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Volby, volby, volby …
Čím déle trvá naše demokracie, tím více vzrůstají problémy voleb do orgánů na všech úrovních. Jak snadné je 
jejich výsledek zdiskreditovat těmi, kteří neuspěli.
Proběhly volby do výboru ČGPS. Gynekologická společnost není ve všech hlediscích společností jednolitou. 
Přirozené je dělení generační, přirozené je dělení členské základny na základě dosažené odbornosti členů 
atd. Je tu však ale také dělení podle převažujícího charakteru činnosti jednotlivých členů. A právě dělení 
na gynekology ambulantní a gynekology u lůžka je opakovaně účelově zdůrazňováno a vráží klín mezi obě 
skupiny.
Po roce 1989, stejně jako do jiných oblastí společenského života, i do medicíny vstoupil duch podnikání 
a svobody. Avšak právě oblast zdravotnictví byla a je dosud pro mnoho spoluobčanů stále neslučitelná s po-
jmem privátní. Přesto zdravý rozum podpořený zkušenostmi z vyspělejších zemí zvítězil a privátní sektor se 
postupně zabydlel v ambulantní složce. Ambulantní lékaři na sebe vzali riziko podnikatelské, o kterém toho 
dosud málo věděli a vstoupili do nového světa. Záhy zjistili, že ke světu obecné medicínské nejistoty (která 
nás tak frustruje) přibrali na svá bedra ještě svět podnikatelské nejistoty.
Vzniklo svobodné medicínské povolání vydané napospas trhu. Ten bohužel v tomto případě patří k nejvíce 
regulovaným vzhledem k čerpání, i když nepřímému, rozpočtových státních prostředků.
Podnikatelský tlak a zájem udržení vlastní existence a prosperity vedl zcela zákonitě v rámci České gynekolo-
gické a porodnické společnosti ČLS JEP ke vzniku sekce lékařů, hájící jejich specifické existenční zájmy.
Tento tlak samozřejmě lékaři v lůžkových zařízeních nepociťovali. Zaměstnanecký poměr přináší existenční 
jistotu a privatizace lůžkových zařízení je v tomto ohledu bez jakéhokoliv efektu na zvýšení osobní angažova-
nosti v nich zaměstnaných lékařů. Stejná situace panuje i ve státních zařízeních.
Samozřejmě se i privátní gynekologové vzhledem k výše uvedenému chtěli podílet paritním zastoupením na 
činnosti ČGPS. Z tohoto pohledu jsou mnohem homogennější skupinou a proto prosadili zvolení svých kan-
didátů i do výboru ČGPS. Ten se do té doby choval, a to v rozporu se světem, jako kdyby činnost ambulantní 
byla zcela okrajová a vůbec nebral v potaz ekonomické souvislosti medicínské praxe. 
Poslední dvě funkční období byly výbory ČGPS s přesně vyrovnaným zastoupením obou skupin gynekologů. 
Podněty týkající se ekonomických souvislostí práce ambulantní i lůžkové praxe na jednání výboru byly řešeny 
a vždy došlo ke konsensu. Nikdy žádná skupina nepřehlasovala druhou a nepotlačila její zájmy.
Přesto nastal problém. Problém se jmenuje nevyrovnanost ekonomického postavení a pracovních podmínek 
gynekologické praxe ambulantní a lůžkové. A to se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
A jak je snadné pro neuspokojené jedince z lůžkové složky, kteří nebyli zvoleni do výboru, ukázat právě na 
výbor ČGPS jako na viníka tohoto stavu a to díky jeho složení.
Přitom jestliže připustíme tezi viny výboru, pak kdo měl dávat podněty a zajišťovat větší pozornost na lůž-
kovou praxi než ona polovina výboru, reprezentující segment lékařů u lůžka? Tzv. nadvláda ambulantních 
gynekologů ve výboru ČGPS jednak neexistuje a už vůbec není příčinou problémů prezentovaných jako 
nerovnováha mezi ambulantní a lůžkovou částí gynekologické společnosti.
Kolegové z lůžkových zařízení mají jiného nepřítele. Nejsou jím soukromí gynekologové, ale vedení nemoc-
nic. To by se mělo zabývat jejich existenčními problémy.
Nevidím proto na paritním zastoupení obou skupin lékařů ve výboru nic špatného, pokud budou i nadále 
výsledky voleb přinášet dosavadní rozdělení.
Vím, že i nový výbor nebude při řešení problémů gynekologů stranit ani jedné ze skupin lékařů. Naopak 
velkou naději vkládám do nově vzniklé sekce gynekologů u lůžka, která bude dávat výboru ČGPS podněty 
a pomůže řešit problémy této části členské základny. 
Volby nebyly ovlivněné, nedemokratické ani zmanipulované. Byly výrazem jednoty názoru určité skupiny 
členské základny na složení jejich výboru. Jestliže se na jedné straně hlásíme k demokratickým principům, na 
straně druhé musíme přijímat jejich důsledky. Nelze stavět vlastní propagační kampaň na osočování druhých, 
negaci a snižování významu jejich práce a zvyšování napětí mezi členy jedné organizace gynekologů. 
Věřím, že si nebudeme brát vzory a přejímat principy z politického života naší země. Snad alespoň v tom 
máme jasno.
Přeji novému výboru ČGPS úspěšné pracovní období.

