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EDITORIAL

Vážené kolegyně a kolegové!

Máme za sebou rok 2004, který většina z nás již ukončila ať už daňovým přiznáním, či začátkem plnění
všelijakých novoročních předsevzetí. Před námi je rok 2005. Co přinese? Kdybychom to tak věděli. Starý
rok se s námi rozloučil ničivou vlnou tsunami a kromě statisíců nebohých obětí zničil ráj na zemi, který
mnozí z nás již navštívili, či se tak ještě chystali učinit. Příroda nám všem opět ukázala, že přece jenom
na všechno lidské konání nestačí a připomněla nám naši maličkost a nedokonalost obrany před jejími
hříčkami. Co na nás vymyslí tento rok, na to si budeme muset počkat a nechat se překvapit. Jenom
doufám, že většina z nás - netroufám si napsat všichni - nějakým způsobem přispěli na humanitární akce
v postižených oblastech, anebo se k tomu chystají. Čas ještě je, ale kdo rychle dává, dvakrát dává. Ale
na druhé straně víme již nyní, na co se můžeme připravit a co můžeme v tomto roce ovlivnit. Ovlivnit
můžeme například dění v ČLK, která se pomalu ale jistě etabluje v odborářskou organizaci typu socia-
listického ROH. Snad se i možná dočkáme odborářských rekreací samozřejmě ne do míst, která mnozí
z nás již navštívili a před 16 lety na to ani nemohli pomyslet. Možná se i dočkáme převzetí dohledu nad
celým zdravotnictvím státem. Brr!! To by bylo skoro srovnatelné s tsunami. Ale dění v ČLK můžeme
ovlivnit, např. účastí na okresních konferencích, můžeme ovlivnit složení delegátů na sjezd ČLK,
můžeme rozhodovat svými hlasy. Nebuďme apatičtí a zkusme přemoci všeobecnou nechuť ke schůzování
a hlasování a zúčastněme se! Další, co můžeme výrazně a bezprostředně ovlivnit, je dění v ČGPS tím,
že správně vybereme vhodné kandidáty do výboru společnosti. Zkusme se zamyslet nad vhodnými kan-
didáty. Zkusme se zamyslet nad tím, zda naše minulá volba byla špatná, jak to vidí většina klinických
a státních kolegů, zejména těch, na které v současném výboru nezbylo místo. Nakonec se můžeme ptát
i našich pacientek, jak jsou s gynekologickou péčí spokojeny. Podle toho, že obecně povolání lékaře zau-
jímá přední místo ve společenském žebříčku, tak to s námi asi není tak špatné. Naše pacientky stále
navštěvují raději ambulance gynekologů, kteří pracují na plný úvazek a svým pacientkám se věnují, než
aby chodily do ambulancí, ve kterých často sice figurují známí klinikové, ale v naprosté většině se nechá-
vají zastupovat nejmladšími kolegy, protože jim většinu času zabere boj o udržení ve funkcích. O tom, že
současný výbor ČGPS nepřivedl gynekologickou péči na dno, jak se dosti předpokládalo, svědčí mimo
jiné i mnoho velmi úspěšných akcí, kde nepřednášeli jenom pracovníci z klinik. Svědčí o tom i účast na
nich, zájem o dění, diskuse, i to, že řada ambulantních (soukromých) gynekologů se podílí na výzku-
mu. Samozřejmě tím nechci říct, že jenom ambulantní sféra přináší spokojenost v řadách našich klien-
tek. Naši kolegové na klinikách a odděleních nemocnic zjistili dávno, že nejsme jejich soupeři, ale part-
nery, a že mnohem prospěšnější pro obor je vzájemná spolupráce a respekt. Mnohá klinická pracoviště
spolupracují s terénem mnohem více než v minulosti, respektují práci kolegů v terénu a my jim to
vracíme důvěrou v jejich práci a tím, že se na ně obracíme v momentech, kdy naše práce již není pro
péči o pacientky přínosem. A to je dobře. Současný výbor za své funkční období mnohé vykonal a mnohé
začal. Ale ještě hodně práce je před ním. Jedno funkční období je příliš krátké pro realizaci všech plánů
a úkolů. Což takhle dát šanci ještě jednou a respektovat doporučení SSG na nové členy výboru ČGPS,
které všichni známe a víme, že v nich budeme mít oporu a dobrou reprezentaci. A že pracovali pilně, fun-
dovaně a získali si respekt přes všechny počáteční skepse. Já si myslím, že minule jsme vybrali dobře.
Vyberme dobře i nyní! 

Váš Vlastimil Malík
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XXIII. doškolovací seminář Sdružení soukromých gynekologů ČR 
ve spolupráci s firmou Novo Nordisk 
Praha–Průhonice, 29. – 30. 1. 2005

Tak jako pachatel se vrací na místo činu, tak SSG ČR do Průhonic. S naším tradičním lednovým part-
nerem firmou Novo Nordisk jsme pro letošní víkendový seminář zvolili Průhonice, jednak z důvodu lepší
dostupnosti, ale i pod dojmem toho, že si myslíme, že Českého Krumlova si naši členové užili při 
víkendovém semináři i Celostátní konferenci v loňském roce více než dost. Letošní Průhonice byly již
23. seminářem v pořadí a vysoká účast na semináři i bohatá diskuse na přednáškách jsou důkazem, že
o tyto akce je mezi našimi členy stále zájem.
Zcela určitě je to nejen výběrem hlavního sponzora akce, ale zejména přednášejících.
S velkým zájmem, ohlasem a diskusí se setkaly přednášky vybrané firmou Novo Nordisk logicky orien-
tované na HRT, ale i ty, které jsem pro doškolování vybrali my. Našeho tradičního přednášejícího 
doc. Unzeitiga, který se programu zúčastnit nemohl, více než dostatečně nahradil kolega Jeníček, zají-
mavé byly přednášky primářů Chmela a Huvara orientované do problematiky urogynekologie. Velký
ohlas i diskusi vyvolaly onkologicky orientované přednášky V. Dvořáka a doc. Cibuly.
Před rokem jsme zkusmo komprimovali všechny přednášky do jednoho bloku. Ačkoli se tento maratón
zdál náročný, osvědčil se a máme v úmyslu takto nadále pokračovat. Mimo jiné i proto, že takto
vytváříme větší prostor k využití odpoledních hodin k rekreaci, kuloárovým debatám ap.
Tradičně příjemný společenský večer doplnilo vystoupení skupiny IN MEMORY, zpestřené o vystoupení
ukázek akrobatického rock n rollu a losování hodnotných cen věnovaných firmou Novo Nordisk těm
kolegům, kteří se zúčastnili dopolední dotazníkové akce.
Na vynikající catering a vína, tentokrát přívlastková z mikulovské oblasti, jsme si již zvykli.
Při nedělní debatě o aktuálních otázkách financování našich praxí jsme informovali přítomné členy 
o stavu jednání v dohodovacích řízeních, o úhradách na I. pol. 2005, o jednáních našich zástupců s mi-
nistryní zdravotnictví o screeningu karcinomu hrdla děložního. Přítomné kolegy jsem informovali 
o stavu voleb do nového výboru ČGPS, všechny tyto body jsou rozebrány na jiném místě Zpravodaje od
editorialu po poslední otištěné dopisy.

Těším se na další víkendový seminář v Mariánských Lázních první dubnový víkend a zejména potom na
Celostátní sjezd koncem května v Hradci Králové

Aleš Skřivánek
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Přehled nejdůležitějších jednání od vydání posledního Zpravodaje
9. 11. 2004 Praha ÚP VZP - jednání s ředitelkou VZP
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Předseda SSG ČR předal ředitelce VZP „oranžové lístky“, v nichž naši členové upozorňovali na
zpožďování plateb ze strany VZP. Ze všech organizací sdružených v Koalici ambulantních lékařů
bylo SSG ČR v této akci nejúspěšnější - největší procento členů lístky odeslalo. I to svědčí o vlivu
našeho sdružení, což bylo při setkání konstatováno. Dalšími tématy byla situace kolem screeningu
karcinomu děložního hrdla, pilotní projekt by se měl během podzimu rozběhnout. Náš zástupce
rovněž upozornil na to, že v některých regionech, o nichž VZP léta tvrdí, že je v nich síť ambulancí
naší odbornosti více než dostatečně hustá, jsou v současné době uzavírány smlouvy s nemocniční-
mi lékaři, kteří žádají o souběh. Ředitelka VZP přislíbila kontrolu stavu ve zmíněných regionech.
Dalšími body byly dlouhodobě neúspěšná společná snaha o vytvoření samostatného segmentu pro
ambulantní gynekology, zájem naší organizace participovat na screeningu kolorektálního karcino-
mu a výhledy do budoucna, zejména prodlužování smluvních vztahů s VZP pro naše členy poté, co
platnost smluv vyprší. Jednání bylo tradičně ze strany ředitelky VZP vstřícné a korektní.

10. 11. 2004 Praha SPL - jednání krizových štábů
Za SSG ČR přítomni A. Stará, J. Nový, Z. Tesař, J. Hanzelka
Krizové štáby se sešly v rámci Koalice a za přítomnosti prezidenta lékárnické komory.
Projednávaným tématem byly snahy MZ ČR a vládní strany ČSSD o ovládnutí celého zdravot-
nictví, nad kterým chce mít vládní garnitura naprostou kontrolu. Krizové štáby se po dlouhém
vzrušeném jednání dohodli na „Pateru proti desateru“ (uveřejněno v  tomto Zpravodaji viz
Korespondence).

13. 11. 2004 Praha - sjezd krajských zastupitelů praktických lékařů pro děti a dorost
Za SSG ČR přítomna A. Stará
Naši zástupkyni překvapila velmi dlouhá a podnětná diskuse (celé 4 hodiny).V mnohém máme 
s pediatry stejné problémy. V názorech na porody v domácnosti a funkci porodních asistentek se
však zcela rozcházíme s názorem představitele praktických lékařů pro dospělé Dr. Šmatlákem.
Stanovisko představitelky SSG ČR však podpořili všichni přítomní dětští lékaři a představitelé VZP
a Svazu pojišťoven. 

30. 11. 2004 Praha MZ ČR - jednání s ministryní zdravotnictví ČR M. Emmerovou
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek, J. Ondruš
Naši zástupci nejprve hodinu čekali na chodbě (ministryně v termínu určeném na schůzku údajně
představovala nového náměstka). Poté zbyl na jednání velmi krátký časový úsek před dalším jed-
náním paní ministryně s odboráři a ministrem Škromachem. Naši zástupci se snažili ministryni
vysvětlit základní problémy naší profesní skupiny, snahu o vytvoření samostatného segmentu, prob-
lémy při screeningu karcinomu hrdla děložního a karcinomu prsu. Z reakcí ministryně měli spíše
rozpačitý pocit, rozhodně z ní nebyla cítit přílišná orientovanost v problematice a už vůbec ne
přízeň privátnímu sektoru ve zdravotnictví.

30. 11. 2004 Centromed Praha - jednání segmentu ambulantních specialistů ke koncepci zdravotnictví
ministryně Emmerové
Za SSG ČR přítomni A. Stará, V. Dvořák
Zástupci segmentu zaujali ke koncepci negativní postoj (viz vyvěšené Stanovisko segmentu
mimonemocniční specializované amb. péče k návrhu koncepce MZ ČR)
Jednání se zúčastnil i zástupce ČLK o.s. Ve své funkci koordinátora byl jednoznačně potvrzen 
Dr. Tautermann.
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30. 11. 2004 Praha - jednání Koalice ambulantních lékařů
Za SSG ČR přítomni A. Stará, V. Dvořák
Byla projednávána situace s úhradami, regulace dle paragrafu 17, odstavce 14, zákona 48. 
Na 20. 1. 2005 jsou svolány krizové štáby do Prahy. Přijato usnesení k legislativě připravované na
MZ ČR a koncepci ministryně.

21. 12. 2004 Praha - jednání Koalice ambulantních lékařů
Za SSG ČR přítomna A. Stará
Zástupci KAL se dohodli, že se zatím nebudou platit příspěvky do Unie zaměstnavatelských svazů,
neboť jsou zde nejasnosti. Členský příspěvek je vysoký a proti původnímu ujednání organizace = 
1 člen, chtějí nyní úhradu za každého člena sdružení. Navíc nelze vklad vykázat do daní. Dále se
projednávala regulace OZP. SAS zvažuje trestní oznámení na OZP. Odvolat se proti regulaci jde do
31. 1. 2005 a každý se musí odvolat sám. Na stránkách SSG je vyvěšen k této problematice odvolací
dopis. 

4. 1. 2005 Praha ÚP VZP - jednání s vrchním ředitelem zdravotní péče MUDr. A. Pečenkou
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Věcná diskuse o problematice screeningu nádorů prsu a přípravě screeningu karcinomu hrdla
děložního v ČR. Zástupce naší organizace i VZP měli takřka shodné názory na současnou situaci
i úskalí obou screeningových programů. Oba rovněž s rozpaky sledují konání současného MZ ČR,
které rozhodně nelze nazvat koncepčním. Na schůzce byl přítomen i Doc. Dr. D. Cibula, který
představil pilotní projekt screeningu karcinomu ovaria, na němž by měli participovat rovněž čle-
nové SSG ČR, jednalo se o jejich motivaci zúčastnit se projektu (m.j. o finanční odměně).

11. 1. 2005 Praha MZ ČR - jednání s náměstkem ministryně zdravotnictví ČR MUDr. D. Štamberou
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Podnětem k jednání byl dopis, který ministryně zdravotnictví zaslala mnoha subjektům, které jsou
v ČR zainteresovány na screeningu karcinomu děložního hrdla. (text naleznete v tomto čísle
Zpravodaje). Výbor ČGPS ČLS JEP i SSG ČR jsou přesvědčeny o tom, že pokud by se screening
karcinomu děložního hrdla měl realizovat v intencích zmíněného dopisu, došlo by ke zhoršení již
nyní hrozivého stavu. Jde o typický příklad situace, kdy naprosto nekompetentní a neinformovaný
subjekt podlehne lobování, které sice postrádá medicínské zdůvodnění, zato je ale intenzivní 
a náležitě socialistické. Nás zástupce seznámil náměstka s genezí celé problematiky a sdělil, že
současný připravovaný model screeningu je pro nás kompromisem, z něhož již dále nemůžeme sle-
vit. Než realizovat screening podle představ paní ministryně (které by se rozhodně lépe hodily do
období před rokem 1989), raději počkáme na situaci po blížících se parlamentních volbách.
Náměstek Štambera byl ve srovnání s paní ministryní v problematice poměrně orientován, na
naprostou většinu témat měl obdobný názor s naším zástupcem.

11. 1. 2005 Praha - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará
Členové Koalice podepsali Smlouvu o sdružení a dohodli se na změně názvu z Koalice ambulant-
ních lékařů na Koalici soukromých lékařů. Projednávána situace kolem plánované cenové vyhlášky
MZ ČR k úhradě na 1. pololetí roku 2005. Jelikož Koalice nezná definitivní znění vyhlášky, neza-
ujímá k této zatím stanovisko. Vyžádala si podklady od MZ ČR, pojišťoven a dalších subjektů.
Koalice však vnímá neochotu pojišťoven se dohodnout a navýšit ambulantní sféře, ale i snahu
navýšit nemocnicím ze strany Ministerstva zdravotnictví. Koalice zásadně nesouhlasí s před-
stavenou koncepcí ministryně Emmerové. 
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12. 1. 2005 Praha MZ ČR - jednání Komise pro mamografický screening
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Podobně jako v připravovaném screeningu karcinomu děložního hrdla, i v již realizovaném
screeningu nádorů prsu podnikla ministryně Emmerová kroky, které mohou zhoršit jeho výsledky
a screening diskreditovat. Zařadila do sítě akreditovaných mamografických pracovišť zařízení,
které nebylo Komisí doporučeno, opět bez medicínského zdůvodnění. Navíc opakovaně
deklarovala, že dle jejího přesvědčení jsou kritéria na screeningová centra příliš přísná a na
screeningu by měla participovat všechna mamografická pracoviště. Všichni odborníci v Komisi
včetně našeho zástupce vyjádřili s postupem ministryně zásadní nesouhlas.

14. 1. 2005 Praha - urgentní setkání poskytovatelů ambulantní sféry, kteří odmítli plánovanou
Vyhlášku o úhradách jako nesystémový krok MZ ČR, který rozkolísá finanční situaci v celém 
zdravotnictví
Za SSG ČR přítomna A. Stará
Vyhláška neřeší více segmentů, které se též nedohodly a navyšuje úhradu jen některým, zejména
lůžkovým zařízením. Toto vidíme jako nesystémový krok. A proto se za SSG podepsala i MUDr.
Alexandra Stará. Přesné znění vyhlášky stále není k dispozici. Za nejnebezpečnější lze bezesporu
označit na Vyhlášce hrozící strmý nárůst výdajů veřejného zdravotního pojišťění v souvislosti 
s lůžkovou péčí. Prohlubující se deficit všech zdravotních pojišťoven povede k ještě většímu
zpožďování plateb a reálně hrozí zhroucení celého systému zdravotního pojištění. To by bylo patrně
impulsem ke vzniku systému kontrolovaného státem (národní zdravotní služba). Tento by jistě
vyhovoval socialistům a odborům, pro privátní sféru by byl likvidační. Čím dál užší spolupráce
ČLK (ČLK o.s.), LOK a MZ ČR se v těchto souvislostech jeví zajímavě.

20. 1. 2005 Praha - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomna A. Stará
Předpokládá se, že ministryně podepíše úhradovou vyhlášku. Koalice si přeje zavést TYPIZACI
ORDINACÍ dle poskytované péče a přístrojového vybavení. Dle kategorie pak vést cenové úhrady.
Verzí nové vyhlášky je v oběhu několik. Snad poslední verze je pro gynekology vcelku příznivá. Je
výhodná pro ordinace, které nedosahují na celostátní průměry - tyto si navýší. Ordinace, které jsou
plně přístrojově vybaveny či mají zaměstnance, si nepohorší, ale patrně ani nepolepší. Velmi
nepřesně jsou definovány regulace a naskýtá se příležitost pro různé výklady. Nicméně se jeví
výhodnější než dodatky, které v současné době rozesílají zdravotní pojišťovny. 

1. 2. 2005 Praha Centromed - 1. kolo dohodovacího řízení o cenách - jednání segmentu ambulantních
specialistů bez pojišťoven
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Poměrně vyčerpávající jednání, připraveny byly 2 návrhy, autory byli Aprimed a ČLK o.s. Jako
detailněji propracovaný byl označen návrh Aprimedu, do něj se přítomní snažili implementovat
některé prvky návrhu ČLK o.s.  Jednání bylo velmi živé, většinou však nekonfliktní. I zástupci 
ČLK o.s. v čele s prezidentem ČLK se snažili o vstřícnost. Náš zástupce se snažil přispět 
k dosažení konsensu všech přítomných a vzniku jednoho společného návrhu. Shody bylo nakonec
dosaženo po úmorné diskusi v celém návrhu textu Dodatku ke smlouvě na 2. pololetí 2005. Zůstal
jediný sporný bod - bonifikace za úsporu v preskripci. Tuto pasáž důrazně prosazovala ČLK o.s.,
zásadně proti byli zástupci všech ambulantních specialistů. Zástupce SSG ČR deklaroval, že pří-
tomnost či absence tohoto principu není pro nás zásadní. Při hlasování se zdržel, vyhráli odpůrci
bonifikace. Je otázkou, zda bude pojišťovnám předložen společný návrh, či zda ČLK o.s. podá svůj
návrh zvlášť. Každopádně lze stěží předpokládat ochotu pojišťoven souhlasit s návrhem poskyto-
vatelů.
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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 2005
Tento Zpravodaj je jediný, který obdrží všichni evidovaní lékaři v databázi SSG ČR. Ostatní čísla
obdrží opět pouze platící členové. 
Členský příspěvek ve výši 1.000,- Kč uhraďte na číslo účtu 27-7494580237/0100 pod variabil-
ním symbolem - rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 99 - nejpozději do 31. 3. 2005.

