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Tak je to tady. Předsedáme Evropské unii s vládou v demisi. Premiér de facto ztratil mandát zastupovat 
jednu malou zemičku v centru Evropy a v čele EU se octne neznámý člověk, který nemá mandát o nic 
větší, takzvaný odborník. 
Jen tak pro uspokojení vlastního ega několika megalomanů, nikoliv pro blaho národa a jeho obyvatel 
došlo k tomuto kroku. Zdá se, že již tradičně se lidé při volbách do zastupitelských orgánů pletou a ple-
tou a vybírají čím dál tím větší nuly. 
Máme tu však také další, pro českou gynekologickou obec obdobně důležitou událost – volby do výboru 
České gynekologické společnosti. 
Letos je okolo voleb velmi vypjatá atmosféra. Kolují různé dopisy neoficiální a polooficiální na hlavič-
kovém a nehlavičkovém papíře, či e-maily, kterými nám někteří kolegové děkuji ještě před volbami, že 
jsme je zvolili. 
Zdá se, že někteří členové ČGPS neovládají elementární počty, když si stěžují, že v současném výboru 
není poloviční zastoupení lůžkové a ambulantní složky a nabádají voliče, aby to změnili. 
Pamatuji plejádu výborů, kde žádné poměrné zastoupení nebylo a byla jsem členkou 1. výboru ČGPS, 
kde byli 2 zástupci ambulantní složky. 
Mohu porovnávat činnost výboru tehdy a nyní. Domnívám se, že práce výboru za několik předchozích 
období byla velmi dobrá, úspěšná a konstruktivní. Neměla jsem doposud dojem, že by ambulantní a lůž-
koví specialisté zasahovali do kompetence jednoho či druhého. 
Je možné, že zejména zvenku je práce výboru vnímána jinak. 
Jedno je však naprosto jisté. Ambulantní a lůžková složka nemůže existovat každá zvlášť, ale pouze ve 
vzájemné součinnosti. Je těžké si představit, že celé území republiky by v lůžkové složce zabezpečovaly 
3 nebo 4 kliniky. Těžko bychom se však obešli bez těchto velkých specializovaných pracovišť. 
Zdá se Vám, že píšu o naprosto triviálních záležitostech, které jsou jasně dané? Také jsem si to myslela, 
dokud jsem se nezúčastnila posledního zasedání výboru ČGPS v Plzni. Není to tak jednoduché. 
Česká gynekologicko-porodnická společnost je profesní organizací, jejímž hlavním cílem je péče o roz-
voj oboru ve všech jeho složkách jak lůžkové, tak ambulantní, péče o vzdělávání ve všech podoborech. 
Složení výboru by mělo logicky odpovídat rozložení jednotlivých podoborů a samozřejmě ctít ponejvíce 
preventivní péči ambulancí a ponejvíce léčebnou péči lůžkové části. 
Každý člen výboru by měl věnovat veškeré schopnosti a na neposledním místě i spoustu času péči o roz-
voj té části specializace, které se především věnuje. 
Většina z nás pochází z jedné Alma mater, věnujeme se stejnému oboru, měli bychom dokázat vystupo-
vat konzistentně a mluvit stejnou řečí, abychom si rozuměli a aby nám bylo rozuměno. 
Až vyjde tento editorial, členové nového výboru ČGPS budou již známí, nemohu a nechci tímto zamyš-
lením něco ovlivnit. 
Přejme si, aby členové příštího výboru pracovali alespoň tak dobře a oddaně, jako členové výboru před-
chozího, aby neupřednostňovali své osobní ambice, zášti a neopodstatněnou závist a vědomí vlastní 
důležitosti a věnovali se především věcem veřejným. Jen tak se může náš obor posunovat dopředu a při-
nést stále se zlepšující péči našim pacientkám. 
Nepodléhejme lákavému vzoru zástupců různých politických stran a hnutí a snažme se alespoň na poli 
našeho oboru mezi sebou seriózně dohodnout. 
Ať budu či nebudu členem dalšího výboru ČGPS, po zkušenostech z několika volebních období si budu 
vždy vážit práce jeho členů, protože vím, co je za ní skryto osobního času a úsilí. 

V Písku dne 6. 4. 2009 

MUDr. Olga Hlaváčková 

EDITORIAL
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Druhý letošní doškolovací seminář měl jedno specifikum oproti ostatním víkendovým akcím: na rozdíl
od předchozích seminářů, pořádaných ve spolupráci s firmou Bayer-Schering-Pharma na různých mís-
tech Česka, jsme se po roce vrátili do Západních Čech. 
Tradičně před sobotní odborný program předsunujeme v pátek v podvečer odborné sympozium jiné 
firmy, jehož odborná náplň a následný doprovodný společenský program zatraktivní celou víkendovou
akci a je zajímavým doplňkem pro domácí i pro ty, kteří na seminář přijedou z větší dálky v předstihu. 
Tentokrát šlo o sympozium pořádané ve spolupráci SSG ČR a firmy MSD na témata novinky v HPV
vakcinaci a pohled na imunologii vakcinace proti HPV- kolegů Štěpána a Petráše. Příjemné pro mě, 
přednášející i pořádající firmu, byla dobrá účast posluchačů a kvalitní diskuze. Věřím, že spokojeni byli
i posluchači. 
V sobotu proběhl tradiční maraton odborných přednášek. Příjemné na výběru přednášek i přednáše-
jících bylo, že se nedrželi jen témat, která korespondují s portfoliem léků firmy na trhu, ale obohatila
nás např. pohledem kolegy Kepáka na tristní problematiku dopravních úrazů u těhotných. Portfolio 
tradičních endokrinologicky a antikoncepčně zaměřených přednášek kolegů Křepelky a Fanty doplnilo 
skvělé sdělení doc. Dulíčka zabývající se problematikou venózního trombembolismu při orální kontra-
cepci. Velmi zajímavé pro mě jako gynekologa bylo vyslechnout pohled psychiatra as. Hermana na PMS 
a PMDD. Po tradičním a kvalitním ultrazvukovém bloku, tentokrát s přednášejícími dr. Břešťákem a Hor-
niakem odborný program zakončil epidemiolog dr. Smetana s pohledem na obecné principy vakcinace. 
Tradiční sobotní společenský večer doplnila skupina Desperados. 
Při nedělní debatě o aktuálních otázkách financování našich praxí zazněly informace o definitivním usta-
novení samostatného segmentu pro ambulantní gynekologii v rámci dohodovacího řízení o cenách. 
Znamená to jednak završení více jak 11-ti letého úsilí zejména předsedy Sdružení Vladimíra Dvořáka, 
který za to sklidil potlesk na otevřené scéně, rovněž také posílení postavení Sdružení ve vyjednávání 
o cenách na rok 2010. Další informace zazněly o novinkách ve financování našich praxí 2009, o bonifika-
cích a dalších benefitech, jichž se nám podařilo pro gynekology na letošní rok vyjednat. Vize pro letošní
rok je aktuálně optimistická, bohužel s nastupující hospodářskou recesí nebo krizí s nejistým výhledem 
do příštího období. Přítomní členové Sdružení byli informováni i o problematice probíhajících voleb do 
výboru ČGPS a plánovaných volbách do výboru ultrazvukové sekce s konsekvencemi na úhrady ultra-
zvukových kódů atd. 
O jednotlivých jednáních jste velmi podrobně informováni na dalších stranách Zpravodaje a aktuálněji 
na webu SSG ČR. Ti z Vás, kteří dodali na sekretariát Sdružení své emailové adresy jsou navíc o aktuál-
ních věcech velmi snadno a v reálném čase informováni prostřednictvím e-mailu, což se již mnohokrát 
osvědčilo. Na tomto místě tedy znovu apeluji na to, aby si každý člen ověřil, zda má nahlášenu aktuální 
e-mailovou adresu, komunikace s Vámi je tak velmi usnadněna, zrychlena. Ujišťuji Vás, že ani výbor 
SSG ČR ani G-Agency, jakožto organizační agentura, se nechystají tyto adresy jakkoliv zneužít, ale že 
budou použity jen k aktuálním informacím o dění v našem zdravotnictví, můžeme Vám takto připomí-
nat například blížící se data pro přihlášky na naše akce apod. 

