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Vážené kolegyně a kolegové, vážení přátelé,

dostal jsem tu čest napsat další editorial. Napsat jej v době, která je tak neuvěřitelně neklidná a plná 
zvratů, ale přesto paradoxně pro nás ambulantní gynekology je jedním z našich nejúspěšnějších období. 
Za uplynulý rok se stalo velmi mnoho: patrně byly učiněny rozhodující kroky k vytvoření našeho samo-
statného segmentu, začalo se úspěšně s poplatky, rozjel se organizovaný screening karcinomu dělož-
ního hrdla, uspořádali jsme řadu velmi úspěšných akcí, vydali první větší odbornou publikaci SSG. Přesto 
z mnohých z nás cítím to napětí, neuspokojení, neštěstí, depresi či smutek, mě z toho nevyjímaje. 
Bojíme se změn na MZ (snad nebudou tak významné).
Přečetl jsem knihu francouzského psychologa F. Lelorda Hektorova cesta (ke štěstí). Při svém přemýš-
lení o našem společném i osobním štěstí jsem si udělal 24 poznámek, o které bych se s Vámi rád podělil. 
Když je pak procházím bod po bodu, zkouším si odpovídat na každou z nich a říkám si, jak jsme na tom 
my gynekologové nebo každý z nás osobně. Zkuste prosím tuto hru se mnou a třeba se Vám z ní podaří 
načerpat více optimismu, důvěry v budoucnost a třeba i trochu toho štěstí. Zvláště pak zdůrazňuji body 
10 a 13, které považuji pro nás ženské lékaře za absolutně naplněné: vždyť máme to štěstí se zabývat 
naprosto krásnou prací, být užiteční jiným a ještě si při tom dobře vydělávat. Co může být tedy krásněj-
šího?

Hodně štěstí a zdraví v roce 2009 Vám všem přeje 

Tomáš Malík

1. Dobrý způsob, jak si pokazit štěstí je, porovnávat.
2. Štěstí jde často ruku v ruce s překvapením.
3. Hodně lidí vidí své štěstí v budoucnosti.
4. Hodně lidí si myslí, že štěstí je být bohatější nebo významnější.
5. Štěstí je někdy v tom, že nechápeme.
6. Štěstí je rázně si vyšlápnout uprostřed krásných neznámých hor.
7. Je mylné se domnívat, že štěstí je cíl.
8. Štěstí je být s lidmi, které máme rádi. Neštěstí je být od nich odloučen.
9. Štěstí je, když mé rodině nic neschází.
10. Štěstí je zabývat se tím, co máme rádi.
11. Štěstí je mít dům a zahradu.
12. Štěstí se hůře dosahuje v zemi, kde jsou u moci nekalé osoby.
13. Štěstí je cítit se užitečný pro druhé osoby.
14. Štěstí je, když jsme milováni pro to, jací jsme.
15. Štěstí je, když jsme zdraví a cítíme se plně naživu.
16. Štěstí je, když oslavujeme.
17. Štěstí je, myslet na štěstí těch, které máme rádi.
18.  XXXXXXXXXXXXXXXXXX Štěstí je moci milovat více žen najednou (toto ale Hektor přeškr-

tal, pro případ, že by knihu četla i jeho žena Klára a dodal, že štěstí je umět si vybrat)
19. Slunce a moře je štěstí pro všechny lidi.
20. Štěstí je, nepřikládat bůhvíjaký význam názoru jiných lidí.
21. Velký jed na štěstí je soupeření (ale je to silný motor).
22. Ženy jsou vůči štěstí ostatních pozornější než muži.
23. Je štěstí to, že se staráme o štěstí druhých?
24. Štěstí je udělat si čas pro pozorování krásy světa.

EDITORIAL
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Letošní první doškolovací seminář proběhl v Průhonicích v hotelu Floret s tradičním lednovým partne-
rem, firmou NovoNordisk. Seminář proběhl v již 3. rokem osvědčeném schématu – páteční podvečer
odborné sympozium, sobotní dopolední blok přednášek hlavního sponzora akce, doplněné o další ze 
série ultrazvukových školení.
Že se schéma osvědčilo, svědčí i vysoká účast zaregistrovaných účastníků a posluchačů v sále. 
S vysokým zájmem se setkalo páteční podvečerní sympózium o nových možnostech screeningu kolo-
rektálního karcinomu v gynekologických ordinacích, které jsem společně s gastroenterologem dr.Švest-
kou vedl já.
Se zájmem se setkaly interaktivní přednášky kolegů Chmela a Faita o lokální a celkové HRT a dále před-
nášky prim.Rosy o souvislostech HRT a prevence osteoporózy, novinky v právní problematice našich 
praxí od Jakuba Uhra a mezioborový pohled na astma bronchiale a jeho management v graviditě od 
prim. Novotné z Brna. Ultrazvukové doškolování se neslo v duchu možností využití Dopplera v graviditě 
a nejen v ní (kolegové Břešťák a Horniak).
Sobotní společenský večer byl směsí vystoupení DJ Pahoreckého a skupiny Stracené ráj, se zájmem se 
setkalo doplnění cateringu o bílá a červená vína z Francie.

