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EDITORIAL

Jaro pomalu přechází do léta. Je mé nejoblíbenější období roku a ještě sedím na Piaza di Navone a nasá-
vám atmosféru starobylého italského města. 
    
Právě probíhá Celosvětový menopauzální kongres. Italové ho pojali ve velkém stylu v hotelu Mariot 
Park těsně před letištěm. Vznikl tedy kardinální problém dopravy. Ta je naprosto chaotická na italský 
způsob, takže většina účastníků musí používat taxi. Na konec Opening ceremoniálu byl zařazen nád-
herný hudební zážitek Carmina Burana v podání národního pěveckého sboru, který nezkalilo ani to, že 
sbor secvičoval představení ještě hodinu po oficiálním začátku, takže se netrpěliví účastníci před halou 
málem ušlapali.
     
Na programu celosvětového kongresu je vidět, že menopauze trochu dochází témata a dech. Nic zvlášť 
nového se neděje a největším hitem je SERM  3. generace basedoxifen, jehož vývoj začal již na konci 90. 
let minulého století. Farmaceutické firmy jsou stále méně ochotné věnovat peníze na sponzoring doško-
lování lékařů na celosvětové, natož pak národní či regionální úrovni. Když si vzpomenu na Celosvětovou 
menopauzu v  Berlíně, tak nezbývá jen konstatovat, že dobře už bylo.
   
Je tomu právě rok, co jsme si zvolili pravici, aby vytvořila silnou pravicovou vládu mimo jiné i pro silný 
mandát prosadit zdravotnickou reformu. Reforma je připravena, snadno prohlasovatelná, ale ne tak naše 
vláda. Ministři si stále lajnují hřiště a přetahují se o servis.
Toho  našeho  kolegové u lůžka zaměstnali natolik, že do dnešní doby v zásadních reformách neudělal 
nic. Silná odborářská loby ho donutila nátlakem k akci, a tak podle hesla: „ Nikdo vám nedá víc, než já 
vám slíbím“, ještě víc prohloubil propast mezi úrovní poskytované péče a finančními možnostmi státu. 
Otázku kde na to brát řeší pan ministr po socialisticku – v ambulantní sféře. Zatím se připravuje změna 
hodnot výkonů, aby lépe vyhovovaly současným poměrům. Bude se snižovat cena zejména přístrojového 
vybavení a materiálu. Jinými slovy budou se redukovat tisíce položek ambulantních výkonů a všechny 
ambulantní chirurgické obory půjdou s úhradou dolů. Kam se uspořené miliardy podějí? Budou se jimi 
dotovat platy lékařů u lůžka?
Tak pan ministr ještě víc prohloubí Rathem uměle vytvořenou propast mezi ambulantní a lůžkovou péčí. 
Dvojím přístupem k jedné péči o pacienta, prosazováním spoluúčasti pacienta jen v nemocničních za-
řízeních cíleně likviduje levnou ambulantní péči o většinu méně náročných problémů a přesunuje ji do 
drahé ústavní péče.
   
Problematice privátních ordinací pan ministr nerozumí vůbec, což se projevuje při jednáních s ním. 
(Např. se upřímně divil, že privátním lékařům stát neproplácí dovolenou.) Chce se mi pouze zvolat! 
„Bůh ochraňuj zdraví naše i našich pacientů, ať nepotřebujeme lékařskou péči, kterou nám chystá pan 
ministr.“
Mimochodem – bude se rušit 5728 nemocničních lůžek. Úspora – 0 korun. Některá totiž nikdy ani ne-
existovala.
  
 Přesto nepodléhejme blbé náladě a snažme se v nadcházejícím létě načerpat co nejvíce sil na další péči 
o pacienty a vzdorování byrokratické moci.

Přeji Vám kolegové hezkou i  když neplacenou dovolenou.

V Římě dne 12.6.2011   

 
 MUDr. Olga Hlaváčková 



zpravodaj SSG Čr   3

Celostátní konference SSG ČR a ČGPS ČLS JEP, 
Kongresové centrum Aldis, 

hradec králové  3.–5. 6. 2011

Celostátní konference profesního sdružení a odborné společnosti proběhla letos jako společná již podesáté 
a měla některé společné rysy s těmi předchozími, ale i celou řadu specifik. 
Po třech letech jsme se do Hradce vrátili. v Hradci přibyly některé nové resp. renovované ubytovací 
kapacity, kongresové centrum by si nějakou podstatnější investici zejména do klimatizace zasloužilo, vše 
ale personál centra z mého pohledu coby organizátora zvládl.

Výběr témat snad uspokojil všechny, kteří do Hradce vyrazili nejen za  společenskou stránkou akce, ale 
především za odbornými poznatky. Samotný rámec konference se zamlouval  i výboru ČGPS před časem 
natolik, že bylo rozhodnuto o tom, že kontroverze v gynekologii a porodnictví budou náplní dvou ročníků 
celostátních konferencí. Druhé kolo bude v druhé polovině května příštího roku v Brně.

Přítomno na konferenci bylo něco málo přes 700 lékařů a více jak sto porodních asistentek. Bohužel 
ubývá velkých sponzorů ať již jejich fůzemi nebo, což je horší, odchodem z našeho trhu nebo zastavením 
podpory gynekologického portfolia, některé firmy cílí svoji podporu více na nemocniční lékaře a na 
celostátní konferenci, která by měla být stěžejní akcí pro ambulantní i gynekology z lůžkových zařízení, 
šetří.  Bude zajímavé porovnat jejich podporu této konferenci a například akcím Sdružení nemocničních 
gynekologů a truc-ultrazvuku v říjnu, obě akce v Praze.

Ale zpět k odborné konferenci. Věřím, a zpětné reakce od lékařů i firem mi to potvrzují, že většina 
účastníků byla spokojena s odbornou i společenskou úrovní konference. s velkým zájmem se setkaly 
workshopy před konferencí i v jejím průběhu, plný sál prakticky po celou dobu konference svědčil o dobře 
zvolených tématech. Rozepisovat se o odborném programu nelze, každý si snad našel, co od něj očekával.

Nutno však z mého pohledu jako přednášejícího a zároveň moderátora některých bloků, celá řada věcí 
se spíše otevřela a diskuze spíše ukázala, kterým směrem by jednotlivé sekce měly pracovat, co většinu 
účastníků zajímá a co považují za skutečnou kontroverzi – namátkou některé metody as. reprodukce, 
screeningové programy v těhotenství ad.
Na valném shromáždění SSG byli přítomní členové seznámeni s aktuálním děním na naší zdravotně 
politické scéně.

Společenský večer v sobotu snad uspokojil všechny svojí oficiální, gastronomickou i hudební částí. 
Obvykle na tomto místě vyjadřuji pochybnost nad tím, zda je ještě kam dále posunou úroveň našich 
konferencí, ale jako obvykle se o to s organizátory příští konference pokusíme. 

Bude to 18.–20. 5. 2012 na Výstavišti v Brně. 

Tématem, budou opět kontroverze v gynekologii a porodnictví, jejich druhá část.

Přeji Vám pěkné a klidné prázdniny prožité s Vašimi blízkými a s Vámi se těším na setkání v Mílovech 
16.–18. 9., o tři týdny později ve Voroněži v Brně na konferenci Sekce ultrazvukové diagnostiky a na 
dalších akcích, které pro Vás pořádáme celostátně i regionálně.

