
P artner 
SDRUŽENÍ SOUKROMÝCH GYNEKOLOGŮ ČR

Váš partner v péči o ženu

5 | 2012

SDRUŽENÍ SOUKROMÝCH GYNEKOLOGŮ ČR
ZPRAVODAJZPRAVODAJ



 2 ZPRAVODAJ SSG ČR

nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje

EDITORIAL

Vážené kolegyně a milí kolegové.
Ačkoliv editorial píšu po Pyramidě a tedy před Vánocemi, vím, že do schránek jej dostanete až po No-
vém roce, nebudu tedy zpozdile a nepatřičně přát klidné svátky. Už to, že Zpravodaj čtete, je dokladem, 
že jste svátky přežili a že nebyl konec světa, který byl tak dlouho a velkolepě oznamován.
Abychom přežili i to ostatní, co nás čeká a co sice nemá takovou publicitu, ale o to hůře predikovatelný 
výsledek a následky, se musíme přičinit všichni. Nechci omílat klišé, kdy před parlamentními volbami 
posledních 20 let ODS burcovala a mobilizovala, až se promobilizovala k preferencím na hranici 10 % 
a na krajích úřadují politruci pohraniční stráže a podobné existence. 
Na konci zimy nás čekají dvoukolové volby do výboru ČGPS a je smutným faktem, že situace ve výboru 
i celé odborné společnosti nebyla léta tak polarizovaná, jako poslední roky. Vladimír Dvořák již dlou-
hodobě avizuje svoji chuť vzdát se postu předsedy ČGPS a přenechat toto místo kolegovi z lůžkového 
zařízení. O to více pak bude záležet na tom, v jakém obsazení bude nový výbor pracovat a zda budou mít 
zástupci ambulantní sféry a menších lůžkových zařízení možnost obhajovat svoje názory na věci, které 
se nás bytostně dotýkají. Nechtěl bych se dožít toho, že výbor společnosti prosadí něco, co nás bude 
ohrožovat odborně, forenzně a potažmo ekonomicky. Nechci se dožít „pohraničníků“ ve výboru ČGPS.
Budete samozřejmě osloveni s nějakou kandidátkou SSG. Chci na vás apelovat, abyste odložili osobní 
animozity, které vůči někomu z nás můžete mít nebo máte a pokud možno jste se vzdali různé lidové 
tvořivosti. Jedině masivní podpora ze strany vás – volitelů (nerad píši jednotné kandidátky, zavání to 
Národní frontou) zajistí fungování nového výboru odborné společnosti tak, aby vám nejen neškodil, ale 
pomáhal ve vaší nelehké činnosti.
Chce se mi napsat „K tomu nám dopomáhej Bůh“, ale chtěl bych spíše dosavadní vážné téma odlehčit 
a přejít k pozitivním věcem, které nás v tom roce 2013 čekají.
Připravujeme pro vás po tradičních lednových Čestlicích jarní doškolovací seminář 12.–14. 4. 2013 
v Olomouci, kde si připomeneme 15. výročí „nulté“ konference a založení SSG ČR. Na květnové kon-
ferenci odborné společnosti budou vyhlášeny výsledky voleb a sejde se nový výbor ČGPS. Po létech 
nebudeme organizovat konferenci my. Uvidíme se tam s těmi z vás, které zaujme model konference, 
kdy v rámci mezioborové spolupráce budou přednášejícími negynekologové a naopak gynekologové 
budou bloky moderovat.
Za odbornou prioritu v roce 2013 považuji nejen já 6. kongres EFC (European Federation for Colposcopy 
and Pathology of Lower Genital Tract), který se bude konat v Praze 5.–7. 9. 2013 v Kongresovém cent-
ru. Tato konference přivede do Prahy ty nejlepší odborníky, kteří se zabývají problematikou cervixu, 
mnozí z nich v Praze dosud nebyli a léta zase nepřijedou, některé naopak znáte i z našich konferencí. 
V rámci této konference bude česko-slovenský národní den, kdy přednášky budou v češtině a sloven-
štině, bude zde celá řada kurzů, workshopů a sympozií, které, jak věřím, zaujmou celou řadu z vás. 
Tento národní den nahradí pro rok 2013 konferenci kolposkopické sekce v Pyramidě. O tradiční před-
vánoční Pyramidu ale nepřijdete, ale beze „ztrát“ to nebude, přijdete o Milovy geograficky. Milovský 
doškolovací seminář se pro rok 2013 přesune do stejného termínu a na stejné místo jako kolposkopická 
konference, tedy do Pyramidy ve dnech 6.–8. 12. 2013.
Samozřejmě se budeme snažit připravit další přednáškovou roadshow a 27.–29. 9. 2013 (o týden dříve 
proti minulým letům kvůli kolizi s ISUOGem) bude v Brně konference Sekce UZ diagnostiky.
Věřím, že vás výčet připravovaných akcí zaujal a že se s většinou z vás na nich opakovaně potkáme.
Vše dobré v roce 2013 vám i vašim blízkým přeje