VOLBY DO ČGPS ČLS JEP 
Děkujeme všem, kteří podpořili kandidátku SSG ČR pro 1. kolo voleb. Výsledky bychom se měli
dozvědět v polovině února. Kandidátku na 2. kolo obdržíte opět poštou, bude i na www.ssg.cz.
Upozorňujeme, že volební lístky musí být zaslány v originální obálce na ČLS JEP, ne na sekreta-
riát SSG ČR. Jinak je lístek neplatný.

KOMUNIKACE SEKRETARIÁTU A ČLENŮ SSG ČR
Doporučujeme všem členům SSG ČR, aby doručili své e-mailové adresy a čísla mobilních telefonů
sekretariátu SSG ČR. V případě potřeby sdělení akutní informace je pak možné kontaktovat členy
prostřednictvím SMS či e-mailu.

WWW.SSG.CZ
Doporučujeme pravidelné návštěvy těchto stránek. Snažíme se o zveřejňování aktuálních informa-
cí v co nejkratším čase. Zpravodaj vychází jen několikrát ročně, informace v něm nemohou být
zcela aktuální.

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ SSG ČR NA ROK 2005
Typ seminář či konference Místo akce Datum akce
XXIV. doškolovací seminář ve Mariánské Lázně 2. – 3. 4. 2005
spolupráci s firmou Janssen-Cilag
Celostátní konference SSG ČR  Hradec Králové 27. – 29. 5. 2005
a ČGPS ČLS JEP
XXV. doškolovací seminář ve spolupráci místo bude upřesněno 3. – 4. 9. 2005
s firmou Zentiva
XXVI. doškolovací seminář ve spolupráci Milovy 8. – 9. 10. 2005
s firmou Organon (Českomoravská vysočina)

VZTAHY SSG ČR A FIRMY SCHERING s.r.o.
Vzhledem k častým dotazům členů si dovolujeme komentovat současnou situaci. SSG ČR má
snahu o korektní vztahy a spolupráci se všemi farmaceutickými firmami, jejichž produkty s ambu-
lantní gynekologií souvisejí. Firma Schering s.r.o. nejprve požádala o přesunutí termínu doškolo-
vacího semináře, který sponzorovala, z ledna na září (2003). V roce 2004 se rozhodla pořádat svoji
firemní akci bez spolupráce se SSG ČR, patrně shodou okolností v termínu, kdy jsme pořádali
doškolovací seminář s firmou Zentiva. Pro rok 2005 projevila opět zájem se na sponzorování
podílet, zářijový termín měla již zamluven firma Zentiva. Firmě Schering s.r.o. bylo nabídnuto
spolupořádání zářijového semináře, Zentiva souhlasila. Firma Schering po zvážení situace oznámi-
la, že se na akci podílet nebude a zorganizuje akci firemní, která bude patrně opět konkurovat
doškolovacímu semináři SSG ČR. Tato skutečnost spolu s tím, že firma Schering s.r.o. neplánuje
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inzerci ani v jednom čísle Zpravodaje SSG ČR v roce 2005, svědčí výmluvně o postoji firmy k naše-
mu sdružení. S podobným jednáním jsme se po dobu existence SSG ČR u žádné firmy nesetkali.
Zářijový seminář se budeme snažit připravit o to kvalitněji a do nedělního ekonomického bloku
pozveme zástupce zdravotních pojišťoven a politických stran. Věříme, že členskou základnu
upoutáme více než čistě firemní prezentace.

ÚHRADA ZDRAVOTNÍ PÉČE ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2005 
Mnohým z nás již došly dodatky ke smlouvám od více zdravotních pojišťoven. Potěšily patrně
málokoho. Nepředstavují žádné zlepšení oproti minulosti, navíc mají často uvedeno jako referenční
období 2. pololetí roku 2003. MZ ČR vydalo k úhradám našeho segmentu vyhlášku, která je nesys-
témová, výrazně zvýší úhrady v souvislosti s lůžkovou péčí, má více možných interpretací, nepří-
jemné regulace, ale i přesto je patrně pro většinu z nás výhodnější, než dodatky pojišťoven. V době
kompletace tohoto Zpravodaje ještě probíhají jednání mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovna-
mi, je možné, že dojde k dohodě na přijatelném kompromisu.
Jsou tedy možné 3 varianty postupu:
1) Pokud po kalkulaci vychází pro dané zařízení dodatek rozesílaný pojišťovnami příznivě, podepsat.
2) Dodatek vrátit, žádat o úhradu v souladu s Vyhláškou
3) Čekat na výsledek jednání poskytovatelů a zdravotních pojišťoven. Výsledek bychom okamžitě

zveřejnili na www.ssg.cz
Že jde o téma kontroverzní, potvrzují i články v rubrice Korespondence.

AKTUALITY ČLK (ČLK o.s.) A LOK
Anoncovaný společný postup komory a odborové organizace při dohodovacím řízení
nepovažujeme za vhodný a přínosný pro soukromé lékaře. Zájmy odborářů jsou často diametrálně
odlišné od zájmů privátních lékařů. Doporučujeme v žádném případě uvedeným subjektům neza-
sílat plnou moc. Pokud ji již někdo zaslal, ať žádá prostřednictvím sekretariátu SSG ČR o její
zrušení. Doporučujeme takto informovat i kolegy z jiných oborů. Absolutní většina plných mocí
pro uskupení ČLK o.s./LOK by byla vážnou hrozbou pro privátní ambulantní sféru. Tento stav 
reálně hrozí.
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XXIV. doškolovací  seminář Sdružení soukromých gynekologů ČR 
ve spolupráci s firmou Janssen-Cilag v Mariánských Lázních

Datum konání: 2. – 3. 4. 2005 (příjezd možný již 1. 4. 2005)
Místo konání: Městské divadlo N. V. Gogola, Třebízského 106, Mariánské Lázně 
Začátek přednášek: cca v 10.00 hodin
Registrace: pátek 1. 4. 2005 od 17.00 – 20.00 hodin (hotel Villa Butterfly)

sobota 2.4. 2005 od 7.30 hodin (Městské divadlo N. V. Gogola)
Ubytování: ****Hotel Villa Butterfly, ***Hotel Neapol, Mariánské Lázně

SOBOTA 2. 4. 2005 - Program:
Prof. PhDr. Petr Weiss, PhDr. „Trendy v sexuálním chování obyvatel ČR - výzkumy z let 1993 

až 2003“
MUDr. Eva Mazánková „Poslední trendy v počtech umělých přerušení těhotenství“
Doc. MUDr. David Cibula, CSc. „Racionální indikace ke kontinuálnímu užívání hormonální 

antikoncepce“
MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc. „Doporučení k předpisu kombinované hormonální antikoncepce“
Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc. „Podrobné UZ vyšetření plodu v 18. – 22. týdnu“
Prof. MUDr.  Aleš Roztočil, Csc. „Humanizace v porodnictví - Výhledy v porodnictví do budoucna“

NEDĚLE 3. 4. 2005 
Jednání členů SSG ČR - situace ve financování gynekologických ordinací - výsledky posledních jednání 

REGISTRAČNÍ POPLATEK + CENY VIZ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

• Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či tele-
fonicky informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně.

• Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 18. 3. 2005, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.
• Vzhledem k tomu, že se agentura zajišťující organizaci konference stala 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 poplatek za společenský večer odeslali pod variabilním symbolem = rodné
číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 22

• za ubytování odeslali pod variabilním symbolem = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 55

Společenský večer: 2. 4. 2005, Městské divadlo N. V. Gogola, Mariánské Lázně 
Pro účastníky semináře a jejich doprovod je připraveno divadelní představení Divadla Kalich
Praha, kde ve hře „Bez předsudků“ s podtitulem „pod peřinou se těžko říká ne“ vystoupí v hlavních
rolích Jana Paulová a Pavel Zedníček. Hra měla premiéru v říjnu 2004, je uváděna s velkým
úspěchem a na otázku, s čím by měl divák po představení odcházet, odpověděl představitel hlavní
role Pavel Zedníček: „Především s dobrou náladou a neodolatelnou chutí na partnera“. Věříme, že
výběr představení, výkony herců i raut připravený po představení v prostorách Městského divadla
v Mariánských Lázních, upokojí všechny účastníky semináře a jejich doprovod.

Věříme, že uvedená témata vzbudí Vaši pozornost a že naši přední odborníci jsou zárukou kvality. 

Přihlášku k účasti zasílejte na adresu: sekretariát SSG ČR, Orlí 18, 602 00 Brno. 

Na setkání v Mariánských Lázních se těší za pořadatele

MUDr. Jiří Paseka MUDr. Vladimír Dvořák MUDr. Aleš Skřivánek
Jansen-Cilag předseda SSG ČR pověřený organizací



XXIV. doškolovací  seminář Sdružení soukromých gynekologů ČR
ve spolupráci s firmou Janssen-Cilag v Mariánských Lázních

Z Á V A Z N Á   P Ř I H L Á Š K A
Titul, příjmení, jméno: ..........................................................................................................

Variabilní symbol*

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

Adresa ordinace vč. PSČ: .....................................................................................................

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

REGISTRAČNÍ POPLATEK do 18. 2. 2005 později  na místě
člen SSG ČR 600,- Kč 900,- Kč 1200,- Kč
nečlen SSG ČR 900,- Kč 1200,- Kč 1600,- Kč

SPOLEČENSKÝ VEČER
účastník semináře - součást reg. poplatku ANO NE
doprovod 800,- Kč ANO NE
vstup na místě 1000,- Kč ANO NE

CENA CELKEM + =

registrační doprovod celkem
poplatek na spol. večer

UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ DPH! Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat.
Platba za registrační poplatek a společenský večer byla odeslána bankovním převodem dne ...........…….
na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800, u České spořitelny a.s. Olomouc.

Variabilní symbol*

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

UBYTOVÁNÍ pátek 1.4. 2005 sobota 2.4. 2005 bez ubytování
A. ****Hotel Villa Butterfly, Mariánské Lázně

dvoulůžkový pokoj 3.100,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1.550,- Kč/noc) 
ubytován(a) spolu s ........................................
jednolůžkový pokoj 2.200,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc

B. ***Garnihotel Neapol, Mariánské Lázně
dvoulůžkový pokoj 2.400,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1.200,- Kč/noc) 
ubytován(a) spolu s ........................................
jednolůžkový pokoj 1.600,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc

• Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či telefonicky informováni, náhradní uby-
tování si zajistí každý individuálně.

• Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 18. 3. 2005, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

Cena za ubytování celkem byla odeslána bankovním  převodem dne ........................
na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800, u České spořitelny a.s. Olomouc. 
Těm, kteří se odhlásí do 11. 3. 2005, bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek 30 %.
Později již není možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit!
UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ DPH!

Datum Podpis, razítko
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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dovolujeme si Vás srdečně pozvat k setkání na společné konferenci Sdružení soukromých
gynekologů ČR a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP - „Postupy lege artis II“,
která proběhne ve dnech 27. – 29. května 2005 v Hradci Králové. Celostátní konference navazuje
na českokrumlovskou konferenci „Postupy lege artis I“ a klade si za cíl nalézt hranice postupu lege
artis ve vybraných oblastech našeho oboru. 
Stejně jako v loňském roce bychom Vaším prostřednictvím rádi pozvali Vaše porodní asistentky,
jejichž seminář proběhne v sobotu 28. 5. 2005. 

Na setkání s Vámi v Hradci Králové se těší 
Organizační výbor

Celostátní konference
Sdružení soukromých gynekologů ČR a

České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP
„Postupy lege artis II“

Datum konání: 27. 5. – 29. 5. 2005 (možné ubytování již od 26. 5. 2005)

Seminář porodních asistentek

Datum konání: 28. 5. 2005

Místo konání:  Hradec Králové, Kongresové centrum ALDIS 

Tematické bloky Celostátní konference SSG ČR a ČGPS ČLS JEP 27. – 29. 5. 2005:
• Gynekologická endokrinologie (koordinátor Doc. MUDr. D. Cibula, CSc.)
• Gynekologická endoskopie (koordinátor Doc. MUDr. D. Kužel, CSc.)
• Onkogynekologie (koordinátor Doc. MUDr. L. Rob, CSc.)
• Onkologická prevence v gynekologii (koordinátor MUDr. V. Dvořák)
• Senologie (koordinátor MUDr. P. Strnad, CSc.)
• Urogynekologie (koordinátor Prof. MUDr. A. Martan, DrSc.)
• Záněty rodidel (koordinátor MUDr. PhDr. P. Čepický, CSc.)

Téma Semináře porodních asistentek 28. 5. 2005
• Práce porodní asistentky na gynekologických odděleních a ambulancích 

(koordinátor por. as. M. Kuželová)

V neděli 29. 5. 2005 cca od 1200 hodin proběhne Valné shromáždění SSG ČR.

Společenský večer: 28. 5. 2005, Kongresové centrum ALDIS Hradec Králové

REGISTRAČNÍ POPLATEK  + CENY UBYTOVÁNÍ  VIZ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

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

ústním sdělením nebo formou posteru!
• Na konferenci budou předneseny pouze nečetné úvodní vyžádané referáty, těžiště bude spočívat

v panelových diskusích. Volná sdělení lze přihlásit nejpozději do 31. 3. 2005, budou ale zařazena
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na postery a k jejich obsahu bude přihlédnuto při vedení panelových diskusí a tvorbě závěrů. Volná
sdělení zašlete zpracované v textovém editoru MS Word na e-mailovou adresu ssgcr@ti.cz
Doporučený formát posteru: šířka 85 cm, výška 115 cm

• Organizační zajištění konference: G-AGENCY s.r.o. Olomouc, SSG ČR Brno

• Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či tele-
fonicky informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně.

• Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 30. 4. 2005, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

• Řádně vyplněnou přihlášku zasílejte nejpozději do 30. dubna 2005 na adresu: sekretariát SSG
ČR, Orlí 18, 602 00  Brno
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. 
Přihláška je univerzální, tzn. pro lékaře i porodní asistentky.

• Vzhledem k tomu, že se agentura zajišťující organizaci konference stala 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 poplatek za společenský večer odeslali pod variabilním symbolem = rodné
číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 99

• za ubytování odeslali pod variabilním symbolem = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslice-
mi 88

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. 

organizační výbor 
výbor SSG ČR a ČGPS ČLS JEP

14



CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SSG ČR A ČGPS ČLS JEP - „POSTUPY LEGE ARTIS II“
SEMINÁŘ PORODNÍCH ASISTENTEK

27. 5. – 29. 5. 2005, HRADEC KRÁLOVÉ

Z Á V A Z N Á   P Ř I H L Á Š K A
Titul, příjmení, jméno: ..........................................................................................................

Variabilní symbol*

* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 99 v rámci ochrany osobních dat)

Adresa ordinace vč. PSČ: .....................................................................................................

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

REGISTRAČNÍ POPLATEK do 28. 2. 2005 do 30. 4. 2005 na místě
člen ČGPS, SSG a SGPS 1200,- Kč 1600,- Kč 2000,- Kč
nečlen ČGPS, SSG a SGPS 1600,- Kč 2000,- Kč 2500,- Kč
gynekologové v přípravě před I. atestací s potvrzení zaměstnavatele ve věku do 30 let hradí 
sjezdový poplatek 800,- Kč 1600,- Kč 2000,- Kč
porodní asistentky 800,- Kč 1600,- Kč 2000,- Kč
SPOLEČENSKÝ VEČER
účastník kongresu 800,- Kč ANO NE
doprovod 1.000,- Kč ANO NE
vstup na místě 1.500,- Kč ANO NE

CENA CELKEM + + =

registrační spol. večer doprovod celkem
poplatek účastník kong na spol. večer

UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ DPH! 
Celková platba za registrační poplatek a společenský večer byla odeslána dne ………………….. na účet
společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800, variabilní symbol 99…............... (viz výše)

Variabilní symbol*

* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 88 v rámci ochrany osobních dat)

UBYTOVÁNÍ 26. 5. 2005 27. 5. 2005 28. 5. 2005 bez ubytování

Pořadí
A. Hotel U Královny Elišky (luxusní hotel v historické části města)

dvoulůžkový pokoj, ubytován(a) spolu s ........................................ 2.700,-Kč (1.350,-/osoba)/noc/vč.snídaně
jednolůžkový pokoj 2.400,-Kč /noc/vč.snídaně

B. Hotel Amber Černigov (hotel s vysokým standardem služeb, v centru HK)
dvoulůžkový pokoj, ubytován(a) spolu s ........................................ 1.900,-Kč (950,-/osoba)/noc/vč.snídaně
jednolůžkový pokoj 1.500,-Kč /noc/vč.snídaně

C. Hotel Alessandria (dobře vybavený hotel s širokým spektrem služeb, nedaleko KC Aldis)
dvoulůžkový pokoj, ubytován(a) spolu s ........................................ 1.300,-Kč (650,-/osoba)/noc/vč.snídaně
jednolůžkový pokoj 1.100,-Kč /noc/vč.snídaně
apartmá pro 4 osoby - ubytovaní ....................................... 1.900,-Kč (475,-/osoba)/noc/vč.snídaně
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D. Penzion Nové Adalbertinum (penzion v historickém centru města, s příjemným restaurantem)
dvoulůžkový pokoj, ubytován(a) spolu s ........................................ 1.300,-Kč (650,-/osoba)/noc/vč.snídaně
jednolůžkový pokoj 900,-Kč /noc/vč.snídaně
třílůžkový pokoj, ubytován(a) spolu s ........................................ 1.590,-Kč (530,-/osoba)/noc/vč.snídaně

E. Hotel Garni (ubytovací zařízení v areálu vysokoškolských kolejí, nedaleko KC Aldis)
dvoulůžkový pokoj, ubytován(a) spolu s ........................................ 1.200,-Kč (600,-/osoba)/noc/vč.snídaně
jednolůžkový pokoj 690,-Kč /noc/vč.snídaně

F. Hotel Stadion (hotel ve sportovním areálu, nedaleko KC Aldis)
dvoulůžkový pokoj, ubytován(a) spolu s ........................................ 850,-Kč (425,-/osoba)/noc/vč.snídaně
jednolůžkový pokoj 740,-Kč /noc/vč.snídaně
třílůžkový pokoj, ubytován(a) spolu s ........................................ 1.101,-Kč (367,-/osoba)/noc/vč.snídaně

G. Penzion U České koruny (penzion situovaný v historické části města)
dvoulůžkový pokoj, ubytován(a) spolu s ........................................ 1.300,-Kč (650,-/osoba)/noc/vč.snídaně
třílůžkový pokoj, ubytován(a) spolu s ........................................ 1.950,-Kč (650,-/osoba)/noc/vč.snídaně

H. Penzion U Zezuláků (rodinný penzion ve vilkové části města, velice příjemné okolí, v dosahu MHD)
dvoulůžkový pokoj, ubytován(a) spolu s ........................................ 980,-Kč (490,-/osoba)/noc,vč.snídaně

I.  Penzion Uno (penzion s restaurací v centru města)
dvoulůžkový pokoj, ubytován(a) spolu s ........................................ 1.150,-Kč (575,-/osoba)/noc,vč.snídaně
jednolůžkový pokoj 1.000,-Kč /noc/vč.snídaně
třílůžkový pokoj, ubytován(a) spolu s ........................................ 1.380,-Kč (460,-/osoba)/noc,vč.snídaně

J. EKONOMICKÉ UBYTOVÁNÍ
Ubytovna Fakultní nemocnice (společné soc. zařízení vždy pro dva pokoje, bez snídaně)
dvoulůžkový pokoj, ubytován(a) spolu s ........................................ 700,-Kč (350,-/osoba)/noc/bez snídaně
třílůžkový pokoj, ubytován(a) spolu s ........................................ 1.050,-Kč (350,-/osoba)/noc/bez snídaně 
Hotelový dům Heyrovského (centrum HK, společná sprcha pro buňku se dvěma dvoulůžkovými pokoji, 
WC na chodbě, bez snídaně)
dvoulůžkový pokoj, ubytován(a) spolu s ........................................ 400,-Kč (200,-/osoba)/noc/bez snídaně
jednolůžkový pokoj 200,-Kč /noc/bez snídaně 
Hotel Kondic (jednoduché ubytování v blízkosti KC Aldis, společné soc. zařízení vždy pro dva pokoje, bez snídaně)
dvoulůžkový pokoj, ubytován(a) spolu s ........................................ 400,-Kč (200,-/osoba)/noc/bez snídaně
třílůžkový pokoj, ubytován(a) spolu s ........................................ 600,-Kč (200,-/osoba)/noc/bez snídaně 

Cena za ubytování celkem byla odeslána bankovním  převodem dne ........................
na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800, variabilní symbol 88...……..(viz výše)
UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ DPH!