Aleš Skřivánek
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PŘEHLED 
nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje

19. 4. 2011 Praha OZP – jednání se zdravotní ředitelkou ZP 207 o perspektivě úhrad 
odbornosti 603
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Zástupkyně OZP konstatovala tristní situace ve financích veřejného zdravotního pojištění s evidentním 
hrozícím deficitem již letos. v této souvislosti se jeví příslib MZ ČR navýšení úhrad lůžkovým zařízením 
jako obtížně pochopitelný a zdůvodnitelný krok. Nárůst úhrad ambulancím dle sdělení zástupkyně OZP 
nelze patrně v roce 2012 očekávat. OZP by patrně podpořila snahu SSG ČR o zjednodušení formy úhrad 
cestou agregovaných plateb. Oba subjekty jsou rovněž připraveny jednat o tom, že by finanční prostředky 
na vyžádanou péči mohly v budoucnu směřovat do našich zařízení a my bychom poté cíleně platili 
komplement.

27. 4. 2011 Praha – jednání KSL
Za SSG ČR přítomna A. Stará
Koalice se dohodla na Prohlášení KSL  k současné situaci ve zdravotnictví. Toto je adresované vládě ČR 
a ministru zdravotnictví. Prohlášení bude  předáno náměstkovi ministra zdravotnictví  29.4. a bude 1.5. 
zasláno mediím. Současné návrhy zákonů, které MZ ČR chystá,  ohrožují výrazně ambulantní sféru a nejsou 
v souladu s předvolebními sliby jednotlivých stran, ale ani s trendy EU. Zdá se, že ministr zdravotnictví 
problémy ambulantních zdravotnických zařízení zcela ignoruje.

Prohlášení zveřejňujeme.

29. 4. 2011 Praha MZ ČR – jednání zástupců Koalice soukromých lékařů s náměstkem 
ministra zdravotnictví Ing. Petrem Noskem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Koalice se snažila náměstkovi Noskovi prezentovat hlavní problémy, které v současnosti vidíme ve vývoji 
českého zdravotnictví a v komunikaci se současným ministrem. Ministr již podepsal se zástupci lékařských 
odborů a zástupců nelékařských profesí memorandum, ve kterém deklaruje snahu o navýšení příjmů jejich 
členů. Návrh obdobného memoranda zaslala KSL, ministr ani neodpověděl. Probíhají práce na zásadní 
úpravě Seznamu výkonů- má se výrazně snížit kalkulovaná cena přístrojů a materiálu. Zástupci Koalice 
nemají možnost úpravy připomínkovat. Náměstek Nosek sdělil, že budeme mít možnost komentovat až 
hotový materiál. Nebezpečí těchto změn není nutné dále komentovat… Ministerstvo neuvažuje o zvyšování 
spoluúčasti pacientů v ambulantní sféře ani o navýšení úhrady ambulancím oproti předchozím létům. 
Ambulantní lékaře tedy čeká i do budoucna nominální stagnace a reálně pokles příjmů. Lůžkovým 
zařízením naopak platby pacientů mají výrazně pomoci jak navýšením platby za pobyt na lůžku, tak 
při zavádění nadstandardu (je příznačné, že se z médií dočítáme o zavádění placených služeb téměř jen 
u výkonů za hospitalizace). i když je náměstek v problematice velmi dobře orientován, zdá se, že MZ ČR 
pod vedením současného ministra má ambulantní sféru za oblast, která si nezaslouží podporu a hlubší 
zájem. Náměstek dokonce sdělil, že na MZ ČR uvažují o tom, že by se poskytovatelé s pojišťovnami nemohli 
domluvit na jiném úhradovém dodatku, než jaký stanoví vyhláška MZ ČR. To by znamenalo pro celou 
primární péči drastický pokles příjmů.
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PŘEHLED 
nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje

17. 5. 2011 Ostrava – ústředí ZP 213 Jednání o perspektivě úhrad odbornosti 603
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek
Předseda SSG ČR písemně upozornil ředitele RBP na fakt, že úhradový dodatek této pojišťovny je letos 
výrazně méně výhodný, než dodatky ostatních ZP. Zástupci SSG ČR diskutovali na toto téma s generálním 
ředitelem a hlavní revizní lékařkou ZP 213. Navrhli, aby RBP přistoupila na úhradu preventivních 
prohlídek a péče o gravidní formou balíčků a začala bonifikovat ZZ za dostupnost péče, možnost objednání 
apod. Zástupci ZP 213 deklarovali ochotu o dané problematice jednat a některé z návrhů zakomponovat do 
úhradových dodatků pro rok 2012.

24. 5. 2011 Praha – Praha ČSK – jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák,  A.Stará
Velké části jednání se zúčastnil prezident ČLK Kubek. Koalice vydala koncem dubna prohlášení, v němž 
upozornila na současnou situaci ve zdravotnictví, ohrožení ambulantní sféry včetně primární péče 
a špatnou práci současného ministra zdravotnictví. Poté vzniklo prohlášení pod názvem Sebeobrana 
lékařů, které sestavila ČLK a některá sdružení poskytovatelů úzce s ČLK spolupracující. Zajímavým 
faktem je, že se připojilo i SAS (toto sdružení v minulosti podpořilo i hnutí D-O). i v tomto textu je 
poukazováno na nebezpečí, které některé změny navrhované ministerstvem zdravotnictví mohou přinést 
pacientům i lékařům. Na kritice některých Hegerových záměrů se KSL s ČLK zcela shodne, namátkou: 
generická preskripce, možnost zdravotních pojišťoven zřizovat zdravotnické zařízení … Oba subjekty také 
nesouhlasí s projektem IZIP. Jednalo se o možnosti společného prohlášení obou organizací. Předsedové SPL 
a SSG  konstatovali, že s ČLK nemají z minulosti dobrou zkušenost, připomenuli jasnou podporu komory 
odborářské akci D-O, která směřovala ke zlepšení finanční situace jen jednoho segmentu lékařů. Nicméně 
deklarovali, že jsou ochotni uzavřít minulost a spojit síly při pokusu zabránit snahám MZ ČR o další 
zhoršení současné situace. Po odchodu prezidenta ČLK KSL sestavila dopis ministrovi, kde jej upozorňuje 
na jeho laxní přístup k ambulantní sféře a nerespektování platné legislativy (uveřejňujeme).