Jiří Štěpán 

EDITORIAL
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Celostátní konference profesního sdružení a odborné společnosti proběhla letos jako společná již 
poosmé a měla některé společné rysy s těmi předchozími, ale i celou řadu specifik.
Po třech letech jsme se vrátili do Brna, po organizační stránce ze strany BVV i hotelů nebyly prakticky 
žádné problémy, je vidět, že z destinací, které střídáme, je Brno v ČR naprosto nejlépe připraveno po 
stránce kongresové turistiky. Tolik alespoň pohled organizační agentury. Shodně s předchozími ročníky 
byl i velký zájem účastníků, cca 750 lékařů, cca 140 porodních asistentek a sester a téměř 50 vystavují-
cích firem to jen potvrzuje.
Za specifikum považuji poměrně rozjitřenou atmosféru v odborné společnosti, bylo krátce po volbách,
které nedopadly zcela podle přání některých kolegů z velkých pražských klinik. Spíše by bylo možné říci, 
že privátní sektor posílil svoje pozice a suverénní postavení a silný mandát znovuzvoleného předsedy 
ČGPS Vladimíra Dvořáka to jen potvrzuje. Pro vaši představu, dostal v tajných volbách z 13 hlasů 10, 
tedy volili jej i zástupci klinik (1 hlas neplatný, po jednom hlasu dostali 2 šéfové pražských pracovišť). 
V předvečer konference byla oficiálně založena Sekce lékařů u lůžka, domnívám se, že je to legitimní
akce, ale cíle této sekce jsou nenaplnitelné po linii odborné společnosti. Právě z frustrace nad minimál-
ními kompetencemi ČGPS v cenových jednáních apod., vzniklo před 11ti lety SSG ČR jako právnická 
osoba, hájící zájmy privátních gynekologů. Ale oni na to časem přijdou…. Stejně věřím, že kolegové 
z neklinických lůžkových pracovišť pochopí, že jsou na jedné lodi spíše s námi než pražskými klinikami.
Věřím, že většina účastníků, ať již z řad registrovaných lékařů, porodních asistentek nebo firem, byla
spokojena s odbornou i společenskou úrovní konference. S dosud historicky největším zájmem se 
setkaly workshopy před konferencí, plný sál prakticky po celou dobu konference svědčil o dobře zvole-
ných tématech. Rozepisovat se o odborném programu nelze, každý si snad našel, co od něj očekával.
Na valném shromáždění SSG byli přítomní členové seznámeni s aktuálním děním na naší zdravotně poli-
tické scéně, se situací v Dohodovacím řízení o cenách na letošek, systémem bonifikací, apod.
Společenský galavečer v sobotu snad uspokojil všechny svojí oficiální, gastronomickou i hudební částí.
Jelikož píši tento komentář s časovým odstupem, dovolím se s Vámi podělit ještě o jeden zážitek. Byl 
jím, týden po naší konferenci, sjezd SGPS v Bratislavě, kterého jsem se jako přednášející měl možnost 
zúčastnit. Při pochybnostech nad dokonalostí našich akcí jsem byl konfrontován s akcí, jejíž úroveň 
předčí i některé naše víkendové semináře. Za registrační poplatek 140 EUR, tedy cca 3700 Kč byl účast-
níkům poskytnut minim.servis, galavečery sice 2, ale nesrovnatelné s občerstvením na roadshow u nás, 
apod. Léta jsem na podobné akci na Slovensku nebyl, ti zkušenější mě ujišťovali, že to byl ještě nejlepší 
sjezd, který pamatují.
Jsem rád, že jsme úrovní služeb, odborného programu i zázemí společenského pro naše kolegy i farma-
ceutické a přístrojové firmy o mnoho let dál.
Obvykle na tomto místě vyjadřuji pochybnost nad tím, zda je ještě kam dále posunout úroveň našich 
konferencí, ale jako obvykle se o to s organizátory příští konference pokusíme. 
Bude to 4. - 6. 6. 2010 v hotelu Thermal v Karlových Varech.
S přáním pěkných a klidných prázdnin prožitých s Vašimi blízkými se s Vámi těším na shledání v Mílo-
vech a na dalších akcích, které pro Vás pořádáme celostátně i regionálně.

 Aleš Skřivánek

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SSG ČR A ČGPS ČLS JEP
BVV BRNO, 15.–17. 5. 2009
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15. 4. 2009 Praha MZ ČR – jednání Komise MZ ČR pro screening nádorů prsu
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Jednalo se o auditech center pro mamární screening, většina z nich splňovala nastavené podmínky 
a obdržela reakreditaci. Diskutován byl rovněž nový věstník, který se má problematice věnovat. M.j. 
v něm bude zrušena horní věková hranice screeningové mamografie.

28. 4. 2009 Praha Palác Charitas – začátek dohodovacího řízení o úhradách péče pro rok 2010
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Formální zahájení jednání o úhradách pro příští rok. Byli zapsáni koordinátoři jednotlivých skupin posky-
tovatelů. Za poskytovatele ambulantní gynekologické péče bude koordinátorem předseda SSG ČR. 
Vzhledem k problematické ekonomické situaci budou jednání určitě obtížná. Tento rok budeme poprvé 
jednat samostatně, ne jako součást skupiny poskytovatelů ambulantní specializované péče.

28. 4. 2009 Praha ČSK – jednání Koalice soukromých lékařů 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Jednalo se o vládním návrhu balíčku protikrizových opatření pro zdravotnictví a kompenzaci zruše-
ných regulačních poplatků. Postižení nejsou pouze dětští lékaři, ale všichni, kteří se starají o pojištěnce 
mladší 18 let. SSG ČR o kompenzace žádalo, z MZ ČR zatím přišla neuspokojivá odpověď. Koalice vyjá-
dřila nesouhlas se selektivním navýšením platů sester v části lůžkových zařízení z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění. Funkci mluvčího Koalice převzal na půl roku od J. Jelínka (SPL) Z. Jojko (SAS).

19. 5. 2009 Praha VZP – jednání o úhradách péče pro odbornost 603 v roce 2010
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek
Jednání bylo poznamenáno probíhající ekonomickou krizí, v jejím důsledku se příjmy zdravotních pojiš-
ťoven výrazně snížily. Negativní vliv bude mít i zrušení regulačních poplatků pro značnou část popu-
lace. Jejich plošné zrušení by bylo skutečnou katastrofou. Naši zástupci se snažili o udržení současného 
modelu financování se zachováním bonifikací a alespoň minimálním nárůstem úhrady na r.č. Jednalo
se rovněž o případném zavedení agregovaného kódu preventivní prohlídky v našem oboru. Ze statistik 
VZP vyplývá, že se v roce 2008 oproti roku 2007 zvýšil počet preventivních prohlídek o 10 %, mírně 
rovněž narostl počet komplexních vyšetření a UZ vyšetření. Naopak dramaticky poklesl počet kontrol-
ních vyšetření o cca 2/3. Tento pokles byl žádoucí a vzhledem k mechanismu úhrady nevedl k poklesu 
příjmů zdravotních zařízení.

20. 5. 2009 Praha MZ ČR – jednání Komise MZ ČR pro screening nádorů děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Byla prezentována data plátců – zdravotních pojišťoven. z těchto vyplynulo, že v poslední dekádě došlo 
k dramatickému poklesu destrukčních ošetření cervikálních lézí, což je velice příznivý trend. Také poprvé 
zazněla přesná informace o účasti žen ve screeningu, která je zatím v ČR pouze cca 40 % cílové popu-
lace za rok. Proběhly další audity laboratoří, některé budou patrně ze screeningu vyřazeny. Zástupkyně 
VZP předložila seznam gynekologů a lůžkových zařízení, kteří odesílají cytologické preparáty do labo-
ratoří, které nemají oprávnění MZ ČR k účasti na screeningu. Tito budou patrně postupně oslovováni 
VZP s tím, že nepostupují lege artis. Jejich seznam v brzké době zveřejníme na našich www stránkách. 
Seznam akreditovaných laboratoří je patrně nejaktuálnější na www.cervix.cz.

