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EDITORIAL

Vážené kolegyně a kolegové.

skončilo divné léto. Vedro a najednou se ochladilo. Počasí tak trochu kopírovalo vystřízlivění českých 
voličů nad „vítězstvím“ pravice v parlamentních volbách. Šetřit a snižovat náklady, platy ne dle jakýchsi 
tarifů, ale na základě ohodnocení vedoucím pracovníkem. Konec ranních káviček na úřadech. 
Na ministerstvu zdravotnictví vidíme zvláštní situaci - vládní program i strana, která MZČR obsadila, 
hovoří o nutnosti radikálních reforem, zrušení tabulkových platů, zvýšení role pacienta v systému a spo-
luúčasti. Pan ministr deklaruje, že reformy nespěchají, vše je nutno zklidnit, jednat s ČLK a odbory, o 
spoluúčasti není slyšet…
A s podzimem demonstrace odborů. Já osobně tedy nejsem příznivcem této formy projevu, ale budiž. 
Nastalá situace ale možná bude přínosem. LOK patrně předpokládá, že tisíce lékařů opustí nemocnice 
a vyrazí do západní Evropy. Zde díky perfektní znalosti jazyka a odborné erudici převálcují domácí zdra-
votníky a konečně budou v eurech adekvátně zaplaceni. Je však možné, že fronta tam se změní ve frontu 
zpět. A znovu se objeví zájem lékařů pracovat i v českých ambulancích za přiměřené platy. Sám mám 
zkušenost, jak obtížné je lékaře – zaměstnance sehnat.
Pro mne se tak moc nezměnilo. Pořád jsem a budu hodnocen podle toho, jak budu dlouho v ambulanci, 
jak se budu chovat k pacientkám a jak budu řešit denní problém „za dostupné náklady poskytovat co 
nejlepší a nejkvalitnější možnou péči“. Vím, že budu více platit za energii, nájem a životní náklady. Také 
se psychologicky připravuji na právní spory, které nás dříve či později dohoní, protože platící pacient si 
stěžovat prostě bude. I proto se připravuji na certifikaci ambulance a vůbec se chystám polepšit.
Ano, čeká nás nelehká doba, ale věřím, že pokud budeme jednotni, máme šanci si udržet či dokonce 
vylepšit stávající podmínky. A SSG ČR je v současné době naší jedinou možnou volbou.
Přeji Všem šťastnou ruku při volbách a mnoho zdraví 

Jiří Dvořák
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Letos jsme po třinácté v řadě náš podzimní seminář organizovali v Mílovech, kde tradice doškolovacích 
víkendů na podzim 1998 začala. Destinace je stále oblíbená, o čemž svědčí mj. i to, že jako první je během 
několika dní obsazena veškerá dostupná ubytovací kapacita. Stejně tomu bylo i letos. Změn proti minu-
losti bylo minimum: ultrazvukový kurz v pátek se stal vlastně již tradicí od jara a přesun termínu na 
září, který dříve blokovala ultrazvuková sekce, uvítali účastníci již vloni a budeme se snažit u něj zůstat.

Sobotní odborný program byl připraven ve spolupráci se staronovým partnerem mílovských víkendů. Po 
spojení nejprve firem Organon a Schering-Plough a poté fúzí s MSD se tak na delší dobu budeme zřejmě 
v zářijovém termínu potkávat s posledně jmenovanou firmou a jejími lidmi. Zajímavá sdělení byla připra-
vena nejen na témata související s tradičními cílovými oblastmi, jakými jsou kontracepce a problematika 
vakcinace proti onemocněním souvisejícím s infekcí HPV. Pro mě osobně zazněla velmi zajímavá sdělení 
na téma gestačního diabetu, zejména diskuze, kterou vyvolala a také exkurze do právní problematiky 
očima dvojjediného dříve kolegy - gynekologa a nyní úspěšného pražského advokáta Igora Piňose. 

Při nedělní debatě tradičně zaměřené na aktuální otázky financování našich praxí zazněly mimo jiné 
aktuální informace o probíhajících jednáních se zdravotními pojišťovnami o úhradách na tento a příští 
rok a dále s nově obsazeným ministerstvem zdravotnictví.

Výstupy z jednání, tak jak o nich byli účastníci nedělního dopoledního setkání informováni, jsou podrob-
něji rozebrány na jiných místech Zpravodaje nebo aktuálně na webu SSG ČR. Ti z Vás, kteří mají na 
sekretariátu SSG aktualizovánu svoji emailovou adresu, aktuality dostávají i elektronickou formou. Těm 
ostatním, kteří chtějí aktuální informace dostávat touto nejrychlejší formou, tak doporučuji učinit co nej-
dříve. 

Letošní supervolební rok pokračuje nejen v politice. V nejbližší době nás čekají komunální volby a volby 
v třetině senátních okrsků a dále probíhají volby ve velké části sekcí v rámci ČGPS. Věřím, že v těch 
posledně jmenovaných podpoříte kolegy z privátní sféry, protože jejich hlas ve výborech sekcí pak ovliv-
ňuje i stanoviska, která sekce vypracovávají pro výbor ČGPS a tyto zase mají často nemalý vliv přímý 
i přenesený na chod našich praxí.

Jinak přeji všem krásné babí léto a těším se s vámi na setkání v Pyramidě před Vánocemi a potom 
poslední lednový víkend v Aquapalace v Čestlicích, kde již budou jasnější obrysy úhrad a věřím, že 
pozvání přijmou i zástupci zdrav. pojišťoven a ministerstva.
 

 Aleš Skřivánek

41. DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ SDRUŽENÍ 
SOUKROMÝCH GYNEKOLOGŮ ČR 

POŘÁDANÝ VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU MERCK SHARP 
DOHME IDEA. INC. VE DNECH 17.–19. 9. 2010 V HOTELU 

DEVĚT SKAL V MÍLOVECH.
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PŘEHLED nejdůležitějších jednání od vydání posledního 
zpravodaje

16. 6. 2010 Praha – jednání Komise pro metodiku 
Za SSG ČR přítomen J. Dvořák
Náš zástupce se zúčastnil jednání Komise pro metodiku, kde zastupuje segment poskytovatelů 
gynekologické péče. Za velký přínos považuje přítomnost JUDr. Jakuba Uhra jako konsultanta Sdružení 
praktických lékařů. Velká diskuse byla kolem uznání statutu člena Komise pro Metodiku, o který žádal 
zástupce poskytovatelů sociálních služeb. Protože však poskytovatelé sociálních služeb netvoří samostatný 
segment, bylo doporučeno, aby byli zástupci sociálních služeb zváni pouze jako konsultanti. Během jednání 
vyšlo najevo, že o zastupování segmentu lékáren mají zájem dvě profesní lékárenská sdružení - proběhne 
další jednání na VZP o zvolení společného zástupce. V dalším bodě byla probrána metodika elektronizace 
lázeňských návrhů cestou existujících elektronických kanálů. Dočasně bude možnost předání návrhů jak 
v elektronické, tak v papírové podobě. Předpokládané datum spuštění je 1. 1. 2011. Velikost příloh bude 
omezena. Při tisknutí receptů je potřeba tisknout obě strany. Náš zástupce doporučuje všem lékařům, aby 
si recepty objednali předtištěné. Nový formulář receptu, u kterého nebude potřeba tisknout zadní stranu, 
bude řešen na dalším zasedání Komise pro Metodiku.