 Aleš Skřivánek
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Letošní již šestý ročník konference označované podle tradičního místa konání jako „Pyramida“ byl z mého 
pohledu úspěšný z několika pohledů. 
Jednak to byla rekordní účast téměř 600 účastníků. Po dvouleté o něco nižší účasti slovenských kolegů 
dané mj. legislativou na Slovensku, kde jsou kladeny překážky farmaceutickým firmám v podpoře účasti 
lékařů na odborných akcích v zahraničí, se opět vrátila účast slovenských kolposkopistů na původní velmi 
dobrou úroveň. Projevilo se to dokonce i aktivními sděleními z jejich strany. 
Kuloárově i v diskuzích během odborného programu dávali účastníci najevo spokojenost s odborným 
programem, což pro organizátory vždy je ta nejlepší vazba. Plný sál v pátek a sobotu a jen o něco menší 
účast v neděli dopoledne po předchozím společenském večeru toho snad byly dostatečným důkazem. 
Za povšimnutí stojí a určitě je to škoda, že se konference nezúčastnili aktivními sděleními ani pasivně 
kolegové z Motola, důvodům nerozumím.
Záměr inkorporovat tradiční Kaňkův den do konference je z mého pohledu vzájemně prospěšný. Program 
Kaňkova dne byl tradičně velmi kvalitní a příjemná byla i změna, kdy letošní program nebyl monotematický 
k jedné oblasti zhoubných onemocnění jako v minulosti, ale byl zaměřen komplexněji na nové a moderní 
trendy v diagnostice a terapii ZN a miniinvazivní techniky.
Před 4 lety zavedená extenze na 3denní akci se osvědčila a budeme v ní pokračovat i nadále.
Sobotní i nedělní program se věnoval cele problematice cervixu, resp. dolního genitálního traktu. Osobně 
mě potěšili tradičně excelentní zahraniční speakeři, přednášky profesorů Mortakise a Miniella byly skvělé, 
stejně jako českých a slovenských přednášejících v sobotu a neděli.
Po sobotní odborné části programu navázalo jednání členů SSG ČR, kde byli členové seznámeni s novinkami 
a dosavadními výsledky jednání o úhradách na rok 2012. Vzhledem k nejasnému osudu úhradové vyhlášky 
a na to navazujícím jednáním s jednotlivými ZP jsme nezvali ani zástupce Ministerstva ani pojišťoven. 
Toto jistě budeme mít snahu napravit koncem ledna v Čestlicích, kdy už také snad bude víc jasno, jak 
budeme placeni v příštím roce. Podrobněji se o jednáních zástupců Sdružení dozvíte na dalších stránkách 
Zpravodaje, resp. aktuálně na webových stránkách Sdružení. 
 Věřím, že se akce těm, kteří se jí zúčastnili, líbila po odborné i společenské stránce, s nimi i ostatními 
se těším na setkání na příštím doškolovacím semináři koncem ledna v hotelu Aquapalace v Čestlicích a na 
dalších akcích, které pro vás chystáme.

                                                    

 Aleš Skřivánek

6. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP, 
pořádaná ve spolupráci se Sekcí ambulantních gynekologů ČGPS a  SSG ČR,

Praha 7. - 9. 12. 2012
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23. 10. 2012 Praha – jednání se zástupcem firmy Bayer a s MUDr. Mgr. J. Těšinovou
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Přítomní se dohodli, že na webových stránkách SSG ČR vznikne část, věnovaná aktuálním právním 
otázkám. Předsedkyně Společnosti medicínského práva ČLS JEP tam bude každý měsíc umisťovat 
informace, důležité pro chod našich praxí. Firma Bayer tuto aktivitu finančně podpoří.

23. 10. 2012 Praha – jednání Koalice soukromých lékařů 
Za SSG ČR přítomni A. Stará, V. Dvořák
Přítomni:   Dr. Neugebauer, Dr. Jojko, Dr. Černý, Dr. Tautermann, Dr. Dvořák, Dr. Stará, 
  Dr. Šmatlák, Dr. Kudyn, 
Omluven:  Dr. Chrz

1. Setkání s náměstkem ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění Ing. Noskem 
•	 	Zástupci	KSL	se	dohodli	na	pozvání	Ing.	Noska	na	listopadové	setkání	Koalice	k	projednání	ekonomické	

situace resortu ve vztahu k platební morálce zdravotních pojišťoven.

2. Aktuální stav v legislativě
•	 	ČSK	a	SAS	předložily	své	připomínky	k návrhu na úpravu Jednacího řádu smírčího jednání a spolu 

s ostatními zástupci Koalice se shodli na textu společného stanoviska (viz příloha). Stanovisko bude 
zasláno Mgr. Jiřímu Matějčkovi, vedoucímu oddělení právní podpory VZP (poznámka: stanovisko bylo 
odesláno e-mailem 24. 10. 2012).

•	 	V	září	 letošního	roku	vydalo	MZ	ČR	vyhlášku č. 297/2012 Sb., o „náležitostech Listu o prohlídce 
zemřelého…“ s datem účinnosti 1. 1. 2013. Podle dostupných informací se již nyní připravuje novelizace 
tohoto právního předpisu. Lékaři zatím postupují podle vyhlášky č. 289/2012 Sb.