POKYNY
• Vzhledem k tomu, že se agentura zajišťující organizaci konference stala plátcem DPH, je nutné z důvodu rozdíl-

ných 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 poplatek za společenský večer odeslali pod variabilním symbolem  =  rodné číslo se zámě-
nou prvního dvojčíslí číslicemi 99

- za ubytování odeslali pod variabilním symbolem = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 88
• Pro případ, že bude v době doručení přihlášky Vámi požadovaný hotel či penzion obsazen, označte ve sloupci

POŘADÍ alespoň 4 další ubytovací zařízení, ve kterých by bylo event. zajištěno náhradní ubytováni. O případné
změně budete informováni.

• Těm, kteří budou vyplňovat přihlášku po 15. 3. 2005, doporučujeme, aby se telefonicky informovali na tel č. 
542 221 661 (SSG ČR) o aktuálních možnostech ubytování.

• Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete informováni.
• Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 30. 4. 2005, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.
• Přihlášku zasílejte nejpozději do 30. 4. 2005 na adresu: sekretariát SSG ČR, Orlí 18, 602 00  Brno
• Těm, kteří se odhlásí do 10. 4. 2005, bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek 20 %, do 30. 4. 2005

o 50 %. Později již není možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit!

Datum Podpis, razítko



Seminář
„Prodej praxe a její ocenění“

Náplň semináře:
- Obecné podmínky zahájení činnosti a ukončení praxe, příprava prodeje
- Cena praxe, metody stanovení ceny, daňová optimalizace prodeje
- Podklady a údaje pro stanovení ceny
- Právní aspekty prodeje ordinace jako podniku-firmy, náležitosti kupní smlouvy

Přihlášky (i telefonické) přijímá pořadatel:
SKS poradenství, spol. s.r.o.
K Šeberáku 114/10, 148 00 Praha 4 - Kunratice
Tel./Fax.: 244 913 026, e-mail: sks@post.cz
http://sksp.webpark.cz
kontakt: A. Kašpárková

Termín: sobota 9. 4. 2005

Místo: SMDS - Centrum magisterských a doktorandských studií,
hotel Krystal, J. Martího 2/407, Praha 6 - Veleslavín

Lektoři: Ing. Pavel Kašpárek, CSc., 
MUDr. Jan Jelínek,
JUDr. Jan Havel

Cena: 1.500,- Kč včetně 19% DPH

Počet účastníků:
40, po přihlášení obdrží zájemci pozvánky s podrobnějšími informacemi.

Variantní termín je 23. 4. 2005, kdy je seminář pořádán s registrací vzdělávací akcí 
České Stomatologické komory pro zubní lékaře.
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KORESPONDENCE

A d v o k á t n í   k a n c e l á ř
se  sídlem  P r a h a  2,  Bělehradská 92,  PSČ  120 03, tel/fax: 222 512 286

Mgr. Jiří Slavík bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.      
advokát pobočka Praha 2, Bělehradská 100

č.účtu:  1021033340/5500
DIČ: CZ7402270117
IČ: 66 25 49 14
ČAK: 9755

st.č. 61/2004

ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A DPH

Dle ust. § 51 odst. 1 písm. g) zák.č. 235/2004 Sb., o DPH jsou za podmínek ust. § 58 citovaného
zákona zdravotnické služby osvobozeny od daně z přidané hodnoty. Zdravotnickými službami se
přitom rozumí služby zdravotní péče a související služby poskytované oprávněnými subjekty
pacientům a osobám, jimž je taková péče určena, a vymezené zvláštními právními předpisy.

Vyskytl se právní názor, podle kterého se osvobození od daně podle citovaných ustanovení vztahu-
je pouze na zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění. Tento závěr vycházel zřejmě z for-
mulace ":…… vymezené zvláštními právními předpisy" a především z odkazu na zákon č. 48/1997
Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

S tímto názorem nelze souhlasit. Důvodová zpráva k citovaným ustanovením uvádí: "…..podle ust.
§ 58 jsou osvobozeny od daně služby zdravotní péče, a to za podmínek stanovených v tomto para-
grafu. Osvobození od daně se uplatňuje jak v případě, že uvedená plnění jsou poskytována státní-
mi, tak i soukromými zařízeními ve vazbě na příslušné předpisy.…….od daně jsou osvobozeny
služby zdravotnické péče, které jsou prováděny oprávněnými subjekty, tj. zařízení soustavy zdravot-
nických zařízení podle zákona o péči o zdraví lidu. Jsou to zejména služby ústavní zdravotní péče,
ambulantní zdravotní péče, stomatologická péče a jiné služby týkající se lidského zdraví…."

Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně je citovaným zákonem upraveno v souladu se
Šestou směrnicí Rady ES (77/388/EHS). Ustanovení této směrnice jsou do zákonné úpravy
promítnuta včetně přechodných ustanovení zdanění obchodu mezi členskými státy, a to až na
oblasti, v nichž Česká republika vyjednala výjimku, resp. přechodné období (jedná se o výši limitu
obratu pro povinnou registraci a sníženou sazbu daně u tepla a bytové výstavby). 

Z čl. 13 oddílu A. odst. 1 písm. c) Šesté směrnice, který pojednává o osvobození od daně, pokud
jde o určité činnosti ve veřejném zájmu, vyplývá povinnost členských států osvobodit od daně
poskytování péče při výkonu lékařských a nelékařských zdravotnických povolání, jak jsou
vymezena v dotyčném členském státě, a to za podmínek, které členské státy samy stanoví 
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k zajištění správného a jednoznačného uplatňování těchto osvobození a k zamezení jakýchkoli
daňových úniků, vyhýbání se daňovým povinnostem či zneužití daňového režimu.

Je zjevné, že citované ust. § 51 odst. 1 písm. g) a § 58 odst. 1 zákona o DPH je s příslušnou úpravou
evropského práva plně v souladu, jak koneckonců plyne i z důvodové zprávy. Příslušná směrnice 
v žádném případě nerozlišuje mezi péčí hrazenou přímo nebo na základě veřejného zdravotního
pojištění. Nečiní tak ani zákon o DPH. Vymezení zdravotní péče a souvisejících služeb podle zvlášt-
ních předpisů nutno chápat tak, že musí jít o zdravotní péči poskytnutou v souladu se zvláštními
právními předpisy, tedy způsobem těmito předpisy předvídaným a aprobovaným. Odkaz na zákon
o veřejném zdravotním pojištění není možno sám o sobě a tím spíše v kontextu evropské úpravy
vykládat tak, že se osvobození týká jenom péče hrazené ze zdravotního pojištění. Zákon č. 48/1997
Sb. vymezuje totiž jak péči hrazenou, tak i nehrazenou, popř. hrazenou částečně či jen za určitých
podmínek (např. příloha č. 1, 3, 4 k zákonu, ust. § 13 -39 atd.). Kromě toho, poznámka pod čarou,
která není součástí právní předpisu, plní v tomto případě jednoznačně orientační funkci formou
příkladu (arg.: …..péče vymezená zvláštními předpisy…., tedy jde o více zvláštních předpisů, pod
čarou se však odkazuje na jediný). Zvláštním předpisem nutno vedle zák.č. 48/1997 Sb. rozumět
zejména zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (obdobně i důvodová zpráva - viz výše), který
např. hned ve svém § 11 odst. 2 stanoví, že zdravotní péče se poskytuje bez přímé úhrady na zák-
ladě všeobecného zdravotního pojištění nebo na základě smluvního zdravotního pojištění a také za
plnou nebo částečnou finanční úhradu. 

Odlišný daňový režim služeb zdravotní péče hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění
a služeb zdravotní péče hrazené přímo pacientem by byl v přímém rozporu s evropským právem,
konkrétně již z výše citovanou Šestou směrnicí Rady, která nejenže způsob úhrady předmětných
služeb pro účely osvobození nereflektuje, ale přímo vyžaduje nastavení takových podmínek, které
zabezpečí jednoznačné uplatňování osvobození. Tyto podmínky by v případě, že by měl platit
diskutovaný výklad, nemohly být splněny. 

S přihlédnutím k naznačeným skutečnostem a argumentům nutno uzavřít, že osvobození od daně
z přidané hodnoty dle ust. § 51 odst. 1 písm. f), § 58 odst. 1 zákona o DPH se týká zdravotní péče
a služeb souvisejících, pokud byly poskytnuty pacientům nebo jiným osobám, jimž jsou určeny, bez
ohledu na to, zda jde o zdravotní péči hrazenou přímo či na základě zdravotního pojištění.

Mgr. Jiří Slavík
advokát
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A d v o k á t n í   k a n c e l á ř
se  sídlem  P r a h a  2,  Bělehradská 92,  PSČ  120 03, tel/fax: 222 512 286

Mgr. Jiří Slavík bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.      
advokát pobočka Praha 2, Bělehradská 100

č.účtu:  1021033340/5500
DIČ: CZ7402270117
IČ: 66 25 49 14
ČAK: 9755

st.č. 62/2004

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ PŘI ROZŠÍŘENÍ KAPACITY NZZ

Výběrové řízení se koná dle ust. § 46 odst. 2 zák.č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
před uzavřením nové smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče. Novou smlouvou nutno
rozumět smlouvu, která má být uzavřena se zdravotnickým zařízením, které smlouvu o poskytování
a úhradě zdravotní péče s dotčenou zdravotní pojišťovnou neuzavřelo, popř.s takovým zařízením,
jehož smlouva s pojišťovnou zanikla. Pouze za této situace zákon vyžaduje, aby se konalo výběrové
řízení.

Zamýšlí-li smluvní zdravotnické zařízení měnit svoji kapacitu, zpravidla přijetím nového lékaře
apod., přičemž se má jednat o změnu týkající se rozsahu poskytované péče sjednaného se zdravot-
ní pojišťovnou, pak je nezbytné, aby takové zdravotnické zařízení jednalo s dotčenou zdravotní
pojišťovnou o změně smlouvy, nikoliv však o smlouvě nové. Sjednáním dodatku či jakákoliv jiná
forma změny smlouvy znamená, že stávající smlouva trvá a pouze se její obsah mění. Je tedy zře-
jmé, že se pojmově nemůže jednat o smlouvu novou, které by muselo předcházet výběrové řízení.
Tomu odpovídá i příslušná úprava rámcových smluv, které zpravidla v ust. čl. 4 odst. 3 stanoví, že
mezi smluvními stranami musí být vždy předem dohodnuto zvýšení nebo snížení objemu poskyto-
vané hrazené zdravotní péče z důvodu změny kapacity popřípadě struktury zdravotnického
zařízení. I rámcová smlouva (a v souladu s ní i smlouvy individuální) tedy reflektují možnost změny
objemu poskytované hrazené péče a stanoví, že je možné takové změny realizovat jen na základě
konsenzu smluvních stran (formou změny smlouvy), nikoliv však na základě výběrového řízení. 

Je třeba na tomto místě zdůraznit, že povinnost předchozího projednání se zdravotní pojišťovnou
dopadá pouze na ty případy, kdy z důvodu změny kapacity nebo struktury zdravotnického zařízení
dojde ke změně objemu poskytované hrazené péče. Takový požadavek zdravotních pojišťoven je
jistě legitimní. Z dané úpravy ovšem také zcela nepochybně plyne, že pokud změnou kapacity nebo
struktury zdravotnického zařízení nedojde ke změně objemu jím poskytované zdravotní péče, pak
předchozí dohoda není nutná. V praxi to může mít význam například v situaci, kdy zubní lékař -
provozovatel zdravotnického zařízení přijme dalšího zubního lékaře, který bude poskytovat péči
hrazenou, zatímco sám provozovatel pouze péči nehrazenou ze zdravotního pojištění. V takovém
případě nedojde ke změně objemu zdravotní péče poskytované dotčeným zdravotnickým zařízením
a dohoda se zdravotní pojišťovnou není nutná.

Kromě výše uvedených právních závěrů platí dále, že výběrové řízení se týká uzavření smlouvy se
zdravotnickým zařízením. Jeho účelem je poskytnout zdravotní pojišťovně (coby subjektu odpověd-
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nému za dostupnost zdravotní péče pro své pojištěnce) před uzavřením smlouvy pokud možno
úplné a objektivní informace o jejím budoucím smluvním partneru tak, aby své povinnosti zajistit
zdravotní péči svým pojištěncům mohla zdravotní pojišťovna dostát. Smluvní vztah, který na zák-
ladě výběrového řízení vznikne, je vztahem mezi zdravotní pojišťovnou a provozovatelem zdravot-
nického zařízení, který za své závazky z této smlouvy též plně odpovídá. Výběrové řízení se však 
z podstaty věci nemůže týkat osob, které provozovatel k plnění svých smluvních závazků hodlá
použít, a to již proto, že tyto osoby nejsou v přímém právním vztahu ke zdravotní pojišťovně a za
výsledky, popř. i následky jejich činnosti odpovídá provozovatel.

Obdobně jako změny kapacity zdravotnického zařízení, resp. změny sjednaného objemu poskyto-
vané zdravotní péče je nutno posuzovat situace, kdy provozovatel mění místo provozování zdravot-
nického zařízení. Místo provozování je údajem obsaženým ve smlouvě, přičemž z hlediska zdravot-
ní pojišťovny jako subjektu, který je povinen svým pojištěncům zajistit dostupnost zdravotní péče,
jde o údaj velmi podstatný. Jeho změna proto přichází v úvahu pouze na základě dohody smluvních
stran, tedy zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Pokud ovšem k dohodě dojde, půjde 
o změnu stávající smlouvy, nikoliv o uzavření smlouvy nové, proto není na místě konat výběrové
řízení.

Praxe zdravotních pojišťoven, které vyžadují konání výběrových řízení zejména v situacích, kdy
smluvní zdravotnické zařízení přijímá další zaměstnance nebo kdy zaměstnaný absolvent získává
způsobilost k samostatnému výkonu povolání, popř. při změně místa provozování zdravotnického
zařízení je tudíž nesprávná. 

Mgr. Jiří Slavík
advokát
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Od: SPL CR [spl@zdravotnictvi.cz]
Odesláno: 25. října 2004 16:53
Komu: Šmatlák Václav
Předmět: Kupředu levá.doc
KUPŘEDU LEVÁ!

Ministryně zdravotnictví se prý distancuje od koncepce, kterou připravila zdravotní komise ČSSD! 
Kdo teze „koncepce“ nečetl, neuvěří. Snadno však uvěří ten, kdo byl účastníkem sjezdu ČLK
počátkem října t.r. a pozorně vyslechl řadu diskusních příspěvků ministryně zdravotnictví Milady
Emmerové. Ta sice nedokázala ve většině případů bez pomoci moderátora reagovat na otázky
delegátů sjezdu, zato se až s překvapivou úporností věnovala rozdílu mezi soukromým a státním resp.
veřejným zdravotnickým zařízením (ZZ). Za státní považuje ta, která dostávají úhrady s veřejného
zdravotního pojištění, za soukromá pak považuje všechna ostatní (v ČR bys takových soukromníků
napočítal tolik, co prstů na rukou). Šmahem tak de facto, zatím jen ve svých myšlenkách, znárodni-
la všechna nestátní ZZ, vzniklá na základě Zákona 160/ 1992 Sb. S platnou legislativou a s náz-
voslovím z ní plynoucím si paní ministryně hlavu nedělá. Prostě to tak cítí. Spolu s dalšími jsem nabyl
přesvědčení, že v souvislosti s poskytováním zdravotní péče považuje peníze za sprosté slovo. Nejlépe
bude, když bude vše řízeno a hrazeno státem. Občan se o to zajímat nejen že nemusí, ale ani nemá.
A nyní ke koncepci, která, podle některých nechtěně, podle jiných oficiálně, opustila příšeří
Ministerstva zdravotnictví resp. Lidového domu. Již samotný úvod zní jako by vypadl z marx- lenin-
ské příručky o úloze jednotlivce ve společnosti. Zdraví jednotlivce považuje především za společen-
ský statek. Tomuto společenskému požadavku je pak celá koncepce podřízena. Za veřejné prostřed-
ky (patrně ze státního rozpočtu) bude péče poskytována lékaři a zdravotnickými pracovníky ve stát-
ních objektech. Ty vzniknou tak, že stát vykoupí zpět dříve prodaná nestátní ZZ. Přednostně za ně
zaplatí lékařům před důchodem („aby po dlouholeté poctivé práci neživořili a nezemřeli s dluhy“)
a lékařkám samoživitelkám („aby děti netrpěly“). Jak spravedlivé! Stát ovšem nikoho k prodeji nutit
nebude. Ten, kdo si to bude výslovně přát, prodat nemusí!! Prakticky stejná rétorika předcházela
násilnou kolektivizaci zemědělců a znárodnění drobných živnostníků po komunistickém puči 
v roce 1948. Specialisté budou soustředěni do poliklinik. 
Protože se předpokládá, že znárodnění přijde na nějakou tu korunu, budou omezeny případně
zakázány investice do nové technologie, staveb, apod., tedy do rozvoje ZZ. Neúčelnému nakládání
s prostředky na léčiva bude zabráněno zavedením zdravotních knížek. Autoři navrhují „nevýkonné
pracovníky ministerstva nahradit lidmi s koncepčním myšlením“!!! Dále pak „využívat mozkový
potenciál členů subkomisí zdravotní komise ÚVV“ (patrně ústřední výkonný výbor ČSSD)!?
Závěrem autoři nevolají po návratu před rok 1989, ale po „zajištění kvalitní zdravotní péče podob-
ným způsobem jako v ostatních evropských zemích“ (které to jsou?), „a jak tomu bylo u nás před
rokem 1953“! O pokladenském systému však v celé koncepci není ani zmínka!
Dalšího komentáře jistě netřeba. Možná, že by pro osvěžení paměti stálo za to, kdybychom dejme tomu
na týden zavedli ve svých ordinacích stejný režim, jaký pamatujeme ze socialistického zdravotnictví. 
Paní ministryně se od koncepčního materiálu vyšlého ze stranické zdravotní komise distancovala. 
V kontextu s jejím vystoupením na půdě ČLK a předvolební rétorikou ČSSD zaměřenou proti
soukromému vlastnictví ZZ však nelze brát takový distanc příliš vážně. Spoluodpovědnosti za
jmenování a činnost svých spolustraníků a poradců se zbavit nemůže. 
Domnívám se, že je na předsedovi vlády, aby z celé věci vyvodil personální důsledky. A to nejen
proto, že je právě před volbami. Pokud to tedy myslí opravdu upřímně a chce pro nápravu celého
systému zdravotní péče v ČR skutečně něco udělat. SPL ČR nabízí zejména pro koncepční práci 
v oblasti primární péče své experty. 