26. 5. 2009 Praha ČSK – jednání Koalice soukromých lékařů 
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará
Jednalo se zejména o změnách na Ministerstvu zdravotnictví ČR a protikrizových opatřeních ve zdravot-
nictví. Připravovalo se setkání s novou ministryní. Přítomní konstatovali, že zrušení regulačních poplatků 
v době krize by bylo nezodpovědným populismem a ohrožením finanční stability zdravotních pojišťoven
i zdravotnických zařízení. Diskutovalo se rovněž o kontrolách SÚKL, které působí často dojmem snahy 

PŘEHLED 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE
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o likvidaci zdravotnických zařízení. Přítomní prezentovali svá stanoviska k nové zdravotní pojišťovně 
Média. Ve vztahu k SSG ČR postupuje jmenovaná ZP standardně, naše organizace ponechá rozhodnutí 
o uzavření smluvního vztahu na svých členech. k neuzavírání smluv vyzývat nebudeme.

2. 6. 2009 Praha – jednání s firmou Orion Diagnostica
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Předseda organizace jednal s představiteli firmy o zapojení gynekologů do screeningu kolorektálního
karcinomu. Vyzval firmu ke spolupráci v edukaci pacientek i lékařů a k pomoci naší odbornosti při startu
účasti na screeningu onemocnění, které má v ČR vysokou incidenci. Jednání budou pokračovat.

3. 6. 2009 Praha – jednání s 1. náměstkem MZ ČR M. Šnajdrem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Jednání o perspektivách spolupráce ministerstva a naší organizace. Tématem byly i vyhlídky screeningo-
vých programů a pomoc MZ ČR při osvětě cílových skupin populace. Jednání bylo ze strany přestavitele 
ministerstva tradičně velice vstřícné a konstruktivní.

9.6.2009 Praha ústředí ČNZP – první jednání Dohodovacího řízení o úhradách péče 
ambulantním gynekologům v roce 2010
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Skřivánek, A. Stará
Historicky první jednání zástupců všech zdravotních pojišťoven a našeho sdružení, které má v nově 
vzniklém segmentu naprostou dominanci. Naši zástupci doporučili pokračovat ve způsobu úhrady, 
který máme v letošním roce, se zachováním bonifikací. Doporučili možnost balíčkových cen např. za
péči o gravidní. Rovněž žádali o navýšení úhrady na RČ a rok (INU 1,06). Zástupci pojišťoven deklaro-
vali, že vzhledem k očekávanému propadu jejich příjmů budou mít patrně správními radami uloženo 
požadovat nulové navýšení úhrad všem segmentům. Představitelé SSG ČR zdůrazňovali význam pri-
mární péče, která by měla neustále posilovat. I přes vstřícnost pojišťoven a dlouhodobě korektní vztahy 
budou vzhledem k současné ekonomické i politické situaci letošní jednání velice složitá.

10.6.2009 Praha – jednání s 1. náměstkem ministryně zdravotnictví ČR M. Šnajdrem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Informativní jednání o perspektivách úhrad zdravotní péče v roce 2010. Náměstek sdělil, že dosavadní 
data svědčí o ještě větším výpadku financí v systému veřejného zdravotního pojištění než se předpoklá-
dalo. MZ ČR chystá další kroky, které by měly zajistit dostatek prostředků k úhradám zdravotní péče. 
Případné zrušení regulačních poplatků by navodilo situaci, která by nutně vedla k ohrožení fungování 
celého systému a samozřejmě i k ohrožení plynulých příjmů zdravotnických zařízení.

PŘEHLED 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE
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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
Apelujeme opakovaně na všechny členy SSG ČR, kteří mají možnost e-mailové komunikace a neobdr-
želi dosud žádná e-mailová upozornění ze sekretariátu SSG ČR, aby si ověřili telefonicky správnost své 
e-mailové adresy, neboť z mnoha adres se nám vracejí důležité e-maily jako nedoručitelné. Ti, kteří to již 
učinili, vědí, že řadu informací dostanou se značným předstihem.

PŘEHLED AKCÍ SSG ČR PRO ROK 2009

Typ seminář či konference Místo akce Datum akce

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

ROADSHOW PODZIM 2009 ve spolupráci se společností Merck Sharp & Dohme IDEA

Seminář Olomouc, hotel Flora 21.10.2009

Seminář Brno, Vinárna U královny Elišky 4.11.2009

Seminář České Budějovice, hotel Malý pivovar 12.11.2009

Seminář Hradec Králové, hotel U královny Elišky 26.11.2009

RUŠENÍ REGULAČNÍCH POPLATKŮ
Nebezpečí, které rušení uvedených poplatků přináší systému veřejného zdravotního pojištění, je zřejmé. 
Méně se hovoří o dopadech na zdravotnická zařízení. Z analýzy současného stavu vyplývá, že kompen-
zace zrušení regulačních poplatků pro osoby mladší 18 let je pro naši odbornost prakticky vyloučena. 
Doporučujeme všem členům, aby si spočítali, jakou ztrátou by pro ně bylo úplné zrušení regulačních 
poplatků. Pokud se ztráta bude jevit jako značná (shodně se stanoviskem výboru SSG ČR), doporu-
čujeme všem, aby v rámci svých možností vyvinuli maximální aktivitu, aby se tento neodůvodněný 
populistický krok nerealizoval. Všichni můžeme nemalou měrou ovlivnit výsledky voleb do Poslanecké 
sněmovny a pokusit se zabránit politickým subjektům, které zrušení poplatků a další nebezpečné kroky 
prosazují, realizovat jejich záměry.

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. 

PRÁVNÍ SERVIS
Máte-li zájem o právní servis, který byl anoncován ve Zpravodaji č. 2/2009 a jehož garantem bude Mgr. 
Jakub Uher, uhraďte na účet SSG ČR číslo 2053887329/0800, variabilní symbol uvádějte rodné 
číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 88, částku ve výši 1.000,- Kč na rok 2009, která 
zahrnuje:
-  zpracování písemných stanovisek, právních rozborů, posouzení smluv,
-  zpracování dotazů, týkajících se právní problematiky,
-  účast právníka na jednáních, je-li potřebné (se zdravotními pojišťovnami, smírčí jednání…),
-   v urgentních případech okamžitá telefonická konzultace – např. při hrozbě zahájení trestního stíhání.
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Případné žádosti o právní pomoc zasílejte písemně prostřednictvím sekretariátu SSG ČR na e-mailovou 
adresu ssgcr@ti.cz nebo korepondenční adresu Orlí 10, 602 00 Brno.