Těším se s Vámi na shledanou v Brně, ať již na odborném programu nebo na Valném shromáždění 
SSG ČR v pátek odpoledne. Věřím, že galavečer v sobotu nezklame ty, kteří se jej zúčastní, v hlavním 
sále hotelu Voroněž budou účinkovat mimo jiné Věra Špinarová, All-X a Ondřej Ruml. 

 Aleš Skřivánek

XXXVII. DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ SSG ČR 
VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU BAYER-SCHERING-PHARMA

PARKHOTEL PLZEŇ, 27. –29. 4. 2009
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1. – 13. 3. 2009 ZP Agel Olomouc a Ostrava - Dohoda o úhradách za zdravotní péči  
pro rok 2009 
Za SSG ČR přítomen A. Skřivánek
Po několika kolovém jednání s bývalým lékařským ředitelem ZP AGEL MUDr. Filipem Horákem a stávají-
cím pověřeným ředitelem Ing. Bilíkem došlo k dohodě o úhradách za zdravotní péči pro rok 2009. 
Proti stávajícím dodatkům, kdy ZP AGEL nabídla pouze znění ministerské vyhlášky, došlo k dohodě na 
hodnotě bohu 1,06 Kč a rovněž k přiznání bonifikací za prevence a nové pacientky. Tato shoda obou
stran by měla být potvrzena do 14 dnů Správní radou ZP AGEL a jednoduchým dodatkem potvrzena se 
zpětnou platností k 1. 1. 2009. 

3. 3. 2009 Praha VZP – jednání o úhradách péče pro odbornost 603
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Zúčastnění konstatovali, že pro rok 2009 bylo dosaženo přijatelného kompromisu a že vznik samostat-
ného segmentu ambulantní gynekologie by jednání v budoucnu zjednodušil. Bylo rovněž dosaženo 
dohody o „balíčkových cenách“ některých zákroků, které lze provádět na zákrokových sálcích. Jednalo 
se rovněž o účasti gynekologů ve screeningu kolorektálního karcinomu a diagnostice a léčbě postme-
nopauzální osteoporózy. 

10. 3. 2009 Praha – jednání se zástupce České národní zdravotní pojišťovny
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Jednalo se o perspektivách úhrad odbornosti 603 v následujících létech. Obě strany se shodly na tom, 
že vytvoření samostatného segmentu ambulantní gynekologie bude přínosem nejen pro naši odbor-
nost, ale i pro zdravotní pojišťovny. Stávající Seznam výkonů považujeme za nevyhovující, postupně 
máme snahu přejít na ceník se širším uplatněním „balíčkových cen“. 

10. 3. 2009 Praha MZ ČR – jednání s náměstkem ministryně zdravotnictví M. Šnajdrem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Pokračování v diskusi o dokončení vzniku samostatného segmentu ambulantní gynekologie. Po připra-
vených jednáních bude svoláno jednání oficiální za přítomnosti zástupců poskytovatelů, zdravotních
pojišťoven a MZ ČR. Představitel MZ ČR opakovaně deklaroval podporu ministerstva naší iniciativě. 
Zásadní námitky zatím nevznesl nikdo ze zúčastněných. 

13. 3. 2009 Praha MZ ČR – jednání Komise MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Hodnotil se začátek datového auditu screeningu. Je připravena celostátní průvodka cervikovaginální 
cytologie, laboratoře ji začnou užívat během několika měsíců. První výstupy auditu budou již v tomto 
pololetí. Proběhly kontroly dalších laboratoří, některé nesplnily požadovaná kritéria a byly ze screeningu 
vyřazeny. Zástupci zdravotních pojišťoven sdělili, že někteří gynekologové stále odesílají preparáty do 
neakreditovaných laboratoří. Budou patrně nejprve upozornění na skutečnost, že postupují non lege 
artis. Pokračováním v této činnosti by se vystavili sankcím ze strany ZP i MZ ČR. Náš zástupce informoval 
představitele MZ ČR, že některé pojišťovny nehodlají postupovat v souladu s příslušným Věstníkem MZ 
ČR a nebudou patrně obesílat ženy, které nebyly 2 roky preventivně vyšetřeny u gynekologa. MZ ČR 
písemně vyzve tyto pojišťovny k dodržování doporučení odborných společností. 

26. 3. 2009 Praha MZ ČR – jednání o změnách jednacího řádu Dohodovacího řízení  
o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotní péče, hrazené z veřejného zdravotního pojištění  
a regulačních omezení
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Skřivánek
Několikahodinové jednání, během něhož se připomínkovaly jednotlivé kapitoly jednacího řádu. Pro naši 
odbornost šlo o finále několikaleté snahy o vytvoření samostatného segmentu. Předseda SSG ČR v dis-

PŘEHLED 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE



 | ZPRAVODAJ SSG ČR  | 5 |

PŘEHLED 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE

kusi opakovaně zdůvodňoval náš požadavek. Nový jednací řád, který schválili zástupci poskytovatelů 
i zdravotních pojišťoven, již obsahuje zcela samostatnou „skupinu poskytovatelů ambulantní gyneko-
logické péče“. O úhradách péče pro rok 2010 již budeme vyjednávat samostatně, bez ostatních ambu-
lantních specialistů. 

31. 3. 2009 Praha ČNZP – jednání se zástupci ČNZP
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Jednalo se o elektronickém tržišti zdravotní péče. Jde o projekt, v rámci něhož by zdravotní pojišťovny 
dávaly své požadavky na nákup zdravotních služeb na příslušný portál, stejně tak by nabídku svých slu-
žeb tamtéž umísťovala zdravotní zařízení. Kontrakt by se pak mohl uzavřít elektronicky. Náš zástupce 
konstatoval, že jde o zajímavou a progresivní ideu, nicméně ještě máme nedostatek informací a praktic-
kých zkušeností na to, aby bylo možné projekt podpořit. 

31. 3. 2009 Praha ČSK – jednání Koalice soukromých lékařů 
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará
Přítomní se shodli na odsouzení návrhu generické preskripce a centrálního úložiště receptů. Diskutovalo 
se i o důsledcích zrušení regulačních poplatků pro osoby mladší osmnácti let. Ekonomické ztráty neu-
trpí jen dětští lékaři, ale i ostatní odbornosti včetně naší. Jednalo se i o současné podobě tiskopisů pro 
vystavení pracovní neschopnosti, které představují pro lékaře výrazné zhoršení oproti těm předchozím. 
MPSV údajně plánuje další změnu, která by měla zohlednit námitky lékařské veřejnosti. Připravovaná 
zdravotnická legislativa byla Koalicí opakovaně připomínkována, vzhledem k současné politické situaci 
je ale přijetí těchto zákonů velmi nepravděpodobné. 
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ZMĚNA ADRESY
Dovolujeme si Vás upozornit, že od 1. 4. 2009 sídlí sekretariát SSG ČR na nové adrese Orlí 10 v Brně. 
Telefonní a e-mailové spojení zůstává nezměněno. 

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

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 subjekty,
které spolupracují s naší organizací, nechť kontaktují e-mailem (event. písemně) sekretariát sdružení 
– ssgcr@ti. cz. Firma je bude kontaktovat. 

SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

Vážené kolegyně a kolegové,
v následujícím textu a několika přílohách se Vám pokusím vytvořit „kuchařku“, jak na screening kolorek-
tálního karcinomu v gynekologických ordinacích. 
To, že screening můžeme provádět, je novinkou počátku roku 2009. Metodiku naleznete ve Věstníku 
MZ ČR – www. mzcr. cz a na našich webových stránkách www. ssg. cz. 