6. 6. 2011 Praha MZ ČR – jednání zástupců Koalice ambulantních lékařů s ministrem 
zdravotnictví doc. MUDr. Leošem  Hegerem, CSc.
Za SSG ČR přítomen J. Nový
Proběhlo jednání zástupců Koalice ambulantních lékařů s ministrem zdravotnictví, za Koalici se 
zúčastnili statutární zástupci členských organizací – dr. Šmatlák, dr. Kinšt,  dr. Chrz, dr. Neugebauer, 
dr. Jojko, dr. Nový, ministr doc. Heger měl s sebou náměstka ing. Noska a 2 další poradce. Mluvčí Koalice 
dr. Šmatlák shrnul negativní komunikační  zkušenosti s ministrem, který neodpověděl na několik dopisů 
a od akce DO, kdy jednání proběhlo a Koalice ministra podpořila, nebylo realizováno žádné další setkání. 
Ambulantní lékaři se cítí ohrožení, nemají dostatek informací, často se závažné věci dovídají z médií. 
Ministr byl požádán o společný podpis deklarace o spolupráci s Koalicí, tento požadavek neakceptuje. 
Jeho názor je, že v nemocnicích mají lékaři horší pracovní podmínky, pracují více než v ambulancích 
a přesto mají nižší platy, práce v nemocnici je méně atraktivní. Síť ambulantních zařízení, především 
specialistů ve velkých městech, je přebujelá. Přidání nemocničním lékařům po akci DO neznamená, že 
nyní budou na řadě segmenty ambulantní. Ty dostávaly přidáno předtím, proto žádné navyšování plateb 
nebude. Dosud ministerstvo pracovalo trochu chaoticky, nyní chce pracovat systematicky. Prvním krokem 
je novela Zákona č. 48, kterou vláda schválila a předala do PS parlamentu, budou následovat další  kroky. 
Na řadě potřebných záležitostí není shoda ve vládní koalici. Ministr Heger uvedl několik informací 
o nejvíce diskutovaných tématech. Nový Seznam výkonů připravuje pracovní skupina a následující den 
by jeho podoba měla být představena odborným společnostem, na žádost Koalice přislíbil pan ministr, 
že k diskusi budou přizvána i sdružení poskytovatelů, během 2 měsíců by  chtěl mít text  dopracovaný, 
aby mohl sazebník platit od 1. 1. 2012.  Bude snížena cena přístrojů a navýšena práce lékaře, výsledkem 
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PŘEHLED 
nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje

bude úspora peněz, tzn. snížení úhrad za výkony. Nebude realizována generická preskripce, ale budou  
pořádány aukce léků místo uvažované generické preskripce, vítězný lék bude mít plnou úhradu, ostatní 
budou mít úhradu pojišťoven ve výši 75% úhrady léků vítězného, zbytek bude doplatkem, nebude zaveden 
poplatek 200,- Kč při návštěvě ambulantního specialisty bez doporučení praktického lékaře, amalgámové 
plomby budou i nadále hrazeny ze zdravotního pojištění. MZ dalo doporučení zdravotním pojišťovnám, 
aby nenasmlouvávaly nové kapacity, myslelo tím nová ZZ.  ZP se ale chopily tohoto doporučení naprosto 
skandálním způsobem a odmítají nasmlouvávat nové výkony, přestože jsou v doporučeních odborných 
společností, např. péče o diabetiky v ordinacích PL. Dále byly diskutovány některé problémy jednotlivých 
skupin poskytovatelů – plomby, systém nákupu vakcín a jejich pozdní úhrada u PLDD, rozšiřování výkonů 
mimo kapitaci u PL, stagnace úhrady u ambulantních specialistů. Pokud jde o náš obor, stanoviskem 
ministerstva je, že ani sterilizace ani interrupce nejsou tabuizovány, ale bude možné diskutovat omezení 
nesmyslných zdravotních indikací k interrupci a zařazení sterilizace mezi běžné antikoncepční metody 
jako v západních zemích a její úhrada mimo veřejné zdravotní pojištění. Dojem z jednání je, že ambulantní 
segmenty budou sloužit k získání části finančních prostředků pro navýšení plateb do nemocnic, nástrojem 
by měl být nový Sazebník výkonů a úhradové vyhlášky. Rozhodně se nedají čekat růžové zítřky.    

8. 6. 2011 Praha MZ ČR – představení ukončení projektu ke „Kultivaci Seznamu 
zdravotních výkonů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Principem projektu bylo, že tým odborníků zanalyzoval všechny výkony v Sazebníku (tisíce položek). 
Vybral ty, kde je součástí kalkulace ceny výkonu cena léku (menšina výkonů) a přístroje nebo materiálu 
(cca 90 % výkonů). Kalkulované ceny srovnali se současnými a ty byly zakompomonovány do ceny výkonů. 
Odstranily se tím sice neodůvodněné rozdíly v kalkulaci materiálu a přístrojů mezi různými odbornostmi, 
ale zároveň by při této prosté kalkulaci došlo k výraznému poklesu úhrady výkonů patrně většině 
odbornostem včetně gynekologie a porodnictví. Na jednání byli pozváni zástupci odborných společností 
a komor, poskytovatelé (za tohoto MZ ČR již tradičně) nikoliv. Náš zástupce jako jediný z přítomných 
postup kritizoval s tím, že se vyjmula jen část položek ceny výkonu. Nijak se nezohlednil nárůst cen 
režie, energií, servisu přístrojů, o zisku ani nemluvě (tato položka v kalkulaci nikdy nebyla). Výbor SSG 
ČR považuje rizika, plynoucí z „kultivace“ Seznamu výkonů za jedna z nejvážnějších, která kdy naší 
odbornosti hrozila.
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DŮLEŽITÉ INFORMACE

Přehled akcí SSG ČR PRo Rok 2011

XLIV. doškolovací seminář Milovy, Hotel Devět Skal 16.–18. 9. 2011

32. celostátní konference SEKCE 
ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY 
ČGPS ČLS JEP

Brno, OREA Hotel Voroněž I 8.–9. 10. 2011

5. konference Sekce kolposkopie 
a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP 
a SSG ČR

Praha, Hotel Pyramida 9.–11. 12. 2011

Konference UZ Sekce – e-mail SSG 14. 6. 12,08

Konference Sekce UZ diagnostiky má podporu ČGPS ČLS JEP i SSG ČR. Soukromá akce, kterou organizuje 
doc. Calda v prakticky stejném termínu, podporována odbornou společností ani profesním sdružením není. 
z tohoto důvodu doporučujeme členům SSG ČR preferovat brněnskou konferenci, jejíž program by měl plně 
vyhovovat těm, kteří se UZ diagnostikou zabývají.

e-MaIlY
Dovolujeme si opakovaně upozornit, že informujeme členskou základnu o aktuálních problémech (úhradové 
dodatky, regulace …) prostřednictvím e-mailových zpráv. Pokud někdo tyto informace nedostává, znamená to, 
že nesdělil sekretariátu SSG ČR svoji e-mailovou adresu, případně její změnu.

ČleNSkÝ PŔíSPĚVek
Tento výtisk Zpravodaje je zasílán jen těm členům SSG ČR, kteří zaplatili členský příspěvek pro rok 2011.

PRÁVNí SeRVIS
Máte-li zájem o právní servis, jehož garantem je Mgr. Jakub Uher, uhraďte na účet SSG ČR číslo 
2053887329/0800, variabilní symbol uvádějte rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 88, částku 
ve výši 1.000,- Kč na rok 2011, která zahrnuje:
- zpracování písemných stanovisek, právních rozborů, posouzení smluv,
- zpracování dotazů, týkajících se právní problematiky,
- účast právníka na jednáních, je-li potřebné (se zdravotními pojišťovnami, smírčí jednání …),
- v urgentních případech okamžitá telefonická konzultace – např. při hrozbě zahájení trestního stíhání.
Případné žádosti o právní pomoc zasílejte písemně prostřednictvím sekretariátu SSG ČR na e-mailovou adre-
su ssgcr@ti.cz nebo korespondenční adresu Orlí 10, 602 00  Brno. 