Při nedělní debatě o aktuálních otázkách financování našich praxí zazněly první informace o úhradách
na 2009.
Výstupy z jednotlivých jednání, tak jak o nich byli účastníci dopoledního setkání informováni, jsou roze-
brány na jiných místech Zpravodaje nebo aktuálně na webu SSG ČR. Aktuálně jsou doplňovány a do-
poručuji na ně nejméně 1x týdně „chodit“. Rovněž doporučuji těm členům, kteří tak ještě neučinili, aby 
sdělili sekretariátu SSG svoji emailovou adresu, osvědčila se nám nejrychlejší forma, jak Vás oslovit, tj. 
emailem na aktuální téma.

Těším se na setkání s Vámi na dalším doškolovacím semináři poslední březnový 
víkend v Plzni a v polovině května na celostátní konferenci v Brně.

 
 Aleš Skřivánek

XXXVI. DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ SSG ČR 
VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU NOVONORDISK 23.–25. 1. 2009 

KONGRESOVÉ CENTRUM FLORET, PRAHA-PRŮHONICE 
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6. 1. 2009 Praha ZP MV – jednání o úhradách odbornosti 603 v roce 2009
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek
ZP 211 přistoupila na náš model financování péče s ponecháním bonifikací. Vytvořila rovněž návrh balíč-
kových cen pro péči o gravidní. Tyto ceny v korunách by byly propláceny mimo stanovený limit na r.č. 
Diskuse se vedla o hodnotě bodu. Zástupci SSG ČR požadovali jako minimum 1,06 Kč. Dalším sporným 
bodem byla výše INU (index nárůstu úhrad). V naprosté většině bodů bylo dosaženo konsensu, ZP MV 
zavedla i další bonifikace (za ordinační dobu a ISO certifikaci). I když výsledkem bude kompromis a ne
všechny požadavky z naší strany byly zohledněny, v porovnání s úhradovou vyhláškou pro naši odbor-
nost se jeví dosažená dohoda jako výrazně výhodnější.

6. 1. 2009 Praha sídlo SPL – jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek
Jednalo se o diskriminaci skupiny poskytovatelů a pacientů ze strany vedení Středočeského kraje, kde 
selektované skupině zdravotnických zařízení umožnili nevybírat regulační poplatky. Stejný postup chys-
tají i další kraje. Kritizována byla nová verze formuláře pro vystavení pracovních neschopnosti a další 
tiskopisy, vzešlé z ministerstva práce a sociálních věcí. Diskutovalo se rovněž o situaci na MZ ČR a mož-
ných personálních změnách v této instituci. I přes tento stav přítomní souhlasili se schůzkou s ministrem 
Julínkem 8. 1. 2009.

8. 1. 2009 Praha MZ ČR – jednání Komise MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Byly předloženy výsledky kontrol jedenácti laboratoří, které žádaly o akreditaci nebo o její prodloužení. 
Většina z nich nesplňovala nastavená kritéria, v některých případech byly zjištěny alarmující nedostatky. 
Většina z těchto kontrolovaných laboratoří byla ze screeningu vyřazena nebo jim akreditace nebyla udě-
lena. Seznam doručených laboratoří je průběžně aktualizován na webových stránkách MZ ČR. Probíral 
se rovněž datový audit screeningu, s jehož principy budou gynekologové průběžně seznamováni. Při-
nese zúžení spolupráce gynekologů a akreditovaných laboratoří.

20. 1. 2009 Praha MZ ČR – jednání s 1. náměstkem ministra zdravotnictví M. Šnajdrem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Tématem byly další kroky při tvorbě samostatného segmentu ambulantní gynekologie pro Dohodo-
vací řízení poskytovatelů a zdravotních pojišťoven. V úhradové vyhlášce MZ ČR pro rok 2009 je již naše 
odbornost uvedena zcela samostatně jako zvláštní segment. Budeme patrně jediní, kterým pojišťovny 
budou nabízet jiný způsob úhrady, než je uveden ve vyhlášce a který dojednalo profesní sdružení. Pro 
formální dokončení dosavadní snahy a jistotu samostatného jednání do budoucna je nutno svolat doho-
dovací řízení k jednacímu řádu. Zástupce MZ ČR přislíbil podporu ministerstva této iniciativě. 