SCREENING THYREOPATIÍ GRAVIDNÍCH
Z tisku jsme se dozvěděli, že VZP hradí v některých regionech vyšetřování funkcí štítné žlázy žen v počátku 
gravidity. Dovolujeme si konstatovat, že ČGPS ČLS JEP vyslovila s projektem zásadní nesouhlas. Důvody: 
Screening v této podobě neprobíhá v současnosti nikde na světě, je mimořádně finančně nákladný, výstupy
z něj prakticky nehodnotitelné. SSG ČR má shodné stanovisko s výborem odborné společnosti.

VOLBY DO ČGPS ČLS JEP
Pro ty z Vás, kteří nenahlásili či nevyužívají možnosti e-mailové korespondence, si dovolujeme uveřejnit 
výsledky voleb do výboru ČGPS ČLS JEP a obsazení nového výboru a revizní komise odborné společ-
nosti. Za všechny kolegy, kterým jste dali důvěru, Vám děkujeme. 
 
Výsledky voleb: 
Vladimír Dvořák (675 hlasů), Alexandra Stará (597), Jan Nový (573), Olga Hlaváčková (563), Jaroslav 
Feyereisl (559), David Cibula (507), Tonko Mardešič (500), Zdeněk Tesař (498), Jiří Štěpán (488), Vít 
Unzeitig (481), Aleš Roztočil (480), Pavel Čepický (478), Aleš Skřivánek (477), Zdeněk Rokyta (468), 
Alois Martan (457), Radovan Pilka (420).
 
Nový výbor ČGPS ČLS JEP:
MUDr. Vladimír Dvořák, Brno - předseda
doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl,CSc., Praha - místopředseda
MUDr. Zdeněk Tesař, Praha - pokladník
as. MUDr. Petr Velebil,CSc., Praha - vědecký sekretář
následují členové (seřazeni abecedně)
prof. MUDr. David Cibula,CSc., Praha
MUDr. PhDr. Pavel Čepický,CSc., Praha
MUDr. Olga Hlaváčková, Písek
doc. MUDr. Tonko Mardešič,CSc., Praha
MUDr. Jan Nový, Plzeň
prof. MUDr. Aleš Roztočil,CSc., Jihlava
MUDr. Aleš Skřivánek, Olomouc
MUDr. Alexandra Stará, Praha
MUDr. Jiří Štěpán,CSc., Hradec Králové
doc. MUDr. Vít Unzeitig,CSc., Brno
Revizní komise ČGPS ČLS JEP:
doc. MUDr. Zdeněk Rokyta,CSc., Plzeň - předseda
prof. MUDr. Alois Martan,DrSc., Praha
doc. MUDr. Radovan Pilka, PhD., Olomouc
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KONTROLY SÚKL – PRÁVA a POVINNOSTI KONTROLUJÍCÍCH a KONTROLOVANÝCH 
OSOB

1.  POVINNOSTI ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ, KTERÉ JE SÚKL OPRÁVNĚN VYŽADOVAT, 
RESP. KONTROLOVAT:

Zacházení s léčivými přípravky:
a)  Zdravotnické zařízení je povinno dodržovat pokyny k zacházení s léčivým přípravkem podle 

souhrnu údajů o přípravku. Pokud není léčivý přípravek distribuován nebo není v oběhu léčivý 
přípravek potřebných terapeutických vlastností, lze použít registrovaný léčivý přípravek i způ-
sobem, který není v souladu se souhrnem údajů o přípravku, je-li však takový způsob 
dostatečně odůvodněn vědeckými poznatky.

b)  Předepisovat nebo používat při poskytování zdravotní péče lze pouze registrované humánní 
léčivé přípravky, léčivé přípravky připravené v lékárně a na dalších pracovištích, kde lze 
připravovat léčivé přípravky a transfuzní přípravky vyrobené v zařízení transfuzní služby. 
 
Při poskytování zdravotní péče jednotlivým pacientům může ošetřující lékař za účelem poskyt-
nutí optimální zdravotní péče předepsat nebo použít i léčivé přípravky neregistrované 
podle zákona o léčivech, pokud není distribuován nebo není v oběhu v České republice léčivý pří-
pravek odpovídajícího složení nebo obdobných terapeutických vlastností, který je registrován, a jde 
o léčivý přípravek již v zahraničí registrovaný a takový způsob je dostatečně odůvodněn vědeckými 
poznatky a nejde o léčivý přípravek obsahující geneticky modifikovaný organismus.

c)  Vybavit pacienta léčivými přípravky při poskytování zdravotní péče lze pouze v případě, 
že zdravotní stav pacienta nezbytně vyžaduje bezodkladné užívání léčivého přípravku a vzhledem 
k místní nebo časové nedostupnosti lékárenské péče není možný včasný výdej léčivého přípravku 
na lékařský předpis. Za účelem vybavení pacienta lze poskytnout pouze léčivý přípravek 
v obalu, jehož celistvost nebyla narušena, nebo v tuhých nebo polotuhých dělených léko-
vých formách; takový léčivý přípravek se poskytne v dobře uzavřeném obalu, na němž se 
uvede název léčivého přípravku včetně síly a způsobu jeho použití a podmínky jeho ucho-
vávání.

d)  Při výskytu nežádoucího účinku léčivého přípravku nebo závady v jakosti léčiva je 
zdravotnické zařízení povinno vyhodnotit jejich závažnost a v případě potřeby pro-
vést veškerá dostupná opatření směřující k zajištění nápravy a k omezení nepří-
znivého působení léčiva na nejnižší možnou míru, včetně jejich případného stažení 
z oběhu; podezření z výskytu závady v jakosti léčiva, neočekávaný nežádoucí úči-
nek a přijatá opatření je zdravotnické zařízení povinno neprodleně oznámit SÚKL. 
 