Dovolujeme si upozornit, že právní servis, garantovaný Mgr. Jakubem Uhrem, bude poskytován v případě, 
že se bude jednat o problematiku, která nastala po zaplacení stanoveného poplatku. Nepovažujeme za příliš 
kolegiální, když platbu za právní servis zasílají zájemci o právní servis až v momentě akutních problémů se 
zdravotní pojišťovnou či jiným subjektem.
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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. 2011

Prohlášení Koalice soukromých lékařů k současné situaci ve zdravotnictví

 
Koalice soukromých lékařů (dále také jen KSL)
-  se znepokojením sleduje situaci v českém zdravotnictví  i návrhy, kterými plánuje vláda ČR a Ministerstvo 
zdravotnictví (dále také jen MZ) tuto situaci  řešit,

-  nechápe, že ani vláda ČR ani ministr zdravotnictví nijak nereagovali na nabídku KSL uzavřít s nimi Memo-
randum o stabilizaci situace soukromých zdravotnických zařízení a zdravotnictví jako celku,

- upozorňuje na reálnou hrozbu zhoršení současné dostupnosti a kvality ambulantní zdravotní péče.

Registrujeme, že vláda ČR  připustila nesystémové jednostranné zvýšení úhrady péče lůžkovým zařízením 
(kam již dnes směřuje v rámci EU abnormálně vysoké procento peněz od ZP) z veřejných prostředků doda-
tečnou změnou úhradové vyhlášky pro rok 2011, čímž vytvořila jen pro letošní rok ničím nekrytý dluh 4,5 
mld. Kč, že plánuje navýšení DPH, což by pro zdravotnický systém znamenalo další zvýšení nákladů o 4 mld. 
Kč, tj zatížila nebo plánuje zatížit zdravotnictví celkem o cca 4% nákladů bez toho, že by toto jakkoli kryla 
přiměřeným navýšením příjmů. Tímto krokem nejen pro letošní rok významně ohrožuje finanční stabilitu 
systému veřejného zdravotního pojištění s extrémně negativním dopadem i na  ambulantní sféru (zde úhrady 
reálně spíše klesají) a pacienty. 

KSL upozorňuje, že 
-  výpadek příjmů, který by vznikl realizací návrhu na odvádění regulačních poplatků zdravotním pojišťov-
nám, by mnohá ambulantní zařízení existenčně ohrožoval,

-  zcela postrádá reálnou podporu ambulantní péče a posilování úlohy primární péče, 
jež bylo deklarováno současnou vládou na počátku jejího funkčního období,
-  materiál, který ministerstvo předkládá jako reformu, obsahuje spíše obecné proklamace nebo návrhy opat-
ření, většina z nich však nepřináší žádné zásadní pozitivní změny, část z nich by systém spíše poškodila,

-  přístup vlády ČR k deklarované restrukturalizaci  lůžkového fondu budí podezření, že jde spíše jen o zbožné 
přání, než o reálný jasnými kroky podložený plán,

-  návrhy zákonů, které jsou současným ministerstvem předkládány a t.č. jsou již v tzv. vnějším připomínko-
vém řízení, jsou jen kompiláty materiálů, které nám byly zasílány k připomínkování předchůdci současného 
ministra zdravotnictví, přičemž dnes jde, bohužel, většinou o starší verze ještě před zakomponováním na-
šich dříve uznaných připomínek. Tím se ve změnách  legislativy vracíme o léta zpět,

-  koncepce generické preskripce by nepřinesla žádné úspory finančních prostředků, jen by mohla vážně 
ohrozit zdraví i životy  pacientů.



zpravodaj SSG Čr   9

KORESPONDENCE

Z výše uvedených důvodů vyzýváme vládu ČR i ministra zdravotnictví, aby přestali ignorovat a bagatelizovat 
problematiku ambulantní sféry a začali spolupracovat se zástupci ambulantních lékařů na zlepšení současné  
situace ve prospěch pacientů i zdravotnictví jako celku.
Apelujeme na současnou vládní koalici, aby konečně začala vážně pracovat na zásadní reformně českého 
zdravotnictví, která zohlední roli ambulantní sféry včetně v EU obvyklého posílení role pacienta, což bude 
mít  pozitivní finanční dopady na systém bez snížení dostupnosti či kvality péče.
     
KSL se hlásí ke spolupráci na tvorbě pozitivních změn, dopředu však deklaruje, že proti návrhům, které by 
mohly systém českého zdravotnictví ohrozit , bude bojovat nejen tímto prohlášením.
    

Za Koalici soukromých lékařů: 

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

Vážený pan
doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
ministr zdravotnictví ČR
Palackého nám. 4
128 01  Praha 2

V Praze dne 30.3.2011

Vážený pane ministře, 

jako mluvčí Kolice soukromých lékařů ( KSL), která zastupuje převážnou většinu ambulantních zdravot-
nických zařízení ČR, jsem byl pověřen se na Vás obrátit se žádostí o schůzku. Na ní bychom s Vámi chtěli 
projednat možnosti konstruktivní spolupráce mezi zástupci  KSL a ministerstvem zdravotnictví. 

Jsme přesvědčeni, že i ambulantní segment si podobně jako segment lůžkových zdravotnických zařízení 
(LZZ) a segment zdravotních sester zaslouží deklaratorní přijetí garance spravedlivého ohodnocení zdravotní 
péče poskytované ambulantními zdravotnickými zařízeními, stejně tak jako garance svého dalšího rozvoje 
v rámci moderního zdravotního systému.

Dovolujeme si Vám předložit návrh společného memoranda, ve kterém jsou pojmenovány hlavní východiska, 
prostředky a cíle vzájemné spolupráce. Přijaté memorandum, by bylo zároveň nezpochybnitelným vyjád-
řením stejného zájmu ministerstva o problematiku ambulantní složky, jaký byl v nedávné době věnován 
pracovníkům LZZ.  

Zároveň si Vám dovoluji připomenout dopis z 23.3.2011, ve kterém jsem Vás jménem KSL požádal o informa-
ci o průběhu práce na revizi seznamu výkonů a o přizvání zástupců KSL k této práci. 

S pozdravem 

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

Vyřizuje: Mgr. Zina Sladkovská
tajemnice Koalice soukromých lékařů

Příloha: Návrh memoranda
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SPOLEČNÉ MEMORANDUM
KOALICE SOUKROMÝCH LÉKAŘŮ

A
MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

V návaznosti na Memorandum uzavřené mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR 
a Lékařským odborovým klubem dne 17. 2. 2011 a Memorandem o úpravě poměrů 
ve zdravotnictví uzavřeným stejným ministerstvem a Českou asociací sester dne 8. 3. 2011, se níže podepsa-
ní zástupci Koalice soukromých lékařů a Ministerstva zdravotnictví ČR dohodli na společném postupu při 
naplňování níže uvedených bodů.

1. Základní koncepční kroky
V souladu s Programovým prohlášením vlády, ve kterém je uvedeno:

„Veřejné zdravotní pojištění bude zachováno a modernizováno. Budou navýšeny prostředky přísunem sou-
kromých zdrojů, zprůhledněno právní prostředí a podporována rovná soutěž poskytovatelů i plátců.“

a v souladu s mediálními výstupy ministra zdravotnictví doc. .MUDr. Leoše Hegera, CSc., ve kterých veřejně 
vyhlásil podporu primární péče se Ministerstvo zdravotnictví ČR hlásí k aktivní spolupráci s Koalicí soukro-
mých lékařů, zastupující převážnou většinu ambulantních lékařů. Tato aktivní spolupráce bude vyjádřena 
především formou úzké spolupráce a konzultací nad připravovanými legislativními změnami, včetně formo-
vání základních reformních kroků.  