17. 6. 2010 Krajský úřad středočeského kraje – výběrové řízení 
Za SSG ČR přítomen J. Dvořák
Náš zástupce se zúčastnil výběrového řízení na Krajský úřad středočeského kraje - bude se vždy účastnit 
výběrových řízení s právem hlasovacím. Pozvání na výběrové řízení je na tomto krajském úřadě dnes 
již pravidelné. Při jednání se zástupci krajského úřadu bylo prosazeno, aby jako zástupce gynekologické 
péče byl vždy zván na výběrová řízení na ambulantní zařízení zástupce SSG a ne některý z přednostů 
pražských klinik, jak bylo původně zvažováno. 

22. 6. 2010 Praha Ústředí VZP – Dohodovací řízení o hodnotě bodu 
a výši úhrad pro rok 2011
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Zaměstnanecké pojišťovny konstatovaly zhoršující se finanční bilanci a hrozící nedostatek finančních 
prostředků na úhradu zdravotní péče. Navrhly proto jako maximální úhradu 100 % roku 2008. Náš 
zástupce sdělil, že by se jednalo o propad minimálně o 6 % oproti rokům 2009 a 2010a že je tento návrh 
nepřijatelný. VZP by patrně akceptovala 100 % let 2009 a 2010, i tato varianta je pro SSG ČR obtížně 
přijatelná. Většina ZP hodlá pokračovat v dosavadních bonifikacích. Jedná se o zavedení agregovaného 
kódu pro gynekologickou preventivní prohlídku. 

22. 6. 2010 Praha ČSK – Jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Jednalo se o situaci po volbách do poslanecké sněmovny. I přes obtížnou ekonomickou situaci je zřejmé, že 
vyhlídky pro privátní sektor nejen ve zdravotnictví jsou příznivější, než kdyby vyhrála levice. Přítomní se 
dohodli vyčkat na nové obsazení MZ ČR a poté se co nejdříve objednat k diskusi nad aktuálními problémy. 
Zástupci jednotlivých organizací se rovněž vzájemné informovali o stavu jednání v rámci Dohodovacího 
řízení o úhradách pro rok 2011. Je pravděpodobné, že v žádném ze segmentů nedojde k dohodě. Přítomní se 
rovněž shodli na negativním postoji k projektu IZIP, generické preskripci a současné i navrhované podobě 
formuláře pracovní neschopnosti.

30. 6. 2010 Praha MZ ČR – Jednání Komise pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Další jednání o připravovaném projektu cíleného obesílání žen, které se screeningu neúčastní. Jeví se jako 
reálné, že by začátek mohl být v lednu 2011. Na podzim tohoto roku proběhne řada kontrol screeningových 
cytologických laboratoří. Účastníci se rovněž seznámili s iniciativou, která si klade za cíl vznik sdružení 
všech laboratoří, které se screeningu účastní. 
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PŘEHLED nejdůležitějších jednání od vydání posledního 
zpravodaje

9. 8. 2010 Praha MZ ČR – jednání zástupců Koalice soukromých lékařů 
s ministrem zdravotnictví 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Šlo o první jednání Koalice s ministrem L. Hegerem. Zúčastnili se všichni předsedové organizací, které 
Koalice sdružuje. Předseda SSG ČR jako současný mluvčí KSL seznámil ministra s historií a činností 
Koalice a nabídl spolupráci a pravidelné konzultace s ministrem. Ten nabídku přijal. Další diskutovaná 
problematika:
- Úpravy regulačních poplatků – za optimální považujeme co nejjednodušší systém a pokud možno co 
nejméně výjimek. Proto považujeme za vhodné obnovení poplatků pro osoby mladší 18 let. Rovněž je 
nesporným faktem, že nové ministerstvo zahajuje práci návrhem na asymetrické zvýšení příjmů lůžkových 
zařízení (navýšení poplatku za den hospitalizace). Ambulantním zařízením se příjmy nijak nezvýší. Vyšší 
platba ambulantním specialistům při vyšetření bez doporučení praktika má být údajně spíše mediální 
bublinou. Přítomní zástupci ambulantní sféry konstatovali, že při mnoha výjimkách by byl systém patrně 
zcela nefunkční. 
- Dohodovací řízení o úhradách péče v roce 2011 – vzhledem k tristnímu stavu financí zdravotních pojišťoven 
navrhují pojišťovny úhrady, které jsou pro poskytovatele neakceptovatelné. Současné výstupy z ministerstva 
nevypovídají o snaze zvýšit spoluúčast pacientů. Na dotaz, jak hodlá ministerstvo řešit deficit veřejných 
financí ve zdravotnictví, nedostali zástupci Koalice uspokojivou odpověď. Rovněž nezazněla odpověď na 
dotaz, proč se nezvýší regulační poplatek v ambulancích na dříve anoncovaných 50,- Kč. 
- Rovněž zaznělo odmítnutí genetické preskripce a nutnost další diskuse o systému postgraduálního 
vzdělávání. 
- Zatím není zřejmé, zda bude zachována Rada poskytovatelů – dobrý krok Tomáše Julínka, který přispěl 
k široké diskusi všech zainteresovaných subjektů. 

10. 8. 2010 Praha Ústředí VZP – jednání o spektru obligatorních výkonů a o úhradách 
péče v roce 2011 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
VZP chce vytvořit seznam kódů, které zdravotnické zařízení bude muset nasmlouvat, aby mohlo uzavřít 
smlouvu. V této oblasti patrně nebudou mezi SSG ČR a VZP kontroverze. Pojišťovna předložila rovněž 
návrh úhradového dodatku, který byl výrazně vstřícnější, než návrhy zaměstnaneckých pojišťoven. Většině 
zdravotnických zařízení naší odbornosti umožňuje minimální navýšení úhrady proti letošnímu roku, 
některé pasáže dodatku byly ale sporné, našly se i odstavce neakceptovatelné. VZP přislíbila předložit 
alternativy. Novým krokem byla agregovaná platba za gynekologickou preventivní prohlídku, jednalo se 
i o balíčkové ceně za péči o gravidní. 
Jednání budou pokračovat. 

17. 8. 2010 Praha Ústředí VoZP – jednání o úhradách péče o gravidní v roce 2010
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Skřivánek, J. Nový, J. Uher
Zástupci SSG ČR na jednání, kde byl přítomen generální ředitel VoZP a další zástupci ZP 201, opakovaně 
zdůraznili, že dle našeho názoru ZP 201 nepředkládá dodatky v souladu s výsledkem Dohodovacího řízení 
a úhradovou vyhláškou. Zástupci pojišťovny argumentovali obtížnou administrativu balíčkových cen 
a tím, že kalkulovaný obsah balíčku není v některých případech zcela naplněn. SSG ČR upozornilo na 
fakt, že jindy je zase vykázáno výkonů více, než je v kalkulaci a úhrada na dané r.č. se nezvýší. VoZP bude 
opakovaně o problematice jednat, vyzvala SSG ČR, aby připravilo seznam svých členů, kteří o balíčkovou 
formu úhrady mají zájem. Ti by byli poté pojišťovnou osloveni s nabídkou nového dodatku ke smlouvě. 