MUDr. Václav Šmatlák, 
předseda Sdružení praktických lékařů ČR 

P.S. Jistě se najdou i tací, které taková budoucnost osloví. A to i mezi lékaři. Vždyť i samotné pojišťovny, které jsou
touto koncepcí nejvíce ohroženy, k takové náladě přispívají zejména tím, že již podruhé za sebou nezohlednily v
dohodovacím řízení zvýšené režie ZZ praktických lékařů. Funkčnost celého institutu dohodovacího řízení, který je
založen na vyjednávání zástupců ZZ  a zdravotních pojišťoven, znehodnocují. ZZ v prostředí regulovaných cen nema-
jí žádnou legální možnost, jak reálné zvýšení režijních cen zohlednit. 
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ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA
Kancelář v Olomouci, Dolní nám. 38,
772 00 Olomouc
tel. 257 220 617, fax 257 220 618
E-mail: sekretariat@clkcr.cz
Kancelář Praha:  Lékařská ulice č. 2,
150 00 Praha 5
www.lkcr.cz

Vážený pan
MUDr. David Rath
Prezident ČLK
Lékařská 2
Praha 5
150 30

V Ostravě dne 1. 11. 2004 

Věc: Otevřený dopis prezidentovi České lékařské komory

Vážený pane prezidente,

považuji za nutné vyjádřit svůj zásadní nesouhlas s Vaším postojem, který bagatelizuje návrhy
ČSSD na zestátnění soukromých zdravotnických zařízení a který zcela nepokrytě vyjadřuje pod-
poru ČSSD. Vzhledem k povinnému členství lékařů v ČLK je ČLK institucí natolik významnou,
že nemůže jen mlčky přihlížet postupné likvidaci privátního sektoru ve zdravotnictví, ale je povin-
na vyjádřit rozhodně a zcela jednoznačně nesouhlas s těmito plány ČSSD. Vaše stanovisko v celé
kauze je z tohoto úhlu pohledu v naprostém rozporu se zájmy soukromých lékařů - členů ČLK.

Několikrát jsem Vás důrazně žádala o jednoznačné stanovisko k celé znárodňovací kauze, které by
za celý lékařský stav odmítlo myšlenky neslučitelné s demokratickými principy naší společnosti. 

Vzhledem k tomu, že v tak závažné záležitosti postupujete i nadále autokraticky a svůj názor
vydáváte za stanovisko celé ČLK, navrhuji Vám zvážit své další setrvávání ve funkci prezidenta
České lékařské komory.

S pozdravem
MUDr. Helena Fousková

Viceprezidenta ČLK



ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA
Kancelář v Olomouci, Dolní nám. 38,
772 00 Olomouc
tel. 257 220 617, fax 257 220 618
E-mail: sekretariat@clkcr.cz
Kancelář Praha:  Lékařská ulice č. 2,
150 00 Praha 5
www.lkcr.cz

Představenstvo ČLK
Předsedové OS ČLK

V Praze dne 2. 11. 2004 
Č.j.: 789/2004

Vážení členové představenstva ČLK, vážení členové představenstev OS ČLK,

otevřený dopis paní viceprezidentky MUDr. H. Fouskové beru velmi vážně a považuji jej za
poměrně nešťastnou reakci na současnou vypjatou předvolební kampaň, která je plná útoků 
a nepravdivých nařčení. Paní viceprezidentka sama kandiduje na senátorské místo za stranu
Evropských demokratů. Když jsem jí asi tak před půl rokem říkal, že to považuji za riskantní ale
docela dobré, neboť lékařská komora může získat dalšího spojence v politice, tak jsem netušil, že
se to za pár měsíců obrátí proti mně samému a bohužel asi i proti většině lékařů. Netušil jsem, že
paní viceprezidentka postaví zájem osobní nad zájem celku a pro své předvolební zviditelnění nás
všechny „hodí přes palubu“. Je to pro mě skutečně velké zklamání a mrzí mě to dvojnásob už proto,
že jsem se jí vždy zastával vůči všem jejím kritikům, kteří poukazovali na její dlouholeté aktivní
členství v KSČ či na fakt, že hájí výhradně zájmy velkých majitelů zdravotnických zařízení a ne
zájmy většiny běžných soukromých lékařů. Hájil jsem ji proti všem, kteří poukazovali na to, že
lékaři pracující v její poliklinice zde nejsou v nájmu jako jednotliví soukromí lékaři, ale jako zaměst-
nanci, z jejichž práce splácí svůj mnohamilionový majetek. Hájil jsem ji i za situace, kdy se postavi-
la proti většině v ČLK, která chce zachovat síť veřejných neziskových nemocnic, a to jen proto, že
sama chce nějakou nemocnici koupit respektive soukromě provozovat. Hájil jsem ji ne proto, že
bych s tím souhlasil, ale proto, že ctím právo na soukromý názor byť by byl odlišný od názoru
většiny. Bohužel paní viceprezidentka ukázala, že nedovede ctít názor druhých a dokonce nedovede
respektovat názor většiny členů organizace, v jejímž čele stojí. Velmi mě mrzí, že se zapojuje do
nepravdivé předvolební agitace, která se opírá o nařčení vedení ČSSD z toho, že chce „znárodňo-
vat“ ordinace. Velmi mě to mrzí především pro to, že je paní viceprezidentka o všem informována,
byla se mnou na jednání u ministryně Milady Emmerové, která nás jednoznačně ubezpečila, že nic
takového neplánovala, neplánuje a od takových nápadů se jednoznačně distancuje. Paní viceprezi-
dentka ví, že podobné úvahy o nějakém zpětném vykupování či něčem podobném jednoznačně 
a razantně popřel i premiér Stanislav Gross. Já osobně v žádném případě nechci dělat advokáta
komukoliv, zvláště pak ne vládní straně, ale musím hájit pravdu a serióznost, která je jednoznačná
a snad každému soudnému člověku jasná. Bohužel v předvolebním boji je lež vydávána za pravdu
a virtuální realita za realitu. Každý, kdo mě zná ví, že jsem vždy hájil, hájím a budu hájit a mnohdy
i razantně zájmy všech lékařů nevyjímaje lékaře soukromé. Nebudu však hájit zájmy několika málo
desítek velkomajitelů zdravotnických zařízení proti tisícům běžných soukromých lékařů či lékařům
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zaměstnancům. Všichni si mohou být jisti, že pokud by i jen teoreticky hrozilo něco na způsob
nucených odkupů či nějaký obdobný nesmysl, byl bych to já a se mnou celá ČLK, kdo by jedno-
značně a nekompromisně vystoupil.

Vážené kolegyně a kolegové, nejsem si vědom žádného „nadržování“ nějaké politické straně.
Spolupracuji se všemi politickými subjekty, které s námi spolupracovat chtějí a mohou pro lékaře,
českou medicínu a komoru něco udělat. Za deset let co se v „politice“ pohybuji tak vím, komu se
dá věřit, komu ne, kdo nám chce pomoci a kdo jen sleduje nějaký osobní úzký zájem. Podle toho
logicky směřuji své úsilí tam, kde můžeme uspět. Nyní potřebujeme zachránit alespoň základní síť
nemocnic ve veřejném vlastnictví. Je to ne jen kvůli většině běžných pacientů, ale i kvůli většině
lékařů. Kdo pracuje v nemocnici - nové „obchodní společnosti“ ví, že mu už dnes poklesl plat. Dále
potřebujeme dohodnout mechanismus dědění a prodeje soukromých praxí, v neposlední řadě
otázky výše úhrad a regulací. Pokud je politická reprezentace ochotná o těchto věcech jednat a hle-
dat s námi konsensus, pak s ní jednáme a zbytečně nikoho nenapadáme. Je to proto, že máme
pořád na mysli zájem většiny našich členů. Je pro mě hlubokým rozčarováním, že se doktorka
Fousková vydala naprosto jiným směrem a použila nás jen jako žebřík k dosažení svých cílů. Přesto
jí přeji úspěch ve volbách a snad najde i v politické kariéře štěstí a uspokojení. Jen by si měla být
napříště víc vědoma, že zrada přátel a spojenců není dobrou osobnostní vizitkou.

MUDr. David Rath v.r.
prezident ČLK
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Prohlášení Sdružení soukromých gynekologů ČR

Sdružení soukromých gynekologů ČR se plně ztotožňuje se stanoviskem  viceprezidentky České

lékařské komory MUDr. Heleny Fouskové, zveřejněném v otevřeném dopise prezidentovi ČLK

MUDr. Davidu Rathovi. Jeho zapojení do útoků na soukromé zdravotnictví korespondující s před-

volební kampaní ČSSD, překotná snaha o bagatelizaci obsahu 3. verze návrhu koncepce zdravot-

nictví z dílny ČSSD a obrana ministryně zdravotnictví rozhodně kontrastují s jeho prohlášením, že

si není vědom „nadržování“ nějaké politické straně. Jeho styl reagovat na kritiku nikoliv argumen-

ty, ale osobním útokem na kritizujícího, vyvolává v prostředí plném odposlechů a okázalých policej-

ních akcí reminiscenci na dobu před listopadem 1989, kam se zdá být posunováno postupnými

nenápadnými změnami zákonných norem i celé zdravotnictví. Soukromí lékaři rozhodně nemají

dojem, že prezident ČLK zastupoval, zastupuje a bude zastupovat jejich zájmy či zájmy lékařů

obecně, nikoliv jen jejich odborářské části.

Za Sdružení soukromých gynekologů ČR

MUDr. Jan Nový

místopředseda SSG ČR

V Plzni dne 11. 11. 2004
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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Centrální kancelář na pokyn presidenta Ratha blokuje mou vnitrokomorovou komunikaci (viz.
následný text) a ani mi nezaslala zápis z jednání z představenstva ze dne 17. 11. 2004 k autorizaci
části týkající se mého otevřeného dopisu dr. Rathovi a jeho nekorektní reakci na něj. Proto Vám
zasílám v příloze své stanovisko, které jsem přednesla na výše uvedeném jednání představenstva 
a které má být součástí zápisu. 
Pro Vaši informaci Vám sděluji, že jednání představenstva ČLK, které „řídil“ Dr.Rath se nezabý-
valo věcnou podstatou mého dopisu, tj. zda president ČLK má právo ignorovat zájmy členů ČLK
v zájmu svých osobních ambicí, ale osobními útoky vůči mé osobě a znevažováním mé dosavadní
práce v ČLK.
Je potřeba si uvědomit reálná fakta. 
Konstatuji, že jsem v průběhu uplynulých 7 let jako vicepresidentka ČLK jednala vždy v zájmu
členů ČLK a v souladu s usneseními sjezdu a stanovisky představenstva. Navrhla jsem systém 
valorizace režijních nákladů ZZ o inflaci, což zajišťuje alespoň částečné krytí rostoucích nákladů
na provoz našich praxí. ČLK o.s., které zastupuji na cenových jednáních, má nyní historicky
největší počet plných mocí. Byl zaveden prorůstový kalkulační vzorec pro výpočet úhrady ambu-
lantním specialistům. Cena bodu vzrostla z 1,- Kč na 1,04 Kč, ale ti, kdo jsou účastníky cenových
jednání ví, že je to maximum možného.
Za vlády ČSSD však ztratila ČLK zákonnou možnost vyjadřovat se k personálnímu a věcnému
vybavení zdravotnických zařízení a v podstatě nemusíme vydávat licence, protože již nejsou povin-
ně vyžadovány. Naopak jsme získali novou povinnost - jako jediná profesní skupina musíme k tomu,
abychom mohli dělat svou profesi, dokladovat krajským úřadům svou bezúhonnost a zdravotní
způsobilost (zákon 95/2004 Sb). Zato již několik let nám ČSSD slibuje dědění praxi, smlouvy se
ZP na dobu neurčitou, závaznost výběrových řízení atd. v duchu hesla: „Slibem neurazíš, ale skutek
utekl“ 
Děkuji Vám za předání těchto informací ostatním členům Vašeho OS ČLK.

S pozdravem

MUDr. Helena Fousková
Viceprezidentka ČLK
Opavská 39/962
708 68 Ostrava-Poruba
tel.: +420 596 973 333
fax.: +420 596 912 151
email: dr.fouskova@volny.cz
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Všem členům České lékařské komory

V Ostravě dne 15. 11. 2004 

Vážení členové České lékařské komory,

tímto svým stanoviskem chci zabránit vzniku dalších spekulací a dezinformací ohledně mého
Otevřeného dopisu ze dne 1. 11. 2004 týkajícího se nejasného stanoviska ČLK k úvahám ČSSD 
o zpětném znárodnění zdravotnictví, který jsem adresovala prezidentu České lékařské komory,
MUDr. Davidu Rathovi. Prezident ČLK však přes důležitost celé kauzy nereagoval na věcný obsah
mé argumentace, ale celou záležitost postavil do nekorektní osobní roviny. Dr. Rath prostřed-
nictvím zkreslujících, nepravdivých a bohužel vůči mé osobě urážejících informací, se pokusil
zdiskreditovat mou osobu nejen v očích kolegů - lékařů, ale také v očích široké veřejnosti.

Jedním ze základních poslání České lékařské komory definovaných zákonem je hájit profesní
zájmy svých členů. Nemohla jsem mlčet, když bylo ohroženo právo i zájmy podstatné části členů
ČLK, tj. soukromých lékařů, a tudíž hrozilo porušení našich ústavních práv. Naopak jako viceprezi-
dentka ČLK jsem musela k této věci a rovněž k postoji prezidenta MUDr. Davida Ratha zaujmout
jednoznačné stanovisko. Pokud si má ČLK i nadále udržet charakter demokratické stavovské insti-
tuce, pak názor kteréhokoli našeho člena by měl být podkladem pro věcnou diskuzi a ne záminkou
k nekorektní snůžce polopravd.

Jako členka ČLK a viceprezidentka ČLK jsem své povinnosti vždy plnila a plním v zájmu a ku
prospěchu nás všech a nedovolím nikomu, tedy ani prezidentovi ČLK, aby svými útoky 
dehonestoval moji osobu a nepřímo tak poškozoval zájmy celé lékařské obce.

Toto považuji, s ohledem na mediální kampaň vůči mé osobě, za nezbytné sdělit členům ČLK.

Přeji vám úspěšný a pohodový konec letošního roku a pro rok 2005 přeji nám všem takové vedoucí
představitele ČLK, jaké si zasloužíme.

MUDr. Helena Fousková v.r.
viceprezidentka ČLK
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Výzva členské základně ČLK

Vážení kolegové a kolegyně, vážená OS ČLK. Nebudu opakovat výzvy vznesené dr. Fouskovou 
a dr. Henzlem, byť se s nimi hluboce ztotožňuji. Obracím se na vás všechny v jiné věci - pro stav
lékařský mnohem důležitější. 
Opakovaně jsem psal o nešvarech, se kterými jsem se v představenstvu ale i jako spolupracovník
dr. Ratha v ČLK setkal. Opakovaně jsem také za to sklidil svůj díl. Vždy byly mé výhrady hodno-
ceny jako osobní útoky, vyřizování si účtů. Bylo to totiž tak snadné.
Nyní jsme však svědky naprostého rozkolu „vedení“ ČLK. Naše stavovská organizace je bezprece-
dentním způsobem zpolitizována, zahnána do předvolebního boje a stala se součástí kampaně 
politických stran. Za to nese nepochybně vinu dr. Rath a jeho bezuzdná touha po politických
postech. Jako stanoviska ČLK vydává materiály, které nikdo neschválil, kterými se představenstvo
nijak nezabývalo. V brzké době se jistě můžeme dočkat dalších ještě nepříjemnějších překvapení.
Dá se tomu zabránit?
Dle mého názoru je zcela na místě svolání mimořádného zasedání představenstva ČLK které by ini-
ciovalo mimořádný sjezd ČLK. To se však asi nepodaří - představenstvo již své základní funkce
dlouho neplní. Proto se obracím jako člen ČLK, ale i člen představenstva ČLK na všechna okresní
sdružení i jednotlivé lékaře. Je třeba, aby došlo ke zcela zásadním změnám v ČLK, je třeba komorový
život demokratizovat a zbavit veškerého autoritářství. Je třeba zvolit nové, schopné a hlavně seriozní
funkcionáře ústředních orgánů ČLK, kteří by břemeno komorové práce od stávajících převzali. 
Vážení kolegové a kolegyně. Pomozme naší stavovské organizaci. Zvolme si nové delegáty sjezdu,
jejichž mandát by nestál na svévolném prodlužování volebního období a kteří by skutečně hájili
naše zájmy, svolejme mimořádný sjezd ČLK tak, aby mohli být zvoleni i noví funkcionáři ústřed-
ních orgánů nezatíženi politikařením a ochotou obětovat zájmy lékařů za politické posty! 