29.1.2009 Praha OZP – jednání o úhradách odbornosti 603 v roce 2009
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará
Zástupci ZP 207 akceptovali většinu návrhů našeho sdružení a vznikl návrh dodatku, který by měl před-
stavovat zlepšení současného stavu. Kromě stávajících bonifikací přináší i některé nové.

29.1.2009 Praha – jednání se zástupci ZP Škoda o úhradách odbornosti 603 v roce 2009
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará
Návrh uvedené zdravotní pojišťovny obsahuje některá pozitiva, celkově je ale méně výhodný než návrhy 

PŘEHLED 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE
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většiny ostatních ZP. Přestavitelé ZP Škoda deklarovali, že v jejich regionu gynekologové nabídku při-
jmou pozitivně. Zástupci SSG ČR konstatovali, že o tom pochybují a že dodatek nemůže být předkládán 
jako odsouhlasený SSG ČR.

3. 2. 2009 Praha – jednání o návrhu vyhlášky o personálním a věcném vybavení 
zdravotnických zařízení
Za SSG ČR přítomen J. Nový
Proběhlo seznamovací jednání s návrhem vyhlášky o personálním a věcném vybavení zdravotnických 
zařízení - jedná se o prováděcí předpis k zákonu o zdravotních službách, který je t.č. projednáván v par-
lamentu. Byl přednesen návrh vyhlášky, který bude rozeslán k připomínkovému řízení odborným spo-
lečnostem. Jde o minimální požadavky, které bude muset splňovat každé zdravotnické zařízeni. Nebyl 
prostor k připomínkám na místě. Ve vyhlášce je bohužel zařazeno pracoviště porodní asistentky posky-
tující vedení porodů. 

5. 2. 2009 Praha MZ ČR – jednání Rady poskytovatelů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Jednání svolala nová ministryně, hlavním tématem byly návrhy nových zdravotnických zákonů. Přítomní 
zástupci praktických lékařů pro dospělé i děti a dorost, ambulantních specialistů, stomatologů, SSG ČR, 
nemocnic od soukromých po fakultní, zdravotnických a záchranných služeb a sester, deklarovali nut-
nost reformních kroků a potřebu nové legislativy. Jejich připomínky k návrhům jednotlivých zákonů byly 
spíše technické. V projevu se od zmíněných zástupců výrazně odlišoval prezident ČLK Kubek, který evi-
dentně vyvíjel maximální snahu, aby k žádným podstatným změnám proti současnosti nedošlo. Přítomní 
rovněž odsoudili postup krajů – obcházení zákona a nevybírání regulačních poplatků v krajských zdra-
votnických zařízeních. Přítomní vyzvali dr. Kubka, aby tento postup jako představitel ČLK spolu s nimi 
důrazně odsoudil ve společné deklaraci. Ten sdělil, že se již obrátil na úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže. Na to zástupce SSG odpověděl, že tento postup je spíše alibismem. Je málo pravděpodobné, 
že tento úřad nějak zasáhne, když jeho předseda radil krajům, jak při nevybírání mají postupovat. Nic-
méně později se prezident ČLK s výzvou na kraje obrátil. Lze předpokládat, že to bylo i na základě jed-
noznačného průběhu Rady poskytovatelů.

11. 2. 2009 Praha MZ ČR – přípravné jednání ke změně jednacího řádu dohodovacího řízení 
o úhradách zdravotní péče
Za SSG ČR přítomen J. Nový
Jednání proběhlo u ředitele odboru úhrad dr. Kaplana za přítomnosti náměstka ministra dr. Hroboně, 
přítomni byli rovněž zástupci pojišťoven, z poskytovatelů zástupci nemocnic a segmentu ambulantních 
specialistů – dr. Jojko. Na začátku se dr. Kaplan podivil, že se náš zástupce účastní, protože samostatný 
segment pro ambulantní gynekology je odsouhlasený, nikdo nemá námitky, nebude třeba obhajovat. 
To stvrdili ve svém vyjádření všichni, ale k úžasu našeho zástupce ho odmítli zástupci nemocnic. Pak 
byla obšírnější diskuse o tom, koho ještě osamostatnit (ze segmentu nelékaře, dialýzu, od akutních lůž-
kových zařízení lůžka následné péče, zařazení ambulancí nemocnic, atd.).
Pak se naskytla formulace, že je možná parciální dohoda v segmentu o rozdílných úhradách.
Dr. Nový přednesl stanovisko, že celou dobu jako jedno z hlavních témat má SSG ČR vytvoření vlastního 
segmentu s obvyklou argumentací, další téma je, že nemocnice nemají mít žádné ambulance kromě 
příjmových a vysoce specializovaných a jestliže je mají a MZ je nehodlá zrušit (a to nehodlá), pak pro ně 
mají platit stejná pravidla, personální a věcné vybavení a regulace jako pro zařízení ambulantní mimo 
nemocnice.