Zdravotnické zařízení součinnost při ověřování skutečností souvisejících s podezřením ze závaž-
ného nebo neočekávaného nežádoucího účinku a podle potřeby zpřístupnit SÚKL dokumentaci, 
včetně dokumentace obsahující osobní údaje. v případě potřeby ověření jakosti léčivého pří-
pravku je ZZ povinno poskytnout jeho vzorek; tato povinnost se nevztahuje na transfuzní pří-
pravky.

e)  Zdravotnické zařízení nesmí uvádět do oběhu nebo používat při poskytování zdravotní péče 
léčiva s prošlou dobou použitelnosti, se závadou v jakosti, nebo o nichž tak rozhodl SÚKL.

f)  Léčivé přípravky předepisují podle své odbornosti lékaři poskytující zdravotní péči, a to 
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vystavením lékařského předpisu v souladu s vyhláškou č. 54/2008 Sb., o způsobu předepi-
sování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékař-
ských předpisů, který může být, po dohodě s pacientem, v listinné nebo v elektronické podobě.

g)  Zdravotnické zařízení je povinno zajistit likvidaci nepoužitelných léčiv prostřednictvím práv-
nických nebo fyzických osob, které jsou oprávněny k odstraňování odpadů na základě souhlasu udě-
leného orgánem kraje v přenesené působnosti anebo, jde-li o radiofarmaka, Státním úřadem pro 
jadernou bezpečnost.

h)  Léčivé přípravky se uchovávají za podmínek uvedených v souhrnu údajů o přípravku nebo 
podle pokynů výrobce, dodávající lékárny nebo pracoviště nebo zařízení připravujících 
léčivé přípravky. Dále musí být splněny následující podmínky:

- Léčivé přípravky připravené v lékárně se uchovávají pouze v původních obalech. 
- Léčivé přípravky se uchovávají tak, aby byly zachovány údaje, které je identifikují.
- Dodržování teploty stanovené pro uchovávání léčivých přípravků se průběžně kontroluje. 
-  Léčivé přípravky nevyhovující jakosti, po uplynutí doby jejich použitelnosti, uchovávané nebo při-

pravené za jiných než předepsaných podmínek, zjevně poškozené nebo nespotřebované, musí být 
příslušně označeny a uchovávány odděleně od ostatních léčivých přípravků, léčivých látek a pomoc-
ných látek.

-  Omamné látky a psychotropní látky musí být uchovávány v souladu se zákonem č. 167/1998 Sb., 
o návykových látkách (příloha č. 1 a 5).

-  Léčivé látky a pomocné látky zařazené mezi venena musí být uchovávány odděleně, v uzamykatel-
ných skříních.

Podmínky pro uchovávání léčivých přípravků musí být splněny i v případě reklamních vzorků 
léčivých přípravků poskytnutých obchodními zástupci v rámci reklamy zaměřené a odbornou veřej-
nost dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 

i)  Léčivé přípravky lze přímo ve zdravotnickém zařízení upravovat při splnění stanove-
ných podmínek. Za úpravu léčivých přípravků se považuje ředění radiofarmak, injekčně podá-
vaných cytostatik, léčivých přípravků pro genovou terapii, léčivých přípravků určených pro 
parenterální výživu, rozpouštění nebo ředění sirupů, prášku pro přípravu injekčních přípravků 
a přidávání injekčních roztoků do infúzí, pokud jsou prováděny v obalech určených k tomuto účelu 
nebo v případě sterilních léčivých přípravků pomocí zdravotnických prostředků zaručujících sterilitu. 
 
Při úpravě registrovaných léčivých přípravků se postupuje podle souhrnů údajů o jednotli-
vých léčivých přípravcích nebo podle standardních operačních postupů (dokument stanovící 
postup při opakovaných činnostech – uplatní se pouze v případě, pokud se při úpravě nepostupuje 
dle souhrnu údajů o léčivém přípravku), ve standardním operačním postupu musí být přiměřeně 
splněny následující podmínky:

-  vodu na injekci uchovávanou ve vzduchotěsných obalech lze pro přípravu léčivých přípravků použít 
nejdéle po dobu 24 hodin od okamžiku narušení celistvosti obalu; je-li však používána jako voda čiš-
těná a uchovávána při teplotě 2 až 8 st.C, lze ji používat nejdéle po dobu 72 hodin,

-  léčivé přípravky, které se upravují, musí být označeny názvem nebo složením, údaji podle vyhlášky č. 
84/2008 Sb., a to pokud tyto údaje již nejsou uvedeny na obalu upraveného léčivého přípravku. 
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j)  ZZ je povinno vést dokumentaci o činnosti spojené s příjmem, přepravou, úpravou, uchová-
váním léčivých přípravků a používáním léčivých přípravků při poskytování zdravotní péče. 
Pokud je dokumentace vedena v elektronické podobě, údaje se zálohují obnovitelným způsobem.

DOKUMENTACI TVOŘÍ:
 
a) záznamy o
1.  příjmu léčivých přípravků (požadovaný rozsah záznamů - léková forma, množství účinné látky 

obsažené v jednotce hmotnosti, objemu nebo jednotce lékové formy a velikost balení léčivého pří-
pravku, u registrovaných léčivých přípravků včetně kódu přiděleného SÚKL),

2.  používání (Pozn.: dostatečně dokumentováno záznamy ve zdravotnické dokumentaci) a úpravě 
léčivých přípravků při poskytování zdravotní péče,

3.  evidenci léčivých přípravků na pracovišti (požadovaný rozsah záznamů - léková forma, množství 
účinné látky obsažené v jednotce hmotnosti, objemu nebo jednotce lékové formy a velikost balení 
léčivého přípravku, u registrovaných léčivých přípravků včetně kódu přiděleného SÚKL),

4.  kontrole dodržení teploty uchovávání léčivých přípravků, v případě léčivých přípravků vyža-
dujících sníženou teplotu uchovávání se záznamy provádí minimálně jednou denně,

5. reklamacích z důvodu závady v jakosti a o stahování léčiv z oběhu,
 
b)  informace o podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek a jiné skutečnosti závažné 

pro zdraví léčených osob související s použitím léčivého přípravku,
 
c) standardní operační postupy dokumentující v rozsahu odpovídajícím vykonávaným činnostem

1. příjem léčivých přípravků,
2. úpravu léčivých přípravků,
3.  používání léčivých přípravků při poskytování zdravotní péče, včetně vybavování pacienta léčivými 

přípravky,
4. uchovávání léčivých přípravků.
 
Standardní operační postupy jsou opatřeny datem a podpisem osoby, která je na daném pracovišti za 
zacházení s léčivými přípravky odpovědná.

Dokumentace, a to včetně objednávek, se uchovává nejméně po dobu 5 let od data provedení posled-
ního zápisu.