2010-10 buletin.indd   9 18.10.2010   13:12:58



 6 zpravodaj SSG ČrZPRAVODAJ SSG ČR   11

PŘEHLED nejdůležitějších jednání od vydání posledního 
zpravodaje

24. 8. 2010 Praha Ústředí VZP – Dohodovací řízení o úhradách péče pro rok 2011 pro seg-
ment ambulantní gynekologie 
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Skřivánek, A. Stará
Závěrečná fáze Dohodovacího řízení pro náš segment, závěr o dohodě a nedohodě musí být učiněn do 
31. 8. 2010. Svaz zdravotních pojišťoven přišel se zcela nepřijatelným návrhem – úhradový limit 100 % roku 
2008, bod 1,00 Kč, absence bonifikací. Verze VZP byla výrazně vstřícnější – garantovala úhrady na úrovni 
roku 2010 s ponecháním dosavadních bonifikací. Naši zástupci rozporovali tvrdší regulace za preskripci 
a vyžádanou péči a pasáž, v níž byla možnost snížení úhrady segmentu při překročení pojistného plánu 
ZP. VZP by byla ochotna tyto pasáže upravit dle našich požadavků. Zaměstnanecké pojišťovny deklarovaly, 
že nemají mandát takto vytvořený dodatek schválit. Jednající strany se proto dohodly na dalším setkání 
30. 8. 2010, kdy padne finální rozhodnutí o dohodě či nedohodě. 

30. 8. 2010 Praha Ústředí VZP – Jednání o úhradách zdravotní péče pro rok 2011 v seg-
mentu mimoústavní gynekologické péče
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará
V našem segmentu se podařilo uzavřít dohodu (celý text viz příloha). Zdravotní pojišťovny vyhověly našim 
námitkám a zmírnily regulace za preskripci a vyžádanou péči. Byl rovněž odstraněn odstavec, který 
by umožnil ZP jednostranné snížení úhrady zdravotnickému zařízení při překročení pojistného plánu 
ZP. Výsledkem je maximum možného, původní návrh zaměstnaneckých pojišťoven by byl zhoršením 
současného stavu minimálně o 10 %. Současný text garantuje zachování úhrady roku 2010, není vyloučen 
mírný nárůst. O dodatcích budeme s většinou zdravotních pojišťoven jednat individuálně.
Kdo sleduje současné dění ve zdravotnictví a vyhlášení nového ministra, měl by finální text dohody 
hodnotit jako značný úspěch. 

31. 8. 2010 Praha MZ ČR – jednání s náměstkyní ministra zdravotnictví M. Hellerovou
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Náměstkyně je jediná z týmu, sestaveného bývalým ministrem T. Julínkem, která na ministerstvu 
zdravotnictví působí i za éry současného ministra L. Hegera. Je nutno konstatovat, že spolupráce SSG ČR 
a ministerstva nebyla v minulosti nikdy lepší, než v letech, kdy na ministerstvu působil Julínkův tým, 
jehož většina přečkala i v éře jeho nástupců. Současnou situaci na MZ ČR vnímáme jako značně nečitelnou 
a některé mediální výstupy a citace ministra působí zneklidňujícím dojmem. Jednostranně plánované 
navýšení úhrad lůžkovým zařízením oproti ambulancím (zvýšení poplatku za den hospitalizace, ponechání 
30,- kč u primární péče) rozhodně nesvědčí o podpoře ambulantní sféry. Návrhy na odstupňování různých 
poplatků dle příjmu či věku pojištěnců jsou zcela nerealizovatelné. V historii MZ ČR po listopadu 1989 
se snad ještě nestalo, že by se náměstkem ministra stal odborářský předák. Od ministerstva, řízeného 
politickou stranou, která se deklaruje jako pravicová, očekávali (nejen) lékaři rétoriku a činy výrazně 
odlišné. 
Jednání s náměstkyní bylo tradičně v konstruktivním duchu, diskutovaly se potřebné změny v legislativě. 
S hodnocením činnosti práce MZ ČR je samozřejmě nutné vyčkat, náměstkyně Hellerová je však rozhodně 
osobou v problematice orientovanou s konsistentními názory a vstřícným přístupem k naší organizaci.

Poznámka: Jak jste se patrně dozvěděli z médií, náměstkyně byla v září 2010 odvolána. 
Důvody odvolání nebyly uvedeny…
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PŘEHLED nejdůležitějších jednání od vydání posledního 
zpravodaje

21. 9. 2010 Praha MZ ČR – závěrečné jednání Dohodovacího řízení o úhradách zdravotní 
péče pro rok 2011
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Ze všech segmentů poskytovatelů došlo k dohodám pouze v segmentu ambulantní gynekologie, 
stomatologie, lázeňské péče a dopravy. V ostatních segmentech byly výsledkem jednání nedohody. Konání 
ministerstva při tvorbě úhradové vyhlášky je obtížně předvídatelné. Ministr opakovaně deklaroval nutnost 
úspor na všech úrovních. Lze jen doufat, že současné ministerstvo neporuší pravidla a nebude vstupovat 
do uzavřených dohod. V průběhu diskuse zazněly připomínky prezidenta ČLK Kubka, které byly věcně 
i formálně zcestné, na což jej předseda SSG ČR upozornil. Kubkova reakce v kuloárech odpovídala stylem 
mluvy spíše člověku bez vzdělání a vychování, než zvolenému představiteli lékařského stavu. 

21. 9. 2010 Praha ČSK – jednání Koalice soukromých lékařů 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará
Na jednání předal předseda SSG ČR funkci mluvčího Koalice prezidentovi ČSK Dr. Chrzovi. Přítomní se 
informovali o výsledku Dohodovacího řízení na svých segmentech – z KSL se dohodli pouze gynekologové 
a stomatologové. Všechny organizace Koalice jsou rozčarovány z výstupů současného ministerstva 
zdravotnictví ČR. Na dopis, ve kterém se předseda SSG ČR obrací jako mluvčí Koalice na ministra 
zdravotnictví, a ve kterém žádá o zodpovězení otázek, na které KSL nedostala při setkání s ministrem 
odpověď, dosud nepřišla žádná odezva (znění dopisu uveřejňujeme). Ministr na konferenci stomatologů 
otevřeně prohlásil, že je možné, že nebude respektovat dohody mezi poskytovateli a zdravotními 
pojišťovnami, které vznikly v rámci Dohodovacího řízení. Dle informací KSL na MZ ČR jednají v současnosti 
představitelé ČLK a odborů, zástupci ambulantních zařízení zváni nejsou. Rada poskytovatelů se nesešla 
a patrně ani nesejde. Přítomní se dohodli, že počkají do příštího jednání Koalice, v případě setrvalého 
stavu upozorní na současný stav i přes média. 
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DŮLEŽITÉ INFORMACE

PŘEHLED AKCÍ SSG ČR PRO ROK 2011

XLII. doškolovací seminář Praha Čestlice, Hotel Aquapalace 28.–30. 1. 2011

XLIII. doškolovací seminář Český Krumlov, Hotel Růže 8.–10. 4. 2011

Celostátní konference SSG ČR a 
ČGPS ČLS JEP

Hradec Králové, 
Kongresové centrum ALDIS

3.–5. 6. 2011

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

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

Praha, Hotel Pyramida 9.–11. 12. 2011
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KORESPONDENCE

PROTOKOL Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMO-
ÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8. 2010

Datum a čas konání: 30. 8. 2010
Místo konání:  Ústředí VZP ČR, Orlická 4/2020
Účastníci jednání:  dle přiložené prezenční listiny

Jednání se uskutečnilo v souladu s „Jednacím řádem dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši 
úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění“. 
Výsledkem jednání přípravné fáze dle Jednacího řádu je po hlasování zdravotních pojišťoven a sdružení 
poskytovatelů následující dohoda, která byla schválena 100 % hlasů přítomných zástupců zdravotních 
pojišťoven a 100% hlasů zástupců sdružení poskytovatelů:

Zdravotní péče poskytovaná zařízeními mimoústavní gynekologické péče bude hrazena dle 
individuálního smluvního ujednání mezi konkrétním zdravotnickým zařízením a konkrétní zdravotní 
pojišťovnou (např. výkonovým způsobem ve smluvně sjednané hodnotě bodu, výkonovým způsobem do 
limitu maximální úhrady, paušálním způsobem úhrady nebo jiným způsobem neodporujícím obecně 
závazným předpisům upravujícím veřejné zdravotní pojištění).
V případě, že mezi konkrétní zdravotní pojišťovnou a konkrétním zdravotnickým zařízením nedojde 
k individuální smluvní dohodě o způsobu a výši úhrady, bude zdravotní péče poskytovaná v roce 2011 
hrazena dle níže uvedených pravidel:

Článek 1.
Úhrada
1. Zdravotní péče poskytovaná v zařízeních specializované ambulantní zdravotní péče odbornosti 603 
a 604 – gynekologie a porodnictví a dětská gynekologie v období od 1.1.2011 do 31.12.2011 pojištěncům 
Pojišťovny bude hrazena výkonově dle platného znění vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává 
seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, s hodnotou bodu ve výši 1,06 Kč.

2. Měsíční předběžná úhrada bude stanovena ve výši jedné dvanáctiny ze 100% porovnávacího objemu 
úhrady referenčního období, nebo ve skutečné výši vykázané zdravotnickým zařízením za zdravotní 
péči v hodnotě bodu dle čl. 1, bodu 1. 

3. Celková výše úhrady zdravotnickému zařízení bude vypočtena následovně:
 a) poskytujícímu zdravotní péči v odbornosti 603 nebo v odbornosti 604 bude vypočten
  následujícím způsobem:

POP
zpo

 x PURO
o
 x I

nu

kde:

POP
zpo

  počet unikátních pojištěnců Pojišťovny ošetřených v odbornostech 603 a 604 ZZ v hodnoceném 
období. Hodnoceným obdobím se rozumí rok 2011;

PURO
o
  průměrná úhrada za zdravotní výkony, včetně ZUM a ZULP na jednoho unikátního 

ošetřeného pojištěnce Pojišťovny ošetřeného v odbornostech 603 a 604 ZZ v referenčním období. 
Referenčním obdobím se rozumí rok 2009. 

I
nu

 index nárůstu úhrad, který činí nejméně 1,00
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 b) poskytujícímu zdravotní péči současně v odbornosti 603 a v odbornosti 604 nepřekročí 
     částku rovnající se součtu částek za jednotlivé odbornosti, kde se částka za jednotlivou
     odbornost vypočte následujícím způsobem:

POP
zpo

 x PURO
o
 

kde:

POP
zpo

 počet unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti zdravotnickým zařízením 
v hodnoceném období

PURO
o
 se vypočte takto:

PURO
o
 = PPBRO

o
 x RDHB + PUZUMROo + PUZULPROo

kde:

PPBRO
o
 průměrný počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou 

 uznaných bodů na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti 
 zdravotnickým zařízením v referenčním období, přepočtených podle seznamu 
 výkonů platného k 1.1.2011

RDHB  reálně dosažená hodnota bodu pro zdravotní péči poskytnutou zdravotnickým zařízením 
v odbornosti 603 a 604, podle seznamu výkonů, u zdravotní pojišťovny v referenčním období, která 
se stanoví jako podíl celkové úhrady poskytnuté zdravotnickému zařízení zdravotní pojišťovnou za 
zdravotní péči poskytnutou zdravotnickým zařízením v odbornosti 603 a 604, podle seznamu výkonů, 
snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za referenční 
období a celkového počtu bodů za zdravotní péči poskytnutou zdravotnickým zařízením v odbornosti 
603 a 604 vykázaných za referenční období a zdravotní pojišťovnou uznaných 

PUZUMRO
o
  průměrná úhrada za zvlášť účtovaný materiál na jednoho unikátního pojištěnce 

v dané odbornosti ve zdravotnickém zařízení v referenčním období

PUZULPRO
o 

průměrná úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního 
pojištěnce v dané odbornosti ve zdravotnickém zařízení v referenčním období 

4. Celková výše úhrady podle bodu 3 bude, při splnění podmínek stanovených ve smlouvě mezi 
zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením, navýšena stejným způsobem jako v roce 2009, 
pokud se zdravotní pojišťovna se zdravotnickým zařízením nedohodnou jinak.

5. U zdravotnického zařízení, které v referenčním období neexistovalo, popřípadě které neposkytovalo 
péči v dané odbornosti, je zdravotní pojišťovna oprávněna pro účely výpočtu celkové výše úhrady 
použít průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za referenční období srovnatelných 
zdravotnických zařízení.

6. U zdravotnického zařízení, kde oproti referenčnímu období dojde vlivem změny nasmlouvaného rozsahu 
poskytované zdravotní péče v některé odbornosti (tj.ke změně spektra nasmlouvaných výkonů) k nárůstu 
průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce, se celková výše úhrady zdravotnickému zařízení 
podle bodu 3 navýší o hodnotu zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných 
nově nasmlouvaných zdravotních výkonů, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých 
přípravků. Nově nasmlouvané výkony se pro tyto účely ocení podle seznamu výkonů s použitím hodnoty 
bodu 1,- Kč, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
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7. Zdravotní pojišťovna při vyúčtování zohlední případy, kdy k nárůstu nákladů dojde v souvislosti 
s nárůstem počtu těhotných pojištěnek.

8. Zdravotní pojišťovna dále zohlední případy, kdy zdravotnické zařízení prokáže, že zvýšené průměrné 
náklady na zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního 
pojištěnce v dané odbornosti byly způsobeny změnou výše nebo způsobu jejich úhrady, popřípadě 
v důsledku změn struktury ošetřených pojištěnců.

9. Pokud zdravotnické zařízení ošetřilo v referenčním období nebo hodnoceném období v dané 
odbornosti 50 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané hodnotě poměrného kapacitního čísla 
1,00; zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu celkové výše úhrady podle bodu 2 písm. 
a) a b). V případě poměrného kapacitního čísla menšího než 1,00 se limit 50 ošetřených unikátních 
pojištěnců přepočítává nasmlouvanou hodnotou poměrného kapacitního čísla pro danou odbornost.

Článek 2.
Regulační omezení
1. Regulace za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a za vyžádanou péči ve 
vyjmenovaných odbornostech.
Referenčním obdobím se rozumí rok 2009. Hodnoceným obdobím se rozumí rok 2011.

1.1. Pokud ZZ dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé 
přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období vyšší než 100 % průměrné úhrady 
na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky 
v referenčním období, Pojišťovna je oprávněna ZZ snížit úhradu o částku odpovídající 40 % 
zvýšených nákladů na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, a to způsoby 
obsaženými ve Smlouvě. Do průměrné úhrady na jednoho unikátního ošetřeného pojištěnce 
se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost 
nahrazení podle § 32 odst. 2, platného znění zákona č. 48/1997 Sb. Referenční hodnota se stanoví 
jako 100 % úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané ZZ na jednoho 
unikátního pojištěnce v referenčním období. Referenčním obdobím se rozumí rok 2009.