PŘEHLED 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE
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MZ připraví zápis a návrh na změny v jednacím řádu a do dvou dnů jej pošle, poté chce ale do dvou dnů 
poslat připomínky.
Na závěr sdělila našemu zástupci Ing. Kunová, která zastupuje velké nemocnice, že proti segmentu 
ambulantních gynekologů nic nemá, když se to netýká nemocnic a vyčlenění porodnic jako segmentu. 

11. 2. 2009 Praha Magistrát hl. m. – výběrové řízení firmy Medicon a.s.
Za SSG ČR přítomen J. Dvořák
Náš zástupce se zúčastnil výběrového řízení firmy Medicon a.s na Magistrátu hl.m. Prahy. Jednalo se
pouze o převod smluvních vztahů stávajících zdravotnických zařízení. Jednání bylo poměrně zdlouhavé, 
protože se jednalo o převod 23 medicínských odborností. 
Protože se s firmou Medicon a.s. setkáme v budoucnosti určitě častěji, několik informací:
viz www.mediconas.cz. Firma má mezinárodní finanční kapitál, má úzký vztah k Monackému knížec-
tví, v oblasti farmacie spolupracuje s kanadskou farmaceutickou firmou Apotex. Vlastní mimo jiné poli-
kliniky v Praze na Budějovické a na Zeleném pruhu, provozuje lékárny, léčebnu LDN. Bude významně 
investovat a předpokládám její expanzi i do oblasti gynekologie. 

PŘEHLED 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE
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ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 2009

Členský příspěvek na rok 2009 splatný do 31. 3. 2009
ve výši 2.000,–Kč

uhraďte na číslo účtu: 2053887329/0800
variabilní symbol = rodné číslo se záměnou prvního 

dvojčíslí číslicemi 99.

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.

PŘEHLED AKCÍ SSG ČR PRO ROK 2009   

Typ seminář či konference Místo akce Datum akce

Doškolovací seminář SSG ČR Plzeň, Parkhotel 27.–29. 3. 2009

ROADSHOW JARO 2009 Ostrava, Hotel ATOM       1.4.2009

ROADSHOW JARO 2009 Praha, Café Louvre                          23.4.2009

Celostátní konference SSG ČR a ČGPS ČLS JEP Brno, BVV 15.–17. 5. 2009

Doškolovací seminář SSG ČR Milovy, hotel Devět skal 18.–20. 9. 2009

3. konference Sekce cervikální
patologie a kolposkopie ČGPS a SSG ČR

Praha, hotel Pyramida 11.–13. 12. 2009

ISO CERTIFIKACE
Členové SSG ČR, kteří mají zájem o získání certifikace ISO 9001:2008 a o přípravu k ní subjektem,
který spolupracuje s naší organizací, nechť kontaktují e-mailem (event. písemně) sekretariát sdružení 
– ssgcr@ti.cz. Spolupracující firma je bude kontaktovat.

ÚHRADOVÉ DODATKY PRO ROK 2009
Zdravotní pojišťovny rozesílají v současné době úhradové dodatky. Naprostá většina ZP rozesílá zvláštní 
dodatek ambulantním lékařům odbornosti 603, tento dodatek se liší od vyhlášky MZ ČR. V různé míře 
jsou v dodatcích zakomponovány návrhy SSG ČR - hodnota bodu 1,06 Kč, bonifikace, balíčkové ceny za
péči o gravidní…
U těchto pojišťoven se nám jeví zasílaný návrh výhodnější, než ministerská vyhláška (pro zkrácení uvá-
díme pouze číselné symboly): 
111, 201, 207, 211, 213, 217, 222.
ZP 205 přislíbila zohlednit některé naše návrhy, znění dodatku ale zatím nemáme k dispozici.
ZP Agel se SSG ČR o úhradách péče v roce 2009 vůbec nejednala, výbor SSG ČR nevidí důvod k uzaví-
rání smlouvy s touto ZP.
ZP Škoda předkládá návrh, který nám připadá méně výhodný, než vyhláška MZ ČR. 
Je ale na každém zdravotnickém zařízení, aby posoudilo, zda je pro ně výhodnější zvláštní forma úhrady 
nebo dodatek dle vyhlášky MZ ČR. 
Některé ZP podmiňují zaslání zvláštního úhradového dodatku velikostí úvazku smluvního partnera s od-
kazem na dostupnost péče.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
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KORESPONDENCE 

SCREENING KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA
Text dopisu Dr. V. Dvořáka ředitelům všech ZP a některé reakce. Mimo uvedených již kladně reagovala 
VZP, na odpovědi ostatních ZP čekáme.