Stručný postup:
1.   Požádejte zdravotní pojišťovny o nasmlouvání kódů, resp. o rozšíření pasportizace výkonů Vašeho 

ZZ, tedy změnu Přílohy 2 Smlouvy o 2 výkony:
  15120 STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI STANDARDIZOVANÝM TESTEM 

– NÁLEZ NEGATIVNÍ
  15121 STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI STANDARDIZOVANÝM TESTEM 

– NÁLEZ POZITIVNÍ
2.   Pokud jste rozhodnuti, dělat „obálky“ – tedy guajakový test, např. Haemoccult, zakupte si je a dle 

návodu postupujte dále. 
3.   Pokud budete jako většina preferovat pro Vás i pacientky komfortnější, ale pro Vás poněkud dražší 

variantu, obraťte se na zástupce firmy Orion Diagnostica, kontakty na ně získáte na jejich webo-
vých stránkách www. oriondiagnostica. cz, zakupte přístroj za cca 40 tis. Kč a sadu lahviček na 
vyšetření, které budete vy nebo spíše Vaše sestřičky pacientkám dávat a od nich zpět vybírat se 
vzorky stolice a hodnotit je. Stručný postup formou standardu pro hodnotící personál je přílohou 
tohoto sdělení. Firma Vás vybaví i stručným návodem pro pacienty, jak mají postupovat při odběru 
stolice. Rovněž ten je mezi přílohami. Zaškolení personálu provedou samozřejmě zaměstnanci 
firmy při předání přístroje.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
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4.   Dobře poučte personál, lékaře i sestry, komu je screening určen. Ve stručnosti Věstník říká, že 
z veřejného zdrav. pojištění má na screening nárok každý nad 50 let věku á rok, od 55 let á 2 roky, 
kdy v 55ti letech je možné pacientkám nabídnout nově zavedenou primární screeningovou kolo-
noskopii na akreditovaném pracovišti, jejichž aktuální seznam přikládám. Tato se ale budou měnit, 
aktuální bude bývat na webu SSG a MZ ČR. 

5.      Co v případě, že budete mít pacientku s pozitivním výsledkem? 

Máte asi 3 možnosti:
  A – doporučuji, stejně jsem to udělal já v případě našeho centra – najděte si spádovou akredito-

vanou gastroenterologickou ambulanci v shora citovaném seznamu, s jejím lékařem si domluvte 
další postup. U nás si pacientku objednají k pohovoru (anamnéza, přidružené léky, pac. nesmějí 
být např. warfarinizovány,…) při něm si domluví kolonoskopii, vybaví pacientku Fortransem, poučí, 
apod. Výsledek nahlásí Vám, praktikovi a do informačního centra auditu. 

  Tato centra musí mít ze statutu a také mají dotaženou do konce péči o onkol. pacienty, ve screenin-
govém programu odhalené. 

  B – méně doporučuji – pacientku opečujte včetně objednání ke kolonoskopii, vybavte Fortansem,  
poučte o vyprázdnění před výkonem jeho pomocí a dotáhněte až do konce diagnostiku…

  C – nedoporučuji – pošlete kamarádovi gastroenterologovi, byť není akreditován,…
6.   Praktická rada – budete – li rozdávat lahvičky bez evidence, komu jste je vydali nebo ne, rozhodně 

proděláte. Doporučuji, aby si Váš personál zavedl evidenci vydaných lahviček pro TOKS, vydání 
a poučení zaznamenali do zdav. dokumentace (razítko v papírové dokumentaci, fráze v el. doku-
mentaci). Vybírejte zálohy (u nás vybíráme 50,- Kč), zvýšíte tak návrat lahviček se vzorky a compli-
ance pacientek a na těch, které vzorek nedodají aspoň neproděláte. Vykázat TOKS (kódy 15120 
a 15121 můžete totiž až po odečtení vzorku). 

7.  Pusťte se do práce. 
8.   Podpořte tak nejen screeningový program a udělejte něco pro své pacientky, ale dokažte, že stejně 

jako je tomu u screeningu mamárního a cervikálního karcinomu, jsme lídry preventivní péče o naše 
pacientky a že ti praktičtí lékaři, kteří byli skeptičtí k naší účasti v programu nebo jí přímo bránili, 
neměli pravdu. 

Přeji Vám i Vašim pacientkám hodně negativních nálezů a těm, kterým sdělíte pozitivní výsledek testu, 
držím palce. 

V Olomouci 1. 4. 2009  
  MUDr. Aleš Skřivánek

Přílohy:
1.  Seznam akreditovaných center pro screeningovou kolonoskopii
2.  Návod k odběru vzorku stolice
3.   Stručný standard pro postup zdrav. personálu se vzorkem stolice
4.  Postup pro zdrav. personál při práci se vzorkem stolice – obrazově

DŮLEŽITÉ INFORMACE
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Region
RK/VS  
(bez titulů)

IČZ Pracoviště

06051000 Ústřední vojenská nemocnice, Praha 6

Praha jih Špičák 00023001 Institut klinické a experimentální medicíny, Praha 4

00064190 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, II. Interní 
klinika, Praha 4

04216000 MUDr. Tomáš David, Interna a gastroenterologie, Praha 4

04630002 MUDr. Ivana Líbalová, INTERGA s.r.o, Praha 4

04612000 MUDr. Petr Brandtl, Gastroenterologická ambulance, Praha 4

04843000 MUDr. Daniela Tůmová, Gastroenterologie, Praha 4

04528001 MUDr. Josafat Molnár, Gastroenterologie, Praha 4

27085031 Oblastní nemocnice Příbram

28003000 Nemocnice Říčany, a.s.

Praha západ Pročke 27283933 Fakultní nemocnice Motol, Interní klinika, Praha 5

Praha Východ 
1

Hnaníček 00064173 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, II. Interní klinika, 
Praha 2

26001000 Oblastní nemovnice, Mladá Boleslav

03266000 MUDr. Blanka Pokorná, Soukromá GE ambulance, Praha 3

03164000 EGK s.r.o, Praha 3

Praha Východ 
2

Švestka 00064165 Všeobecná fakultní nemocnice, IV. Interní klinika, Praha 2

00064165 Gastrocentrum Fakultní poliklinika VFN, Praha 2

27118191 MUDr. Věra Abrahámová, Soukromá interna, hepatologie a 
gastroenterologie, Poděbrady

Liberecký Richterová 54100812 Krajská nemocnice Liberec a.s., Gastroenterologické oddělen, 
Liberec

54200000 Nemocnice Frýdlant, s.r.o

41348516 MUDr. Petr Richter, Gastroenterologie, interna, Liberec

54587415 MUDr. Pavel Klapal, Ordinace interní a gastroenterologická, 
Liberec

00829838 Nemocnice Jablonec nad Nisou

27283518 Nemocnice s poliklinikou, Česká Lípa

50285000 MUDr. Ilona Přibylová, Gastroenterologická, hepatologická a 
interní ambulance, Česká Lípa

67102000 Masarykova městská nemocnice v Jilemnici

67104000 Panochova nemocnice Turnov

67101000 Nemocnice s poliklinikou Semily

Ústecký Stehlík 25488627 Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice, Ústí nad 
Labem

Centra pro screeningovou kolonoskopii  
- seznam odsouhlasených
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55718000 MUDr. Alena Benešová, Privátní gastroenterologie, 
Litoměřice

51295001 MUDr. Jiří Zeman, Gastroenterologická ambulance, Děčín

56419000 MUDr. Václava Semrádová, Gastroenterologie a interna, 
Louny

56355000 MUDr. Stanislav Richter, Chirurgická ambulance a 
endoskopie, Žatec

57001000 Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Most

Karlovarský Štuksa 42466000 Gastrocentrum Karlovy Vary, s.r.o

42008905 Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice Karlovy Vary, 
Gastroenterologie-endoskopie

42542253 MUDr. Petr Pavelka, Interní a gastroenterologická 
ambulance, Ostrov

42010121 Nemocnice Ostrov, NEMOS PLUS s.r.o

42008000? Karlovarská krajská nemocnice a.s, Nemocnice Sokolov, 
Interní oddělení

48227000 MUDr. Miloš Mestický, Gastroenterologická a hepatologická 
ambulance, Sokolov

42008000 Karlovarská krajská nemocnice a.s, Nemocnice Cheb, interní 
oddělení

41223000 MUDr. Jiřina Morávková, Gastroenterologická ambulance, 
Cheb

41130000 MUDr. František Matějovič, Interní a gastroenterologická 
ambulance, Cheb

41003000 Nemocnice Mariánské Lázně, s.r.o

Plzeňský Zdeněk 00669806 Fakultní nemocnice Plzeň, I. interní klinika, Gastroenterologie

44766000 MUDr. Ladislav Mráz, Soukromá gastroenterologická 
ambulance, Plzeň

44042001 MUDr. Petr Mikoláš, Gastroenterologie a interna, Plzeň

43290000 MUDr. Jaroslav Kratochvíl, Gastroenterologie Blovice a 
Přeštice

43290000 MUDr. Ondřej Jelínek, NZZ - gastroenterologická ambulance, 
Klatovy

46885251 Měststká nemocnice Plzeň, Privamed a.s.

Jihočeský Shonová 26068877 Nemocnice České Budějovice, a.s.