2. Odměňování lékařů
V návaznosti na úpravu platových poměrů lékařů v nemocnicích a vyhlášeních ministra zdravotnictví o po-
stupném narovnání úhrad všech zdravotníků se dohodli zástupci Koalice soukromých lékařů s ministrem 
zdravotnictví na společné práci nad úpravou tzv. Seznamu výkonů, který je vydáván formou vyhlášky, po-
slední znění je obsahem Vyhlášky č. 472/2009 Sb., a nad způsobem účtování zdravotní péče zubních lékařů.  
Podstatnou změnou by měla být taková úprava, která povede v horizontu několika let k naplnění deklarace 
o narovnání odměn ve zdravotnictví postupně ve všech jeho segmentech.

3. Přesun péče z nemocnic do ambulancí
Zástupci Koalice soukromých lékařů a Ministerstva zdravotnictví ČR se dohodli na zahájení diskuse, která by 
měla vést k faktickému naplňování trendu moderní medicíny, tj. přesunu pacientů z lůžek do ambulancí. 

4. Legislativní změny
Zástupci Koalice soukromých lékařů a Ministerstva zdravotnictví ČR se dohodli na úzké spolupráci nad před-
kládanými legislativními návrhy. Ministerstvo zdravotnictví ČR bude iniciovat schůzky se zástupci Koalice 
soukromých lékařů, na kterých budou předkládány
koncepční záměry, ze kterých budou následně vycházet jednotlivé právní normy. v rámci připomínkového 
řízení budou realizovány schůzky za účelem vypořádávání připomínek předkládaných zástupci jednotlivých 
organizací sdružujících se v Koalici soukromých lékařů.

Součástí diskusí bude i problematika jasného legislativního vymezení spoluúčasti pacientů na úhradě po-
skytované zdravotní péče. Za specifickou považuje Koalice soukromých lékařů problematiku stomatologické 
péče, kdy připravované změny by měly reflektovat trendy nastoupené ve vyspělých státech světa.  
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1. Vzdělávání zdravotníků
Zástupci Koalice soukromých lékařů a zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR se dohodli, že budou ve spo-
lupráci s odbornými společnostmi pracovat na zlepšování systému vzdělávání lékařských i nelékařských 
pracovníků. Dále se dohodli na úpravě systému rezidenčních míst zejména s důrazem na skutečnost, aby 
dotace na rezidenta zachovaly stejné platové podmínky po celou dobu vzdělávání v minimální výši jako 
v současnosti.

2. Projekty eHealth
Zástupci Koalice soukromých lékařů a zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR se dohodli na přenesení další 
diskuse o obsahu a formách eHealth v ČR z prostředí zdravotních pojišťoven a komerčních subjektů na půdu 
ministerstva zdravotnictví. Zároveň se dohodli na dodržování principu dobrovolnosti, a to jak zdravotnických 
zařízení, tak pacientů, v tom, k jakému ze systémů eHealth (a zda vůbec) se připojí; žádný systém přitom 
nesmí být preferován 
a vynucován silou na úkor jiného. 

V Praze dne 30. 3. 2011

Komentář:
Ministr zdravotnictví na výzvu nijak nereagoval. Když po opakovaných urgencích s více než dvouměsíční 
prodlevou souhlasil se schůzkou s Koalicí soukromých lékařů, memorandum odmítl podepsat…
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Spolupráce lékařů a farmaceutických společností 
z pohledu právníka a daňového poradce

Dne 3.6.2011 proběhl v rámci Celostátní konference SSG ČR a ČGPS ČLS JEP workshop s názvem „Spolupráce 
lékařů a farmaceutických společností z pohledu právníka a daňového poradce“.  Naše advokátní kancelář 
společně s daňovou kanceláří MAZARS měla možnost ujmout se vedení workshopu a prezentovat všechna 
aktuální témata, která jsou na tomto poli diskutována. 

I přes krásné letní počasí lákající spíše k posezení u vody proběhl workshop za účasti asi 60 lékařů 
ochotných a připravených diskutovat. Naše prezentace byla rozdělena do několika částí: Lékař jako 
příjemce hodnot, Kongresy a setkání, Lékař realizující reklamu a Postihy pro lékaře. Závěr workshopu 
byl věnován daňovým souvislostem, kde se Ing. Rytířová ze společnosti MAZARS věnovala především 
zdanění daru u právnických a fyzických osob a možnosti poskytovat sponzorské dary s ohledem na jejich 
daňovou odčitatelnost. 

Průběh workshopu byl velmi interaktivní, účastníci nepovažovali omezení daná platnou legislativou za 
opodstatněná a logická, a nepřesvědčilo je ani to, že prezentované předpisy jsou transpozicí komunitární 
právní úpravy (směrnice č.2001/83/ES) a jsou platné v obdobné podobě ve všech ostatních evropských 
státech. Někteří účastníci byli velmi erudovaní a znali příslušné souvislosti, jiní si nejdříve pletli regulaci 
reklamy a omezení v přijímání dárků určitého typu s daňovými předpisy a domnívali se, že prezentováním 
těchto restrikcí omezujeme lékaře v možnosti si dávat určité typy předmětů do daňových nákladů.  
z průběhu workshopu bylo zřejmé, že i když regulace reklamy a spolupráce lékařů a farmaceutických 
firem je velmi diskutovaným problémem, obvykle tento problém řeší především farmaceutické společnosti. 
Dozorový orgán Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) za tyto aktivity stíhá prozatím pouze firmy, i když 
odpovědnost leží i na straně lékaře – příjemce hodnot. Samy farmaceutické firmy ve snaze chránit své 
klienty – lékaře, také vedou řízení u SÚKLu takovým způsobem, aby lékaři nebyli dotčeni. Nicméně je 
potřeba vést v patrnosti, že i lékaři mohou být vystaveni správnímu řízení, a jak je vidět v kauze brněnské 
dermatoložky, která byla natáčena skrytou kamerou při vyžadování odměny za preskripci léčivých 
přípravků, dokonce trestnímu stíhání, které sebou nese i omezení budoucího výkonu činnosti/profese.  

Proč je přijímání nedovolených odměn pro lékaře tak nebezpečné? Kauza brněnské dermatoložky nám to 
ukázala. Lékař nakládá prostřednictvím preskripce léčivých přípravků s prostředky veřejného zdravotního 
pojištění a poskytování zdravotní péče je věcí obecného zájmu, proto přijímání nedovolených hodnot tak 
může být velmi snadno klasifikováno jako přijímání úplatku. 

Jaké byly nejčastější dotazy a diskutované okruhy? 
1. v prvé řadě to byly druhy a hodnoty poskytovaných dárků. Měli jsme připraveny příklady, které jsme 
s auditoriem diskutovali. 