V Mladé Boleslavi 3. 11. 2004
Dr. Martin Vedral

člen představenstva ČLK
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Prohlášení sněmu České stomatologické komory k situaci ve zdravotnictví

Sněm České stomatologické komory je pobouřen protichůdnými prohlášeními ministryně zdravotnictví
a připravovanou legislativou. Obává se, že často používané termíny jako „veřejná služba“, „veřejné
peníze“ apod., které se v různých materiálech ministryně často objevují, jsou jen účelové a bezobsažné
pojmy, které mají sloužit k vytvoření systému centrálního řízení lékařů a zasahování do činnosti, za kter-
ou nesou dle zákona osobní odbornou i ekonomickou odpovědnost. Dosavadní aktivity ministryně
zdravotnictví nevzbuzují důvěru a pro další existenci funkčního zdravotního systému jsou nebezpečné.
Za žádnou cenu nepřipustíme, aby se nám kdokoli do naší práce vměšoval, špehoval nás a dikto-
val nám způsob práce. To by totiž vedlo k ohrožení:

• kvality a dostupnosti péče pro pacienty
• svobodné volby lékaře pacientem
• svobodného výkonu povolání

Takovéto zásahy jsou nepřijatelné! Zatímco zubní lékaři budou bez politiků pracovat a poskytovat
péči i dále, politici se bez voličů, tedy pacientů i zubních lékařů, neobejdou. Čas pro představy
sociální demokracie o koncepci zdravotnictví vypršel. Opakované neúspěchy sociálně demokra-
tických ministryň zdravotnictví v senátních volbách svědčí o tom, že jejich koncepce zdravotnictví
nemá podporu občanů. Došla nám trpělivost a jsme připraveni tvrdě svá práva hájit. Ujišťujeme
naše pacienty, že i nadále budeme dělat vše pro zajištění kvality a dostupnosti péče bez ohledu na
státní zdravotní politiku. Bude-li to však nezbytně nutné, jsou zubní lékaři připraveni ze systému
veřejného zdravotního pojištění vystoupit.

V Karlových Varech, dne 7. 11. 2004

Ověřili: MUDr. Jiří Pekárek, prezident ČSK

MUDr. Jiří Ševčík, koordinátor jednání

MUDr. Jan Černý, člen návrhové komise
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V Praze dne 10. 11. 2004

Tisková zpráva

Koalice ambulantních lékařů se dne 10. 11. 2004 sešla na jednání krizových výborů, ze kterého
vyplynuly následující závěry:

1. Postoj k současné situaci vyjadřují účastníci jednání v níže uvedených pěti bodech.
2. K datu jednání byl vyhlášen krizový stav z důvodu pocitu reálného ohrožení soukromého pod-

nikání ve zdravotnictví a neřešeného prohlubujícího se ekonomického propadu zdravotnického
systému.

3. Pokud koncepční materiál, který ministryně zdravotnictví přislíbila předložit k datu 15. 11. 2004
nerozptýlí výše uvedené obavy, přistoupí Koalice ambulantních lékařů k vyhlášení tzv.
„pacientského referenda“.

4. V případě, že ani předchozí krok nepovede k žádoucí nápravě, budou podniknuta opatření
směřující k zavedení pokladenského systému k termínu vypršení platnosti smluv se zdravotními
pojišťovnami.

Patero proti desateru

1. Jsme soukromí lékaři, neseme a chceme i nadále nést odbornou a ekonomickou odpovědnost za
naše soukromé praxe.

2. Odmítáme návrat ke zdravotnictví před rokem 1989.
3. Účelové hlasování sociálních demokratů a komunistů o zdravotnické legislativě k návratu před

rok 1989 směřuje.
4. Odmítáme změny zákonů bez existence koncepce zdravotnictví. Z těchto důvodů žádáme 

o stažení novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění z jednání Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.

5. Nechceme jednostrannou reformu, ale takovou, na které se dohodnou všechny demokratické strany.

Za Koalici ambulantních lékařů

MUDr. Pavel Neugebauer
mluvčí Koalice ambulantních lékařů
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nie zaměstnavatelských svazů ČR

Rumunská 12, 120 00 Praha 2
telefon: 224 230 561   fax: 224 232 109   e-mail: uniezs@uniezs.cz   www.uniezs.cz

Praha, dne 25. 11. 2004

Stanovisko k návrhu Koncepce péče o zdraví v ČR v letech 2004 – 2009

1. Materiál je místo očekávané koncepce reformy našeho zdravotnictví orientován na koncepci
péče o zdraví, což je podstatně širší problematika, které ale neodpovídá obsah. Zadání se neade-
kvátně politizuje, neboť základní podmínky byly již v souladu s ústavou nastaveny. Zdravotní
péče se poskytuje jako veřejná služba formou veřejného pojištění v podmínkách tržního
hospodářství. Aktuální není podle našeho názoru změna těchto základních podmínek, ale takové
upřesnění a nastavení úlohy, vztahů a motivace subjektů zdravotnického systému, které by zejmé-
na znemožnilo opakující se destabilizace jeho financování a reagovalo na demografický vývoj,
na vývoj metod a prostředků zdravotní péče a na hrozbu případného bioterorismu. Tento zásad-
ní nezbytný úkol ale návrh neřeší. 

2. Vyrovnané hospodaření má být v 1.etapě dosaženo cestou globálních rozpočtů, které nejsou
nikde vymezeny a vyhlášek MZ a neodůvodněně se odmítá využití metody DRG. Výrazně se při-
tom oslabuje úloha zdravotních pojišťoven a využití dohodovacího řízení, což deformuje systém
veřejného zdravotního pojištění a zvyšuje riziko jeho finanční nestability. 

3. Formuluje se úkol rehabilitace role státu. Přitom se ustupuje od jeho klíčové úlohy - stanovení
parametrů minimální sítě zdravotnických zařízení na základě standardů dostupnosti a kvality.
Stát (MZ) by měl podle návrhu pouze shrnovat návrhy sítě veřejných zdravotnických služeb 
v rámci zdravotních plánů krajů a Prahy, vypracovaných bez účasti zdravotních pojišťoven, do
jakéhosi nedefinovaného celonárodního dokumentu.

4. Dlouhodobé neplnění úkolu státu (MV) transformovat příspěvkové organizace, a to zejména ces-
tou veřejnoprávní organizace, vedl kraje k hledání vhodných forem organizace a řízení, zejména
nemocnic, které by zvýšily úroveň jejich hospodaření. Některé zvolily formu akciové společnos-
ti. Podmínky a dopady jejího využití bude nutno vyhodnotit. Nelze ale obecně zpochybňovat
úlohu soukromoprávních subjektů v systému veřejného zdravotního pojištění. Rozhodující je
nastavení odpovídajících pravidel smluvních vztahů pro všechny subjekty bez ohledu na zřizo-
vatele, což zatím nebylo orgány veřejné správy dostatečně naplněno. 

5. Přes výslovné odmítnutí záměru deprivatizovat subjekty zdravotní péče obsahuje materiál ně-
které formulace zabývající se tzv. integrovaným zdravotnickým systémem a globálními rozpočty,
z kterých by takový záměr, pokud se týká ambulantních specialistů, bylo možno vyvodit. 

6. Převážná část matriálu obsahuje jen obecné teze bez skutečného konkrétního vymezení cílů 
a cest jejich dosažení a nesplňuje základní požadavky na koncepční materiál. 

7. Návrh dostatečně nevyužívá návrhů předchozích koncepcí zpracovaných v tomto roce. 

Závěr:
Vzhledem k výše uvedeným zásadním připomínkám nelze předložený návrh považovat za reálnou
koncepci a je nezbytné jej zásadně přepracovat včetně jeho vymezení a východisek. 
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nie zaměstnavatelských svazů ČR

Rumunská 12, 120 00 Praha 2
telefon: 224 230 561   fax: 224 232 109   e-mail: uniezs@uniezs.cz   www.uniezs.cz

Praha, dne 25. 11. 2004

Stanovisko k Návrhu zákona o veřejných neziskových ústavních 
zdravotnických zařízeních

1. Návrh vychází především z toho, že „nemocnice zřízená jako běžná obchodní společnost
nemůže dlouhodobě dobře plnit veškeré požadavky veřejné služby“, resp. z toho, že „tato forma
neumožňuje státu zajistit plnění ústavního práva občanů na bezplatnou zdravotní péči“. Tato
tvrzení jsou v rozporu s dlouhodobým využitím soukromoprávních subjektů v ambulantní 
i nemocniční sféře, které právo občanů na zdravotní péči neohrožuje. Lze pochopit péči 
o uchování majetku sloužícího k poskytování zdravotní péče pro tento účel. To ale mělo být
zabezpečeno již při realizaci reformy veřejné správy a v současné době  a ve výhledu především
koordinací záměrů zdravotnické politiky státu, plánů krajů a obcí.

2. K zabezpečení zdravotní péče jako veřejné služby je především nezbytné, aby stát naplnil svoji
hlavní úlohu - stanovit parametry a podmínky poskytování této služby, včetně parametrů nezbyt-
né sítě zdravotnických zařízení. Může pak na základě toho zvolit buď systém poskytování této
péče svými zařízeními, nebo systém poskytování zdravotní péče zařízeními jiných zřizovatelů či
jejich kombinací. Vylučovat ale ze systému veřejného zdravotního pojištění některé subjekty 
z důvodu vlastnictví či právní formy je zásadním a neodůvodněným porušením pravidel
hospodářské soutěže.

3. Zavedení kontraktační povinnosti zdravotních pojišťoven pro všechna navrhovaná  veřejná
nezisková ústavní zařízení je v rozporu se základními principy veřejného zdravotního pojištění,
zpochybnilo by úlohu zdravotních pojišťoven a vytvořilo by závažnou překážku pro optimalizaci
sítě zdravotnických zařízení a stabilizaci finanční situace.

4. Podporujeme vytvoření zákonných podmínek pro zřizování veřejných zdravotnických zařízení, jak
to vyplývá i z programového prohlášení vlády. Navržená forma s několika statutárními orgány 
a velkým počtem členů, s velkými odměnami, značně omezenou pravomocí správní rady a bez za-
stoupení regionálních organizací sociálních partnerů je z hlediska žádoucích funkcí nepřijatelná.

5. Návrh zákona stanoví, že kladný rozdíl mezi náklady a výnosy veřejného neziskového zdravot-
nického zařízení (tedy to, co u nestátních tvoří zisk) musí být využit na provoz tohoto zdravot-
nického zařízení. To znamená, že nesmí být použit na poskytování zdravotní péče (tu nelze
podřadit pod provoz  - viz definice fondů ve veřejném zdravotním pojištění). Výnosy tedy půjdou
na platy zaměstnanců, na zbytečné přístrojové vybavení, megalomanické rozšiřování, rekon-
strukce a dostavby, do školských aktivit Fakultních nemocnic, do jejich rozsáhlé, mnohdy
samoúčelné vědeckovýzkumné činnosti, jen ne do zdravotní péče. Znamená to velice
nehospodárné plýtvání prostředky veřejného zdravotního pojištění, zakotvené a doslova
požadované tímto návrhem zákona.

6. Navržené daňové úlevy jen pro tuto formu zdravotnických zařízení jsou opět zásadním
porušením pravidel hospodářské soutěže.

Vzhledem k těmto zásadním připomínkám věcného i právního charakteru považujeme předložený
návrh zákona za nepřijatelný. Navrhujeme vzhledem k tomu připravit nejprve věcný návrh zákona,
a to pokud možno v návaznosti na přijatou koncepci zdravotnictví a teprve po ověření přijatelnos-
ti věcného záměru připravit vlastní návrh zákona.
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Prohlášení jihočeských gynekologů

Privátní gynekologové jihočeského regionu, kteří se sešli dne 23.11.2004 v Českých Budějovicích
na své stavovské schůzi, se kromě odborného programu zabývali a diskutovali nad současnou situ-
ací ve zdravotnictví.
Vlivy a dopady některých případných záměrů vyhlašovaných současným vedením Ministerstva
zdravotnictví a zejména samotnou paní ministryní jsou pro privátní lékaře včetně ambulantních
specialistů zásadně nepřijatelné.
Prakticky jen náznaky toho, co uniklo z okruhu poradního sboru ministra a nebo toho, co vyplývá
z útržkovitých informací o předložené koncepci zdravotnictví, dostačuje k tomu, abychom se zcela
vážně cítili být existenčně ohroženi ve vztahu ke svým praxím a jejich provozování.
Obracíme se proto v této situaci na členy výboru ČGPS a členy výboru SSG ČR s důvěrou 
a přesvědčením, že ze své pozice nepřipustí průchod těmto tendencím a návrhům.
Stávající postoje představitelů Koalice ambulantních lékařů nám dávají naději, že se tak nestane, 
a proto mají naši plnou podporu.

České Budějovice 23. 11. 2004

Stanovisko segmentu mimonemocniční specializované ambulantní péče 
k „Návrhu Koncepce péče o zdraví v ČR v letech 2004 – 2009“ zveřejněnému

ministerstvem zdravotnictví ČR, návrhu zákona o veřejných neziskových
ústavních zdravotnických zařízeních a návrhu novely zákona č. 48/1997 Sb.

Zástupci profesních sdružení poskytovatelů segmentu mimonemocniční ambulantní specializované
péče zastupující všechna tato zdravotnická zařízení na Dohodovacím řízení k hodnotě bodu a výšce
úhrad na svém mimořádném jednání dne 30.11.2004 projednali Návrh Koncepce péče o zdraví v ČR
v letech 2004 - 2009, návrhy zákona o neziskových nemocnicích a návrhy novely zákona 48/97.
Závěry:
Zástupci mimonemocničních specializovaných ambulantních zařízení
1) odmítají zveřejněný návrh Koncepce péče o zdraví v ČR v letech 2004 – 2009.
2) odmítají všechny zatím zveřejněné verze návrhu zákona o neziskových nemocnicích.
3) žádají Parlament ČR, aby přerušil projednávání novely zákona č. 48/1997 Sb. nebo jeho 

v současné době plánovanou novelu zamítl.
Zdůvodnění:
Ad 1) Z údajů obsažených v návrhu koncepce je patrný záměr zařadit ambulantní specializovanou
péči do tzv. sekundární  zdravotní péče, která má být  integrovaná do nemocnic a financovaná for-
mou tzv. globálních rozpočtů. Toto opatření, jakož i většinu ostatních návrhů obsažených v „Ná-
vrhu Koncepce“ pokládají zástupci ambulantních specializovaných zařízení za nesystémové,
nekoncepční a škodlivé, které nejen že nepovedou k deklarovaným cílům, ale naopak zásadním způ-
sobem zhorší stav českého zdravotnictví. Dle názoru zástupců specializovaných ambulantních
zařízení prakticky všechna navrhovaná opatření znamenají direktivní mocenské zasahování státní
exekutivy do autonomního systému veřejného zdravotního pojištění a faktickou likvidaci i všeho
pozitivního, co bylo ve zdravotní  péči o občany ČR od roku 1989 dosaženo.
Ad 2) Zatím všechny dostupné verze návrhu zákona o neziskových nemocnicích jsou svým obsa-
hem jen prvním krokem k realizaci Návrhu Koncepce péče o zdraví, s kterým zástupci specializo-
vaných ambulantních zařízení nesouhlasí.
Ad 3) Přijímání dílčích legislativních změn bez jednoznačného systémového nastavení mezí
českého zdravotnictví považují zástupci specializovaných ambulantních zařízení za nekoncepční 
a ve svém důsledku i potenciálně nebezpečné.
Zástupci segmentu mimonemocniční ambulantní specializované péče ukládají koordinátorovi seg-
mentu MUDr. Tautermannovi, aby tento výsledek jednání odeslal jako otevřený zápis ministerstvu
zdravotnictví ČR, vládě ČR, parlamentu a senátu ČR, hejtmanům a tisku.

Zapsal MUDr. Jojko. Prezenční listina u koordinátora.
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Výzva ambulantním specialistům

Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,

15. listopadu 2004 zveřejnila ministryně zdravotnictví tzv. „Koncepci péče o zdraví 2004-2009“,
která je v plném znění dostupná na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
(www.mzcr.cz). Je velmi dlouhá (celkem 108 stran), komplikovaná a většinou až pří-iš obecná,
vzbudila už mnoho negativní kritiky, máme však důvody k přesvědčení, že je myšlena zcela vážně
a její autoři ji chtějí prosazovat do úplné realizace.
I kdybyste nechtěli číst celý dokument, věnujte, prosíme, maximální pozornost následujícím
stránkám:
1. Strana 16 vlevo dole:  Zde je napsáno, že některým doporučením Světové banky je možné snad-

no vyhovět, například integrací ambulantní péče s nemocničními organizacemi
2. Strana 57 nahoře: Je navrženo, že sekundární péče je nejlépe financovatelná tzv. globálními

rozpočty, přičemž schéma, co je součástí sekundární péče, je na straně 53. 
3. Z celého materiálu je patrné, že cílem je tzv. Integrovaný zdravotnický systém. Co to je, je po-

psáno na straně 69. 

Je nesporné, že „Koncepce“ vymezuje  ambulantním specialistům místo jen v rámci tzv. sekundární
péče integrované do nemocnic, neboť prý  řízení jejich financování je  nejjednodušší a nejlépe kon-
trolovatelné. Prováděné má být  formou tzv. globálních rozpočtů. Termín „globální rozpočet“ není
nikde v materiálu blíže vysvětlen (pro „integrovaného“ ambulantního specialistu by však již nebyl
důležitý. Toho by pak spíše zajímala jen výše jeho mzdy).
Během října 2004 unikl z Lidového domu materiál připravovaný zdravotnickou komisí ČSSD, ve
kterém bylo uvedeno, že pouze ambulance provozované státem, obcí nebo krajem mají zůstat v síti
veřejného zdravotního pojištění. Ostatní mají být „vykoupeny“, nebo ze sítě vyřazeny. Nyní disku-
tovaná „Koncepce“ se již ničím takovým nezabývá a ambulance ruší jako celek.
Ujišťujeme Vás, že vedení SAS dělá vše k odvrácení tohoto nebezpečí, přesto jsme pře-svědčeni, že
právě toto je situace, kdy činnost jen vedení sdružení nestačí.
Vyzýváme ambulantní specialisty, aby „Koncepci“ věnovali pozornost a čas a svůj názor nejpozději
do 14. 12. 2004 zaslali poštou nebo mailem (adresa je uvedena u textu „Koncepce“) na MZ ČR a
rovněž Radě SAS ČR. 

Nebuďte lhostejní. Nezapomínejte, že totalita v historii lidstva většinou nevznikla revolucí, ale
skoro vždy demokratickými cestami s využitím lhostejnosti lidské masy.

V Praze, 3. 12. 2004 Předsednictvo SAS ČR
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Dobrý den,

moc se omlouvám. Sám nemám rád rozesílání vtipů po internetu a někdy se jich i bojím kvůli virům.

Níže uvedený text mi ale přišel tah hluboce pravdivý, že jsem neodolal.