32576000 MUDr. Jiřina Jáklová, Gastroenterologie, interna, České 
Budějovice

39315003 MUDr. Jan Hejcman, Gastroenterologie a interna, DERMA 
PLUS s.r.o, České Budějovice

32569000 MUDr. Vladimír Compel, Privátní ordinace pro 
gastroenterologii a internu, České Budějovice

34001702 Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Centra pro screeningovou kolonoskopii  
- seznam odsouhlasených
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34219000 MUDr. Marie Pokorná, Gastroenterologie, vnitřní lékařství, 
Jindřichův Hradec

36101000 Nemocnice Písek, a.s.

26095165 Nemocnice Prachatice, a.s.

26095181 Nemocnice Strakonice, a.s.

Bureš 00179906 Fakultní nemocnice Hradec Králové

69001000 Oblastní nemocnice Trutnov

66001114 Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou

63101524 Oblastní nemocnice Jičín

64001000 Oblastní nemocnice Náchod

25262238 Městská nemocnice Dvůr Králové nad Labem

Pardubický Hájek 65001000 Pardubická krajská nemocnice, a.s., Pardubice

27520552 Svitavská nemocnice, a.s., Svitavy

62001000 Chrudimská nemocnice, a.s., Chrudim

62369000 MUDr. Václav Hurych, Poliklinika Chrudim

27520528 Orlickoústecká nemocnice, a.s., Interní oddělení - 
gastroenterologie, Ústí nad Orlicí

68002386 Litomyšlská nemocnice, a.s., Gastroenterologická ambulance, 
Litomyšl

71207856 Vysokomýtská nemocnice, Vysoké Mýto

65535000 Gastromedic s.r.o., Pardubice

Vysočina Tomanová 76001000 Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Jihlava

60001111 Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, 
Havlíčkův Brod

00842001 Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, 
Nové Město na Moravě

84584000 MUDr. Karel Seyfert, Gastroenterologie Žďár nad Sázavou

Ostravský Dostalík 00635162 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 
Ostrava

91763000 MUDr. Radim Bužga, Gastro-Med spol. s.r.o, Ostrava

86101000 Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., Beskydské Gastrocentrum 
- interní oddělení, Frýdek Místek

87561000 MUDr. Marcel Fratrič, Gastroenterologická ambulance, 
Orlová - Lutyně

00844781 Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně, p.o., Nový Jičín

91950000 Vítkovická nemocnice, a.s., Ostrava - Vítkovice

47813750 Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Opava

86158000 MUDr. Karel Paiger, Digestivní endoskopie, Frýdek - Místek

91960001 MUDr. Pavel Marten, Gastroenterologická ambulance, 
Ostrava - Hrabůvka

Centra pro screeningovou kolonoskopii  
- seznam odsouhlasených 
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88723001 MUDr. Pavel Klvaňa, Gastroenterologie - endoskopie, 
Frenštát pod Radhoštěm

88678000 MUDr. František Štefek, Nový Jičín

Olomoucký Procházka 00098892 Fakultní nemocnice Olomouc

27797660 Středomoravská nemocniční a.s., o.z., Nemocnice Přerov

89051000 SPEA Olomouc, a.s.

89903000 Vojenská nemocnice Olomouc

93201000 Šumperská nemocnice, a.s., Šumperk

47973927 Jesenická nemocnice, spol. s.r.o, Jeseník

Zlínský Roubalík 27661989 Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín

82580000 MUDr. Libor Man, Endochirurgie s.r.o, Zlín

80838000 MUDr. Jiří Šercl, Gastroenterologická ambulance, Uherský 
Brod

82002000 Nemocnice Atlas, a.s., Zlín

94583000 MUDr. Gustav Bubela, Gastroenterologická ambulance, 
Vsetín

26822105 Nemocnice Valašské Meziříčí, a.s.

Jižní Morava Šachlová 72931000 Masarykův onkologický ústav, Brno

65269705 Fakultní nemocnice Brno, Interní hepatogastroenterologická 
klinika, Brno - Bohunice

00159816 Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, Gastroenterologické 
oddělení II. Interní kliniky, Brno

75001000 Nemocnice TGM, příspěvková organizace, Hodonín

72048000 Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace, Brno

73003000 Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Ivančice

74001000 Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace, Břeclav

72996330 MUDr. Michaela Valoušková, Privátní GE ambulance, Brno

72996011 MUDr. Aleš Baláš, Gastroenterologická ambulance, Brno

60555530 Vojenská nemocnice Brno

00092584 Nemocnice Znojmo, p.o.

81001000 Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Vyškov

72996462 MUDr. Zdeňka Komárková, gastroenterologie, Brno

RK = regionální koordinátor

VS = výkonný sekretář

Centra pro screeningovou kolonoskopii  
- seznam odsouhlasených



| 12 | ZPRAVODAJ SSG ČR | 

Region Doporučující 
regionální 
koordinátor, 
ev. výkonný 
sekretář 

Pracoviště

Praha jih Beneš Remedis s.r.o, Nestátní zdravotnické zařízení, Praha 4

Clinicum a.s., Praha 9

Mediterra - Sedlčany s.r.o., Sedlčany

Praha západ Pročke MONSE, spol. s r.o., Nestátní zdravotnické zařízení, Praha 1

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Praha 1

MUDr. Anna Rovenská, gastroenterologie, interna, Praha 5

Nemocnice Na Homolce, Praha 5

ISCARE I.V.F a.s., Praha 7

MEDIC Kral s.r.o, Praha 9

Mělnická zdravotní a.s., Nemocnice s poliklinikou, Mělník

Oblastní nemocnice Kladno a.s., Nemocnice SČK, Kladno

Centrum gastroenterologie a hepatologie s.r.o., MUDr. Jan Cíza, Kladno 

Nemocnice Slaný, Slaný

Praha Východ 1 Hnaníček MUDr. Roman Horný, Gastroenterologie, Praha 1

MUDr. Jiří Novotný, Gastroenterologie, endoskopie, Praha 10

Oblastní nemocnice Kolín a.s., Nemocnice SČK, Kolín

Praha Východ 2 Švestka Nemocnice Nymburk, Public Private Hospitals s.r.o, Nymburk

Liberecký Richterová žádné pracoviště v tomto kole nedoporučeno

Ústecký Stehlík Městská nemocnice v Litoměřicích, Litoměřice

MUDr. Ondřej Štěrba, Gastroenterologická a hepatologická ambulance, 
Litoměřice

Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Děčín, o.z., Děčín II

MUDr. Irena Knotová, Soukromá gastroenterologická ambulance, 
Litvínov

Nemocnice Žatec o.p.s, Žatec

Karlovarský Štuksa žádné pracoviště v tomto kole nedoporučeno

Plzeňský Balihar Fakultní nemocnice Plzeň - Bory, Plzeň

Nemocnice Klatovy, Klatovy

Jihočeský Doleček žádné pracoviště v tomto kole nedoporučeno

Královéhradecký Kohoutová MUDr. Milan Široký, Gastroenterologie s.r.o., Hradec Králové

MUDr. Ján Kolesár, Interní a gastroenterologická ambulance, Hradec 
Králové

Hepato-Gastroenterologie HK s.r.o., Hradec Králové

MUDr. Lubomír Kudlej, Interní a gastroenterologická ambulance, Trutnov

Pardubický Hájek žádné pracoviště v tomto kole nedoporučeno

Pracoviště pro screeningovou kolonoskopii - 
seznam odsouhlasených pracovišť v 2. kole (02-2009)
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Vysočina Tomanová MUDr. Eva Humlová, Gastroenterologická ambulance, Jihlava

MUDr. Vratislav Schüller, Gastroenterologická a interní ambulance, 
Havlíčkův Brod

Ostravský Dostalík Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava - Poruba

MUDr. Ivo Románek, Interní a gastroenterologická ambulance, Opava

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Třinec

Nemocnice Český Těšín a.s., Český Těšín

Olomoucký Procházka Dopravní zdravotnictví a.s., provozovna Železniční poliklinika Olomouc, 
Olomouc

MUDr. Martin Botík, Gastroenterolog, Zábřeh

Středomoravská nemocniční a.s., o.z. Nemocnice Šternberk, Šternberk

MUDr. Ivo Pokorný, Gastroenterologické centrum, Přerov

MUDr. Ladislav Michl, Gastroenterologická a interní ambulance, Přerov

Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice Prostějov o.z., Prostějov

Nemocnice Hranice a.s., Hranice

Zlínský Roubalík Kroměřížská nemocnice a.s., Kroměříž

Jihomoravský Šachlová Úrazová nemocnice v Brně, Brno Ponávka

MUDr. Viliam Brada, Privátní gastroenterologická ambulance, Břeclav

MUDr. Ivo Vaněk, Gastroenterologická ambulance, Blansko

Návod k odběru vzorku stolice
Upozornění: Nepijte tekutinu v lahvičce.