•	 	Dr.	 Černý	 informoval	 KSL	 o	 problému,	 který	 se	 vyskytl	 v	 některých	 krajích	 v	 souvislosti	
s  přeregistracemi zdravotnických zařízení. V těchto krajích hygienické stanice odmítají akceptovat 
používané provozní řády ordinací a požadují jejich aktualizaci podle současně platné legislativy. ČSK 
poskytne KSL seznam krajů, ve kterých byl tento problém zjištěn. Ostatní zástupci KSL prověří situaci 
ve svých organizacích.

•	 	Požadavky	jednotlivých	krajských	úřadů	na	doklady,	které	je	nutno	přiložit	k	žádosti	o	přeregistraci	
ZZ, se liší. KSL bude situaci v krajích monitorovat a vzájemně se informovat. Důležité je upozornit 
všechny své členy, že žádost o udělení nového oprávnění k poskytování zdravotních služeb je 
nutné podat nejpozději do 31. 12. 2012. 

•	 	Dalším	problémem,	který	ČSK	v	současné	době	řeší,	je kategorizace prací. Krajská hygienická stanice 
v Ústí nad Labem odmítá posuzování fyzické a psychické zátěže zubních lékařů podle vzorových 
výsledků měření faktorů pracovního prostředí v několika zubních ordinacích a laboratořích a vyžaduje 
testování všech pracovníků zdravotnického zařízení specializovanou laboratoří. ČSK bude s KHS v Ústí 
dále jednat a o výsledcích jednání bude KSL informovat.

3. Jednání o cenách na rok 2013 s MZ ČR
•	 	Zástupci	těch	skupin	poskytovatelů	zdravotních	služeb,	které	se	v	rámci	dohodovacího	řízení	nedohodli	

se zdravotními pojišťovnami na cenách na rok 2013, jednají individuálně s MZ ČR o obsahu Úhradové 
vyhlášky.

4. Aktivita Asociace nemocnic
•	 	Asociace	českých	a	moravským	nemocnic	společně	s	několika	dalšími	organizacemi,	vytvořila	krizový	

štáb nemocnic, odborů a pacientů jako reakci na dosud neukončená jednání MZ ČR a zdravotních 
pojišťoven o redukci lůžkové péče, která brání uzavírání smluv s nemocnicemi na příští rok. Krizový 
štáb požaduje zachování současné nemocniční sítě v regionech, varuje před ohrožením dostupnosti péče 
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a vyzývá ambulantní lékaře k solidaritě. Zástupci KSL se rozhodli nepodpořit výzvu a nepřipojit 
se k prohlášení, které krizový štáb vydal. Jednostranné zvýhodňování sektoru lůžkové péče bylo 
důvodem vzniku Koalice soukromých lékařů v roce 2001 a názor zástupců KSL na nutnost redukce 
lůžek a přesun péče z nemocnic do ambulancí se nezměnil. Je však třeba jasně definovat podmínky, 
za kterých bude k restrukturalizaci docházet. Dokud nebudou známé, nemůže KSL k situaci zaujmout 
korektní stanovisko. Pokud se bude o redukci lůžek jednat, měla by se KSL těchto jednání účastnit 
a mít možnost se k návrhům vyjádřit.

•	 	Po	projednání	ve	svých	organizacích	(2.,	resp.	3.	11.	jednají	SAS,	resp.	SPLDD)	zpracují	zástupci	KSL	
text společného prohlášení, pokud bude panovat shoda 

v obsahu.

5. Různé
•	 	Zástupci	SPL	a	SAS	diskutovali	o	otázce	kompetencí	praktických	lékařů	a	ambulantních	specialistů.	

Výsledkem diskuse byl návrh na svolání společného jednání nejprve za účasti praktických lékařů 
pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost a ambulantních specialistů a následného jednání za 
účasti zástupců zdravotních pojišťoven. Otázku kontrolní činnosti je třeba projednat velmi pečlivě, aby 
nedocházelo ke zbytečným postihům lékařů, kteří svou péči vykazují řádně a svědomitě.

30. 10. 2012 Praha – Ústředí ZP MV – jednání o úhradách péče pro segment ambulantní 
gynekologie
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Jednalo se o perspektivě úhrad našeho segmentu. Vzhledem k tlaku těch, kteří by byli ohroženi 
zpřehledněním systému po zavedení úhrad některým poskytovatelům formou nákupu péče přes 
registrující gynekology, nebude patrně tento progresivní krok realizován. Z tohoto důvodu je jakékoli 
navýšení úhrad našemu segmentu nereálné a úspěchem bude i zachování současného modelu úhrady, 
i když to reálně bude znamenat pokles úhrady za stejnou práci. Obdobně jsou na tom ostatní segmenty. 
Jednalo se také o problémech, které vznikají při proplácení balíčkových cen na péči o gravidní. Obtíže 
vznikají v případech, kdy žena začne prenatální péči v jednom roce a porodí v roce následujícím. Značná 
část péče se v důsledku toho neproplatí, i když poskytovatel vykázal všechny požadované výkony. I když 
jde o problém technický, pro ZP MV je jeho vyřešení údajně velmi obtížné. Obdobná je situace v dalších ZP, 
které mají pro péči o těhotné sestaveny balíčky. Jednání o tomto problému budou pokračovat.