Zdraví Zorjan Jojko

Milé děti, dnes si povíme něco o daňových úlevách.
Nebojte se toho názvu, vysvětlíme si to tak, že tomu bude každý rozumět. 
Žilo bylo 10 pánů, kteří spolu chodili každý den do restaurace na oběd. Za oběd měli pokaždé
zaplatit dohromady přesně 1000 korun. Pánové se dohodli na tom, že se na té tisícovce budou
podílet tak, jak platí daně. Takže první čtyři, ti nejchudší, neplatili nic. Pátý zaplatil 10 korun, šestý
30 korun, sedmý 70 korun, osmý 120 korun, devátý 180 korun a desátý, ten nejbohatší, 590 korun.
Takhle to šlo celé roky a nikdo si nestěžoval.
Až jednou hostinský přišel s tím, že jim dá slevu a bude po nich chtít každý den za oběd jen 
800 korun místo 1000, protože jsou to stálí zákazníci. To bylo od něho moc hezké. Jak si ale
rozdělit těch ušetřených 200 korun? Kdyby každý z deseti pánů platil o 20 korun méně, prvních
pět pánů by dokonce dostávalo peníze za to, že chodí na oběd. Hostinský jim navrhl se o úsporu
podělit  tak, v jakém poměru platí za oběd. Vzal si papír a tužku a začal počítat.
Vyšlo mu toto: Pátý pán už nebude muset platit nic, stejně jako první čtyři, takže 100% úspora.
Šestý bude platit 20 korun, místo 30, ušetří 33 %. Sedmý bude platit 50 místo 70 korun, ušetří 
28 %. Osmý pán zaplatí 90 místo 120 korun a ušetří 25 %. Devátý zaplatí 140 místo 180 korun,
takže ušetří 22 %. Desátý pán, nejbohatší, bude platit 490 místo 590 korun. Úspora 16 %. Každý 
z těch šesti na tom bude lépe, než předtím, a ti první čtyři mohou i nadále jíst zadarmo. Jak se ale
vzápětí ukázalo, velké nadšení ten návrh nevyvolal. „Takže já z těch 200 korun dostanu jen 10?“,
křičel šestý pan, ukázal na desátého, nejbohatšího, a pokračoval: „A tenhleten dostane hned 100!“
„To je pravda!“, křičel pátý pán, „Já ušetřím jen 10 korun, ale on desetkrát víc!“. „Opravdu!“, při-
dal se sedmý, „takže jemu stovku a mně jen dvacku?!“. Rozkřičeli se i první čtyři pánové: „A my
nedostaneme vůbec nic? Jak k tomu přijdeme? Zase jsou na tom nejhůř ti nejchudší, jako vždycky!“
A všech devět se vrhlo na toho desátého a ztloukli ho. 
Příštího dne se desátý pán u oběda neobjevil. Nijak jim to nevadilo, prostě si sedli a jedli bez něho.
Když ale došlo k placení, zjistili zajímavou věc: Všichni dohromady neměli ani na polovinu sumy,
kterou zrovna projedli. A pokud mezitím neumřeli hlady, tak se tomu diví dodnes.
A takhle, milé děti, funguje daňový systém. Pokud dojde k daňové úlevě, mají z toho nejvíc ti
nejbohatší. Pokud by ale museli platit příliš, může se stát, že se příští den u našeho stolu neobjeví.
Ve Švýcarsku, v Karibiku a i jinde na světě je spousta pěkných restaurací...

Poznámka poctivého čtenáře:
Musím složit velkou poklonu!!! Nic lepšího k naší daňové soustavě jsem ještě nikdy neslyšel!
Bohužel prvních pět strávníků nemá přístup na internet a tuto výpověď doby si nepřečte a další dva
strávníci to nepochopí a stejně budou dále mlátit toho desátého !...
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V Praze dne 7. 12. 2004

Tiskové stanovisko Koalice ambulantních lékařů k návrhu 
Koncepce péče o zdraví v ČR v letech 2004 – 2009

Koalice ambulantních lékařů, která zastupuje téměř 15 tisíc soukromých lékařů, projednala na
svém zasedání dne 30. 11. 2004 své a další dostupné připomínky k návrhu Koncepce a shodla se
na následujícím stanovisku.
Představený materiál znamená vyvlastnění celého systému zdravotnictví, jehož jediným provozo-
vatelem by se stal opět stát. Integrovaný zdravotnický systém je návratem před rok 1989. Omezuje
zákonná práva pacienta a považuje jej za zcela nesvéprávného. Vytváří mýtus, že finanční prostřed-
ky, které plynou do zdravotnictví jsou dostačující.
Koalice ambulantních lékařů odmítá jakékoliv legislativní změny před přijetím rozumné koncepce. 
Návrh koncepce nelze ani v celku, ani v jednotlivých detailech akceptovat.

Za Koalici ambulantních lékařů:
MUDr. Pavel Neugebauer,

předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, mluvčí Koalice

MUDr. Jiří Pekárek, prezident České stomatologické komory

MUDr. Zorjan Jojko, výkonný místopředseda Sdružení ambulantních 

specialistů ČR (dříve SSL ČR)

MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR

Vážení kolegové, 
v posledním týdnu obdržela řada z nás „Pohledávku z titulu uplatnění regulační srážky ….“ 
z Oborové zdravotní pojišťovny. Kromě regulací, které byly dohodnuty v rámci dohodovacího
řízení, zde OZP uplatňuje i regulaci dle odstavce 14 § 178 č. zákona 48/1997 Sb. Jde o regulaci,
kdy pojišťovna srovnává průměrnou hodnotu úhrady za výkony či léky v dané odbornosti s úhradou
Vašeho zdravotnického zařízení. Zvýhodňuje tím jednoznačně méně přístrojově vybavená zdravot-
nická zařízení či lékaře poskytující jednodušší péči.
Přihlaste se všichni, kterých se tato regulace týká (tedy regulace podle § 17, nikoliv jiné regulace,
které byly dopředu dohodnuté), na adrese ssgcr@ti.cz a alexstara@volný.cz

Alex. Stará

Informace ambulantním specialistům vyzvaným k regulaci jejich úhrad
pojišťovnou 207 (0ZP) podle jejího zdravotně pojistného plánu 

s odkazem na odstavec 14 § 17 zákona 48/97 Sb. 

V posledních dnech dostalo množství ambulantních specialistů od pojišťovny 207 výzvu k výše uve-
dené regulaci. Jednání proběhlo 14. 12. 04 odpoledne  u generálního ředitele OZP Ing. Friedricha,
CSc. a s zdravotní ředitelkou MUDr. Plškovou.
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Generální ředitel OZP nás v úvodu informoval, že:
1) OZP má t.č. 7101 smluv s ambulantními specialisty. V posledním půlroce provedla kontrolu ná-

kladovosti zdravotnických zařízení a její srovnání proti průměrům jednotlivých odborností. Dle
tohoto výpočtu uznala jako průměrům odpovídající 4387 zdravotnických zařízení, u zbytku se
rozhodla uplatnit regulaci, z toho u 2330 zdravotnických zařízení  s odkazem na § 17 zákona
48/97. Součástí podané informace bylo i to, že OZP v oborových průměrech nerozlišuje ambu-
lance podle technického vybavení. 

2) Vedení OZP před rozesláním výzev provedlo čistě mechanické rozlišení ambulancí na drahé 
a levné. Drahým zaslalo výzvu. Předpokládá, že se zdravotnická zařízení začnou proti jejich
návrhům odvolávat a podávat námitky. Plánuje tyto námitky věcně analyzovat a teprve dle této
analýzy a výsledku jednání s jednotlivými zdravotnickými zařízeními regulace uplatnit, uplatnit
částečně nebo neuplatnit vůbec.

3) Teprve tento týden ve čtvrtek bude zasedat Správní rada OZP, která by měla rozhodnout o kri-
teriích, podle kterých bude regulace event. uplatněna. V současném návrhu ředitelství OZP pro
Správní radu je  neregulovat zdravotnická zařízení s malým počtem ošetřených pojištěnců (dle
odborností 20-50 za pololetí) a neregulovat zdravotnická zařízení, která mají sice náklady na
rodné číslo vyšší než je celostátní průměr, ale jejich vlastní nákladovost meziročně nestoupá.

Přednesli jsme stanovisko, ve kterém jsme odmítli jakékoli regulace ve smyslu § 17 zákona 48/97,
pokud zmíněný odstavec 14 nebude ctěn zcela kompletní, tedy pokud tato regulace nebude uplat-
něna až po kontrole u zdravotnických zařízení a po projednání se zástupci ZZ.  Informovali jsme
zástupce OZP o velkém znepokojení v řadách ambulantních lékařů vyvolaném dopisy OZP požadu-
jícími vrácení až 50% jejich pololetních tržeb od této pojišťovny. 

Ing. Friedrich, CSc. slíbil:
1. prodloužit lhůtu k podání námitky ze strany zdravotnických zařízení do konce ledna 2005. 
2. do 30. 12. 04 dodat zástupcům ZZ k vyjádření návrh na řešení tohoto typu regulací za účelem

zachování její účelnosti a zabránění nespravedlivých postižení 
Zástupci poskytovatelů uznali, že je nezbytné, aby každé ohrožené zdravotnické zařízení podalo
individuálně námitku, deklarovali však připravenost profesních sdružení k obraně zdravotnických
zařízení hromadně soudní cestou v případě, že začne docházet k uplatňování regulací.

DOPORUČENÍ  SSG ČR:
Zdravotnická zařízení nesmí promeškat  lhůtu do 30. ledna 2005 a musí se odvolat s věcnými námitka-
mi. Doporučujeme jako jednu z námitek uplatnit to, že nebyly splněny všechny podmínky, které 
§ 17 zákona 48/97 Sb. k uplatnění této regulace vyžaduje, takže není možné podle něho regulovat.
Pokud nebude jejich žádosti vyhověno, doporučujeme o tom ihned informovat sekretariát SSG ČR 
a MUDr. Starou. 
Připravujeme vzor takového dopisu, který bude v nejbližších dnech uveřejněn na těchto stránkách.  

Za výbor SSG ČR Dr.. Alex. Stará

Komentář: 
Uveřejňujeme pro informaci, na www stránkách SSG ČR byl text vyvěšen již v prosinci roku 2004.
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Dáváme k dispozici vzor namítacího dopisu, který upravte resp. vyberte alternativu (třeba i všechny)
podle podmínek Vašeho zařízení. 
Znovu upozorňujeme, že je nutné před podpisem smlouvy nebo dodatku číst pozorně a domýšlet, k čemu
se zavazujeme a jaká konkrétní regulační opatření na sebe přebíráme, protože smlouva je platná, pokud
není v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy, i když její text je vytištěn drobným tiskem a složitě
právně formulován. Za výbor SSG Alex. Stará 

Název zdravotnického zařízení

Oborová zdravotní pojišťovna 
zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Zelený pruh 1225/101
140 00 Praha 4

V .....................dne ....................
K sp. zn.: .........

Věc: odvolání a námitky proti návrhu na regulaci úhrad za poskytnutou zdravotní péči

Dne …….. (název zdravotnického zařízení) ...… obdrželo od Vaší oborové zdravotní pojišťovny
výzvu s návrhem na uplatnění regulačních opatření týkajících se úhrad za poskytnutou zdravotní péči.
Proti této výzvě, v termínu, který byl dohodnut při jednání Rady Sdružení ambulantních specialistů
ČR s Vaším generálním ředitelem, podává naše zdravotnické zařízení odvolání a věcné námitky,
které odůvodňujeme takto:
vztah našeho zdravotnického zařízení s Vaší oborovou zdravotní pojišťovnou je upraven smlouvou
ze dne ……….. a jejími dodatky ze dne ………. 
Přesto nad rámec tohoto smluvního vztahu byla snížena úhrada za poskytnutou zdravotní péči a to
o částku …………….

Alternativa I
S touto regulací nesouhlasíme a uvádíme, že v našem zdravotnickém zařízení bylo za ………. polo-
letí ošetřeno jen ………… Vašich pojištěnců (pokud by počet nepřesáhl 50, pak dle závěru generál-
ního ředitele regulace není na místě).

Alternativa II
S touto regulací nesouhlasíme a uvádíme, že v našem zdravotnickém zařízení úhrady za poskyt-
nutou zdravotní péči nestoupají, což vyplývá z této skutečnosti ……….

Alternativa III
Náš požadavek na zvýšení úhrady za poskytnutou zdravotní péči je plně odůvodněn, neboť
……………
Zásadně připomínáme, že možnost Vámi uvedené regulace by musela být v souladu s § 17 odstav-
cem 14) zákona č. 48/1997 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění  uvedena ve schváleném
zdravotním plánu na rok 2004, s kterým by mělo být naše zdravotnické zařízení včas seznámeno,
nebo v dodatcích ke smlouvě o úhradách za poskytnutou zdravotní péči. Přitom rozsah regulace by
musel odpovídat  výsledkům dohodovacího řízení. Nadto dalším zákonným předpokladem je, aby
Vaše Oborová zdravotní pojišťovna udávané překročení uplatnila nikoliv jen na základě administra-
tivních zjištění, ale po konkrétním rozboru výsledků našeho zařízení a po projednání se zástupci
příslušného profesního sdružení poskytovatelů, jak stanoví čl. 6 kapitoly 2. vyhlášky 457/2000 Sb.
Pokud by na navržené regulaci Vaše zdravotní pojišťovna trvala, ohrozilo by to v závažném rozsahu
příjmy našeho zdravotnického zařízení. V takovém případě bychom se museli k zajištění našich
zákonných požadavků obrátit na soud.

........……………………………
za zdravotnické zařízení

Komentář:
Uveřejňujeme pro informaci, na www stránkách SSG ČR byl text vyvěšen již v prosinci roku 2004.
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Komentář:
Vážení čtenáři, nejde o přepis textu, dopis skutečně vznikl na konci roku 2004, nikoliv před 
rokem 1989.



Vážená paní
Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.
ministryně zdravotnictví
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

V Brně dne 3. ledna 2005
V.č.j.: 37673/2004

Vážená paní ministryně,
reaguji na Váš dopis ze dne 28. 12. 2004, který jsem dnes obdržel. Postoj České gynekologické 
a porodnické společnost ČLS JEP k problematice plánovaného screeningu karcinomu děložního
hrdla jsem Vám opakovaně zasílal písemnou formou. Dne 30. 11. 2004 jsem měl spolu s kolegy
příležitost diskutovat s Vámi problematiku osobně. Vzhledem k tomu, že jste na náš dotaz, zda
současná Komise MZ ČR pro screening karcinomu hrdla děložního bude rozpuštěna, odpověděla
negativně, rozhodnutí o jejím rozpuštění mne poněkud zaráží. 
Vzhledem k výše uvedenému se pokusím o komentář několika citovaných tvrzení, se kterými nemo-
hu souhlasit:
1) Individuální obesílání žen - zkušenosti ze zahraničí svědčí o tom, že pro úspěšnou realizaci

screeningu je zcela nezbytné, vyčerpávající přehled literatury může dodat předseda Sekce pro
kolposkopii a cervikální patologii ČGPS ČLS JEP. 

2) To, že se standard zdá přemrštěným těm, kteří nesplňují jeho kritéria, je pochopitelné. Naprosto
stejná situace byla při rozběhu screenigu nádorů prsu. Pro ČGPS ČLS JEP jsou kritéria
Věstníku MZ ČR č. 7/2004 naprosto minimální a nepodkročitelná. 

3) S případy „velikášství, nekolegiálního až asociálního jednání, korupce, střetu zájmů apod.“ se
jistě lze setkat v jakékoli lidské činnosti. To, že „v žebříčku hodnot jsou nepochybně na prvním
místě peníze“ je velmi dobře vidět na snaze zástupců malých laboratoří, které nesplňují přísná
stanovaná kritéria, dostat se ke screeningu i za cenu osočování kolegů. 

4) Velmi rád bych se dočetl o konkrétních případech neobjektivnosti Komise, která pracovala
téměř 3 roky. Napadána byla vždy pouze zástupci těch, kteří nevyhovovali kritériím standardu
(opět analogická situace jako při startu screeningu nádorů prsu). Dovoluji si podotknout, že zás-
tupci MZ ČR a zdravotních pojišťoven v Komisi rovněž vždy trvali na zachování podmínek,
které pro screeningové laboratoře stanovuje již zmíněný Věstník MZ ČR.

5) Komise opakovaně upozorňovala na nutnost jednotné úhrady cervikovaginální cytologie, žádali
jsme rovněž, aby MZ ČR vyvinulo v tomto směru aktivitu, tato byla až dosud nulová. 

6) Komise rovněž opakovaně upozorňovala na nutnost externí kontroly laboratoří, které se budou na
screeningu podílet. Doporučuji obdobný postup jako při kontrole mamografických pracovišť.

7) Jakákoli rajonizace cytologických laboratoří (jak jsme již opakovaně zdůrazňovali) je pro ČGPS
ČLS JEP naprosto nepřijatelná, došlo by ke zhoršení již nyní tristního stavu. Dovoluji si rovněž
upozornit, že se zmíněnou rajonizací se v zemích s vyspělým zdravotnictvím nesetkáme, jedna-
lo by se o návrat k situaci před rokem 1989. Gynekologové a nejen oni si musí laboratoř (nejen
cytologickou) vybírat výhradně podle kvality práce a rychlosti zpracování výsledků. V době
odstraňování hranic v Evropě by bylo jejich umělé vytváření v ČR účelově pro jednu složku kom-
plementu absurdní a v rozporu s platnou legislativou. Má MZ ČR v úmyslu nařídit rajonizaci 
i pro laboratoře genetické, biochemické apod.?

8) Pokud chceme dosáhnout ve screeningu cervikálního karcinomu úspěchů, jako Vámi citované
Finsko a Anglie, je nutné nastavit kritéria co nejpřísnější a neustupovat tlakům těch, jejichž
důvody jsou ryze pekuniární, ať už se projevují sebehlasitěji. 

9) V případě, že by plánovaný screening karcinomu děložního hrdla měl přinést rajonizaci 
a změkčení kritérií Věstníku MZ ČR č. 7/2004, je třeba počítat s výrazně negativní reakcí
gynekologické veřejnosti a s medializací kauzy, která by patrně nebyla pro MZ ČR ani ostatní
zainteresované subjekty přínosem.

Vážená paní ministryně, věřím, že se všichni zainteresovaní zamyslí nad samotnými principy
screeningu a že nedojde k jeho diskreditaci neodůvodněnými kompromisy a změkčováním kritérií.

S přáním mnoha úspěchů v roce 2005 a srdečným pozdravem
MUDr. Vladimír Dvořák

předseda ČGPS ČLS JEP
Orlí 18, 602 00 Brno

Tel.č./fax.č.: 542 220 017
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VYHLÁŠKA 
ze dne       ledna 2005, 

kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního
pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2005

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 7 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona 
č. 459/2000 Sb. (dále jen „zákon“):

§ 1
Tato vyhláška stanoví v případech, kdy není výsledkem dohodovacího řízení dohoda podle § 17
odst. 8  zákona, výši úhrad 
a) zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení za

zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, včetně odborných léčebných ústavů,
léčeben dlouhodobě nemocných a  zdravotnických zařízení vykazujících ošetřovací den č. 00005
podle vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 1) (dále jen
„seznam výkonů“),

b) ambulantních specialistů,
c) při poskytování neodkladné zdravotní péče v nesmluvních zdravotnických zařízeních.

§ 2
(1) Výše úhrady zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, s výjimkou zdravotní

péče v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných a ve zdravotnických
zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle seznamu výkonů (dále jen „zařízení
ústavní péče“), se pro 1. pololetí 2005 stanoví ve výši nejméně 103 % celkové úhrady (včetně
zvlášť účtovaného materiálu, zvlášť účtovaných léčivých přípravků a úhrad  nad rámec paušál-
ní sazby, byly-li sjednány) této zdravotní péče náležející zařízení ústavní péče v 1. pololetí 2004. 