        

 V Brně dne 14. ledna 2008

Věc: Organizovaný screening karcinomu děložního hrdla

Vážený pane řediteli,
 
dovoluji si obrátit se na Vás s dotazem, zda Vojenská zdravotní pojišťovna hodlá v roce 2009 participo-
vat na organizovaném screeningu karcinomu děložního hrdla a zda tedy bude v souladu s příslušným 
Věstníkem MZ ČR obesílat ženy, které v posledních dvou letech neabsolvovaly preventivní prohlídku 
u gynekologa. 
 
Děkuji za brzkou odpověď a jsem s pozdravem

MUDr. Vladimír Dvořák
předseda ČGPS ČLS JEP
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Reakce Dr. V. Dvořáka na odpověď Ing. F. Beránka

       V Brně dne 30. ledna 2009
      V.č.j.: 705/OZP/8057/241-2009

Vážený pane řediteli,

děkuji za informaci o ochotě VoZP participovat na organizovaném screeningu karcinomu děložního 
hrdla. Této vstřícnosti se velmi vážím. 

Děkuji rovněž za informaci, že někteří lékaři odbornosti 603 zasílají cytologické vzorky do laboratoří, 
které neobdržely akreditaci MZ ČR. Odborná společnost i profesní sdružení opakovaně označily tento 
postup za non lege artis. Uvítáme, když budeme moci být nápomocni penalizaci či jinému sankciono-
vání zmíněných kolegů. Neakreditované laboratoře by hodnocení cytologických vzorků, odeslaných 
odborností 603, neměly mít z veřejného zdravotního pojištění propláceno.
Prosím o sdělení jmen kolegů, kteří nepostupují lege artis Komisi MZ ČR pro screening karcinomu 
děložního hrdla (obdobně postupuje např. VZP) a návrh, jak může odborná společnost či profesní 
sdružení pomoci řešit uvedený problém.

S pozdravem

MUDr. Vladimír Dvořák 

KORESPONDENCE 
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Komentář: Z této odpovědi je zřejmé, že ZP MV se příslušným Věstníkem MZ ČR řídit nehodlá a volí výrazně méně 
efektivní způsob informace svých pojištěnkyň. Problematikou se bude zabývat nejbližší jednání Komise MZ ČR pro 
screening karcinomu děložního hrdla. 

KORESPONDENCE 
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Upřesňující informace OZP k nároku na bonifikaci za preventivní a prenatální vyšetření
u smluvních ambulantních gynekologů v roce 2009 – Cenová ujednání GYN –LIM 2009, GYN 
VÚ 2009

Na základě dodatečného aktualizovaného vyhodnocení % podílu prenatálních a preventivních prohlí-
dek z celkového počtu ošetřených v odbornosti 603,604 a po projednání s pověřenými zástupci seg-
mentu upravuje OZP podmínku pro přiznání nároku na bonifikaci za zvýšené náklady na preventivní
péči, a to tak, že bonifikace bude zdravotnickému zařízení přiznána v případě, že podíl preventivně
nebo prenatálně ošetřených žen z celkového počtu žen ošetřených zdravotnickým zařízením v roce 
2009 bude činit minimálně 50%.

Aby nedocházelo ke komplikacím při již probíhajícím uzavírání a podpisu cenových ujednání, bylo mezi 
OZP a pověřenými zástupci segmentu dohodnuto, že OZP nebude své smluvní partnery hromadně obe-
sílat novým cenovým ujednáním, nýbrž bude respektovat opravu již zaslaného návrhu cenového ujed-
nání provedenou smluvním partnerem, který přepíše číslovku 85% uvedenou v návrhu na 50%.
Akceptace změny za OZP bude průkazně vyznačena při podpisu cenového ujednání a takto upravený 
a ze strany OZP podepsaný čistopis smluvní partner obdrží zpět. 

V případě, že smluvní partner změnu opomene vyznačit, nebo již cenové ujednání před zveřejněním 
těchto upřesňujících informací odeslal do OZP, provede tuto změnu OZP při podpisu cenového ujednání 
sama.