1.2. Pokud ZZ dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve 
vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období vyšší než 100 % průměrné úhrady na jednoho 
unikátního pojištěnce v referenčním období, Pojišťovna je oprávněna ZZ snížit úhradu o částku 
odpovídající 40 % zvýšených nákladů za vyžádanou péči, a to způsoby obsaženými ve Smlouvě. 
Referenční hodnota se stanoví jako 100 % průměrné úhrady za vyžádanou péči ve vyjmenovaných 
odbornostech na jednoho unikátního pojištěnce Pojišťovny v referenčním období. Do vyžádané péče 
se nezahrnují zdravotní výkony mammografického screeningu, screeningu karcinomu děložního 
hrdla a kolorektálního karcinomu prováděné ZZ, které má s Pojišťovnou na poskytování těchto 
zdravotních výkonů uzavřenou Smlouvu.

2. Regulační omezení se nepoužijí, pokud ZZ odůvodní poskytnutou zdravotní péči, na jejímž základě 
došlo k překročení průměrných úhrad podle bodu 1.1. a 1.2.

3. Pokud oproti referenčnímu období došlo ke změně nasmlouvaného rozsahu poskytované zdravotní 
péče, Pojišťovna po dohodě se ZZ úměrně upraví hodnoty průměrných úhrad v referenčním období.

4. V případě, že ZZ v referenčním období nebo v jeho části neexistovalo, nebo nemělo uzavřenou 
smlouvu s Pojišťovnou, může Pojišťovna použít pro účely uplatnění regulačních omezení podle bodu 
1.1. a 1.2. referenční hodnoty srovnatelných ZZ.

KORESPONDENCE
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5. Pokud ZZ ošetřilo v referenčním nebo hodnoceném období v dané odbornosti 50 a méně unikátních 
pojištěnců, při nasmlouvané hodnotě poměrného kapacitního čísla 1,00, Pojišťovna tuto odbornost 
nezahrne do výpočtu regulace podle bodů 1.1. a 1.2. V případě poměrného kapacitního čísla menšího 
než 1,00 se limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává nasmlouvanou hodnotou poměrného 
kapacitního čísla pro danou odbornost. 

6. Pojišťovna neuplatní regulaci podle bodu 1.2., pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve 
vyjmenovaných odbornostech v roce 2011 nepřevýší na tento druh zdravotní péče předpokládanou 
výši úhrad na rok 2011 vycházející ze Zdravotně pojistného plánu Pojišťovny.

7. Pojišťovna je oprávněna uplatnit regulační srážku podle bodů 1.1. a 1.2. maximálně do výše 
odpovídající 25 % objemu úhrady poskytnuté Pojišťovnou ZZ za zdravotní výkony snížené o objem 
úhrady za ZUM a ZULP za rok 2011.

8. Pokud ZZ vykáže zdravotnický prostředek nad 15.000 Kč, nebudou tyto náklady zahrnuty do 
regulačních omezení.

Výsledek hlasování:
Za zdravotní pojišťovny
Souhlas: 9
Nesouhlas: 0
Zdržel se hlasování: 0
Za poskytovatele
Souhlas: 2 
Nesouhlas: 0
Zdržel se hlasování: 0

Návrh byl přijat.
 V Praze dne 30. 8. 2010
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Stanovení cen zdravotní péče hrazené pacientkou

Právní rámec 
Základ právní regulace cen je zakotven v zákoně o cenách č.526/1990 Sb. Věcné usměrňování cen je 
upraveno v ust.§6, který uvádí : „Věcné usměrňování cen spočívá ve stanovení podmínek cenovými 
orgány pro sjednání cen. 

Tyto podmínky jsou:
a) maximální rozsah možného zvýšení ceny zboží ve vymezeném období, nebo
b) maximální podíl, v němž je možné promítnout do ceny zvýšení cen určených vstupů ve vymezeném 
období, nebo
c) závazný postup při tvorbě ceny nebo při kalkulaci ceny, včetně zahrnování přiměřeného zisku do 
ceny.

Tento způsob regulace cen platí pro všechny prodávající určeného druhu zboží.

V našem případě se jedná o postup dle písmene c), kdy je stanoven závazný postup při tvorbě či 
kalkulaci ceny, včetně zahrnutí přiměřeného zisku do ceny.

Podrobněji je upraveno v Části I, Oddílu B., Cenového předpisu MZ ČR č.1/2010/DZP, který uvádí 
následující.

Věcně usměrněnou cenou se tímto předpisem reguluje zdravotní péče, která je poskytována účastníku 
veřejného zdravotního pojištění:
a) a není hrazena podle zvláštního právního předpisu z veřejného zdravotního pojištění;
b) zdravotnickým zařízením, které není ve smluvním vztahu s příslušnou zdravotní pojišťovnou.

Předpisy a rozhodnutí o způsobu regulace cen věcným usměrněním zdravotnických prostředků platí 
obdobně i pro regulaci cen věcným usměrněním pro zdravotní péči tohoto oddílu.

V našem případě se tedy jedná o případ dle písmene a) – kdy daný výkon (péče) není hrazena z veřejného 
zdravotního pojištění (je hrazena přímo pacientem).

Vzhledem k tomu, že ohledně bližšího postupu je odkazováno na předpis stanovující věcné usměrnění 
ceny u zdravotnických prostředků je na místě uvést i tento předpis, který podrobněji popisuje 
způsob stanovení této ceny. Tímto předpisem je Cenový předpis MZ ČR č. 3/2009/FAR o regulaci cen 
zdravotnických prostředků.

V oddíle IV., odstavec 2 tento předpis uvádí, že původce zboží, které je regulováno věcným 
usměrňováním ceny, je povinen sjednat cenu tohoto zboží tak, že do jejího výpočtu lze zahrnout pouze 
ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží doložitelné z účetnictví, přiměřený 
zisk a případně uplatněné clo, není-li dále stanoveno jinak. Výpočet si provádí každý původce sám.

KORESPONDENCE
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V oddíle IV., odst.3, pak uvádí toto: 

Za ekonomicky oprávněné náklady nelze uznat zejména:
a) penále, poplatky z prodlení , zaviněná manka, platby za promlčené dluhy, úroky z prodlení a peněžní 
náhrady škod související s investiční výstavbou,

b) škody na majetku a náklady spojené s jejich odstraňováním (kromě škod způsobených živelnými 
pohro mami), včetně snížení cen nevyužitelných zásob a fyzické likvidace zásob, náhrady škod 
a odškodnění,

c) veškeré odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob,

d) pokuty, poplatky z prodlení, úroky z prodlení, penále a jiná plnění za nedodržení povinností podle 
smluv a předpisů (i ekologických), nevyužité provozní náklady spojené s přípravou a zabezpečením 
investiční výstavby (zmařené investice),

e) náklady na zastavenou přípravu a záběh výroby a na zastavený výzkum a vývoj,

f) přirážky k poplatkům placeným za znečištění ovzduší, popř. další platby sankční povahy (např. za 
škody způsobené na zemědělských půdách),

g) odpisy promlčených a nedobytných pohledávek,

h) opakovaně zahrnované náklady, které již byly uhrazeny,

i) odpisy vyšší než odpovídá skutečně uplatněným odpisům podle zvláštního právního předpisu

j) penzijní připojištění zaměstnanců hrazené zaměstnavatelem nad limit stanovený zvláštním právním 
předpisem,

k) odpisy majetku nabytého bezúplatným převodem s výjimkou majetku převedeného podle zákona 
č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů,

l) výdaje na reprezentaci,

m) cestovné vyplácené nad rámec zvláštního právního předpisu,

n) peněžité vyrovnání (např. odstupné),

o) platby při pojištění škod způsobených statutárními orgány právnických osob,

p) odvod do státního rozpočtu při neplnění stanoveného podílu zdravotně postižených na celkovém 
počtu zaměstnanců,

q) příspěvky na závodní stravování v cizích zařízeních nad 55% ceny jídel.
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Závěr 

Lze tedy shrnout, že zdravotnické zařízení musí mít provedenu kalkulaci ceny zdravotní péče, která 
je poskytována pojištěncům za přímou úhradu (není hrazena z veřejného zdravotního pojištění) 
a tato kalkulace musí odpovídat znění výše uvedených předpisů – tj. konstrukce ceny bude zahrnovat 
ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk. Do nákladů nelze zahrnout náklady výslovně 
uvedené v oddíle IV., odst.3, Cenového předpisu MZ ČR č.3/2009/FAR (viz. výše).