(2) Podmínkou úhrady ve výši stanovené v odstavci 1 je poskytnutí alespoň 90 % objemu zdravot-
ní péče vykázané zdravotnickým zařízením a uznané zdravotní pojišťovnou ve srovnání 
s 1. pololetím 2004, vyjádřené počtem bodů podle seznamu výkonů. V případě nižšího objemu
vykázané a uznané zdravotní péče než je uvedeno ve větě první, se výše úhrady podle odstavce 1
sníží o stejné procento, o jaké je nižší objem zdravotní péče. 

(3) Pokud zařízení ústavní péče a zdravotní pojišťovna sjednají dodatek ke smlouvě, nebo sjednají
novou smlouvu, obsahující nové zdravotní výkony, poskytované zařízením ústavní péče,
zdravotní pojišťovna nově sjednanou zdravotní péči uhradí nad rámec úhrady vymezený 
v odstavci 1 a 2 způsobem úhrady a ve výši sjednané ve smlouvě; nedojde-li k dohodě o způ-
sobu úhrady a její výši, uhradí zdravotní pojišťovna nové zdravotní výkony podle seznamu
výkonů s cenou bodu stanovenou pro 1. pololetí 2001 ve výši 0,89 Kč. 2)

(4) Nárůst objemu zdravotní péče poskytnuté pojištěncům, u nichž náklady na zdravotní péči
poskytnutou v 1. pololetí 2005 přesáhly 300.000,- Kč, uhradí zdravotní pojišťovna zařízení
ústavní péče nad rámec úhrady vymezený v odstavci 1 a 2  způsobem úhrady a ve výši sjednané
ve smlouvě; nedojde-li k dohodě o způsobu  úhrady a její výši, uhradí zdravotní pojišťovna
zdravotní péči nad finanční objem nákladů za tyto pojištěnce v 1. pololetí 2004 podle seznamu
výkonů s cenou bodu stanovenou pro 1. pololetí 2001 ve výši 0,89 Kč. 2)

(5) Pokud zařízení ústavní péče poskytne zdravotní péči malému počtu pojištěnců příslušné
zdravotní pojišťovny, odstavce 1 a 2 se nepoužijí a poskytnutá zdravotní péče se hradí způ-
sobem úhrady a ve  výši sjednané ve smlouvě; nedojde-li k dohodě o způsobu  úhrady a její výši,
uhradí zdravotní pojišťovna tuto zdravotní péči podle seznamu výkonů s cenou bodu stanove-
nou pro 1. pololetí 2001 ve výši  0,89 Kč. 2) Malým počtem pojištěnců se rozumí 50 a méně
pojištěnců ( bez ohledu na počet ošetření). 

(6) Pokud zařízení ústavní péče v 1. pololetí 2005 poskytne lůžkovou péči více než 105 % počtu
ošetřených pojištěnců pojišťovny (bez ohledu na počet ošetření) ve srovnání s jejich počtem 
v 1. pololetí 2004, celková úhrada zdravotní péče stanovená v odstavci 1 se zvýší o stejné pro-
cento, o jaké je počet ošetřených pojištěnců vyšší než 105 %.
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(7) Zdravotní pojišťovna poskytne zdravotnickému zařízení měsíčně předběžnou úhradu ve výši
nejméně jedné šestiny úhrady zdravotní péče stanovené v § 2 odst. 1. Vyúčtování za celé polo-
letí zdravotní pojišťovna provede a předá zařízení ústavní péče do šedesáti dnů po skončení
pololetí.

(8) Zdravotní pojišťovna a zdravotnické zařízení se mohou dohodnout na úhradě zdravotní péče
formou platby za diagnózu; v takovém případě se odstavce 1 až 7 nepoužijí.

§ 3
Výše úhrady zdravotní péče v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných
a ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle seznamu výkonů, se  pro
1. pololetí 2005 stanoví paušální sazbou za ošetřovací den (bodová hodnota ošetřovacího dne, bodové
ohodnocení kategorie pacienta, hodnota režie přiřazené k bodové hodnotě ošetřovacího dne a paušál-
ní částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle seznamu výkonů) tak, že se celková výše úhrady
náležející zdravotnickému zařízení za ošetřovací den v 1. pololetí 2004  navýší indexem 1,13. 

§ 4
(1) Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických

zařízeních se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým
zařízením podle seznamu výkonů úhradou za  poskytnuté zdravotní  výkony do limitu času
nositele výkonu 12 hodin na kalendářní den s omezením maximální úhradou v návaznosti na
počet pojištěnců ošetřených v příslušném zdravotnickém zařízení. Výše úhrady se stanoví 
v příloze k této vyhlášce.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 sjednaná ve 2. pololetí 2004 a vy-
hlášená ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví podle § 17 odst. 9 zákona  zůstává v platnosti
pro 1. pololetí 2005.

(3) Jiný způsob úhrady než je uvedeno v odstavci 1 je možný, pokud se zdravotnické zařízení 
a zdravotní pojišťovna na návrh zdravotnického zařízení na takovém způsobu úhrady dohodly,
celková výše úhrady bude vyšší, než úhrada stanovená podle odstavce 1 a tento způsob úhrady
není v rozporu s právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

§ 5
(1) Úhrada neodkladné zdravotní péče, není-li uzavřena smlouva mezi zdravotnickým zařízením a

zdravotní pojišťovnou, se provádí za poskytnuté zdravotní výkony takto:
a) stomatologická ambulantní péče se hradí podle sazeb platných pro zdravotní péči poskyto-

vanou zubními lékaři v 1. pololetí 2005, 
b) ostatní zdravotní péče se hradí podle seznamu výkonů a zdravotní pojišťovna může na základě

zákona 3) uplatnit regulační opatření obdobně jako u smluvních zdravotnických zařízení.
(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 písm. b) stanovená pro 1. pololetí 2001

zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2005. 4)

§ 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministryně:

Komentář: 
Jak je patrné, lůžkovým zařízením je opravdu přáno, hrozí strmý růst úhrady v tomto segmentu a ještě
výraznější zvyšování nákladů na preskripci.

1) Vyhláška č.134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb.,
vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb. a vyhlášky č. 291/2002 Sb.

2) Čl. II zákona č. 459/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

3) § 40  odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb.
4) Čl. II zákona č. 459/2000 Sb. 

§ 6 písm. b) nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

Příloha č. 1 bod B 1 nařízení vlády č. 487/2000 Sb., kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění
pro 1. pololetí 2001.

47



Příloha k vyhlášce č...../2005 Sb.

Výše úhrady podle § 4 odst. 1

1. Maximální úhrada příslušnému ambulantnímu zdravotnickému zařízení (dále jen „zdravotnické
zařízení“) za 1. a 2. čtvrtletí (dále jen „příslušné čtvrtletí“) 1. pololetí 2005 se vypočte jako součin
celkového počtu unikátních ošetřených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny ošetřených
zdravotnickým zařízením v příslušném čtvrtletí a hodnoty maximální úhrady na jednoho unikát-
ního ošetřeného pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny ošetřeného zdravotnickým zařízením.

2. Hodnota maximální úhrady na jednoho unikátního ošetřeného pojištěnce příslušné zdravotní
pojišťovny ošetřeného zdravotnickým zařízením pro příslušné čtvrtletí se vypočte jako součin hod-
noty maximální úhrady na jednoho unikátního ošetřeného pojištěnce příslušné zdravotní pojiš-
ťovny ošetřeného zdravotnickým zařízením v příslušném čtvrtletí předchozího roku vynásobený
koeficientem 1,03. Hodnota maximální úhrady na jednoho unikátního ošetřeného pojištěnce přís-
lušné zdravotní pojišťovny ošetřeného v příslušném čtvrtletí předchozího roku se určí jako hodno-
ta podílu celkového počtu bodů vykázaných zdravotnickým zařízením a uznaných zdravotní
pojišťovnou v příslušném čtvrtletí předchozího roku vyděleného počtem unikátních ošetřených
pojištěnců ošetřených zdravotnickým zařízením v příslušném čtvrtletí předchozího roku. 

2.1. Pokud je hodnota maximální úhrady na jednoho unikátního ošetřeného pojištěnce příslušné
zdravotní pojišťovny v dané odbornosti u zdravotnického zařízení nižší, než hodnota celostátního
průměru maximální úhrady na jednoho unikátního ošetřeného pojištěnce dané odbornosti 
u příslušné zdravotní pojišťovny, použije se pro výpočet maximální úhrady na jednoho unikátního
ošetřeného pojištěnce zdravotnického zařízení hodnota celostátního průměru maximální úhrady
na jednoho unikátního ošetřeného pojištěnce v dané odbornosti příslušné zdravotní pojišťovny,
vynásobená koeficientem 1,03.

2.2. Unikátním ošetřeným pojištěncem se rozumí jeden pojištěnec bez ohledu na to, kolikrát
zdravotnické zařízení vykázalo na tohoto pojištěnce ve stanoveném časovém období zdravotní péči.

2.3. Hodnota celostátního průměru maximální úhrady na jednoho unikátního ošetřeného
pojištěnce příslušné odbornosti u příslušné zdravotní pojišťovny se stanoví jako podíl veškerých
smluvními zdravotnickými zařízeními příslušné odbornosti vykázaných a příslušnou zdravotní
pojišťovnou uznaných bodů v příslušném čtvrtletí a celkového počtu unikátních ošetřených
pojištěnců ošetřených smluvními zařízeními příslušné zdravotní pojišťovny v příslušné odbornosti.

2.4. Za pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti se počítají pojištěn-
ci jak ve vlastní péči, tak pojištěnci v péči vyžádané. Hodnotu celostátního průměru maximální
úhrady na jednoho unikátního ošetřeného pojištěnce podle odbornosti za jednotlivá čtvrtletí před-
chozího roku oznámí každá zdravotní pojišťovna zdravotnickému zařízení a zveřejní na internetu
nejpozději do 273 dnů po skončení příslušného čtvrtletí předchozího roku.

2.5. V případě, že zdravotnické zařízení v referenčním období předchozího roku neexistovalo, nebo
zdravotnické zařízení ošetřilo méně než 150 pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, se omezení
maximální úhradou nepoužije.
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3. Maximální úhrada pro zdravotnické zařízení je součtem maximálních úhrad na jednoho unikát-
ního ošetřeného pojištěnce v každé odbornosti uvedené ve smlouvě uzavřené mezi tímto zdravot-
nickým zařízením a zdravotní pojišťovnou.

4. U zdravotnických zařízení, kde oproti referenčním obdobím předchozího roku došlo ke změně
kapacity rozsahu zdravotní péče sjednaného ve smlouvě, zdravotní pojišťovny výslednou výši
úhrady zohlední v dodatku ke smlouvě.
5. Úhrada za předepsané léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a za vyžádanou péči se stanoví
takto:

5.1. Pokud celková úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, s výjimkou
léčivých přípravků a zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem nad objem refe-
renčního období a za vyžádanou péči v odbornostech 222, 801 až 805, 809, 812 až 823 podle sez-
namu výkonů převýší o více než 15 % průměr tohoto zdravotnického zařízení v příslušném čtvrtletí
předchozího roku, uplatní zdravotní pojišťovna vůči zdravotnickému zařízení regulační srážku ve
výši 25 % z takového překročení, a to způsoby obsaženými ve smlouvě uzavřené mezi zdravotnic-
kým zařízením a zdravotní pojišťovnou.

5.2. Pokud celková úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, s výjimkou
léčivých přípravků a zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem nad objem refe-
renčního období a za vyžádanou péči v odbornostech 222, 801 až 805, 809, 812 až 823 podle sez-
namu výkonů převýší o více než 20 % celostátní průměr na jednoho unikátního ošetřeného
pojištěnce u lékařů dané odbornosti, druhu zdravotnického zařízení (z hlediska rozsahu výkonů
obsažených ve smlouvě) a typu poskytované zdravotní péče se zohledněním věkových skupin v přís-
lušném kalendářním čtvrtletí, uplatní zdravotní pojišťovna vůči zdravotnickému zařízení regulační
srážku ve výši 25 % z takového překročení, a to způsoby obsaženými ve smlouvě uzavřené mezi
zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou. 

5.3. Hodnoty celostátních průměrů úhrad za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostřed-
ky, s výjimkou léčivých přípravků a zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, na
jednoho unikátního ošetřeného pojištěnce za příslušné čtvrtletí předchozího roku zveřejní zdravot-
ní pojišťovna na internetu do 273 dnů od skončení příslušného čtvrtletí předchozího roku.

5.4. Zdravotní pojišťovna může uplatnit vůči zdravotnickému zařízení regulaci úhrad za přede-
psaná léčiva a zdravotnické prostředky a za vyžádanou péči podle bodu 5.1. nebo podle bodu 5.2.,
a to takovou, která představuje pro zdravotnické zařízení menší srážku.

5.5. Pokud celková úhrada v příslušném čtvrtletí za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky
předepsané zdravotnickým zařízením, s výjimkou léčivých přípravků a zdravotnických prostředků
schválených revizním lékařem, a za péči vyžádanou zdravotnickým zařízením v odbornostech 222,
801 až 805, 809, 812 až 823 podle seznamu výkonů je nižší, než celková úhrada za léčivé přípravky
a zdravotnické prostředky předepsané zdravotnickým zařízením, s výjimkou léčivých přípravků 
a zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, a za péči vyžádanou zdravotnickým
zařízením v odbornostech 222, 801 až 805, 809, 812 až 823 podle seznamu výkonů v příslušném
čtvrtletí předchozího roku, uhradí zdravotní pojišťovna zdravotnickému zařízení bonifikaci ve výši
30 % dosažené úspory, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů od posledního dne příslušného
čtvrtletí.

49



Vážený pán
MUDr. Pavel Březovský
ředitel odboru zdravotní péče
ministerstva zdravotnictví
Palackého nám. 4, Praha 2

9. ledna 2005 

Připomínky Rady SAS ČR k Návrhu věcného záměru zákona 
o zdravotnických zařízeních:

V Radě SAS ČR jsme předmětný návrh pečlivě prostudovali a jednomyslně jsme došli k závěru, že
předložené znění je v podstatě jen dílčí rozpracování názorů a představ tzv. „Návrhu koncepce
péče o zdraví v letech 2004 – 2009“ a něho vycházejícího návrhu zákona o veřejných neziskových
ústavních zdravotnických zařízeních, se kterými jsme už dříve vyslovili svůj nesouhlas.
Jsme toho názoru, že kdyby byl návrh v této podobě uzákoněn, mělo by to zásadní negativní
dopady na zdravotnictví České republiky: dopady etické (pacient zůstává pasivním "objektem
péče" v soukolí "veřejného zdravotnictví") a ekonomické (státně direktivní řízení zdravotnictví
nevede k neefektivního hospodaření).
K návrhu věcného záměru jako k celku podáváme následující zásadní připomínky: 
• Na rozdíl od návrhu zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních je 

v předmětném návrhu název této nově vytvořené právnické osoby změněn na „veřejnou zdravot-
nickou organizaci“. Tuto organizaci dle návrhu zákona (část IV) může zřídit pouze stát, kraj
nebo obec a nesmí být zřízena za účelem podnikání, nýbrž za účelem poskytování zdravotní péče
jako veřejné služby. Při prvním čtení se může zdát, že autoři návrhu měli na mysli především
zařízení ústavní péče - o ambulantních zařízeních se, jak už je zvykem, zmiňují jen téměř letmo.
Ale v části C/I:2.1 se konstatuje, že zdravotnické zařízení nebude právnickou osobou, nestanoví-
li zvláštní právní předpis jinak. Upřesnění jsme v návrhu nenašli a znamenalo by to tedy, že
zařízení provozovaná jedním lékaře, který nemá zřizovatele, monokratického ředitele, správní 
a dozorčí radu by neměla právo veřejnosti. Zdá se nám, že „veřejné zdravotnické organizace“ by
byly krokem k návratu k socialistickým „ústavům národního zdraví“, protože by měly právní sub-
jektivitu a monokraticky (!!!) by ředitelovaly síť vyvolených zdravotnických zařízení, která by
právní subjektivitu neměla. V takové síti by ovšem byl jen značně omezený prostor pro poskyto-
vatele - fyzické osoby a obchodní společnosti - existující v současné době, kteří by svou dosud
samozřejmou právní subjektivitu ztratili. Věta (poslední odstavec na str. 4), že nová právní úpra-
va nebude vylučovat z poskytování zdravotní péče jako veřejné služby právnické a fyzické osoby
není v ostatním textu nijak přesvědčivě podložena.

• Podle B.1. by měla vzniknout „síť veřejných zdravotnických zařízení“. Ale z textu jinak neplyne,
že by se to mělo stát na základě výběrových řízení, popřípadě působením regulovaného trhu, ale
naopak direktivním způsobem - administrativními opatřeními ze strany státu, krajů nebo obcí.
To podle našeho názoru nejen že neodpovídá obecným principům demokratické společnosti, ale
je to v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Byl k připomínkám přizván i Úřad pro
hospodářskou soutěž? Pokud ne, rozhodně doporučujeme, aby se tak stalo. 

• V záměru zákona o zdravotnickém zařízení je odděleno „provozování zdravotnického zařízení“
od „zdravotnického zařízení v hmotném slova smyslu“, což znamená, že provozovatelem
zdravotnického zařízení a vlastníkem zdravotnického zařízení nemusí být totožný subjekt.
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Dopad na současné soukromé poskytovatele je zjevný: nemusí dojít k vyvlastnění (zpětnému vy-
koupení) privátních zařízení, lze jim však neposkytnout právo k provozování nastavením pod-
mínek pro ziskové subjekty nepřijatelných. Provozovatelem soukromého zařízení by se tak teo-
reticky mohla stát „veřejná zdravotnická organizace“.

• Zákon otevírá cestu k tomu, aby se „veřejnou zdravotnickou organizací“ mohly stát prakticky jen
současné fakultní nemocnice a dále velké nemocnice delimitované v roce 2002 na kraje; byla by
to pro stát a kraje tak další možnost vytvářet (asi jinak nazývané) ústavy národního zdraví a vrátit
se k socialistickému způsobu řízení a organizace zdravotnictví. Existující poskytovatelé zdravot-
ní péče - fyzické nebo právnické osoby - kteří svůj majetek nabyli vlastní podnikatelskou pílí 
a mnoholetým odříkáním při splácení dluhů, by byli na základě tohoto zákona přinuceni (pokud
by chtěli poskytovat zdravotní péči hrazenou veřejným pojištěním) „propůjčit“ svůj majetek 
k neziskovým účelům a pravděpodobně si „nadělit“ i tarifní mzdy.

• Návrh zákona je neslučitelný s principem žádoucí plurality v oblasti zdravotního pojištění
a v tomto smyslu by zásadním způsobem ovlivnil další možnosti transformace zdravotnictví. I to
vede k domněnce, že předkladatelé návrhu tohoto zákona chtějí nasměrovat další vývoj zdravot-
nického systému výhradně „veřejným“ směrem. Tak zvané „veřejné zdravotnické organizace“ by
byly prostředkem k dosažení tohoto cíle. 