1. Otevřete lahvičku.
2.  Krouživým pohybem odeberte vzorek ze tří až šesti míst stolice pomocí tyčinky, ukotvené ve víčku 

lahvičky. Ujistěte se, že na tyčince ulpělo vhodné množství stolice. Dostačující je množství ve veli-
kosti kuličky černého pepře. Nadbytečné množství vzorku může ucpat filtr ve víčku lahvičky. 
Pozor, řidší vzorky stolice nemusí na tyčince ulpět dobře.    

3.  Tyčinku vsuňte zpět do lahvičky a pečlivě uzavřete víčko. Důkladně promíchejte vzorek v lahvičce s 
roztokem. (Roztok, který obsahuje vzorek je stabilní 5 dní při 2 … 25°C, pokud je uchován v temnu).

4. Lahvičku doneste svému lékaři.

ODBĚR VZORKU A PŘÍPRAVA

Pracoviště pro screeningovou kolonoskopii - 
seznam odsouhlasených pracovišť v 2. kole (02-2009)
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QUICK READ FOB

Pracovní postup:
1. Načtěte kartu
2. Dávkovačem odměřte do kyvety 1 ml pufru
3.  Protřepejte odběrovou lahvičku a prvních 5 kapek odkapejte mimo test. Další dvě kapky vzorku 

přidejte do kyvety.
4.  Kyvetu zavřete víčkem s činidlem, promíchejte (ne dnem vzhůru), vložte do otvoru pro měření 

a změřte blank (max. 20 sekund)
5.  Přidejte činidlo stlačením vnitřní hnědé části víčka.
6.  Kyvetu vyndejte a důkladně míchejte obrácením dna vzhůru. Sledujte displej přístroje a čekejte na 

pípnutí.
7.  Vložte kyvetu zpět do otvoru pro měření. Za 2 min. se na displeji objeví výsledek pozitivní nebo 

negativní.

Načtěte kartu.

�
��

��
��
��
��

��
��

�������������

�����������������������

���

Dávkovačem odměřte 
do kyvety 1 ml pufru.

� Protřepejte odběrovou 
lahvičku a prvních 

5 kapek odkapejte mimo test.
Další dvě kapky vzorku přidejte 
do kyvety.

� Kyvetu zavřete víčkem 
s činidlem, promíchejte 

(ne dnem vzhůru), vložte do 
otvoru pro měření a změřte 
blank (max 20 sekund).

�

Přidejte činidlo 
stlačením vnitřní hnědé 

části víčka.

� Kyvetu vyndejte 
a důkladně míchejte 

obracením dna vzhůru. 
Sledujte displej přístroje 
a čekejte na pípnutí.

� Vložte kyvetu zpět do 
otvoru pro měření. Za 

2 min. se na displeji objeví 
výsledek pozitivní nebo 
negativní.

�
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Dnem 1. dubna vstoupí v platnost novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která 
mění jeho paragrafy týkající se regulačních poplatků a doplatků na léčiva a jejich limitů. Zvýhodnění se 
týká zejména dětí do 18 let a seniorů ve věku od 65 let.
Změny je možno stručně shrnout takto:

Děti do 18 let
- ruší se poplatek 30 korun u lékaře, jde-li o děti do dovršení 18. roku věku včetně tohoto dne (pozor: 
poplatky 60 Kč za den pobytu v nemocnici, léčebně apod., 90 Kč za pohotovost a 30 Kč za položku na 
receptu zůstávají!)
- snížení ochranného limitu na 2500 Kč z 5000 Kč u dětí mladších 18 let, 
včetně kalendářního roku, ve kterém dovršily 18. rok věku

Senioři nad 65 let
- snížení ochranného limitu na 2500 Kč z 5000 Kč u pojištěnců starších 65 let, včetně kalendářního roku, 
ve kterém dovršili 65. rok věku
- do limitu se nově započítávají doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní 
lékařské účely obsahující léčivé látky určené k podpůrné nebo doplňkové léčbě předepsané na recept 
pojištěncům starším 65 let (včetně dne, ve kterém dovršili 65. rok věku)

Osvobození od poplatků
Ke skupinám osob již dříve zákonem vyjmenovaným, které neplatí žádné regulační poplatky, se doplňují 
- děti umístěné na základě rozhodnutí soudu v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo 
svěřené do pěstounské péče
- osoby, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby v domovech pro osoby se zdravotním 
postižením, domovech se zvláštním režimem, domovech pro seniory nebo ve zdravotnických zařízeních 
ústavní péče, pokud jim po úhradě za ubytování a stravu zbude méně než 800 Kč nebo pokud nemají 
žádný příjem (potvrzení o této skutečnosti jim vydá příslušný poskytovatel sociálních 
služeb).

Poplatek 30 korun za položku na receptu
Podle zákona se platí nadále, ale doplatek pacienta za položku na receptu bude snížen o zaplacený 
regulační poplatek nebo jeho příslušnou část tak, aby částka za doplatek a regulační poplatek činila 
nejméně 30 Kč. To znamená, že u léků, které jsou plně nebo částečně hrazené ze zdravotního 
pojištění, se vždy hradí regulační poplatek. U částečně hrazených léků se doplatek na lék snižuje o 
zaplacený regulační poplatek. Doplatek a regulační poplatek musí činit vždy nejméně 30 Kč.

Použití vybraných poplatků
Vybrané poplatky musí být použity na provoz a modernizaci zdravotnického zařízení.

Výše ochranných ročních limitů
- limit 5000 Kč - týká se dospělých ve věku od 18 do 65 let
- limit 2500 Kč - týká se jen dětí do 18 let a seniorů nad 65 let

Do limitu se nezapočítává
- poplatek 60 korun za každý den ústavní péče v nemocnici, v léčebně dlouhodobě nemocných, odborných 
léčebných ústavech včetně psychiatrických, dětské odborné léčebně a ozdravovně, lázních nebo za den 
komplexní lázeňské péče
- poplatek 90 korun za návštěvu pohotovosti (lékařské služby první pomoci nebo ústavní pohotovostní 
služby)

ZMĚNY V REGULAČNÍCH POPLATCÍCH OD 1. 4. 2009 
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Do limitu se započítává
- poplatek u lékaře ve výši 30 korun (za návštěvu u lékaře, při které bylo provedeno klinické vyšetření, za 
návštěvní službu poskytnutou praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost, za návštěvu u 
klinického psychologa či klinického logopeda)
- poplatek 30 korun za položku na receptu (za vydání každého ze zdravotního pojištění plně nebo částečně 
hrazeného léčivého přípravku předepsaného na receptu, bez ohledu na počet předepsaných balení)
- doplatek za léčivé přípravky částečně hrazené pojišťovnou, ale pouze ve výši doplatku na nejlevnější 
na trhu dostupný léčivý přípravek s obsahem stejné léčivé látky a se stejnou cestou podání. To neplatí v 
případě, že předepisující lékař na receptu vyznačil, že lék nelze nahradit - pak se doplatek započítává v 
plné výši. Do limitu se nově započítávají doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro 
zvláštní lékařské účely obsahující léčivé látky určené k podpůrné nebo doplňkové léčbě, předepsané na 
recept pojištěncům starším 65 let.

Zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna

NABÍDKA PRÁVNÍHO SERVISU

Na základě opakovaných žádostí členů SSG ČR jsme začali jednat o zabezpečení služeb právníka pro SSG 
ČR. Finanční situace naší organizace neumožňuje hradit tento servis bez navýšení finančních prostředků.
Paušální zvýšení členských příspěvků nepovažujeme za vhodné – patrně ne všichni členové budou mít o 
předplacení právního servisu zájem. 
Proto navrhujeme toto řešení:
• Zájemci uhradí navíc k členskému příspěvku 1.000,-Kč ročně.
• Poté budou mít bez dalších plateb k dispozici:
 • 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

Garantem spolupráce by byl Mgr. Jakub Uher, který se problematice léta věnuje a kterého mnozí znáte 
jako přednášejícího na našich akcích.
Žádáme ty, kteří mají o tuto nabídku zájem, aby kontaktovali sekretariát SSG ČR na e-mailové adrese 
ssgcr@ti.cz.