7. 11. 2012 Praha MZ ČR – jednání s náměstkem ministra zdravotnictví F. Polákem 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Jednalo se o situaci v Pracovní skupině MZ ČR, která se má zabývat péčí o těhotné, rodičky a novorozence 
v ČR. Podle zástupců lékařských odborných společností směřují návrhy některých členek pracovníky 
skupiny k výraznému zhoršení současné situace a k ohrožení dosažených výsledků. Realizace těchto 
ideí by nepřinesla žádnou úsporu finančních prostředků. Náměstek Polák je se situací dobře obeznámen 
a jeho názory jsou prakticky ve shodě s názory odborných společností. Náměstek prezentoval i stanovisko 
MZ ČR k metodě LBC při screeningu karcinomu děložního hrdla: metodu lze využít jako alternativu 
cytologie klasické. Podmínkou je stejná úhrada z veřejných prostředků. Jakýkoli doplatek pacientky je 
neakceptovatelný.
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7. 11. 2012 Praha MZ ČR – jednání Expertního týmu MZ ČR pro podporu screeningových 
programů 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák 
Další ze série jednání. Hlavním tématem byl start projektu, jehož součástí bude adresné zvaní osob, které 
se některého ze screeningových programů neúčastní. Pokud bude projekt schválen všemi zodpovědnými 
institucemi, začne zvaní v průběhu roku 2013.

7. 11. 2012 Praha MZ ČR – jednání Komise MZ ČR pro screening nádorů prsu 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák 
Screening karcinomu prsu probíhá již řadu let velmi úspěšně. Centra plní podmínky reakreditace, 
nedostatky při kontrolách nejsou obvykle zásadní. Nutné je zvýšení účasti žen ve screeningu, k čemuž by 
zajisté nepomohlo plánované adresné zvaní žen, které se tohoto screeningu neúčastní.

14. 11. 2012 Praha MZ ČR – jednání Komise MZ ČR pro screening karcinomu děložního 
hrdla 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák 
Jednalo se o vykazování HPV testu a nutném sjednocení tohoto vykazování jedním kódem. Současný stav 
neumožňuje evidenci, statistické rozpracování a umožňuje plýtvání veřejnými finančními prostředky. 
Bylo rovněž prezentováno stanovisko MZ ČR k LBC, které m.j. konstatuje, že jakákoli platba pacientky za 
LBC je nepřípustná. Komise se s názorem ministerstva ztotožňuje. Tématem jednání bylo i prodlužování 
akreditace laboratořím, kterým končí v letošním roce. 

12. 12. 2012 Praha - jednání Komise MZ ČR pro screening kolorektálního karcinomu
Za SSG ČR přítomen A. Skřivánek
Jednání Komise se poslední dobou přiostřuje, zástupci praktiků bojují proti postupnému útlumu 
guajakových testů, ale faktem zůstává, že během roku 2013 k jejich útlumu dojde a od roku 2014 by 
prakticky měly být prováděny pouze imunochemické testy –ať již pomocí přístrojů, které používá část 
z vás – QuikRead nebo ve velkých laboratořích, za což zase bojuje biochemická lobby. Pouze těm z vás, 
kteří s QuikReady pracujete, doporučuji ve spolupráci s firmou přečipovat postupně přístroje z výsledků 
pozitivní - negativní na číselnou hodnotu a o cut-off levelu se vedou a ještě povedou spory. T.č. je uznávána 
hodnota Hb 100ng/ml, což jistě není velká komplikace pro odečítající personál. Do 100 je výsledek 
negativní, 100 a více pozitivní (resp.100-1000ng/ml) a pacientka by měla být odeslána ke koloskopii. 
Je snaha Komise do kultivovaného Sazebníku výkonů od r. 2014 prosadit navýšení hodnoty výkonu se 
zakalkulováním ceny přístroje. Původní kódy byly konstruovány před více jak 10ti lety na jednoduché 
Haemoccult testy a neodrážejí náklady na modernější imunochemické testy.
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Přehled akcí 2013, které SSG ČR organizuje nebo se na organizaci podílí  

48. doškolovací seminář SSG ČR Průhonice, Hotel Aquapalace 25.-27. 1. 2013

49. doškolovací seminář SSG ČR  
Oslavy 15. výročí založení SSG ČR

Olomouc, hotel Flora 12.-14. 4. 2013

Konference ČGPS ČLS JEP 2013 Hotel Clarion, Praha 16.–19. 5. 2013

6 th Congress of the European 
Federation for Colposcopy and 
Cervical Pathology

Kongresové centrum, Praha 5.-7. 9. 2013

34. celostátní konference Sekce 
ultrazvukové diagnostiky ČGPS 
ČLS JEP

Brno, hotel Voroněž 27.-29. 9. 2013

50. doškolovací seminář SSG ČR Hotel Pyramida, Praha 6.-8. 12. 2013
  

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 2013

Členský příspěvek na rok 2013 splatný do 31. 3. 2013
ve výši 2.000,- Kč

uhraďte prosím na číslo účtu 2053887329/0800 
variabilní symbol = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 99.