Zacházení se zdravotnickými prostředky:

Pozn.: Termín „zdravotnický prostředek“ je obšírně definován v zákoně č. 123/2000 Sb., o zdravotnic-
kých prostředcích. Dle uvedeného zákona je zdravotnickým prostředkem mimo jiné: Nástroj, přístroj, 
pomůcka, zařízení, materiál nebo jiný předmět anebo výrobek používaný samostatně nebo 
v kombinaci, včetně potřebného programového vybavení, který je výrobcem nebo dovozcem určen 
pro použití u člověka pro účely diagnózy, prevence, monitorování, léčby nebo mírnění nemoci; 
diagnózy, monitorování, léčby, mírnění nebo kompenzace poranění nebo zdravotního posti-
žení; vyšetřování, náhrady anebo modifikace anatomické struktury či fyziologického procesu.
Zdravotnickým prostředkem jsou tedy mimo jiné i přístroje a nástroje používané ve ZZ k diagnostice 
a vyšetřování.
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SÚKL je v oblasti zdravotnických prostředků oprávněn kontrolovat:
 
- provádění preventivních prohlídek, údržby a oprav zdravotnických prostředků, ověřování 
přesnosti měření, technického stavu a dodržování určeného účelu použití těchto prostředků,
-  vedení a uchovávání evidence a dokumentace týkající se zdravotnických prostředků a ná-

vodů k použití těchto prostředků,
-  záznamy o instruktážích zaměstnanců v případech, kdy jejich absolvování stanoví zákon o zdra-

votnických prostředcích, 
- záznamy o periodických prohlídkách zdravotnických prostředků a nežádoucích příhodách,
-  používání zdravotnických prostředků z hlediska plnění požadavků vyplývajících z návodu 

k použití a informací pro uživatele, které se vztahují k bezpečnému používání zdravotnického 
prostředku při poskytování zdravotní péče, dodávané spolu se zdravotnickým prostředkem, návod 
k použití a informace pro uživatele musí být uživateli kdykoli dostupné,

-  plnění povinností vztahujících se k provozu zdravotnických prostředků dle nařízení vlády 
336/2004, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky (Pozn.: s ohle-
dem na obšírnost problematiky je pro účel této informace uveden pouze odkaz na příslušný právní 
předpis, pokud bude ZZ potřebovat ověřit tyto podmínky ve vztahu ke konkrétnímu zdravotnickému 
prostředku, doporučujeme členům ČLK, aby se obrátili na právní oddělení ČLK). 

 
POVINNOSTI ZZ V PRŮBĚHU KONTROLY:
ZZ je povinno vytvořit základní podmínky k provedení kontroly a poskytnout nezbytnou součinnost 
odpovídající oprávněním kontrolních pracovníků a v nezbytném rozsahu odpovídajícím povaze jejich 
činnosti a technickému vybavení ZZ poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kont-
roly.

2. OPRÁVNĚNÍ KONTROLNÍCH PRACOVNÍKŮ SÚKL PŘI PROVÁDĚNÍ KONTROLY:
a)  Provádět kontroly prostor, zařízení a dokumentace související s činnostmi upravenými 

zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a zákonem č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostřed-
cích.

b)  tyto kontroly jsou oprávněni provádět i neohlášeně, jsou však povinni chránit oprávněné 
zájmy a práva ZZ – tj. nesmí dojít neoprávněnému zásahu do činnosti ZZ,

c)  ověřovat totožnost osob, jsou-li kontrolovanými osobami, jejich zástupců, ověřovat opráv-
nění těchto zástupců k zastupování,

d)  odebírat vzorky léčivých přípravků, výchozích surovin, meziproduktů a obalů, a podrobit 
tyto vzorky laboratorním zkouškám; poskytování náhrad za odebrané vzorky se řídí zákonem 
o léčivech; odebírat vzorky zdravotnických prostředků, jejich díly, popřípadě součástky 
v rozsahu nezbytně nutném k provedení kontroly,

e)  v odůvodněných případech, zejména v případě klamavého označení léčivého přípravku, 
nebo jestliže kontrolovaná osoba odmítne poskytnout potřebnou součinnost, provést 
dočasné zajištění léčivého přípravku; s tímto opatřením seznámí inspektor kontrolovanou osobu 
a předá jí úřední záznam o provedeném opatření s uvedením důvodu zajištění, popisu a množství 
zajištěných léčivých přípravků; tento úřední záznam je součástí protokolu o kontrole;

f)  přizvat ke kontrole další osoby, pokud je to zapotřebí k posouzení odborných otázek souvi-
sejících s výkonem kontroly; tyto osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve stejném rozsahu 
jako inspektoři,

g)  vstupovat do objektů, zařízení a provozů, na pozemky a do jiných prostor kontrolovaných 
osob, pokud souvisí s předmětem kontroly; nedotknutelnost obydlí je zaručena, 

h)  požadovat na kontrolovaných osobách, aby ve stanovených lhůtách předložily originální 

DŮLEŽITÉ INFORMACE
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doklady a další písemnosti, záznamy dat na paměťových médiích prostředků výpočetní 
techniky, jejich výpisy a zdrojové kódy programů, vzorky výrobků nebo jiného zboží,

i)  požadovat na kontrolovaných osobách poskytnutí pravdivých a úplných informací o zjišťo-
vaných a souvisejících skutečnostech,

j)  zajišťovat v odůvodněných případech doklady; jejich převzetí musí kontrolované osobě 
písemně potvrdit a ponechat jí kopie převzatých dokladů,

k)  požadovat, aby kontrolované osoby podaly ve stanovené lhůtě písemnou zprávu o odstra-
nění zjištěných nedostatků,

l)  v případech stanovených zákonem o léčivech a zákonem o zdravotnických prostředcích 
ukládat pokuty a v případech stanovených zákonem o státní kontrole ukládat pořádkové 
pokuty,

m)  používat telekomunikační zařízení kontrolovaných osob v případech, kdy je jejich použití 
nezbytné pro zabezpečení kontroly; náklady na jejich použití hradí stát,

n)  ve věci kontroly používání zdravotnických prostředků rozhodnutím kontrolovaným oso-
bám uložit povinnost odstranit zjištěné nedostatky a stanoví lhůtu k jejich odstranění, nebo 
uložit ochranné opatření, kterým je přerušení nebo ukončení používání zdravotnického 
prostředku při poskytování zdravotní péče, jestliže ve spojitosti s ním hrozí bezprostředně 
nebezpečí újmy na zdraví fyzických osob; odvolání podané proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný 
účinek; náklady spojené s jeho plněním hradí osoba, která používá tento prostředek při poskytování 
zdravotní péče,

o)  požadovat provedení odpovídajících zkoušek zdravotnického prostředku, který má kontrolo-
vaná osoba ve své dispozici nebo který byl předán inspektorem v rámci prováděné kontroly.