ZMĚNY V REGULAČNÍCH POPLATCÍCH OD 1. 4. 2009 
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Mgr. Jakub Uher, advokát
U Hranic 3221/16, Praha 10, 100 00

tel: 602 448 907, fax: 267 184 053, email: uher@zdravotnictvi.cz
IČO: 71334009, zapsán v seznamu advokátů u České advokátní komory pod ev. č. 10812

V Praze dne 30. 3. 2009

Orgány činné v trestním řízení (police, státní zastupitelství, soud) nemají, kromě níže uvedených výjimek 
automaticky přístup k informacím spadajícím do povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků. 
Naopak řada ustanovení trestního řádu (ustanovení §8, odst. 4, ustanovení §78, odst. 2, ustanovení 
§99, odst. 2, ustanovení §158, odst. 7) a zákona o policii (ustanovení §18, ustanovení §6 odst. 3) povin-
nost mlčenlivosti jako oprávnění odmítnout součinnost (výslech, vydání věci apod.) výslovně uvádějí. 

Tato mlčenlivost se vztahuje na veškeré informace, které se zdravotnický pracovník dozvěděl v souvis-
losti s výkonem svého povolání (tedy nejde jen o informace o zdravotním stavu, ale i o informace další) 
– viz. ust. §55, odst. 2, písm. d), zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu. 

Zprostit povinné mlčenlivosti může zdravotnického pracovníka v první řadě osoba, které se údaje týkají 
– tedy zpravidla pacient (případně zákonný zástupce či opatrovník). V případě, že se jedná o paci-
enta, který zemřel, lze podle mého názoru s využitím ustanovení §67ba, odst. 3, zákona č. 20/1966 
Sb., akceptovat souhlas osoby blízké, byť zcela jednoznačně tato skutečnost z textu zákona nevyplývá. 
V řadě druhé tak může učinit soudce (viz. níže). 

Výjimky (průlomy do povinné mlčenlivosti ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení:

1.  Obrana v rámci trestního řízení 
Povinností mlčenlivosti není zdravotnický pracovník vázán v rozsahu nezbytném pro obhajobu v trest-
ním řízení (ust. §55, odst. 2, písm. d), zákona č. 20/1966 Sb.). 
2.  Soudní znalci ustanovení soudem, nebo orgány činnými v trestním řízení
Do zdravotnické dokumentace mohou nahlížet soudní znalci v oboru zdravotnictví v rozsahu nezbyt-
ném pro vypracování znaleckého posudku zadaného orgány činnými v trestním řízení nebo soudy (ust. 
§ 67b, odst. 10, písm. d), zákona č. 20/1966 Sb.). Týká se pouze nahlížení do zdravotnické dokumen-
tace). 
3.  Pátrání po konkrétní hledané nebo pohřešované osobě – policie
Policie může pro účely zahájeného pátrání po konkrétní hledané nebo pohřešované osobě žádat od 
zdravotní pojišťovny nebo zdravotnického zařízení poskytnutí informací o době a místě poskytnutí zdra-
votní péče této osobě. Takto získané informace lze použít pouze pro účely zjištění doby a místa pobytu 
osoby (ustanovení §68, zákona č. 273/2008 Sb.). Toto ustanovení je novou výjimkou z povinné mlčenli-
vosti. Vzhledem k limitaci údajů uvedených v zákoně, je policie oprávněna žádat a zdravotnické zařízení 
sdělit pouze údaje o tom, zda pacientovi zdravotnické zařízení poskytlo nějakou zdravotní péči a pokud 
ano, kdy a kde. 

4.  Zjištění totožnosti neznámé mrtvoly – policie 
Policie může za účelem zjištění totožnosti neznámé mrtvoly žádat poskytnutí údajů ze zdravotnické 
dokumentace (ustanovení § 68, odst. 5 zákona č. 273/2008 Sb.). Rovněž se jedná o novou výjimku, 
v praxi zřejmě nepříliš často aplikovatelnou. 

STANOVISKO VE VĚCI POVINNÉ MLČENLIVOSTI 
zdravotnických pracovníků ve vztahu k orgánům činným  
v trestním řízení 
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5.  Taxativně vyjmenované skupiny trestných činů, jejichž neoznámení či nepřekažení je 
trestné
Jedná se o mimořádně závažné trestné činy, kdy je nejen prolomena povinnost mlčenlivosti, ale existuje 
aktivní oznamovací povinnost vůči orgánům činným v trestním řízení. Lékař je tedy povinen tyto trestné 
činy oznámit (resp. u skutkových podstat uvedených v ustanovení §168 – neoznámení - je povinen ozná-
mit, u skutkových podstat uvedených v ustanovení §167 – nepřekažení – je povinen oznámit v případě, 
kdy se dozví, že je připravován, nebo páchán vyjmenovaný trestný čin). 

6.  Lékař je oznamovatelem trestného činu 
Zpravidla půjde o případy totožné s předchozím bodem č. 5 – tedy lékař nejprve oznámí a následně 
poskytuje další součinnost v rámci trestního řízení. 

Ohledně možnosti zproštění ze strany jiné osoby, než je osoba oprávněná (zpravidla paci-
ent, případně zákonný zástupce, opatrovník či osoba blízká u zemřelé osoby) lze konstatovat 
následující:

1.  Registrující orgán ve smyslu zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zaří-
zeních, není oprávněn zprostit nestátní zdravotnické zařízení mlčenlivosti. V minulosti se takovéto názory 
objevovaly – například výkladové stanovisko Nejvyššího státního zástupce apod. – a opíraly se o znění 
ustanovení §55, odst. 2, písm. d), zákona č. 20/1966 Sb, které umožňovalo zprostit zdravotnického pra-
covníka povinné mlčenlivosti nadřízeným orgánem v důležitém státním zájmu. Dle mého názoru (shodný 
názor byl opakovaně publikován v odborné literatuře) nebylo možné ani při uvedeném znění předmět-
ného ustanovení aplikovat, neboť registrující orgán nebyl rozhodně nadřízeným orgánem, ale pouze 
orgánem vydávajícím rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení – shodný názor zaujal ve 
svém rozhodnutí i Ústavní soud – viz. níže. Předmětné oprávnění (podle mne stejně neaplikovatelné) bylo 
ovšem novelou – zákonem č. 111/2007 Sb., účinnost od 15. 5. 2007, vypuštěno. V současné době je tedy 
zcela jednoznačné, že registrující orgán oprávnění zprostit mlčenlivosti nemá. 
2.  Souhlas soudce - ustanovení §8, odst. 5 trestního řádu, které uvádí „Nestanoví-li zvláštní zákon 
podmínky, za nichž lze pro účely trestního řízení sdělovat informace, které jsou podle takového zákona 
utajovány, nebo na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti, lze tyto informace pro trestní řízení vyžado-
vat po předchozím souhlasu soudce“. 
Určité pochybnosti ohledně aplikace tohoto ustanovení se v minulosti opíraly o stanovisko, že jeho apli-
kace je vázána na neexistenci zvláštního zákona, který by stanovoval podmínky, za nichž lze pro účely 
trestního řízení sdělovat informace. Podle některých názorů tato podmínka splněna nebyla, neboť tímto 
zvláštním zákonem je zákon č. 20/1966 Sb., konkrétně ustanovení §55, odst. 2, písm. d). Touto otázkou 
se zabýval Ústavní soud ČR a ve svém nálezu sp. zn. I. ÚS 321/06 ze dne 18. 12. 2006, zaujal odlišné 
stanovisko. Konstatoval, že že úprava v zákoně o péči o zdraví lidu není úpravou, podle které by bylo 
možno zprošťovat mlčenlivosti pro účely trestního řízení (a tedy překážkou vylučující aplikaci § 8 odst. 
5 trestního řádu). Podotýkám, že soud se v rámci tohoto rozhodnutí zabýval i možností zprostit mlčeli-
vosti ze strany registrujícího orgánu (nález Ústavního soudu předcházel novele zákona č. 20/1966 Sb., 
zákonem č. č. 111/2007 Sb.) a odmítl možnost ustanovení zákona č. 20/1966 Sb. vyložit tak, že registru-
jící orgán by mohl zprostit mlčenlivosti. 
Je tedy nesporné, že soudce může pro účely trestního řízení zbavit zdravotnického pracovníka povin-
nosti mlčenlivosti – resp. nahradit souhlas oprávněné osoby. V praxi pak je postupováno tak, že policie 
dokládá spolu se žádostí o součinnost rozhodnutí soudce o udělení souhlasu. 