Za vzniklou komplikaci při zpracování cenových ujednání se omlouváme. Vznikla však výhradně snahou 
OZP připravit a nad statistickými údaji nastavit takové bonifikační podmínky, které smluvní partnerům
OZP v praxi umožní tyto výhody také reálně využít.

Kontaktními osobami pro případné dotazy jsou:
Mgr. Markéta Pásková, tel. 261105196, e-mail: marketa.paskova@ozp.cz, 

Marcela Doudová, e-mail: marcela.doudova@ozp.cz, 
MUDr. Petr Mejstřík, tel.: 261105179, e-mail: petr.mejstrik@ozp.cz, 

JUDr. Irena Jarůšková, tel.: 261105195, e-mail: irena.jaruskova@ozp.cz. 

Komentář: Změny původní podoby dodatku se podařilo dosáhnout po jednání Dr. A. Staré a Dr. V. Dvo-
řáka se zástupci ZP 207.

KORESPONDENCE 
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Text e-mailové zprávy Dr. V. Dvořáka ze dne 17.2.2009, zaslaný kromě jiného i ministryni 
zdravotnictví

MZ ČR
ministryně zdravotnictví ČR

Vážení,
 
dovoluji se na Vás obrátit s prosbou o pomoc při řešení finančních ztrát, které vzniknou ambulantním
gynekologům po zrušení vybírání regulačních poplatků u pacientek mladších 18-ti let. Jsme čím dál 
častěji dotazováni členskou základnou, jak budeme na uvedenou změnu reagovat. Výzvy k nepodepi-
sování smluvních dodatků považujeme za kontraproduktivní. Věřím, že MZ ČR nalezne způsob kompen-
zace výpadku finančních příjmů všem, kterých se to týká, včetně ambulantních lékařů odborností 603
a 604. Patrně nejjednodušší by bylo proplácení nově vytvořeného kódu pro vyšetření pacienta mladšího 
18-ti let v hodnotě 30,- Kč. 
 
Zdravím a děkuji za pochopení a brzkou odpověď.
 

MUDr. Vladimír Dvořák
předseda SSG ČR

KORESPONDENCE 
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Informace o zabezpečení žen v době těhotenství a mateřství 
(poskytnul doc. MUDr. Vít Unzeitig,CSc., děkujeme)

Vážený pane docente,

 na Vaši žádost Vám poskytujeme základní informace z úseku nemocenského pojištění týkající se zabez-
pečení zaměstnané ženy v době těhotenství a mateřství a v době, kdy nemůže pracovat, protože musí 
ošetřovat nemocné dítě.

 Z nemocenského pojištění náleží pojištěným zaměstnankyním v souvislosti s těhotenstvím a naroze-
ním dítěte peněžitá pomoc v mateřství (PPM). Pokud pojištěnka splní všechny podmínky pro vznik 
nároku na tuto dávku, zejména získá nejméně 270 dnů účasti na pojištění v posledních dvou letech 
před nástupem na PPM, náleží jí dávka ve výši 70 % z denního vyměřovacího základu (DVZ). DVZ se sta-
noví z úhrnu příjmů podléhajících odvodu pojistného na sociální zabezpečení zúčtovaných pojištěnce 
zaměstnavatelem v rozhodném období v poměru k počtu kalendářních dnů připadajících na rozhodné 
období. Rozhodným obdobím je obecně období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve 
kterém žena nastoupila na PPM. DVZ podléhá redukci podle redukčních hranic stanovených zákonem 
o nemocenském pojištění. Podpůrčí doba u PPM činí 28 týdnů od nástupu na PPM (8 až 6 týdnů před 
očekávaným dnem porodu) do celkového vyčerpání podpůrčí doby.

K zabezpečení pojištěnky, která nemůže pracovat z důvodu péče o nemocné dítě nebo jiného nemoc-
ného člena domácnosti nebo péče o zdravé dítě mladší 10 let, protože školské nebo dětské zařízení bylo 
uzavřeno (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), 

dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla, slouží dávka 
nemocenského pojištění – ošetřovné. Podmínkou vzniku nároku je, že ošetřující zaměstnanec žije 
s ošetřovaným v domácnosti; to neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem. 
Podpůrčí doba u ošetřovného činí nejdéle 9 kalendářních dnů, případně 16 kalendářních dnů, jde-li 
o osamělou pojištěnku, která má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo 
povinnou školní docházku. Za osamělou se pro tyto účely považuje pojištěnka svobodná, ovdovělá 
nebo rozvedená, pokud nežije s druhem nebo v registrovaném partnerství. Výše ošetřovného za kalen-
dářní den činí 60 % DVZ.