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 2013, 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 
adresu 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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nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje

Aktuální informace členům

Vyúčtování VZP za rok 2011
O připomínkách členské základny k vyúčtování VZP za rok 2011 povede výbor SSG ČR další jednání na 
ústředí VZP. O výsledcích jednání budeme členskou základnu informovat.

Pojistné smlouvy pro členy SSG 
Mgr. Jakub Uher na základě pověření výborem SSG ČR vypracoval s Českou podnikatelskou pojišťovnou 
pojistnou smlouvu Pojištění odpovědnosti za škodu pro naše členy. Měla by svým rozsahem pokrýt celé 
spektrum naší činnosti a být  finančně výhodnější, než všechny ostatní nabízené produkty. Po podpisu 
smlouvy zástupci SSG ČR i ČPP budeme členskou základnu informovat. ČPP bude mít pro naše členy 
i speciální nabídku na životní pojištění , pojištění odcizení a  vandalismu.

Volby do výboru ČGPS ČLS JEP 
Proběhnou začátkem roku 2013. Předseda SSG ČR deklaroval, že by opakovanou nominaci na předsedu 
ČGPS odmítnul a že podpoří zástupce některého z kolegů z lůžkového zařízení. Výbor SSG ČR sestaví 
kandidátku do výboru ČGPS a pokládá za důležité, aby bylo zachováno zhruba paritní zastoupení 
ambulantní a lůžkové sféry ve výboru odborné společnosti. Členům SSG ČR doporučujeme, aby si 
zkontrolovali, zda jsou členy ČGPS ČLS JEP. Pokud tomu tak není, měli by se přihlásit co nejdříve.



ZPRAVODAJ SSG ČR   9

KALKULACE
věcně usměrňovaných cen v ordinaci lékaře

Věcné usměrňování cen, spočívá ve stanovení podmínek pro sjednání cen a týká se každého poskytovatele 
zdravotních služeb (PZS) bez ohledu na to, zda vykonává svojí činnost jako právnická nebo fyzická osoba. 
Jedná se o tzv. nepřímou regulaci spočívající v závazném postupu při tvorbě ceny nebo při kalkulaci ceny, 
včetně zahrnování přiměřeného zisku do ceny.

Vzorový kalkulační vzorec je dán vyhláškou č. 450/2009 MF. Je tak určena minimální struktura kalkulace 
ceny u zboží podléhajícímu věcnému usměrňování ceny. 

Minimální rozsah položek kalkulace cen:
1. Přímý materiál
2. Přímé mzdy
3. Ostatní přímé náklady
4. Nepřímé náklady
Z toho: a) Výrobní režie
  b) Správní režie
  c) Odpisy, u pronajatého majetku výše nájemného
5. Ostatní náklady
6. Zisk
7. Cena celkem

Podklady pro minutovou kalkulaci v ordinaci PZS odbornosti 01 a 02 by v minimalizované formě mohly 
mít tedy následující strukturu:

Řádek Položka Údaj 2011 poznámka

Podklady pro stanovení ročního fondu ordinační 
doby

1. Týdenní ordinační doba v hod.

2. Délka dovolené ve dnech Obvykle 25dnů/rok

3. Další nepřítomnost v ordinaci ve 
dnech/rok

Sumarizace nákladů (v Kč)

4. Přímé náklady (pouze pro kontrolu 
součtů)

Vstupují do cen přímo

5. Mzdové náklady

Nepřímé náklady

6. Režijní náklady

7. Započtené výdaje- náklady (odpisy, 
leasing)

8. Náklady celkem (řádky 4-7) Vazba na daň. přizn.

9. Zápočet odměny poskytovatele zdr. 
služeb

10. Kalkulovaný zisk

Cenový věstník hovoří o ekonomicky oprávněných nákladech a přiměřeném zisku. Ne všechny náklady 
lze proto zahrnout do příslušných položek shora uvedené tabulky.
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nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje
Přepisy definují, co nelze považovat za oprávněné náklady a co se tedy v případné kalkulaci nemůže 
objevit jako položka, která ovlivňuje cenu výrobku či výkonu. Za ekonomicky oprávněné náklady nelze 
uznat u sledovaných PZS ať již fyzických nebo právnických osob odbornosti 01 a 02 zejména:
- penále, poplatky z prodlení, úroky z prodlení, zaviněná manka 
-  škody na majetku a náklady spojené s jejich odstraňováním (kromě škod způsobených živelnými 

pohromami), včetně snížení cen nevyužitelných zásob a fyzické likvidace zásob, náhrady škod 
a odškodnění

- veškeré odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob
- odpisy promlčených a nedobytných pohledávek
- opakovaně zahrnované náklady, které již byly uhrazeny
- odpisy vyšší než odpovídá skutečně uplatněným odpisům podle zvláštního, právního předpisu
-  penzijní připojištění zaměstnanců hrazené zaměstnavatelem nad limit stanovený zvláštním právním 

předpisem
- výdaje na reprezentaci,
- cestovné vyplácené nad rámec zvláštního právního předpisu
- peněžité vyrovnání (např. odstupné)
- platby při pojištění škod způsobených statutárními orgány právnických osob
-  odvod do státního rozpočtu při neplnění stanoveného podílu zdravotně postižených na celkovém počtu 

zaměstnanců
- příspěvky na závodní stravování v cizích zařízeních nad 55% ceny jídel

Nejedná se o taxativní výčet!

