknou potíže s vykazováním preventivních prohlídek v první polovině ledna 
2014.  Nový  kód  ještě  není  v číselníku  VZP  a  v lékařských  programech.  VZP  vyvíjí 
maximální snahu o urychlené vyřešení situace, která nevznikla její vinou. Předseda SSG ČR 
se snaží informovat členskou základnu o aktuálním dění e-maily.