Podrobnější údaje naleznete na internetových stránkách MPSV www.mpsv.cz pod heslem „Sociální 
pojištění“ a dále „Nemocenské pojištění“ nebo na internetu stránek České správy sociálního zabezpe-
čení www.cssz.cz. 

Pokud jde o pracovněprávní vztahy související s těhotenstvím, mateřstvím a ošetřováním dítěte, postu-
pujeme Váš požadavek odboru legislativnímu k dalšímu opatření.

S pozdravem

 Ing. Marta Ž e n í š k o v á
   vedoucí oddělení
    nemocenského a úrazového pojištění

KORESPONDENCE 
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Věc: Mateřská a rodičovská dovolená podle zákoníku práce

K Vašemu dotazu, který nám byl postoupen dne 9.2.2009, sdělujeme:
Mateřská a rodičovská dovolená je upravena zákoníkem práce. Proto se týká zaměstnanců a zaměst-
nankyň v pracovněprávním vztahu. Osoby samostatně výdělečně činné mateřskou a rodičovskou dovo-
lenou nečerpají. Pokud jde o osoby ve služebním poměru (např. vojákyně, policistky), jejich právní situaci 
upravují zvláštní zákony, k jejichž výkladu není Ministerstvo práce a sociálních věcí věcně příslušné.
Mateřská dovolená se poskytuje pouze ženě – matce dítěte, nebo ženě, která převzala dítě do péče 
nahrazující péči rodičů. Mužům se mateřská dovolená neposkytuje. Rodičovská dovolená se poskytuje 
na žádost ženám i mužům - matce dítěte, otci dítěte a dále ženám a mužům, kteří převzali dítě do péče 
nahrazující péči rodičů. Aby nedocházelo k diskriminaci mužů, v případě, že v souvislosti s čerpáním 
mateřské dovolené ženě vznikají určité další nároky, stejné nároky má i muž, který čerpá rodičovskou 
dovolenou v rozsahu, ve kterém je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou.

Mateřskou a rodičovskou dovolenou jsou zaměstnankyně a zaměstnanec oprávněni čerpat současně. 
Z uvedeného vyplývá, že čerpá-li matka dítěte mateřskou dovolenou, může otec dítěte v téže době 
čerpat rodičovskou dovolenou a o dítě mohou pečovat společně. Stejně tak oba mohou zároveň čerpat 
rodičovskou dovolenou a společně pečovat o dítě.

Mateřská dovolená
Mateřská dovolená je překážkou v práci na straně zaměstnankyně. Podle § 191 zákoníku práce (dále jen 
„ZP“) zaměstnavatel omluví nepřítomnost zaměstnankyně v práci po dobu mateřské dovolené. Záleží 
na zaměstnankyni, zda tuto překážku v práci u zaměstnavatele uplatní (zda ji zaměstnavateli oznámí 
a prokáže). O mateřskou dovolenou (na rozdíl od rodičovské dovolené) zaměstnankyně nemusí žádat.

V případě, že se zaměstnankyně rozhodne čerpat mateřskou dovolenou, pak jí podle § 195 ZP přísluší 
v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě mateřská dovolená po zákonem stanovenou dobu (28 
týdnů, 37 týdnů, 22 týdnů, 31 týdnů, 14 týdnů). Účelem mateřské dovolené je jednak chránit ženu před 
zdravotními riziky souvisejícími s porodem, jednak jí umožnit osobní péči o narozené dítě.  

V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28 
týdnů. V případě, že porodila zároveň 2 nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů. 
V určitých případech je délka mateřské dovolené kratší.

Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném 
případě skončit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu (§ 195 odst. 5 ZP). V pří-
padě, že by zaměstnavatel umožnil zaměstnankyni návrat do práce dříve než po uplynutí 14 týdnů 
a před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu, porušil by zákon a orgán inspekce práce by mu mohl 
uložit pokutu.

Rodičovská dovolená
Rodičovská dovolená je překážkou v práci na straně zaměstnance. Podle § 191 zákoníku práce (dále jen 
„ZP“) zaměstnavatel omluví nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu rodičovské dovolené.

K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich 
žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské 
dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě 
dosáhne věku 3 let (§ 198 ZP). Mateřskou a rodičovskou dovolenou jsou zaměstnankyně a zaměstna-
nec oprávněni čerpat současně (§ 198 odst. 1 ZP).