Mgr. Jakub Uher, advokát

STANOVISKO VE VĚCI POVINNÉ MLČENLIVOSTI 
zdravotnických pracovníků ve vztahu k orgánům činným  

v trestním řízení 
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Příloha stanoviska: Právní předpisy upravující předmětnou problematiku 

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ustanovení § 55, odst. 2, písm. d)
Každý zdravotnický pracovník je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dověděl 
při výkonu svého povolání, s výjimkou případů, kdy skutečnost sděluje se souhlasem ošetřované osoby; 
povinnost oznamovat určité skutečnosti uložená zdravotnickým pracovníkům zvláštním právním předpi-
sem není tím dotčena. Povinností mlčenlivosti není zdravotnický pracovník vázán v rozsahu nezbytném 
pro obhajobu v trestním řízení a pro řízení před soudem nebo jiným orgánem, je-li předmětem řízení 
spor mezi ním, popřípadě jeho zaměstnavatelem a pacientem, nebo jinou osobou uplatňující práva na 
náhradu škody nebo na ochranu osobnosti v souvislosti s poskytováním zdravotní péče. 
 
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ustanovení § 67b, odst. 10, písm. d)
Do zdravotnické dokumentace mohou nahlížet, a to v rozsahu nezbytně nutném pro splnění konkrét-
ního úkolu v rozsahu své kompetence soudní znalci v oboru zdravotnictví v rozsahu nezbytném pro 
vypracování znaleckého posudku zadaného orgány činnými v trestním řízení nebo soudy. 

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ustanovení § 67ba, odst. 3, písm. d)
Právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, příčinách úmrtí a výsledku pitvy, byla-li 
provedena, právo v přítomnosti zdravotnického pracovníka nahlížet do zdravotnické dokumentace nebo 
do jiných zápisů vztahujících se ke zdravotnímu stavu pacienta, na pořízení výpisů, opisů nebo kopií 
těchto dokumentů mají osoby blízké zemřelému pacientu, neurčil-li za svého života jinak, popřípadě 
další osoby určené pacientem podle § 67b odst. 12 písm. d). Jde-li o zemřelého pacienta, který byl oso-
bou s omezenou způsobilostí k právním úkonům v rozsahu neumožňujícím uplatnit právo podle § 67b 
odst. 12, osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům nebo nezletilou osobou, má práva podle 
věty první zákonný zástupce tohoto pacienta, popřípadě osoba určená tímto zákonným zástupcem. 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
Ustanovení § 8
Odst. 1) Státní orgány, právnické a fyzické osoby jsou povinny bez zbytečného odkladu, a nestanoví-li 
zvláštní předpis jinak, i bez úplaty vyhovovat dožádáním orgánů činných v trestním řízení při plnění 
jejich úkolů. Státní orgány jsou dále povinny neprodleně oznamovat státnímu zástupci nebo policejním 
orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin. 
 
Odst. 4) Plnění povinností podle odstavce 1 lze odmítnout s odkazem na povinnost zachovávat tajnost 
utajovaných informací chráněných zvláštním zákonem nebo státem uloženou nebo uznanou povinnost 
mlčenlivosti; to neplatí,
 
a) jestliže osoba, která tyto povinnosti má, by se jinak vystavila nebezpečí trestního stíhání pro neozná-
mení nebo nepřekažení trestného činu, nebo
b) při vyřizování dožádání orgánu činného v trestním řízení o trestném činu, kde dožádaná osoba je 
současně oznamovatelem trestného činu. 
Za státem uznanou povinnost mlčenlivosti se podle tohoto zákona nepovažuje taková povinnost, jejíž 
rozsah není vymezen zákonem, ale vyplývá z právního úkonu učiněného na základě zákona. 
 
Odst. 5) Nestanoví-li zvláštní zákon podmínky, za nichž lze pro účely trestního řízení sdělovat informace, 
které jsou podle takového zákona utajovány, nebo na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti, lze tyto 
informace pro trestní řízení vyžadovat po předchozím souhlasu soudce. Tím není dotčena povinnost 
mlčenlivosti advokáta podle zákona o advokacii. 
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Ustanovení § 78 - Povinnost k vydání věci
Odstavec 1) Kdo má u sebe věc důležitou pro trestní řízení, je povinen ji na vyzvání předložit soudu, stát-
nímu zástupci nebo policejnímu orgánu; je-li ji nutno pro účely trestního řízení zajistit, je povinen věc na 
vyzvání těmto orgánům vydat. Při vyzvání je třeba ho upozornit na to, že nevyhoví-li výzvě, může mu 
být věc odňata, jakož i na jiné následky nevyhovění (§ 66). 
 
Odstavec 2) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na listinu, jejíž obsah se týká okolnosti, o které 
platí zákaz výslechu, ledaže došlo k zproštění povinnosti zachovat věc v tajnosti nebo k zproštění povin-
nosti mlčenlivosti (§ 99). 

Ustanovení § 99 - Zákaz výslechu
 Odst. 1) Svědek nesmí být vyslechnut o okolnostech, týkajících se utajovaných informací chráněných 
zvláštním zákonem, jež je povinen zachovat v tajnosti, ledaže byl této povinnosti příslušným orgánem 
zproštěn; zproštění lze odepřít jen tehdy, jestliže by výpověď způsobila státu vážnou škodu. 
 
Odst. 2 Svědek nesmí být vyslýchán též tehdy, jestliže by svou výpovědí porušil státem uloženou nebo 
uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže byl této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu 
tuto povinnost má, zproštěn. 
 
Odst. 3) Zákaz výslechu podle odstavce 2 se nevztahuje na svědeckou výpověď týkající se trestného 
činu, stran něhož má svědek oznamovací povinnost podle trestního zákona. Rovněž se nevztahuje na 
svědeckou výpověď o utajovaných informacích klasifikovaných ve zvláštním zákoně stupněm utajení
Důvěrné nebo Vyhrazené. 

Ustanovení §158, odst. 7) 
Vysvětlení podle odstavce 3 nesmí být požadováno od toho, kdo by jím porušil státem výslovně ulože-
nou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byl této povinnosti zproštěn příslušným orgánem 
nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má. Osoba podávající vysvětlení, s výjimkou podezřelého, je 
povinna vypovídat pravdu a nic nezamlčet; vysvětlení může odepřít, pokud by jím způsobila nebezpečí 
trestního stíhání sobě nebo osobám uvedeným v § 100 odst. 2; o tom je třeba osobu, od níž je poža-
dováno vysvětlení, předem poučit. Nasvědčují-li zjištěné okolnosti tomu, že osobě podávající vysvětlení 
bude třeba jako svědkovi poskytnout ochranu, je třeba při sepisování úředního záznamu postupovat 
podle § 55 odst. 2. 

Zákon č. 273/2008 Sb., o policii ČR

Ustanovení § 18 - Vyžadování pomoci od osob a orgánů
Policista je v rozsahu potřebném pro splnění konkrétního úkolu policie oprávněn požadovat od orgánů 
a osob uvedených v § 14 věcnou a osobní pomoc, zejména potřebné podklady a informace včetně 
osobních údajů. Tyto orgány a osoby jsou povinny požadovanou pomoc poskytnout; nemusí tak učinit, 
brání-li jim v tom zákonná nebo státem uznaná povinnost mlčenlivosti anebo plnění jiné zákonné povin-
nosti. Fyzická osoba tak nemusí dále učinit, pokud by poskytnutím pomoci vystavila vážnému ohrožení 
sebe nebo osobu blízkou. 
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Ustanovení §6, odst. 3
Podání vysvětlení nesmí být od osoby požadováno, pokud by tím porušila zákonem stanovenou nebo 
státem uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byla této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v 
jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěna. Osoba může vysvětlení odepřít pouze, pokud by jím sobě 

nebo osobě blízké způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za správní delikt. 