Přiměřený zisk není nikde definován a nepochybně bude kalkulován u každého subjektu v odlišné výši. 
Pro účely cenových kalkulací lze považovat za přiměřený zisk, takový zisk, který slouží k shromáždění 
finančních prostředků pro financování dalšího růstu. Vychází z předpokládaných záměrů na přístrojové 
vybavení, splátek úvěrů atd. 
Jisté vodítko mohou poskytnout údaje ÚZIS ČR, poslední zveřejněné údaje jsou za rok 2010 (v tis. Kč).

U zápočtu odměny PZS lze orientačně vycházet z údajů ÚZIS ČR. Proto by pomoc při konkrétním 
rozhodování mohla přinést následující tabulka vycházející právě z údajů ÚZIS ČR. Poslední známé údaje 
jsou za rok 2010 (v Kč).

Průměrný měsíční plat zaměstnanců (lékařů a zubních lékařů) ve zdravotnictví podle kraje sídla 
zdravotnického zařízení

Kraj Tarifní plat Celkový plat

Česká republika 24 696 50 235

HL.m. Praha 24 443 47 284

Středočeský 24 631 59 018

Jihočeský 26 036 43 887

Plzeňský 24 593 61 096

Karlovarský 25 464 57 391

Ústecký 22 972 46 136

Liberecký 23 147 41 570

Královéhradecký 25 538 56 902
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Pardubický 26 160 47 235

Vysočina 23 898 49 203

Jihomoravský 24 074 46 019

Olomoucký 25 150 58 151

Zlínský 24 812 53 299

Moravskoslezský 23 556 54 185

Rozdíly v cenotvorbě u FO – OSVČ a u právnické osoby 
Vzorový kalkulační vzorec operuje s kategoriemi zisk a náklady, tedy účetními kategoriemi. Nikde nejsou 
zmiňovány příjmy, výdaje, či rozdíl příjmů a výdajů. Z toho vyplývá, že právnická osoba vychází zcela 
jednoznačně ze svého účetnictví. Fyzická osoba nemůže vycházet sice z ničeho jiného než ze své daňové 
evidence, musí ale skutečné, v daném roce realizované výdaje objektivizovat tak, aby byly do kalkulací 
zahrnuty pouze a výhradně výdaje vztahující se k danému roku (musí časově rozlišovat).
Příklad: FO zaplatí po dohodě s vlastníkem v daném roce nájemné za užívání nebytových prostor, ve 
kterých poskytuje zdravotní služby, na 10 let dopředu. Z daňového pohledu je tento výdaj daňovým 
výdajem toho roku, ve kterém byla úhrada skutečně provedena. V případě cenových kalkulací však lze 
uplatnit pouze 1/10 uhrazené částky, neboť právě pouze ona se vztahuje k danému kalendářnímu roku.
Zatímco za PO, pokud by došlo ke stejné situaci jako v příkladu u FO, vyřeší časovou souvztažnost 
účetnictví (do nákladů uplatní 1/10 uhrazené částky) FO musí z důvodů cenových kalkulací provést ve 
své daňové evidenci zmiňovanou úpravu. 
Závěr: Pokud bychom připustili, že FO i PO budou poskytovat zdravotní péči ve stejném rozsahu a za 
stejných podmínek, potom by i minutové náklady měly být u obou forem podnikání v zásadě shodné.

Problematika daňových paušálů
Bez ohledu na to zda PZS podniká formou FO nebo PO, může pro daňové účely uplatnit tzv, paušální 
výdaje na dopravu motorovým vozidlem v roční výši 60 000 Kč, případně 48 000 Kč pokud vozidlo využívá 
i pro soukromé účely. Přitom nemusí sledovat skutečné výdaje na provoz (spotřeba PHM) předmětného 
motorového vozidla což v praxi především znamená, že nemusí vést tolik nenáviděnou knihu jízd. Z 
pohledu cenových kalkulací jsou dvě možná řešení:

1.  Sledovat i nadále skutečné výdaje na provoz motorového vozidla včetně vedení knihy jízd a tyto 
skutečné výdaje pak uplatnit v cenových kalkulacích.

2.  Skutečné výdaje na provoz motorového vozidla nesledovat a smířit se s tím, že cenové kalkulace budou 
absencí těchto výdajů zkresleny, v neprospěch PZS.