Jak tedy provést kalkulaci ceny ?

Podle mého názoru lze provést kalkulaci dvěma způsoby. Zde bych ovšem doporučil raději ještě 
konzultovat i s ekonomem či daňovým poradcem. Musím ale konstatovat, že kalkulace obou způsobů 
se nám při kontrolách v konkrétních případech podařilo obhájit.

První způsob se používá u výkonů (zdravotní péče), kdy je nulový, nebo zcela zanedbatelný materiálový 
náklad – u praktických lékařů se používá třeba v případě prohlídky a vystavení posudku ke způsobilosti 
řízení motorových vozidel. Dle skutečných nákladů zdravotnického zařízení (nájem, mzdy, atd. – dle 
daňového přiznání) a množství ordinačních hodin se vypočte skutečná režie zdravotnického zařízení 
na jednu minutu ordinační doby.

Stanoví se průměrný čas nutný pro daný výkon a tento se vynásobí touto režií. K výsledku se potom 
přičte „přiměřená míra zisku“. Tento pojem není přesně v právních předpisech upraven, v praxi se dle 
mé zkušenosti aplikuje v rozmezí 30 – 50 % z výsledku dle předchozí věty.

Druhý způsob se používá u výkonů, které mají nezanedbatelné materiálové náklady. Výpočet je 
proveden obdobně jako u první varianty, pouze k průměrnému času násobenému minutovou režií se 
přičte materiálový náklad na výkon. Ohledně „přiměřené míry zisku se postupuje shodně jako u první 
varianty.

Ještě stojí za zmínku to, že se jedná o regulaci nejvyšší možné ceny – tedy nevadí, když cena pro 
pacienta je nakonec stanovena nižší než vyjde dle kalkulace.

Mgr. Jakub Uher

KORESPONDENCE
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Úhrady péče VoZP rok 2009

Vážený pane předsedo,
intenzivně na balíčcích pracujeme a v nejbližší době je pobočky VoZP ČR budou mít k dispozici. 
Gynekologům přeji hodně úspěchů v péči o těhotné a těším se na další spolupráci (připojuji informaci, 
která včera odešla na pobočky VoZP ČR).

S pozdravem 

MUDr. Libor Tuka
VoZP ČR
ředitel odboru zdravotní politiky
Drahobejlova 1404/4
Praha 9
ltuka@vozp.cz
telefon: 284021215

Z e-mailu vyplývá, že v debatě s VoZP jsme dospěli k dohodě. Zatím ještě nemáme k dispozici definitivní 
text dodatku. Jakmile jej obdržíme a výbor SSG ČR schválí, vyvěsíme jej na web SSG ČR.

KORESPONDENCE
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KORESPONDENCE

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
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

V Brně dne 8. 9. 2010

Vážený pane ministře,
jménem Koalice soukromých lékařů Vám děkuji za čas, který jste nám věnoval a deklarovanou ochotu 
spolupracovat s námi. Vzhledem k tomu, že jsme na naše vznesené dotazy nedostali jednoznačnou 
odpověď, dovoluji si dotazy opakovat touto formou. Prosím o zodpovězení těchto otázek:
- Bude za Vašeho působení nadále fungovat Rada poskytovatelů? Pokud ano, kdy bude její nejbližší 
jednání?
- Bude nějak řešeno asymetrické navýšení příjmů lůžkových zařízení oproti ambulancím primární 
péče? Na jednání s námi jste sdělil, že regulační poplatky v ambulancích primární péče se nezvýší (na 
rozdíl od poplatků za den hospitalizace). Konstatoval jste, že tato disproporce bude kompenzována, 
rádi bychom znali metodu této kompenzace.
- Bude MZ ČR pod Vaším vedením podporovat projekt IZIP?
- Bude MZ ČR respektovat dohody poskytovatelů ZP uzavřené v rámci Dohodovacího řízení?
- Bude při projednávání problematiky, týkající se ambulantních zdravotních zařízení, konzultována 
Koalice soukromých lékařů?
Z médií se dozvídáme o Vašich opakovaných diskusích se zástupci ČLK a odborových organizací. 
Žádný z těchto subjektů nemá od našich členů mandát k obhajování jejich zájmů. Věříme, že 
současné MZ ČR chce sledovat celosvětový trend – přesun maximálního množství zdravotní péče 
z lůžkových zařízení do ambulancí. Úspěšnou realizaci tohoto trendu si lze bez spolupráce se 
zástupci ambulantních lékařů obtížně představit.
Vážený pane ministře, věřím, že dotazy jsou dostatečně konkrétní a předem děkuji za konkrétní 
odpovědi. Některé mediální interpretace kroků MZ ČR nepůsobí na naše členy zrovna uklidňujícím 
dojmem a jejich dotazy se množí.
Jsem s pozdravem a těším se na spolupráci

        
MUDr. Vladimír Dvořák 
mluvčí Koalice soukromých lékařů
předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR 
předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 
 

Komentář: 
K 11. 10. 2010 odpověď nepřišla …
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Generální partner: 

Hlavní partneři:

Prezident konference: MUDr. Vladimír Dvořák
Předseda vědecké rady: MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C. 

Členové vědecké rady:
doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc., as. MUDr. Anna Havránková, prof. MUDr. Lukáš Rob,
doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc., MUDr. Aleš Skřivánek, doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.

Zahraniční členové vědecké rady:  
prof. Dr. Med. Georg Herbeck, M.I.A.C. (Německo), prof. Giovanni Miniello (Itálie)
Alexander Mortakis, MD (Řecko), prof. Dr. Adolf Stafl, Ph.D. (USA)

Organizační výbor:
Kamila Crhová, Miloslava Dümlerová, MUDr. Vladimír Dvořák, Anna Hajská,
MUDr. Tomáš Malík, Lucie Marková DiS, MUDr. Aleš Skřivánek

4. KONFERENCE
Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

ve spolupráci se
Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP a

Sdružením soukromých gynekologů ČR
Praha 10.–12. 12. 2010

Datum konání: 10.–12. 12. 2010 
   Místo konání. Hotel Pyramida****, Bělohorská 24, Praha 6, 

www.hotelpyramida.cz

ANONCE 1/3
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ANONCE 2/3

10. 12. 2010 PÁTEK 

ODBORNÝ PROGRAM

Kaňkův den 
pořádaný ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 3. LF UK 
a FN Královské Vinohrady a pod záštitou děkana 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. 