•	 Do	ordinace	přijde	obchodní	zástupce	a	bude	lékaři	nabízet:
1. Za každý předepsaný lék 50 Kč
2. Dárek za dobrou spolupráci s firmou - kosmetický balíček
3. Dárek za dobrou spolupráci s firmou – bílé tričko 
4. Dárek za dobrou spolupráci s firmou -  CCS karta   
5. dárek za dobrou spolupráci s firmou  -  DVD přehrávač

Auditorium správně usoudilo, že kromě bílého trička (u kterého je diskutabilní, zda má vztah k vykonávané 
odborné činnosti, nicméně tuto formu dárků SÚKL doposud nepostihoval, a proto není jeho právní 
posouzení zcela zřejmé) jsou všechny dárky za hranou zákona, neboť nemají vztah k vykonávané odborné 
činnosti a některé, jako je i DVD přehrávač (alespoň v některých možnostech) nejsou ani nepatrné hodnoty. 
u částky 50 Kč se jedná o přímou placenou preskripci, což je také aktivita zakázaná. 
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Bouřlivou diskusi vyvolal kosmetický balíček, který auditorium pokládalo za šikanu ze strany správních 
orgánů. Ale zákon zní jasně, a říká, že v souvislosti s podporou léčivého přípravku lékaře nelze motivovat 
formou daru, pokud není nepatrné hodnoty (1500 Kč představující sumu všech darů od jednoho dárce 
jednomu odborníkovi za jeden kalendářní rok) a nemá vztah k vykonávané odborné činnosti. 
2. Dalším diskusním okruhem byly smluvní vztahy mezi firmou a lékařem. Lékaři byli upozorněni na 
to, že smlouvy, které „fingují“ skutečný stav věci, představují nejzávažnější porušení zákona, i když se 
na první pohled nejedná o dar. Zejména u neintervenčních studií či marketingových průzkumů, které 
jsou prováděny plošně a na větším vzorku lékařů, je velké riziko jejich přezkoumání Státním ústavem 
pro kontrolu léčiv a patří k aktivitám nejrizikovějším. Lékař by neměl vstupovat do smluvních vztahů, 
o kterých ví, že odměna, která je vyplácena na základě takové smlouvy, nekoresponduje s poskytnutým 
plněním, a to ani i v případě, kdy je aktivita pokryta písemnou smlouvou.   

3. Další oblastí k diskusi bylo šíření reklamy na preskripční léčivé přípravky lékařem. v čekárnách ordinací 
není ze zákona možné vystavit a distribuovat žádné reklamní materiály, které se týkají Rx přípravků 
(ledaže jde o výjimku – vakcinační akci schválenou Ministerstvem zdravotnictví). Pro materiály určené 
pro pacienty platí jasná pravidla: nesmí obsahovat žádné reklamní prvky a musí např. obsahovat informace 
z příbalové informace. Takové materiály mohou být lékařem předány pacientovi pouze s předpisem daného 
konkrétního léku. v čekárnách mohou být pacientům volně přístupné pouze obecné edukační brožury 
a letáky týkající se určitého onemocnění, možností léčby apod., a pak samozřejmě materiály s informacemi 
o volně prodejných přípravcích (v odpovídající formě, tedy v podobě pro širokou veřejnost).  

Jaké byly nejčastější dotazy v oblasti daňové? 
1. Provozuji lékařskou ordinaci jako fyzická osoba a byla mi nabídnuta možnost účasti na odbor-
ném kongresu. Letenku na kongres a ubytování by mi hradila farmaceutická firma. Znamená to pro 
mě nějaké povinnosti z daňového pohledu?

Poskytne-li Vám farmaceutická firma letenky a ubytování na odborném kongresu, aniž by z Vaší strany 
byla vykonána pro firmu nějaká činnost, jedná se z daňového pohledu o dar. Tento dar je osvobozený 
od daně z příjmů, nemusíte jej tedy ve svém přiznání k dani z příjmů vůbec uvádět. Podléhá však dani 
darovací. Zákon jej sice od této daně nakonec osvobozuje, musíte ale do 30 dnů od obdržení daru podat 
přiznání k dani darovací, uvést v něm hodnotu daru (tzn. hodnotu letenky a ubytování) a zmínit, že se 
uplatní osvobození od daně darovací. 

2. Založil jsem si s.r.o. (jsem jediným společníkem) a prostřednictvím tohoto s.r.o. provozuji 
lékařskou ordinaci. Farmaceutická firma mi nyní nabízí účast na odborném kongresu (zaplatili by 
letenku a ubytování). Jak to pro mě bude nejvýhodnější: má být účast na kongresu nabídnuta s.r.o. 
nebo mě jako zaměstnanci tohoto s.r.o.?

Pokud provozujete lékařskou praxi prostřednictvím  s.r.o., je nutné rozlišovat daňové dopady pro s.r.o. a pro 
Vás jako fyzickou osobu. Bude-li dar ve formě úhrady nákladů na účast na kongresu poskytnut s.r.o., bude 
se jednat o zdanitelný příjem s.r.o. v daňovém přiznání s.r.o. uvede  v příjmech podléhajících zdanění  cenu 
letenky a ubytování. Jestliže ale s.r.o. následně pošle na tento odborný kongres svého zaměstnance (Vás), 
lze účast na tomto kongresu považovat za vzdělávání (prohlubování kvalifikace) zaměstnance tohoto s.r.o. 
a je tedy možné, aby si s.r.o. uplatnila v daňově uznatelných výdajích cenu letenky a ubytování. Konečný 
dopad na s.r.o. z daňového pohledu tak bude nulový. Pro Vás jako zaměstnance půjde o odborné vzdělávání, 
které nemá žádné daňové dopady. 

Komplikovanější by bylo, pokud by byla úhrada letenky a ubytování směřována přímo Vám jako 
zaměstnanci. Na straně s.r.o. by tento dar neměl žádné dopady, u Vás jako zaměstnance by se ale teoreticky 
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mohlo jednat o dar podléhající dani darovací (ve výši 7 % z hodnoty daru, s povinností podat přiznání k 
dani darovací do 30 dnů od obdržení daru), jestliže by Vám byl poskytnut v souvislosti s Vaší odbornou 
specializací. Alternativně by Vám tento dar mohl být poskytnut v souvislosti s Vaším zaměstnáním pro 
s.r.o. – v tomto případě by nepodléhal dani darovací, ale farmaceutická firma by z jeho hodnoty musela 
odvést daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
Výhodnější tedy bude, aby farmaceutická firma poskytla možnost účasti na odborném kongresu Vašemu 
s.r.o. 

3. Ráda bych podpořila mateřskou školku v naší obci pomocí daru, a to buď penězi nebo přímo 
nákupem hraček pro děti. Mohu tento dar nějak využít z pohledu daní? 

Dar poskytnutý na dobročinné účely uvedené v zákoně o daních z příjmů si můžete odečíst ve svém 
daňovém přiznání. Fyzická osoba si může odečíst takový dar (má-li hodnotu aspoň 1.000 Kč) až do výše 
10 % svého daňového základu, pro právnické osoby platí minimální hodnota daru 2.000 Kč a maximální 
možný odečet 5 % daňového základu (případně ještě 5 % navíc na dary středním školám, vyšším odborným 
školám, vysokým školám a veřejným výzkumným institucím). Odečíst si můžete nejen dar peněžní, ale 
i nepeněžní nebo dokonce dar ve formě poskytnuté služby. 

Bohužel už se v zákoně nedočtete, že odečítání dobročinných darů by nemělo být zneužíváno. Tento aspekt 
byl definován platnou soudní judikaturou. Finanční úřady (ani soudy) neuznají, pokud poskytnutím 
daru a jeho následným daňovým odpočtem obcházíte zákon. Třeba tak, že namísto zaplacení školného 
v mateřské školce, které si od daní neodečtete, poskytnete školce odečitatelný dar. Ve svém daňovém 
přiznání byste tedy měli uplatnit jen skutečné dobročinné dary. 