Ustanovení § 71, písm. c)
Útvar policie, jehož úkolem je boj s terorismem, může za účelem předcházení a odhalování konkrétních 
hrozeb v oblasti terorismu v nezbytném rozsahu žádat od
zdravotní pojišťovny nebo zdravotnického zařízení poskytnutí informací o době a místě poskytnutí zdra-
votní péče. 

Ustanovení § 68 - Pátrání po osobách a věcech
Odst. 3), písm. b) Policie může pro účely zahájeného pátrání po konkrétní hledané nebo pohřešované 
osobě žádat od zdravotní pojišťovny nebo zdravotnického zařízení poskytnutí informací o době a místě 
poskytnutí zdravotní péče této osobě. 
 
Odst. 4) Informace získané podle odstavců 2 a 3 lze použít pouze pro účely zjištění doby a místa pobytu 
osoby. 
 
Odst. 5) Policie může za účelem zjištění totožnosti neznámé mrtvoly žádat poskytnutí údajů ze zdravot-
nické dokumentace. 

Ustanovení § 168, zákona 140/1961, trestní zákon - Neoznámení trestného činu
 (1) Kdo se hodnověrným způsobem doví, že jiný spáchal trestný čin vlastizrady (§ 91), rozvracení 
republiky (§ 92), teroru (§ 93), teroristického útoku (§ 95), záškodnictví (§ 96), sabotáže (§ 97), vyzvě-
dačství (§ 105 odst. 2, 3 a 4), ohrožení utajované informace (§ 106 a 107), porušování předpisů o naklá-
dání s kontrolovaným zbožím a technologiemi (§ 124a,124b,124c), porušování předpisů o zahraničním 
obchodu s vojenským materiálem (§ 124d, 124e, 124f), padělání a pozměňování peněz (§ 140), porušo-
vání mezinárodních sankcí (§ 171e), neoprávněného nakládání s osobními údaji (§ 178 odst. 3), účasti 
na zločinném spolčení (§ 163a odst. 2 a 3), obecného ohrožení podle § 179, ohrožení bezpečnosti 
vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla podle § 180a, zavlečení vzdušného dopravního 
prostředku do ciziny podle § 180c odst. 2, týrání svěřené osoby (§ 215), vraždy (§ 219), genocidia (§ 
259) nebo používání zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 262), a takový 
trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu nebo místo toho, jde-li o 
vojáka, veliteli nebo náčelníku, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta; stanoví-li tento zákon na 
některý z těchto trestných činů trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším. 
 
 (2) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1, není trestný, nemohl-li oznámení učinit, aniž by sebe nebo 
osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání. Uve-
dení osoby blízké v nebezpečí trestního stíhání však nezbavuje pachatele trestnosti, týká-li se neozná-
mení trestného činu vlastizrady (§ 91), rozvracení republiky (§ 92), teroru (§ 93), teroristického útoku (§ 
95), záškodnictví (§ 96), sabotáže (§ 97), vyzvědačství (§ 105 odst. 2, 3 a 4), ohrožení utajované infor-
mace (§ 106 a 107), účasti na zločinném spolčení podle § 163a odst. 2 a 3 nebo genocidia (§ 259). 
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 (3) Oznamovací povinnosti nemá advokát nebo advokátní koncipient, který se dozví o spáchání 
trestného činu v souvislosti s výkonem advokacie nebo právní praxe. Oznamovací povinnost nemá také 
duchovní registrované církve a náboženské společnosti s oprávněním k výkonu zvláštních práv, dozví-li 
se o spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo v souvislosti s výkonem 
práva obdobného zpovědnímu tajemství. 
Ustanovení § 167, zákona 140/1961, trestní zákon - Nepřekažení trestného činu
 (1) Kdo se hodnověrným způsobem doví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin vlastizrady (§ 
91), rozvracení republiky (§ 92), teroru (§ 93), teroristického útoku (§ 95), záškodnictví (§ 96), sabotáže 
(§ 97), vyzvědačství (§ 105), ohrožení utajované informace podle § 106, válečné zrady (§ 114), poru-
šování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi (§ 124a,124b,124c), porušování 
předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem (§ 124d, 124e, 124f), poškozování finančních
zájmů Evropských společenství podle § 129a odst. 5, padělání a pozměňování peněz (§ 140), účasti na 
zločinném spolčení podle § 163a odst. 2 a 3, organizování a umožnění nedovoleného překročení státní 
hranice podle § 171a odst. 4, násilného překročení státní hranice podle § 171b odst. 2, 3, porušování 
mezinárodních sankcí podle § 171e, neoprávněného nakládání s osobními údaji podle § 178 odst. 3, 
obecného ohrožení podle § 179, ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního 
plavidla podle § 180a, zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny podle § 180c odst. 2, 
nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 a 188, týrání svěřené 
osoby (§ 215), vraždy (§ 219), loupeže (§ 234), braní rukojmí (§ 234a), znásilnění (§ 241), pohlavního 
zneužívání podle § 242, krádeže podle § 247 odst. 5, zpronevěry podle § 248 odst. 4, podvodu podle § 
250 odst. 4, pojistného podvodu podle § 250a odst. 5, úvěrového podvodu podle § 250b odst. 5, podíl-
nictví podle § 251 odst. 3 a 4, legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 252a odst. 4 a 5, genocidia 
(§ 259), používání zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 262), válečné kru-
tosti (§ 263), plenění v prostoru válečných operací (§ 264), neuposlechnutí rozkazu podle § 273 odst. 2 
písm. a), zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti podle § 275 odst. 2 písm. a), porušování 
práv a chráněných zájmů vojáků podle § 279a odst. 3 a § 279b odst. 3, zběhnutí (§ 282) nebo ohrožení 
morálního stavu jednotky podle § 288 odst. 2, a spáchání nebo dokončení takového trestného činu 
nepřekazí, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta; stanoví-li tento zákon na některý z těchto 
trestných činů trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším. 
 
 (2) Kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1, není trestný, nemohl-li trestný čin překazit bez značných 
nesnází nebo aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné 
újmy nebo trestního stíhání. Uvedení osoby blízké v nebezpečí trestního stíhání však nezbavuje pacha-
tele trestnosti, týká-li se nepřekažení trestného činu vlastizrady (§ 91), rozvracení republiky (§ 92), 
teroru (§ 93), teroristického útoku (§ 95), záškodnictví (§ 96), sabotáže (§ 97), vyzvědačství (§ 105), 
ohrožení utajované informace podle § 106, účasti na zločinném spolčení podle § 163a odst. 2 a 3 nebo 
genocidia (§ 259). 
 
 (3) Překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu; 
voják může místo toho učinit oznámení veliteli nebo náčelníku. 
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Vážené kolegyně a kolegové,

vzhledem k množícím se dotazům na problematiku screeningu kolorektálního karcinomu, si Vám dovo-
lujeme připomenout mimo jiné možnost účasti na workshopu č. 1, který je na problematiku screeningu 
nádorů kolorekta zaměřen.
Workshop se uskuteční ve čtvrtek 14.5.2009 od 13-15.00 hod. v rámci Celostátní konference SSG ČR 
a ČGPS ČLS JEP v Hotelu Voroněž I v Brně.

Součástí workshopu bude jednak pohled gastroenterologa a dále praktický návod, jak implementovat 
kolorektální screening a první zkušenosti s ním v gyn. ordinace.

Část z Vás se zúčastnila podobného semináře, který předcházel v pátek v podvečer lednový doškolo-
vací seminář v Průhonicích. Tito mají z ledna i Potvrzení o účasti na doškolování v dané problematice. 
Některé pojišťovny, patrně ne zcela právem, tato potvrzení vyžadují a účast na brněnském workshopu 
je možností, jak jej získat.

Samozřejmě v nabídce prekongresových workshopů je více možností a naleznete je připojené k tomuto 
emailu a na webových stránkách www.ssg.cz, www.cgps.cz a www.g-agency.eu.

Na setkání s Vámi v Brně a dalších akcí, které pro Vás pořádáme se těší 
za výbor SSG ČR 

 
 MUDr. Vladimír Dvořák    MUDr. Aleš Skřivánek
předseda SSG ČR a ČGPS ČLS JEP  tajemník SSG ČR a koordinátor workshopu

UPOZORNĚNÍ
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MUDr.  Vladimír Dvořák – předseda
MUDr.  Jan Nový – místopředseda
MUDr.  Aleš Skřivánek – jednatel

Jméno, příjmení 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 