3. POVINNOSTI KONTROLNÍCH PRACOVNÍKŮ SÚKL PŘI PROVÁDĚNÍ KONTROLY:
a)  zjistit při kontrole skutečný stav věci; kontrolní zjištění jsou kontrolní pracovníci povinni 

prokázat doklady,
b) oznámit kontrolované osobě zahájení kontroly a předložit pověření k provedení kontroly,
c) šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob,
d)  předat neprodleně převzaté doklady kontrolované osobě, pominou-li důvody jejich pře-

vzetí,
e)  zajistit řádnou ochranu odebraných originálních dokladů proti jejich ztrátě, zničení, poško-

zení nebo zneužití,
f)  pořizovat o výsledcích kontroly protokol, který obsahuje zejména popis zjištěných skuteč-

ností s uvedením nedostatků a označení ustanovení právních předpisů, které byly poru-
šeny. v protokole se dále uvádí označení kontrolního orgánu a kontrolních pracovníků na kontrole 
zúčastněných, označení kontrolované osoby, místo a čas provedení kontroly, předmět kontroly, 
kontrolní zjištění, označení dokladů a ostatních materiálů, o které se kontrolní zjištění opírá. Pro-
tokol podepisují kontrolní pracovníci, kteří se kontroly zúčastnili. Povinností kontrolních pracovníků 
je seznámit kontrolované osoby s obsahem protokolu a předat jim stejnopis protokolu. Seznámení 
s protokolem a jeho převzetí potvrzují kontrolované osoby podpisem protokolu. Odmítne-li kont-
rolovaná osoba seznámit se s kontrolním zjištěním nebo toto seznámení potvrdit, vyznačí se tyto 
skutečnosti v protokolu. Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat písemné a zdůvod-
něné námitky, a to ve lhůtě pěti dnů ode dne seznámení s protokolem, nestanoví-li kont-
rolní pracovník lhůtu delší.

g)  zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu kontroly, 
a nezneužít znalosti těchto skutečností.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
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4. Oprávnění zdravotnického zařízení při kontrole SÚKL:
a)  ZZ je oprávněno požadovat předložení pověření k provedení kontroly (v případě pochybností 

je možné kontaktovat právní oddělení ČLK),
b)  požadovat, aby kontrolní pracovníci SÚKL postupovali při kontrole pouze v rámci svých 

výše uvedených kompetencí a plnili své povinnosti, jak jsou uvedeny výše.

5. Oprávnění zdravotnického zařízení ve vztahu k zákonu o regulaci reklamy:
ZZ je oprávněno od obchodních zástupců přijímat reklamní vzorky léčivých přípravků dle 
zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Vzorky humánních léčivých přípravků mohou být poskyt-
nuty v omezeném počtu nejvýše pro jeden kalendářní rok, každý vzorek musí odpovídat nejmenšímu 
balení humánního léčivého přípravku uvedenému na trh a musí být označen nápisem „Neprodejný vzo-
rek“ nebo „Bezplatný vzorek“. Přípravky obsahující omamné a psychotropní látky se nesmí poskytovat. 
Vzorky humánních léčivých přípravků lze poskytovat pouze na písemnou žádost osoby oprávněné je 
předepisovat, která je podepsaná a je na ní datum vystavení.

Co se týče viditelného používání reklamních předmětů poskytnutých obchodními zástupci v sou-
ladu se zákonem o regulaci reklamy (trička, tužky , bloky), lze jejich použití při poskytování zdra-
votní péče považovat z právního hlediska za problematické v případě, kdy se jedná o reklamní 
předměty s viditelnými nápisy názvů léčivých přípravků, jejichž výdej je vázán pouze na 
lékařský předpis, a léčivých přípravků, které obsahují psychotropní a omamné látky, jejichž 
reklama je vůči široké veřejnosti zakázána. Naopak v případě, kdy je na reklamních předmětech 
viditelně prezentováno „pouze“ označení firmy výrobce nebo distributora léčivých přípravků bez uve-
dení konkrétního léčivého přípravku, nelze toto jednání považovat za právně vadné. ZZ je naopak opráv-
něno umožnit prezentaci léčivých přípravků, která splňuje podmínky pro reklamu na humánní léčivé 
přípravky zaměřenou na širokou veřejnost stanovené zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 
(reklamní letáky položené v čekárně ZZ atd.). v případě pochybností, zda lze v konkrétním případě 
umožnit prezentaci humánního léčivého přípravku v prostorách ZZ, doporučujeme členům ČLK kontak-
tovat právní oddělení ČLK. 

Zpracováno na základě: 
- zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech
- zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích
- zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
- vyhlášky č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékár-
nách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky
- zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy

Vypracovalo právní oddělení ČLK

V Praze dne 19.5.2009

Komentář: Převzato od ČLK, z materiálu je dobře patrné, jak velkými kompetencemi SÚKL 
disponuje.

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

V Praze dne 29. 4. 2009

Prohlášení
Koalice soukromých lékařů k navýšení plateb zdravotních pojišťoven nemocnicím

Koalice soukromých lékařů vnímá celkově finančně podhodnocenou práci zdravotnických pracovníků
v ČR, ale zásadně nesouhlasí se způsobem, jakým se tuto situaci chystá řešit Ministerstvo zdravotnictví 
ČR. Navýšení úhrad některým lůžkovým zařízením s účelem zvýšení platů pouze selektované skupině 
zdravotních sester je jednoznačně porušením poměru úhrad mezi lůžkovou a ambulantní sférou. 
Koalice soukromých lékařů žádá ministerstvo zdravotnictví, aby se obrátilo na managementy svých 
nemocnic a vyzvalo je k řešení finanční situace v rámci úhrad poskytovaných zdravotními pojišťovnami
na základě současně platných finančních ujednání.

Za Koalici soukromých lékařů:
MUDr. Jan Jelínek, zástupce Sdružení praktických lékařů ČR - mluvčí Koalice

MUDr. Jiří Pekárek, prezident České stomatologické komory
MUDr. Pavel Neugebauer, předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, 

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR, 
MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR

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

V Praze dne 29. 4. 2009

Tisková zpráva

Vzhledem k celkové hospodářské krizi Koalice soukromých lékařů souhlasí s nutností zahájit protikri-
zová opatření ve zdravotnictví Její zástupci se nebudou vyjadřovat k protikrizovému balíčku Ministerstva 
zdravotnictví ČR, ale důrazně trvají na důsledném a systémovém řešení 
situace ve zdravotnictví a přijetí takových kroků, které by zajistily:
1. respektování platných dohod o úhradách v jednotlivých segmentech poskytovatelů zdravotní péče 
a zachování poměru úhrad mezi lůžkovou a ambulantní sférou,
2. včasné úhrady za poskytnutou zdravotní péči soukromým zdravotnickým zařízením 
od zdravotních pojišťoven,
3. vytvoření podmínek pro pokrytí nárůstu nákladů na zdravotní péči v příštím roce, 
4. plnou kompenzaci zrušených regulačních poplatků.