V žádném případě však nelze pro cenové kalkulace využít z pohledu PZS „štědré paušální výdaje“ na 
provoz motorového vozidla v částkách stanovených zákonem o daních z příjmů.
Zákon o daních z příjmů umožňuje aby PZS, který podniká jako FO (právnická osoba nemůže tento 
postup využít) uplatňovala pro daňové účely výdaje nikoliv ve skutečné, prokázané výši ale procentem 
z dosažených příjmů. Pro PZS je to 40%. Tento postup je v mnoha případech využíván ať již proto, že je pro 
poplatníka daňově výhodnější, nebo proto, že je administrativně podstatně méně náročný a v případech 
daňových kontrol méně rizikový. Z hlediska cenových kalkulací je však zcela nepoužitelný a neexistuje 
jiné řešení než sledovat i nadále skutečné náklady i když výhradně pro potřebu těchto cenových kalkulací. 
Sledování skutečných nákladů v tomto případě skrývá nebezpečí, že nebudou z různých důvodů zahrnuty 
všechny uskutečněné náklady. 
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nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodaje
Při respektování všech těchto skutečností by mohla mít tabulka s podklady pro minutovou kalkulaci 
v ordinaci PZS odbornosti 01 a 02 následující konečnou strukturu:

Řádek Položka Údaj 2011 poznámka

1. Týdenní ordinační doba v hod.

2. Délka dovolené ve dnech Obvykle 25dnů/rok

3. Další nepřítomnost v ordinaci ve 
dnech/rok

Sumarizace nákladů (v Kč)

4. Přímé náklady (pouze pro kontrolu 
součtů)

Vstupují do cen přímo

5. Mzdové náklady celkem Vymezené členění 
mzdových nákladů lze 
sloučit do položky mzdové 
náklady celkem (5.)

5a Hrubá mzda za zaměstnance 
celkem

5b Čistá mzda a daň za zaměstnance 
celkem

5c Sociální a zdravotní pojištění za 
zaměstnance

5d Dohody o pracovní činnosti

5e Dohody o provedení práce

Nepřímé náklady

6. Režijní náklady

6a Materiál bez přímého materiálu 
v řádku 4

6b Nákup drobného majetku

6c Nájemné

6d Energie, vodné a stočné

6e Telefon, poštovné

6f Praní prádla, likvidace odpadu

6g Opravy a údržba zdravotnické 
techniky

6h Opravy a údržba ostatní

6ch Náklady na vzdělávání 
provozovatele praxe

6i Náklady na provoz osobního 
automobilu

Ne paušál ale skutečn.

6j Režijní materiál zdravotnický

6k Režijní materiál ostatní
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6l Služby 

6m Povinné pojištění profesní

6n Pojištění ordinace

6o Ostatní pojištění PZS

6p Finanční náklady (bankovní 
poplatky)

6q Úroky z úvěru

6r Ostatní náklady výše neuvedené

7. Započtené výdaje- náklady (odpisy, 
leasing)

7a Odpisy majetku

7b Leasingové splátky včetně poměrné 
části první zvýšené splátky

7c Ostatní výdaje snižující základ 
daně

7d Výdaje zvyšující základ daně

8. Náklady celkem (řádky 4-7) Vazba na daň. přizn.

9. Zápočet odměny poskytovatele zdr. 
služeb

10. Kalkulovaný zisk

Uvedené doporučené členění není bezpodmínečně nutné ve všech případech dodržet a lze jej přizpůsobit 
struktuře vedení daňové evidence PZS.        

9. 9. 2012 Elis.
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nejdůležitějších jednání od vydání posledního zpravodajeKoalice 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. 11. 2012

Prohlášení Koalice soukromých lékařů (KSL)
k restrukturalizaci lůžkové péče v ČR

KSL sleduje vývoj v jednáních o restrukturalizaci lůžkové péče v ČR. 
KSL považuje za správnou základní myšlenku, tj. že pacienti, jejichž potíže se dají řešit ambulantně, by 
měli být přesunuti právě do ambulancí a tímto mechanismem vzniklá zbytečná lůžka, resp. nadbytečná 
oddělení, či celá lůžková zařízení, by měla být bez náhrady zrušena. 
Přesun pacientů musí být doprovázen i přesunem financí.
KSL je toho názoru, že v rámci tohoto procesu má docházet ke vzniku nových ambulancí jen tam, kde 
kapacita stávajících prokazatelně nestačí, přičemž v takovém případě musí jít o otevřený proces, tj. nové 
ambulance smí dostat smlouvu jen na základě pozitivního výsledku výběrového řízení, do něhož se 
mohou přihlásit všechna zdravotnická zařízení v regionu.
KSL podporuje myšlenku zveřejnění smluv mezi nemocnicemi a zdravotními pojišťovnami 
a to včetně jejich částí týkajících se úhrady v nemocnicích poskytované ambulantní péče.

Za Koalici soukromých lékařů:
MUDr. Pavel Neugebauer, předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, 
mluvčí KSL 

MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory 

MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR 

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR 

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR 
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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 Horní nám. 285/8, 
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



26. 1. 2013 SOBOTA
Obsah odborného programu:
Zahájení v 9.00 hod.