KORESPONDENCE 
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Na rozdíl od mateřské dovolené se rodičovská dovolená poskytuje jen na žádost zaměstnance nebo 
zaměstnankyně. V případě, že zaměstnanec nebo zaměstnankyně o rodičovskou dovolenou požádají, 
zaměstnavatel je povinen jejich žádosti vyhovět a musí omluvit jejich nepřítomnost v práci.

Vzhledem k tomu, že rodičovská dovolená se poskytuje na žádost a v rozsahu, o jaký matka nebo otec 
dítěte požádají, nemusí žádat o rodičovskou dovolenou ihned po skončení mateřské dovolené nebo od 
narození dítěte, ale i kdykoli později (například od 1 roku věku dítěte). O rodičovskou dovolenou mohou 
požádat na dobu například 3 měsíců, jednoho roku, dvou let a pod, a to i opakovaně. Rodičovská dovo-
lená se však poskytuje nejpozději do dne, kdy dítě dosáhne tří let věku.

V případě, že zaměstnankyně nebo zaměstnanec požádají o rodičovskou dovolenou například až do 3 
let věku dítěte, zaměstnavatel jim není povinen umožnit dřívější návrat do práce (zejména v případě, že 
na jejich místo přijal jiného zaměstnance na dobu určitou), s výjimkou případů uvedených v § 198 odst. 
2 a 3 ZP. 

Dřívější návrat do práce je zaměstnavatel povinen umožnit v případě přerušení rodičovské dovolené -  
jestliže dítě bylo ze zdravotních důvodů převzato do péče kojeneckého nebo jiného léčebného ústavu 
a zaměstnanec nebo zaměstnankyně chtějí nastoupit do práce. V případě, že se zaměstnankyně nebo 
zaměstnanec přestane starat o dítě, a dítě bylo z toho důvodu svěřeno do rodinné nebo ústavní péče 
nahrazující péči rodičů, nebo v případě, kdy dítě je v dočasné péči kojeneckého, popřípadě obdobného 
ústavu z jiných než zdravotních důvodů, nepřísluší zaměstnankyni a zaměstnanci rodičovská dovolená 
po dobu, po kterou o dítě nepečují.

KORESPONDENCE 
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Vážení kolegové,
vzhledem k dobrým zkušenostem a kladné odezvě z minulých cyklů putovních doškolovacích 
seminářů, jsme se rozhodli v tomto trendu pokračovat. 

Na jaře 2009 proběhnou první dva semináře, které připravilo SSG ČR ve spolupráci se společností 
Merck  Sharp & Döhme IDEA Inc. a HPV College na aktuální témata ambulantní gynekologie.

Členové SSG ČR budou ještě osloveni mimořádnou pozvánkou poštou a osobně cestou 
farmaceutických reprezentantů. Předběžně si prosím již nyní rezervujte anoncované termíny  
v regionech, které se Vás týkají. 
       
Oba semináře budou moderovány členy výboru SSG ČR a ČGPS. 
Účastníci semináře budou mít možnost na ně vznést i mimo odborné dotazy, týkající se  aktuálních 
témat ekonomiky a financování našich praxí, probíhajícími volbami do výboru ČGPS, apod.
Semináře budou hodnoceny v systému celoživotního vzdělávání a hodnoceny kredity ČLK.  

1. 4. 2009 od 17.30 hod.: OSTRAVA, Hotel ATOM, Zkrácená 2703/84
Chairman: MUDr. Aleš Skřivánek

Přednášející: 
RNDr. Marek Petráš:  Imunologie HPV očkování
prim. MUDr. Jiří Štěpán, CSc.:  HPV vakcinace –aktuální data
MUDr. Aleš Skřivánek:               Osteoporóza v gynekologické praxi

23. 4. 2009 OD 17.30 hod.: PRAHA, Café Louvre, Národní 22
Chairman: MUDr. Alexandra Stará 

Přednášející: 
MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.: HPV vakcinace-aktuální data
MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.:  Osteoporotická pacientka v ambulanci gynekologa

Na podzim plánujeme obdobné semináře v Brně, Olomouci, Hradci Králové a Českých 
Budějovicích.

Na setkání s Vámi se těší 

Doškolování členů SSG ČR probíhá dlouhodobě za podpory

ROADSHOW JARO 2009 
Komplexní péče o ženu

POZOR PŘIPRAVUJEME! 
JARNÍ ROADSHOW 2009
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MUDr. Vladimír Dvořák – předseda
MUDr. Jan Nový – místopředseda
MUDr. Aleš Skřivánek – jednatel

Jméno, příjmen Adresa Te l e f o n n í 
číslo

E-mailová adresa

MUDr. Vladimír Dvořák Orlí 18,  
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 U Stadionu 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  tesar@mbox.vol.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 