9.00 hod. ZAHÁJENÍ B. Svoboda, V. Dvořák

9.00–12.00 hod. Dopolední blok
Prekancerózy a ZN vulvy

12.00–14.00 hod. PŘESTÁVKA

14.00–16.00 hod. Odpolední blok
Prekancerózy a ZN vaginy

16.30 hod. JEDNÁNÍ výboru Sekce cervikální patologie a kolposkopie ČGPS ČLS JEP

18.00 hod. HPV FÓRUM II společnosti GlaxoSmithKline s.r.o.
                     Vstup na základě pozvánky.

 

11. 12. 2010 SOBOTA  

Volná sdělení do dopoledního a odpoledního  bloku či postery lze přihlásit nejpozději do
31. 10. 2010 a to elektronicky přes interaktivní formulář, který naleznete na webu 
www.kolposkopie.cz, www.ssg.cz, www.cgps.cz, www.g-agency.eu.

9.00–12.00 hod. Dopolední blok – VOLNÁ SDĚLENÍ
Kolposkopie, cervikální patologie, screeningové programy    
 
12.00 hod. Satelitní symposium společnosti Merck Sharp & Dohme IDEA Inc.
4 roky kvadrivalentní vakcíny proti karcinomu děložního čípku a dalším HPV 
asociovaným onemocněním v ČR

12.00–14.00 hod. PŘESTÁVKA

14.00–15.30 hod. Odpolední blok – VOLNÁ SDĚLENÍ
Kolposkopie, cervikální patologie, screeningové programy    

15.30 hod. Jednání členů SSG ČR

20.00 hod. GALA VEČER – Orea Hotel Pyramida
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ANONCE 3/3

VŠEOBECNÉ INFORMACE
|  Upozorňujeme, že přihlášku na akci musí vyplnit všichni, včetně těch, kteří se budou 

prezentovat ústním sdělením nebo formou posteru!

|  Volná sdělení do jednotlivých bloků či postery lze přihlásit nejpozději  do 31. 10. 2010. 
Volná sdělení zašlete elektronicky přes interaktivní formulář. 
Naleznete jej na webu www.ssg.cz, www.cgps.cz, www.g-agency.eu

|  Doporučený formát posteru: šířka 85 cm, výška 115 cm.
|  Organizační zajištění konference: G-AGENCY s.r.o. Olomouc, ČGPS ČLS JEP  Brno.

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  6. 11. 2010, Vámi požadované ubytování 
bude zrušeno.

|  Řádně vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu: 
Sekretariát G–AGENCY s.r.o., U Stadionu 8, 772 00 Olomouc,
tel:  602 740 822, 724 277 964, 585 234 499, e-mail: info@g-agency.eu,
v el. podobě ji lze také vyplnit na www.ssg.cz,  www.cgps.cz

|  ZMĚNA SÍDLA G-AGENCY s.r.o.
Řádně vyplněnou přihlášku po 20. 11. 2010 posílejte na adresu:     
Sekretariát G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc,
tel:  602 740 822, 724 277 964, fax: 585 234 499, e-mail: info@g-agency.eu,
v el. podobě ji lze také vyplnit na www.ssg.cz, www.cgps.cz

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

|  Vzhledem k tomu, že agentura zajišťující organizaci konference je plátcem DPH, je nutné 
z důvodu rozdílných daňových sazeb rozlišit platby za ubytování od registračních poplatků 
a poplatků za společenský večer. 

|  V důsledku toho je nutné, abyste platbu:
za registrační poplatek a za společenský večer odeslali pod variabilním symbolem = rodné 
číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 77 za ubytování odeslali pod variabilním 
symbolem = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 80

|  Platby  zasílejte   převodem   na   účet  společnosti G-AGENCY, s.r.o. u České spořitelny 
Olomouc, č. ú. 1808339319/0800, variabilní symboly dle pokynů viz výše a na 
přihlášce. Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat.  Bankovní údaje pro 
zahraniční transakci naleznete v přihlášce.

12.12. 2010 NEDĚLE

9.00–12.00 hod. Dopolední blok     

Follow up žen s ošetřenou prekancerózou

První výsledky screeningu karcinomu děložního hrdla

12.00 hod. Závěr konference

Novinky a aktualizaci  odborného programu sledujte průběžně na webových stránkách                 
www.kolposkopie.cz, www.ssg.cz, www.cgps.cz, www.g-agency.eu
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Titul, příjmení, jméno: 

Variabilní symbol* 

* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 77 v rámci ochrany osobních dat)

Adresa pracoviště vč. PSČ:

Tel.:      Fax:          E-mail:  

IČO: DIČ:  

REGISTRAČNÍ POPLATEK do 10. 11. 2010 do 30. 11. 2010 na místě
člen ČGPS, SSG ČR a SGPS   1300,- Kč   1600,- Kč   2000,- Kč

nečlen ČGPS, SSG ČR a SGPS   1600,- Kč   1900,- Kč   2300,- Kč

SPOLEČENSKÝ VEČER 
účastník konference  800,- Kč   ANO   NE
doprovod  1 000,- Kč   ANO   NE

Registraci na konferenci hradí firma – sponzor:   ANO   NE 
Vstup na Gala večer pro lékaře hradí firma – sponzor:   ANO   NE   
Vstup na Gala večer pro  doprovod hradí firma– sponzor:   ANO   NE

V případě sponzoringu účast hradí firma:

Název firmy:

Kontaktní osoba: 

Tel.:

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 ČS a.s. 

Olomouc. Uvedené ceny jsou včetně 20% DPH! Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat!

4. KONFERENCE
Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

ve spolupráci se 
Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP a

Sdružením soukromých gynekologů ČR

Z Á V A Z N Á     P Ř I H L Á Š K A

7 7

PŘIHLÁŠKA 1/2

+ + =

registrační
poplatek

gala večer 
lékař

gala večer 
doprovod

celkem
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PŘIHLÁŠKA 2/2

Variabilní symbol*   
* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 80 v rámci ochrany osobních dat)

Ubytování OREA HOTEL PYRAMIDA****
  9. 12. 2010   10. 12. 2010   11. 12. 2010    bez ubytování

               čtvrtek         pátek         sobota 
   

  1-lůžkový pokoj 2.300,-Kč vč. snídaně/pokoj/noc
  2-lůžkový pokoj 2.500,-Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1 250 ,-Kč/noc)

     ubytován(a) spolu s
  3-lůžkový pokoj  3.150,-Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1 050 ,-Kč/noc)

     ubytován(a) spolu s 

Ubytování hradí firma – sponzor:      ANO   NE 
Ubytování pro doprovod hradí firma– sponzor:     ANO   NE  

V případě sponzoringu ubytování hradí firma:

Název firmy:

Kontaktní osoba: 

Tel.:

Platba za ubytování                                              byla odeslána dne                          na účet společnosti 
G AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800, u České spořitelny a.s. Olomouc. Uvedené ceny jsou 
včetně 10% DPH! Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat!

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 6. 11. 2010, Vámi požadované ubytování bude 
zrušeno.

Těm, kteří se odhlásí do 6. 11. 2010, bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek ve výši 
30 %,  v období od 11.–25. 11. 2010 Vám bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek ve 
výši 80 %. Později již není možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit!