Chairman:
MUDr. Vladimír Dvořák

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. 
Sexuální atraktivita mužů a žen

MUDr. Mgr. Jolana Těšinová 
Právní aspekty poskytování zdravotní 
péče a nová zdravotnická legislativa

Libor Kytýr, MBA 
Představení profilu společnosti Zentiva

MUDr. Petr Lošan 
Spolupráce gynekologa a genetika  
v klinické praxi

MUDr. Marek Pluta 
Patologie endometria – diferenciální 
diagnostika a doporučení v praxi

48. DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ
Sdružení soukromých gynekologů ČR

ve spolupráci s firmou

Datum konání: 26.–27. 1. 2013
Místo konání: Aquapalace Hotel Praha

Pražská 137, Čestlice
www.aquapalacehotel.cz

ANONCE 1/2

25. 1. 2013 PÁTEK v 18.30 hod.
Denzitometrie a novinky v laboratorní diagnostice  
v gynekologické praxi

Chairman:  
MUDr. Aleš Skřivánek

MUDr. Petr Kasalický, CSc.
Kostní denzitometrie v praxi a současné možnosti léčby osteoporózy

Prim. MUDr. Jana Čepová, Ph.D., MBA, ÚKBP, 2. LF UK a FN Motol 
Význam laboratorního vyšetření Vitamínu D

NOVINKA

DOPLNĚN PÁTEČNÍ 

ODBORNÝ PROGRAM

Datum konání: 25.–27. 1. 2013
Místo konání: Aquapalace Hotel Praha

Pražská 137, Čestlice
www.aquapalacehotel.cz

27. 1. 2013 NEDĚLE

9.00 hod. Jednání členů SSG ČR
 situace ve financování gynekologických ordinací
 výsledky jednání zástupců SSG ČR

Registrace 25. 1. 2013 od 17.00–20.00 hod.
  26. 1. 2013 od 8.00 hod.
  27. 1. 2013 od 8.45 hod.

Ubytování: Aquapalace Hotel Praha

Společenský večer: 26. 1. 2013, Aquapalace Hotel Praha

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 23. 12. 2012, Vámi požadované ubytování 
bude automaticky zrušeno.

Přihlášku zasílejte na adresu:

Sekretariát G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 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

Platbu za registrační 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.

Informujte, prosím, o konání akce i další kolegy.

Na setkání se těší za SSG ČR 

 MUDr. Vladimír Dvořák – předseda

ANONCE 2/2
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48. DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ
Sdružení soukromých gynekologů ČR 

ve spolupráci s �rmou 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
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 do 21. 12. 2012   do 11. 1. 2013 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:   200,– Kč    ANO     NE
účastník semináře na místě: 400,– Kč
doprovod:   800,– Kč    ANO     NE

OBĚD 26. 1. 2013
Oběd účastník:        240,– Kč    ANO     NE
Oběd doprovod:                       240,– Kč      ANO     NE

Registraci na seminář hradí �rma – sponzor:    ANO     NE 
Oběd pro účastníka hradí �rma – sponzor:     ANO     NE

1 1

PŘIHLÁŠKA 1/2

+ + ++ =
spol. večer 

– lékař
reg. poplatek 

– seminář
spol. večer 
– doprovod

oběd
lékař

oběd 
doprovod

celkem

V případě sponzoringu účast hradí �rma:

Název �rmy:

Kontaktní osoba:  

Tel.:

Platba za registrační poplatek, společenský večer a oběd 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 identi�kovat! Uvedené ceny jsou včetně 20% DPH!

V případě neuhrazení vstupu na galavečer a oběda do 17. 1. 2013 budou tyto požadavky automaticky zrušeny.

PŘIHLÁŠKA 2/2

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

Ubytování AQUAPALACE HOTEL bez vstupu do aquaparku

  25. 1. 2013   26. 1. 2013    bez ubytování
       pátek                 sobota 
   
  1-lůžkový pokoj 2.100,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc
  2-lůžkový pokoj 2.520,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1.260,– Kč/noc)

    ubytován(a) spolu s
  2-lůžkový pokoj s přistýlkou  3.300,-Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1.100,-Kč)
    ubytován(a) spolu s
  Rodinný pokoj 3.350,-Kč vč. snídaně/pokoj/noc 
    ubytován(a) spolu s
    (tento  typ pokoje je určen pro 2 dospělé osoby a 2 děti max. do 15ti let)

Ubytování AQUAPALACE HOTEL se vstupem do aquaparku (2 hod./osoba/den)

  1-lůžkový pokoj 2.310,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc
  2-lůžkový pokoj 2.940,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1.470,– Kč/noc)

    ubytován(a) spolu s

  2-lůžkový pokoj s přistýlkou 4.050,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1.350,-Kč)

    ubytován(a) spolu s

  Rodinný pokoj                       3.670,– Kč vč. snídaně/pokoj/noc 

    ubytován(a) spolu s    

     (tento  typ pokoje je určen pro 2 dospělé osoby a 2 děti max. do 15ti let)

Ubytování hradí firma – sponzor:      ANO   NE 

V případě sponzoringu ubytování hradí �rma:

Název �rmy:

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 23. 12. 2012, 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 identi�kovat! 
Uvedené ceny jsou včetně 14% DPH! 

Těm, kteří se odhlásí do 23. 12. 2012, bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek ve výši 
30 %, Manipulační poplatek ve výši 80 % bude z objednaných služeb odečten těm, kteří se odhlásí 
v období  24. 12. 2012–17. 1. 2013, později již není možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit!

Datum:              Podpis, razítko:

2 2
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