Závěr
Závěrem je nutno dodat, že mnozí lékaři zatím netuší, jakým problémům by mohli v budoucnu čelit, pokud 
ke spolupráci s farmaceutickým průmyslem v rámci zákonných pravidel budou přistupovat odmítavým 
způsobem. Problémy, které dnes řešíme v České republice, už byly v určité fázi vývoje v jiných evropských 
zemích řešeny a i ve vyspělých zemích západní Evropy si lékaři prošli svými soudními procesy. Není 
cílem ani tohoto článku ani podobných akcí, jaká proběhla v Hradci Králové, vyvolat v lékařích obavu ze 
spolupráce s farmaceutickou společností. Naopak, cílem je rozšířit povědomí odborné veřejnosti o zákonech 
a nařízeních dopadajících na její činnost a pomoci lékařům se v této mnohdy složité problematice 
zorientovat. 

V současnosti je připravována novela zákona o regulaci reklamy, která má podle dostupných informací 
představovat podstatné zpřísnění regulace vztahu mezi lékaři a farmaceutickými společnostmi a rozšířit 
dozorové aktivity SÚKL.  

Byla by škoda, aby se lékaři pouze z neznalosti  platné legislativy (která ještě k tomu prochází v současnosti 
určitým – nepříznivým – vývojem) dostali do problémů se zákonem, což by mohlo zásadním způsobem 
negativně ovlivnit jejich profesní život. 

           
      Advokátní kancelář Marečková
       MAZARS s.r.o.
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SEZNAM ČLENŮ VýbORU SSG ČR 

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

Jméno, příjmení Adresa Telefonní 
číslo

E-mailová adresa

MUDr.  Vladimír Dvořák Orlí 10,  
602 00 Brno

542 221 661 ssgcr@ti.cz

MUDr.  Olga Hlaváčková Zeyerova 2442, 397 01 
Písek

382 215 000 olga.hlavackova@iol.cz

MUDr.  Yveta Jandová Na žižkově 748, 
460 06 Liberec 6 

485 133 321 y.jandova@seznam.cz

MUDr.  Jan Líman Husova 1648, 415 02 
Teplice

417 563 187 j.liman@seznam.cz

MUDr.  Tomáš Malík Smetanova 954, 
755 01 Vsetín

571 415 089 malik@gyneko.cz

MUDr.  Jan Nový Raisova 21, 320 07 
Plzeň

377 371 740 jan.novy@centrum.cz

MUDr.  Aleš Skřivánek 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



16. 9. 2011 PÁTEK
18.00 hod. Satelitní symposium společnosti BAXTER CZECH spol. s.r.o.

OčkOvání pROTi klíšťOvé EnCEfAliTidě, CHřipCE A mEningiTidě
přednášející: doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., odborný garant očkovacích center.

17. 9. 2011 SOBOTA
Zahájení odborného programu: 9.00 hod.

OdBORný pROgRAm:
Chairman: doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. 
 
doc. MUDr. Tonko Mardešič, CSc.:  
ASiSTOvAná REpROdukCE – nOvé pOSTupy v OvARiální STimulACi 

MUDr. Miroslav Havlín:
TOlERAnCE vAginálníHO kROužku u AdOlESCEnTEk 

MUDr. Michal Mihula:
mýTy A Omyly v pROBlEmATiCE Hpv infEkCE – kAZuiSTiky

MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.:
TiBOlOn 2011

doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph. D.:
výZnAm TROmBOfilníCH STAvŮ pRO žEny vE fERTilním věku

XLIV. DoškoLoVaCí SeMInář
SdRužEní SOukROmýCH gynEkOlOgŮ čR vE SpOlupRáCi 

S fiRmOu mERCk SHARp & dOHmE s.r.o  
a  SEkCí AmBulAnTníCH gynEkOlOgŮ čgpS člS JEp

datum konání: 16.–18. 9. 2011   
místo konání: Hotel Devět Skal, Milovy 
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18. 9. 2011 neDĚLe
  
Jednání členů SSg čR: 9.00 hod.
Situace ve financování gynekologických ordinací  – výsledky posledních jednání SSg čR 

všEOBECné infORmACE:
Začátek přednášek: v 9.00 hodin
Registrace: 16. 9. 2011 od 17.00–20.00 hod.
 17. 9. 2011 od 8.00 hod.
 18. 9. 2011 od 8.45 hod.
ubytování: Hotel Devět Skal, Milovy 
Společenský večer: 17. 9. 2011, Hotel Devět Skal

Společenský večer pro účastníky semináře - součást registračního poplatku,  
pro doprovod – 800,– kč.

REgiSTRAční pOplATEk + CEny viZ ZávAZná přiHláškA
•  po vyčerpání ubytovací kapacity hotelu budou zájemci informováni o možnosti ubytování 

v okolních penzionech.
•  nebude-li částka za ubytování uhrazena do 17. 8. 2011, vámi požadované ubytování bude 

automaticky zrušeno.

upOZORnění!
přihlášku k účasti prosím zasílejte na adresu: 
Sekretariát g-AgEnCy s.r.o  
Horní náměstí 285/8
772 00 Olomouc
tel. +420 602 740 822, +420 724 277 964
fax: +420 585 234 499
e-mail:info@g-agency.eu

nA SETkání SE Těší ZA SSg čR

   mudr. vladimír dvořák – předseda SSg čR
   mudr. Aleš Skřivánek – pověřen organizací



Titul, příjmení, jméno: 

Variabilní symbol* 

* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 55 v rámci ochrany osobních dat)

adresa pracoviště vč. PSČ:

Tel.:      Fax:          e-mail:  

IČo: DIČ:  

regisTraČní PoPlaTek do 14. 8. 2011   do 4. 9. 2011 na místě
člen ssg Čr  0     800,- kč 0  1 000,- kč 0  1 400,- kč
nečlen ssg Čr 0  1 100,- kč 0  1 400,- kč  0  2 000,- kč

sPoleČenskÝ veČer 
účastník semináře – součást reg.poplatku  0  ano   0  ne
doprovod  800,- kč  0  ano   0  ne

registraci na seminář hradí firma:

Kontaktní osoba:    

Platba za registrační poplatek a společenský večer celkem                         byla odeslána bankovním 

převodem dne                         na účet společnosti g-agencY s.r.o. číslo 1808339319/0800  

u České spořitelny a.s. olomouc. nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat! uvedené ceny 

jsou včetně 20% dPh!

5 5

+ =

registrační poplatek spol. večer 
– doprovod

celkem

XLIV. DoškoLoVaCí SeMInář
sdružení soukroMÝch gYnekologŮ Čr ve sPoluPráci 

S firmou mercK SHarp & doHme s.r.o  
a sekcí aMbulanTních gYnekologŮ ČgPs Čls JeP

záVazná PřIHLáška
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variabilní symbol*   
* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 66 v rámci ochrany osobních dat)

ubytování devět skal, Milovy
0   16. 9. 2011 0  17. 9. 2011 0  bez ubytování
       pátek                 sobota 
   
0    1-lůžkový pokoj 1 200,- kč vč. snídaně/pokoj/noc
0    2-lůžkový pokoj 1 700,- kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 850,- kč/noc)
      ubytován(a) spolu s
0    2-lůžkový pokoj s přistýlkou 2 310,- kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 770,-kč/noc)
      ubytován(a) spolu s

vyšší standard pokoje
0    1-lůžkový pokoj 1 400,- kč vč. snídaně/pokoj/noc
0    2-lůžkový pokoj 2 000,- kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1000,- kč/noc)
      ubytován(a) spolu s
0   ubytován(a) spolu s 3-lůžkový pokoj     2 580,- kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 860,- kč/noc)
      ubytován(a) spolu s

ubytování hradí firma:

Kontaktní osoba: 

bude-li v době doručení vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či 
telefonicky informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně.
nebude-li částka za ubytování uhrazena do 17. 8. 2011, Vámi požadované ubytování bude 
automaticky zrušeno.