Za Koalici soukromých lékařů:
MUDr. Jan Jelínek, zástupce Sdružení praktických lékařů ČR - mluvčí Koalice

MUDr. Jiří Pekárek, prezident České stomatologické komory
MUDr. Pavel Neugebauer, předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, 

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR, 
MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR

KORESPONDENCE 
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Reakce senátora M.Janečka na prohlášení a tiskovou zprávu KSL  
(text e-mailové zprávy ze dne 5.5.2009)

Dobrý den a děkuji za informace, já osobně nemám nic proti tomu, aby KSL hájila své zájmy.
Bohužel nejsou dostatečně hájeni lékaři a SZP pracující ve státních zařízeních. Mám však obavu, že 
nastupující provizorní MZ bude se starat pouze o svoje zájmy, jako to činilo poslední roky. Teprve volby 
a pevná vláda koncem tohoto roku a silné MZ může se všemi partnery jednat včetně nemocnic a ZP.
Přeji Vám krásné májové slunečné dny.
S pozdravem

prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc.

Komentář: Je zřejmé, že u politiků levé části politického spektra iniciativy soukromých 
lékařů nyní ani v budoucnosti velkou podporu nenajdou.

Komentář předsedy SPL MUDr. Václava Šmatláka (text e-mailové zprávy z 5.5.2009):
Zmíněné lékaře hájí velmi agilně LOK a ČLK , SZP pak odbory a ASČR. Na rozdíl od p.prof. mám pocit, 
že pokud na MZd lze ještě něčeho dosáhnout, je třeba se o to pokusit ještě před volbami, dokud MZ řídí 
celkem normální náměstci. 

Stanovisko výboru SSG ČR je shodné.

INFORMACE ZDRAVOTNÍHO ŘEDITELE VoZP (text e-mailové zprávy ze dne 9.6.2009)

Dobrý den. 

Ověřil jsem informaci o přepočtu bonifikace pro gynekology. Pobočky VoZP ČR dostanou tento týden
přepočítané úhrady s bonifikací za preventivní prohlídky a registraci pojištěnkyň do konce tohoto týdne
(bylo mi řečeno zítra nebo pozítří), takže budou moci rozeslat doplatky. Obdrží o tom informaci. 

S pozdravem 
MUDr. Libor Tuka

Komentář:  Dr. A. Stará a Dr. V. Dvořák protestovali proti postupu poboček VoZP, kdy bonifi-
kace za registraci nové pacientky přiznávaly pouze v případech, kdy se žena poprvé 
zaregistrovala u lékaře odbornosti 603. Jednání ústředí jmenované pojišťovny lze 
v této souvislosti hodnotit jako vstřícný krok.  

KORESPONDENCE 
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KOMPENZACE ZRUŠENÝCH REGULAČNÍCH POPLATKŮ

 
Vážený pan
MUDr. Vladimír Dvořák
předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR ssgcr@ti.cz

Váš dopis ZN.: ze dne: 17.2.2009

        v Praze dne 9.4. 2009
Č. j.: MZDR 8150/2009

Vážený pane předsedo,

dovolte mi, abychom Vás z pověření paní ministryně seznámili s reakcí Ministerstva zdravotnictví na 
zrušení regulačních poplatků u dětí do 18 let v případě zdravotní péče poskytované ambulantními speci-
alisty včetně ambulantních lékařů odborností 603 a 604 a reagovali tak na Vaši zprávu, kterou jste dne 
17.2.2009 paní ministryni zaslal.
Za podstatné pokládáme, že v případě většiny ambulantních specialistů dojde alespoň 
k částečné kompenzaci výpadku, daného neplacením regulačních poplatků dětmi do 18 let, automa-
ticky. Nejsou, na rozdíl od praktiků, placeni kapitací, ale výkonovým způsobem za každou návštěvu paci-
enta. Zavedení regulačních poplatků vedlo asi k 15% poklesu návštěv. Zdravotní pojišťovna za návštěvu 
ambulantního specialisty zaplatí v průměru zhruba 500 Kč. Očekávané 15% navýšení počtu návštěv po 
zrušení poplatků tak ambulantním specialistům pomůže vynahradit příjem z regulačních poplatků.
V současné době ministerstvo prostřednictvím zástupců státu ve správních radách zdravotních pojiš-
ťoven nicméně navrhuje, aby v rámci stávajících zdravotně pojistných plánů pojišťovny zhodnotily, zda 
mohou lékařům možný výpadek v příjmech vyrovnat bonifikací za dostupnost, kvalitu a efektivitu
péče.
S pozdravem

 MUDr. Vlastislav Kaplan

 ředitel odboru úhrad zdravotní péče MZ ČR

REAKCE NA VYJÁDŘENÍ MZ ČR (text e-mailové zprávy ze dne 4.5.2009)

Vážený pane řediteli,

reaguji na stanovisko MZ ČR ke kompenzaci finančních ztrát, které vzniknou lékařům naší odbornosti
v důsledku zrušení regulačních poplatků pro osoby mladší 18-ti let. Uvádíte že u většiny ambulantních 
specialistů dojde k částečné kompenzaci výpadku navýšením počtu návštěv. U naší odbornosti k této 
kompenzaci nedojde - na rozdíl od ostatních ambulantních specialistů máme ve smluvních dodatcích 
pro rok 2009 zachován limit na rodné číslo a rok, částečné odstropení na rozdíl od zmíněného seg-
mentu nemáme. 
Velice oceníme, když MZ ČR vyvine prostřednictvím zástupců státu ve správních radách ZP snahu o kom-
penzaci uvedených finančních ztrát.

S pozdravem
Vladimír Dvořák 

KORESPONDENCE 
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TEXT DOPISU ODESLANÝ VŠEM ŘEDITELŮM ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN DNE 5.5.2009
 
Vážený pane řediteli,
 dovoluji se na Vás obrátit s prosbou o pomoc při řešení finančních ztrát, které vzniknou ambulant-
ním 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. 
 Věřím, že Vaše ZP nalezne způsob kompenzace výpadku finančních příjmů všem, kterých se to týká,
včetně ambulantních lékařů odborností 603 a 604.
Jsem s pozdravem a děkuji za pochopení a brzkou odpověď.
       MUDr. Vladimír Dvořák

          předseda SSG ČR

KORESPONDENCE 
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Komentář ke všem dopisům ZP: Je zřejmé, že se kompenzace zrušení regulačních poplatků pro selek-
tovanou skupinu populace nedočkáme. Měli bychom si všichni uvědomit, jakou ekonomickou ztrátou 
nejen pro zdravotní pojišťovny, ale i pro poskytovatele včetně naší odbornosti, by bylo plošné zrušení 
regulačních poplatků za vyšetření lékařem.

KORESPONDENCE 
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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 