Údaje pro provedení platby ze zahraničí: Banka: Česká spořitelna a.s., Oblastní pobočka Olomouc,                  
tř. Svobody 19, 779 00  Olomouc, IBAN: CZ05 0800 0000 0018 0833 9319, SWIFT (BIC): 
GIBACZPX. Veškeré poplatky spojené s úhradou ze zahraničí hradí odesílatel.

Datum              Podpis, razítko

8 0
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XLII. DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ
Sdružení soukromých gynekologů ČR 

ve spolupráci s firmou

Datum konání: 28.–30. 1. 2011

Místo konání: Aquapalace Hotel Praha

ULTRAZVUKOVÁ 
AKADEMIE

Pražská 137, Čestlice
www.aquapalacehotel.cz

ANONCE 1/3

28. 1. 2011 PÁTEK 14.00 hod.
! NOVINKA v UZ doškolování !

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k tomu, že se blíží termín 1. 1. 2012, po kterém bude povinnou součástí gynekologické 
ambulance ultrazvukový přístroj, připravujeme pro Vás v předstihu  kurz základů ultrazvukové dia-
gnostiky.

Na kurzu se budou podílet přední odborníci na tuto problematiku ve spolupráci s firmou                               
Electric Medical Service s.r.o., distributorem ultrazvukových přístrojů GE.

Akce  se bude skládat nejen s teoretické části, ale i praktických ukázek vyšetření na pacientkách.

Účast je vhodná nejen pro ty, kteří zatím UZ přístroj nevlastní, ale i k osvěžení systematických 
základů UZ diagnostiky.

Akce bude zařazena v systému celoživotního vzdělávání ČLK.
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28. 1. 2011 PÁTEK

OBSAH ODBORNÉHO PROGRAMU:

14.00–16.00 hod. I. BLOK 
Gynekologické indikace ultrazvukových vyšetření v ambulanci

16.00–16.30 hod. Coffee break

16.30–19.00 hod. II. BLOK
Prenatální diagnostika v gynekologické ambulanci, včetně praktických ukázek

Vzhledem k typu výuky s praktickými ukázkami je kapacita účastníků omezena v počtu                           
max. 50 účastníků. 

Na akci je možné se registrovat zvlášť, i bez nutnosti absolvovat sobotní odborný program.

Sledujte prosím průběžnou aktualizaci programu  na www.ssg.cz a www.g-agency.eu.

29. 1. 2011 SOBOTA

OBSAH ODBORNÉHO PROGRAMU:

Zahájení od 9.00 hod.

Chairman: MUDr. Vladimír Dvořák 

MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.:
Zkušenosti a nové poznatky o nízkodávkové ATK obsahující gestoden

prof. MUDr. Michael  Halaška, DrSc.: 
Farmakoterapie OAB (téma bude ještě upřesněno)

Coffee break

MUDr. Josef Záhumenský
Herpes genitalis v gynekologické praxi

MUDr. Vladimír Dvořák, MUDr. Olga Hlaváčková
Návrh postupu při abnormním krvácení

ANONCE 2/3
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30. 1. 2011 NEDĚLE

Jednání členů SSG ČR:
• úhrady v roce 2011 za přítomnosti zástupců ZP
• situace ve financování gynekologických ordinací  
• výsledky jednání zástupců SSG ČR

Začátek jednání v 9.00 hod.

Informujte, prosím, o konání akce i další kolegy.

Na setkání se těší za SSG ČR
   MUDr. Vladimír Dvořák – předseda
   MUDr. Aleš Skřivánek – pověřen organizací

ANONCE 3/3

Registrace:  28. 1. 2011 od 13.30–14.30 hod. – UZ AKADEMIE
 28. 1. 2011 od 17.00–20.00 hod.
 29. 1. 2011 od 8.00 hod.
 30. 1. 2011 od 8.45 hod.

Ubytování: Aquapalace Hotel Praha
Společenský večer:  29. 1. 2011, Aquapalace Hotel Praha

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

REGISTRAČNÍ POPLATEK + CENY VIZ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
 
•  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 27. 12. 2010, Vámi požadované ubytování 

bude zrušeno.

Přihlášku k účasti zasílejte na adresu:
sekretariát G-AGENCY s.r.o. 
U Stadionu 8 
772 00  Olomouc 
tel. 602 740 822, 724 277 964, fax: 58 523 4499
e-mail: info@g-agency.eu

Platbu  za   konferenční   poplatek   a   ubytování   zasílejte   převodem   na   účet  společnosti 
G-AGENCY, s.r.o. u České spořitelny Olomouc, č. ú. 1808339319/0800, variabilní symbol 
viz závazná přihláška!

Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. 

!UPOZORNĚNÍ!
Po 20. 11. 2010 posílejte přihlášku
na adresu:
sekretariát G-AGENCY s.r.o.
Horní nám. 285/8
772 00  Olomouc

2010-10 buletin.indd   30 18.10.2010   13:13:02



Titul, příjmení, jméno: 

Variabilní symbol* 

* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 11 v rámci ochrany osobních dat)

Adresa pracoviště vč. PSČ:

Tel.:      Fax:          E-mail:  

IČO: DIČ:  

REGISTRAČNÍ POPLATEK - UZ AKADEMIE: omezená kapacita max. 50 účastníků
člen SSG ČR    1.500,- Kč
nečlen SSG ČR   2.000,- Kč

REGISTRAČNÍ POPLATEK - SEMINÁŘ do 22. 12. 2010   do 12. 1. 2011 na místě
člen SSG ČR    800,- Kč   1.000,- Kč    1.400,- Kč
nečlen SSG ČR   1.100,- Kč   1.400,- Kč    2.000,- Kč

SPOLEČENSKÝ VEČER 
účastník semináře – součást reg.poplatku    ANO     NE
doprovod  800,- Kč    ANO     NE

Registraci na seminář hradí firma – sponzor:    ANO     NE 
Vstup na spol. večer pro doprovod hradí firma – sponzor:   ANO     NE   

V případě sponzoringu účast hradí firma:

Název firmy:

Kontaktní osoba: 

Tel.:

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 ČS a.s. 

Olomouc. Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat! Uvedené ceny jsou včetně 20% DPH!

XLII. DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ
Sdružení soukromých gynekologů ČR 

ve spolupráci s firmou 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

1 1

PŘIHLÁŠKA 1/2

++ =

registrační poplatek - 
seminář

registrační poplatek - 
UZ AKADEMIE

spol. večer – doprovod celkem
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PŘIHLÁŠKA 2/2

Variabilní symbol*   
* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 22 v rámci ochrany osobních dat)

Ubytování AQUAPALACE HOTEL
  28. 1. 2011   29. 1. 2011    bez ubytování

       pátek                 sobota 
   

  1-lůžkový pokoj 2.000,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc
  2-lůžkový pokoj 2.400,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1.200,- Kč/noc)

     ubytován(a) spolu s

Ubytování hradí firma – sponzor:      ANO   NE 
Ubytování pro doprovod hradí firma– sponzor:     ANO   NE  

V případě sponzoringu ubytování hradí firma:

Název firmy:

Kontaktní osoba: 

Tel.:

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 27. 12. 2010, Vámi požadované ubytování bude 
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 27. 12. 2010, bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek ve 
výši 30 %,  Manipulační poplatek ve výši 80% bude z objednaných služeb bude odečten těm, 
kteří se odhlásí v období  28.12. 2010–19. 1. 2011, později již není možné uhrazené ubytování 
a poplatky navrátit!

Datum              Podpis, razítko

2 2
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 28 zpravodaj SSG Čr 34 ZPRAVODAJ SSG ČR

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
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