Platba za ubytování byla odeslána dne                          na účet společnosti g-agencY s.r.o. číslo 
1808339319/0800, u České spořitelny a.s. olomouc. nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze 
identifikovat! uvedené ceny jsou včetně 10% dPh! 

Těm, kteří se odhlásí do 17. 8. 2011, bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek ve výši 
30 %,  Manipulační poplatek ve výši 50% bude z objednaných služeb bude odečten těm, kteří se 
odhlásí v období  18. 8. 2011–6. 9. 2011, později již není možné uhrazené ubytování  a poplatky 
navrátit! nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat! 

datum              Podpis, razítko

6 6
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8.–9. října 2011
OREA Hotel Voroněž I, Křížkovského 458/47 BRNO
www.voronez.cz

POŘADATELÉ:
Sekce ultrazvukové diagnosti ky ČGPS ČLS JEP ve spolupráci 
s Internati onal Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynaecology (ISUOG)

ODBORNÝ PROGRAM

Pátek 7. 10. 2011 v 17.00 hod.

WORKSHOP
Live scanning – pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče
(vstup je pro registrované účastníky zdarma, je ale nutné předem provést registraci 
v přihlášce)

Sobota 8. 10. 2011

An ISUOG organized course:
“From A to Z on invasive procedures during pregnancy“

Sobota 8. 10. 2011 a neděle 9. 10. 2011

V rámci odborného programu budou projednány následující témata:

– úhradové mechanismy ultrazvukových vyšetření v ČR
– pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče
– superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče
– prenatální péče o vícečetná těhotenství
– prenatální péče o těhotenství s intrauterinní růstovou retardací plodu
– prenatální péče o těhotenství s rizikem rozvoje hemolyti cké nemoci plodu
– návrhy doporučených postupů

Finální program bude rozšířen o další témata dle přihlášených akti vních sdělení.

www.GynUltrazvuk.cz

32. celostátní konference

České gynekologické a porodnické společnosti  ČLS JEP

SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY

ANONCE 1/2

isuog.org



VŠEOBECNÉ INFORMACE:

•  upozorňujeme, že přihlášku na akci musí vyplnit všichni, včetně těch, kteří se budou 
prezentovat ústním sdělením nebo formou posteru, tzv. vyžádaní i nevyžádaní 
přednášející

•  přihlášky k akti vní účasti  zasílejte POUZE formou interakti vního formuláře, 
který bude k dispozici na webových stránkách www.cgps.cz, www.gynultrazvuk.cz 
od 1. 6. 2011

• doporučený formát posteru: šířka 85 cm, výška 115 cm

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ KONFERENCE:

•   G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00  Olomouc, www.g-agency.eu.
Kamila Crhová, tel. +420 724 277 964, e-mail: crhova@g-agency.eu
Mgr. Lucie Marková, tel. +420 602 740 822, e-mail: markova@g-agency.eu

Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či 
telefonicky informováni, náhradní ubytování si zajistí  každý individuálně. 
Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 31. 8. 2011, Vámi požadované ubytování 
bude zrušeno.

ŘÁDNĚ VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU ZASÍLEJTE NA ADRESU:

Sekretariát G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00  Olomouc, v on-line podobě ji lze 
také vyplnit na www.cgps.cz,  www.gynultrazvuk.cz.

Vezměte prosím na vědomí, že jen řádně vyplněná přihláška, především čitelná 
a kompletní adresa, je zárukou včasného a správného doručení  nálních pokynů 
a informací k akci.

Děkujeme a na setkání s Vámi v Brně se těší

Marek Ľubušký – předseda Sekce ultrazvukové diagnosti ky ČGPS ČLS JEP

Ladislav Kroft a – místopředseda Sekce ultrazvukové diagnosti ky ČGPS ČLS JEP

www.GynUltrazvuk.cz
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Titul, příjmení, jméno:  ............................................................................................................................................................

Variabilní symbol*   1 0
* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 10 v rámci ochrany osobních dat)

Adresa pracoviště vč. PSČ:

Tel.:  ..................................................  Fax:  ...............................................  E-mail:  ....................................................

IČO:  ..................................................  

REGISTRAČNÍ POPLATEK do 17. 8. 2011 do 14. 9. 2011 později, na místě
člen ČGPS a SGPS  1.500,– Kč  2.000,– Kč  2.500,– Kč
nečlen ČGPS a SGPS  2.000,– Kč  2.500,– Kč  3.000,– Kč

WORKSHOP V PÁTEK DNE 7. 10. 2011  Live scanning – pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče. 
Součást reg. poplatku. V případě zájmu žádáme o potvrzení účasti .

Mám zájem se workshopu zúčastnit   ANO  NE

OBČERSTVENÍ
Oběd – účastník 8. 10. 2011 260,- Kč   ANO  NE
Oběd – doprovod 8. 10. 2011 260,- Kč   ANO  NE
(Výběr z nabídky obědových menu naleznete na www.cgps.cz – součást přihlášky)

SPOLEČENSKÝ VEČER 8. 10. 2011
účastník kongresu 600,- Kč   ANO  NE
doprovod 800,- Kč   ANO  NE
vstup na místě 1000,- Kč   ANO  NE

CENA
CELKEM

V případě neuhrazení vstupu na společenský večer do 16. 9. 2011 bude Vaše účast na něm automati cky zrušena.

SPONZORING ZE STRANY FIREM:
Registraci na kongres hradí  rma:    ANO  NE
Gala večer lékaři hradí  rma:    ANO  NE
Gala večer/doprovod hradí  rma:    ANO  NE

Název  rmy (sponzora): ......................................................................................................................................................................

Kontaktní osoba:.................................................................................................................................................................................

Tel.: .....................................................................................................................................................................................................  

Celková platba, kterou hradí účastník,  byla odeslána dne  na účet společnosti 

G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800, variabilní symbol 10 (viz výše). Platbu nezasílejte složenkami, 
plátce nelze identi  kovat. Uvedené ceny jsou včetně 20 % DPH!
Platba ze zahraničí: IBAN CZ05 0800 0000 0018 0833 9319, BIC: GIBACZPX
Adresa banky: Česká spořitelna, Oblastní pobočka Olomouc, tř. Svobody 19, 779 00 Olomouc
Veškeré poplatky spojené s bankovním převodem hradí odesílatel.

Variabilní symbol*   2 0
* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 20 v rámci ochrany osobních dat)

UBYTOVÁNÍ:
 pátek 7. 10. 2011  sobota 8. 10. 2011  bez ubytování

 A. VORONĚŽ I.****  (místo konání akce, www.voronez.cz)

  jednolůžkový pokoj  2.800,-Kč /noc/vč.snídaně

   dvoulůžkový pokoj   3.600,-Kč (1.800,-/osoba)/noc/vč.snídaně

  ubytován(a) spolu s  .................................................................................................................................................

  dvoulůžkový pokoj s přistýlkou  4.350,-Kč (1.450,-/osoba)/noc/vč.snídaně

  ubytován(a) spolu s  .................................................................................................................................................

+ + + + =
registrační
poplatek

oběd
účastník

oběd
doprovod

spol. večer
účastník

spol. večer
doprovod cena celkem

32. celostátní konference

České gynekologické a porodnické společnosti  ČLS JEP

SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY
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