• Jsme přesvědčeni, že v současné době existující formy majetkoprávních vztahů dané obchodním
zákoníkem jsou dostatečné i pro oblast zdravotnictví a varujeme před zaváděním takových forem
vlastnictví, které mohou vést k ekonomickému protekcionalismu a narušit přirozeně se rozvíje-
jící řízený trh služeb v oblasti zdravotnictví. 

• Jsme přesvědčeni, by přijetí zásad obsažených v návrhu zákona o zdravotnickém zařízení vedlo
k dalšímu prohlubování ekonomické krize ve zdravotnictví, které by bylo přímým důsledkem
hospodaření těchto monopolních „veřejných zdravotnických organizací“, sotva schopných se
ubránit protekcionalismu a korupci (viz místo České republiky v celosvětovém žebříčku států
podle míry korupce !). Nemožnost dosahování zisku (respektive nemožnost jeho translokace do
mezd) a naproti tomu daňové úlevy a jiná zvýhodnění by vedly k ochabnutí zájmu managemen-
tu těchto neziskových organizací na způsobech efektivního řízení a tuto demotivaci by posilovaly
direktivní zásahy státní a krajské byrokracie. Byrokratické formy řízení, relativně nižší platy 
(v návrhu zákona je u těchto organizací tarifní systém mezd) a „jistota přílivu finančních
prostředků“ jsou ideální půdou pro vytvoření korupčního prostředí při nakládání s investičními
i provozními prostředky. Tarifní systém mezd a spádovost bez významnější možnosti výběru
poskytovatele péče vede vždy k vzestupu „mimotarifních příjmů“ zdravotnických pracovníků -
tedy k úplatkářství. Návrh zákona i tím zakládá návrat k etickým a ekonomickým nešvarům
socialistického zdravotnictví.

• Do návrhu zákona o zdravotnickém zařízení je dále začleněn nelogický systém kontroly
využívání finančních prostředků. Tuto kontrolu mají provádět především byrokratické orgány
státu a krajů (přímo nebo prostřednictvím správních a dozorčích rad), nikoli (anebo v měřítku,
které není přesněji definováno) zdravotní pojišťovny. To je zřejmě v souladu se záměrem „návrhu
koncepce péče o zdraví v letech 2004 – 2009“ tedy financování zdravotnictví prostřednictvím
tzv. „globálních rozpočtů“. Tento způsob financování staví pojišťovny do role pasivního rozdělo-
vatele finančních prostředků. Zaměstnanecké a rezortní pojišťovny by pak byly zbytečné a VZP
by se snadno mohla stát nějakou Centrálou nebo Správou zdravotního pojištění, řízenou státní
byrokracií.

Rada Sdružení ambulantních specialistů ČR ze všech uvedených důvodů považuje předložený
Návrh věcného záměru zákona o zdravotnických zařízeních za nepřijatelný a je přesvědčena, že
české zákonné normy, včetně připravovaného zákona o zdravotnickém zařízení mají obsahovat
následující demokratické zásady:

• Zásadu rovnoprávného postavení poskytovatelů zdravotní péče v přístupu k finančním prostřed-
kům veřejného zdravotního pojištění, státního a veřejných rozpočtů, a to na základě objektivně
uskutečněných výběrových řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek.
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• Zásadu rovnoprávného postavení poskytovatelů zdravotní péče při získávání smluv se zdravotními
pojišťovnami. V důvodové zprávě obsažené prohlášení o rovnoprávné postavení poskytovatelů
považuje Rada SAS za proklamativní a neodpovídající faktickému záměru tohoto návrhu zákona.

• Zásadu neupřednostňování majetku ve vlastnictví státu, krajů nebo obcí a poskytovatelů zřizo-
vaných státem, popřípadě organizacemi s majoritním vlastnictvím státu, krajů nebo obcí.

• Zásadu stejného zdanění bez ohledu na formu existence poskytovatele zdravotní péče.
• Zásadu regulovaného trhu při vytváření sítě poskytovatelů specializovaných ambulantních

služeb, včetně eliminace rizika výběru lukrativních pojištěnců a lukrativních poskytovatelů.
• Zásadu přímého poskytování všeobecných i specializovaných ambulantních služeb pouze lékaři,

kteří splňují podmínky pro poskytování zdravotní péče bez dohledu na základě zákona 
č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnick-
ých povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

• Zásadu povšechné privatizace všeobecné (která je jen jedním druhem specializace) a speciali-
zované ambulantní péče. Zákon o zdravotnických zařízeních musí ambulantním zařízením věno-
vat náležitou pozornost - vzhledem k tomu, že ekonomicky i odborně zdravotnicky je nejra-
cionálnější poskytovat maximum zdravotní péče právě ambulantně a že občan-pacient v ní
prožívá průměrně kolem 80 % své anamnézy, musí být tato pozornost minimálně stejná jako 
u ústavních zařízení. Je třeba formulovat postavení praktických lékařů, ambulantních specialistů,
dispenzarizaci chronicky nemocných, územní dostupnost (nikoliv rajonizaci) zdravotnických
služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

• Je nutné - nejen ze zřejmých ekonomických důvodů - jasně formulovat jakou jinou než lůžkovou
péči je možné poskytovat v ústavních (nemocničních) zdravotnických zařízeních. Mají to být 
1) pohotovostní ambulance, 2) příjmové ambulance, 3) ambulantní kontroly pro určité období
po propuštění pacienta např. po operacích (také k zajištění právní odpovědnosti příslušného
zařízení za pooperační stav pacienta); tyto služby by případně mohly poskytovat příjmové ambu-
lance, 4) superspecializované a superkonziliární ambulance (např. pro Fabryho, Wilsonovu
nemoc, pro poruchy příjmu potravy nebo pro provádění neběžných diagnostických a terapeu-
tických výkonů). Jiné - běžné - ambulantní služby nemocnic jsou přijatelné jen v oblastech, kde
nejsou zajištěny standardním způsobem.

• Zákon by měl vytvořit předpoklady k racionální přestavbě sítě nemocničních služeb jejich
soustředěním do personálně a technicky velmi dobře vybavených nemocnic a zachováním 
a posílením ambulantních služeb, které by kompenzovaly případnou horší dopravní dostupnost
(která ostatně pro urgentní případy sotva je někde pod 30 minut). Ambulantní zařízení resp.
služby tedy nepatří fyzicky do nemocnic a není logický důvod, aby tam patřily formálně.

• Pro racionální distribuci zdravotní péče občanům je nutné uvažovat nejen síť zařízení, ale právě
síť služeb se zohledněním specifik jednotlivých zařízení.

• O právo poskytovat zdravotní služby se může ucházet každý lékař nebo zdravotnické zařízení,
splňující příslušné kvalifikační požadavky a získat je může toliko řádným výběrovým řízením,
nikoliv direktivním rozhodnutím státního nebo správního (samosprávního) orgánu. Zdravotní
péči a její dostupnost ohrožuje v současné době hlavně její podfinancování (ať už je důsledkem
nedostatku nebo alokací), což není řešitelné právní úpravou na úrovni zdravotnických zařízení
(ani kdyby jim vyrovnané hospodaření nařizoval zákon). 

Z pověření Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR

MUDr. Pavel Tautermann
předseda SAS ČR

Komentář:
Výbor SSG ČR má k problematice shodný postoj.
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Prohlášení ze dne 13. ledna 2005
zástupců ambulantních zdravotnických zařízení k návrhu vyhlášky MZ,

kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního
pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2005.

K rukám předsedy vlády, místopředsedy vlády pro ekonomiku  a ministryně zdravotnictví.

Zástupci zdravotnických zařízení, přestože považují vydání vyhlášky řešící úhradu zdravotnickým
zařízením od zdravotních pojišťoven v 1. pololetí 2005 za potřebné,  nesouhlasí se  současnou podobou
jejího návrhu.

Důvod formální:
1. Text vyhlášky  by neměl měnit pravidla pro úhrady a regulace, které byly naposledy dohodnuté mezi

zástupci zdravotnických zařízení a zástupci pojišťoven, pokud by tyto změny tito zástupci předem
neodsouhlasili. Ve většině segmentů jsou dohodnutá pravidla pro úhrady a regulace výsledkem
dlouhodobého projednávání, kdy každý dohodnutý odstavec a slovo  mají svůj přesný význam 
a jakákoli  změna může mít  zásadní vliv na vyváženost  úhrad a regulací s možnými negativní-
mi dopady jak na zdravotnická zařízení, tak na zdravotní pojišťovny, ale i následně na pacienty.

2. Legitimní zástupci poskytovatelů smluvních zdravotnických zařízení oprávněných k jednání 
v dohodovacím řízení jsou dáni zákonem, jsou voleni svými členy - zdravotnickými zařízeními 
v příslušných segmentech. Tito vyjádřili svá stanoviska na společném jednání pojišťoven a zás-
tupců zdravotnických zařízení na MZČR 9.12. 2004. Česká lékařská komora není ze zákona
účastníkem dohodovacího řízení o úhradách zdravotní péče. Česká lékařská komora, občanské
sdružení, není s ohledem na  počet svých plných mocí  oprávněna jednat samostatně o změnách
způsobu úhrad v žádné části zdravotní péče. 

Důvody obsahové:
A. Hlavní:
1. Vyhláška upravuje pouze úhrady v některých segmentech zdravotní péče, a to tak, že v těchto seg-

mentech úhrady navyšuje, přičemž neexistují objektivní důvody pro zvýhodňování těchto segmentů. 

B. Další:
1. Současný návrh vyhlášky v segmentu ambulantní péče navyšuje bez logického důvodu významně

více úhrady malým, hůře vybaveným ambulancím a ambulancím s nízkými úvazky proti ambu-
lancím s plnými úvazky a dobře vybaveným.

2. Změna způsobu úhrady v segmentu ústavní péče může vyvolat zvýšení úhrad, které významným způ-
sobem překročí avizovaný nárůst pouze o 3 %, a to například z důvodů dalšího navýšení úhrad 
v případech, kdy nemocnice ošetří více než 105 % unikátních pojištěnců (bez vazby na součas-
ný odpovídající nárůst počtu vykázaných a uznaných bodů). S ohledem na podíl ústavní péče na
celkových výdajích zdravotního pojištění může dojít k významnému prohloubení deficitu veřejného
zdravotního pojištění, které by mělo za následek další prodloužení lhůt úhrad od VZP, ale i od
ostatních zdravotních pojišťoven.  

3. Vyhláška na jedné straně nepočítá s regulací nákladů na léky a vyžádanou péči v segmentu ústavní
péče, na druhé straně zpřísňuje kriteria pro uplatňování těchto regulací v segmentu ambulantní
specializované péče, a to za situace, kdy z údajů analytické komise jednoznačně vyplývá, že nák-
lady na léky na recepty vystavené v zařízeních ústavní péče se dlouhodobě zvyšují výrazně rych-
lejším tempem než náklady na léky vystavené ambulantními zdravotnickými zařízeními.
Regulace nákladů na léky a vyžádanou péči se dle vyhlášky uplatňuje i v případech, kdy zdravot-
nické zařízení ošetří statisticky nevýznamný počet pojištěnců dané zdravotní pojišťovny, přičemž
vyhláška neobsahuje žádné ujednání, na jehož základě by zdravotní pojišťovna mohla od regu-
lace ustoupit, resp. by ji mohla zmírnit. 

4. Vyhláška zavádí bonifikaci zdravotnickým zařízením ambulantní specializované péče v případě
úspory nákladů na léky a vyžádanou péči. Pravidla pro tuto bonifikaci jsou však naprosto
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nedostatečná, neumožňující v praxi tuto bonifikaci uplatnit (obdobně jako tomu bylo v případě
vyhlášky o úhradách, kterou domluvil MUDr. Rath s bývalým ministrem Fišerem). Pokud by
byla bonifikace prováděna pouze dle textu ve vyhlášce, došlo by k výplatám bonifikací na zák-
ladě náhod (porovnávání celostátních průměrů s průměrnými náklady jednoho lékaře dle
věkových skupin - statisticky nedostatečný počet ošetřených pacientů). Průměry dle druhů
zdravotnického zařízení (z hlediska spektra nasmlouvaných výkonů) a typu poskytované péče
(není definováno) nejsou k dispozici.  Bonifikace bez přesně stanovených pravidel může vést 
k poškozování zájmu pacientů.   

5. Vyhláška v části týkající se úhrad odbornosti 901 (klinická psychologie), 903 (klinická logope-
die), 910 (psychoterapie) a 927 (ortoptická sestra) neobsahuje ustanovení o nepoužití omezení
výší maximální úhrady. Toto bylo v posledních dvou letech výsledkem dohodovacího řízení 
a součástí příslušných úhradových vyhlášek zcela oprávněně, neboť to reflektuje, že úhrada 
v těchto odbornostech je již limitována časem začátku a ukončení výkonu zaznamenaným
v dokumentaci a že objem  vykázané péče na unicitní rodné číslo je vysoce variabilní jak v rámci
jednoho zdravotnického zařízení, tak i mezi zdravotnickými zařízeními navzájem.

S ohledem na výše uvedené žádáme, aby text vyhlášky byl upraven tak, aby:

a. řešila úhrady ve všech segmentech, kde nedošlo k dohodě, a to tak, že zachová způsoby úhrad 
vč. regulačních opatření, které byly v jednotlivých segmentech naposledy sjednány dohodou mezi
zástupci zdravotnických zařízení a zástupci zdravotních pojišťoven,  posunula odpovídajícím způ-
sobem referenční období a dle možností veřejného zdravotního pojištění navýšila úhrady stanovené
dle dříve dohodnutých pravidel o odpovídající procento (+ 3 % ?),

b. bylo dosaženo žádoucího posunu referenčního období v duchu dosavadních dohod, tj. úhrada za
1.pol. 2005 by byla srovnávána s 1.pol. 2004,

c. v segmentu ústavní péče nemohlo dojít k navýšení celkového objemu úhrad nad 103 – 105 % úhrad
v referenčním období,

d. zachovala regulační opatření v oblasti nákladů na léky a vyžádanou péči v segmentu ústavní péče.

MUDr. Pavel Tautermann,
předseda Sdružení ambulantních specialistů a koordinátor a mluvčí 
segmentu ambulantní mimonemocniční péče.

MUDr. Pavel Neugebauer,
předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost a koordinátor a mluvčí
segmentu praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost.

MUDr. Zdeněk Hamouz,
místopředseda Sdružení praktických lékařů ČR

Margita Černá,
zástupce segmentu fyzioterapie, odbornosti 902 a 918 - Sdružení UNIFY.

Ing. Aleš Král,
předseda Sdružení NZZ APRIMED.

MUDr. Ondřej Pěč,
předseda denních stacionářů a krizových center

MUDr. Alexandra Stará,
místopředsedkyně  Sdružení soukromých gynekologů ČR

MUDr. Marcela Michaličková,
předsedkyně Asociace klinických logopedů
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Svaz zdravotních pojišťoven České republiky

Vážený pan
MUDr. David Rath
prezident
Česká lékařská komora
Lékařská 2, Praha 5

Otevřený dopis SZP ČR prezidentu České lékařské komory

Vážený pane prezidente Rathe,

svaz zdravotních pojišťoven ČR vnímá velmi negativně současnou situaci ve financování zdravotní
péče a ještě více její další možný vývoj v roce 2005, za který se Vy snažíte lobbovat. 

S Vaším přispěním byl připraven návrh vyhlášky o financování některých vybraných skupin posky-
tovatelů zdravotní péče. Klíč, podle kterého byly vybrány, je tajemstvím, které neznají zdravotní
pojišťovny a ani většina poskytovatelů. Po ekonomických rozborech vypracovaných nezávisle na
VZP a na SZP ČR dospěly zdravotní pojišťovny k jednoznačným závěrům, které již byly pub-
likovány v médiích. V průběhu  roku 2005 dojde k razantnímu zvýšení zadluženosti systému veřej-
ného zdravotního pojištění a lékaři - především v ambulancích se dostanou do velkých finančních
a provozních problémů. Krátkodobě sice mohou mít dle navržené vyhlášky profit, což zřejmě
očekáváte, ale velmi rychle peníze dojdou a pojišťovny budou prodlužovat lhůty splatnosti.
Nejdříve VZP a postupně možná i všechny ostatní zdravotní pojišťovny. 

Ve Vašich výrocích, stejně jako v hodnocení  MZ, nebyla k dopadům navrhované vyhlášky uvede-
na žádná analytická čísla, která by vyvracela rozbory zdravotních pojišťoven vycházející ze
zkušeností minulých let. Pouze obecně konstatujete, že navýšení úhrad o 3 % je kryto finančními
možnostmi systému veřejného zdravotního pojištění. Nekonkretizujete však faktické dopady, které
budou činit v některých případech až 20% navýšení. V minulých letech  právě vyhlášky MZ razant-
ně navýšily úhrady především do nemocnic a způsobily tak odliv prakticky všech rezerv z účtů
zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven a prohloubily zadluženost VZP. Zcela cíleně pak
používáte nepravdivé výroky o tom, že VZP se zadlužila v době, kdy MZ vyhlášky nevydávalo.
Překrucování pravdy je pro Vaše tvrzení bohužel typické. 

Zarážející je fakt, že ačkoliv si podstatná část lékařů dobře uvědomuje nebezpečí, které jim hrozí
vydáním vyhlášky, vznikající za Vašeho přispění, a má obavy o další budoucnost svých ordinací, vy
na toto jako „obhájce“ jejich „práv“ neberete ohled. 

Ve svých kontroverzních výrocích na jednu stranu dlouhodobě kritizujete výši provozních nákladů
zdravotních pojišťoven a na druhou stranu jim vyčítáte neschopnost v revizní činnosti u poskyto-
vatelů. Poukazujete na výhodné smlouvy lékařů, kteří spolupracují se zdravotní pojišťovnou,
popisujete korupční prostředí v nich či hovoříte o zneužívání péče v některých segmentech zdravot-
ní péče. Všechny tyto výroky mají jeden společný rys - neadresnost ve stylu „jedna paní povídala“.
Vy jako prezident České lékařské komory byste nepochybně takové poznatky mít mohl, avšak nikdy
jste neposkytl žádné zdravotní pojišťovně konkrétní informace. 
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Nakonec, nejen z titulu Vaší funkce, by to měla být Vaše povinnost. Je však  zcela jasné, že žádné
konkrétní důkazy nemáte a jedná se výhradně o populistické invektivy. Ke svému zviditelňování
prostřednictvím mediálních útoků si vybíráte oběti kdekoliv - mezi pojišťovnami, lékaři a lékárníky,
či politiky. Velká kritika se z Vašich úst dokonce snesla i na evropské instituce a často si přes média
vyřizujete i své osobní účty. 

Vyzýváme Vás jako představitele profesní organizace, která má garantovat kvalitu zdravotní péče
poskytované pacientům, k zodpovědnosti a čestnému jednání. Pokud máte konkrétní informace 
o zneužívání systému veřejného zdravotního pojištění, zveřejněte je, ať se mohou řešit. Pokud je
nemáte, mlčte.

Vaše prohlášení z 11. 1. 2005, které se objevilo na webových stránkách ČLK, je vrcholem dema-
gogie a je evidentně účelové. Za domácí úkol si zkuste vypočítat, jaký nárůst dělá automatická 
valorizace režijních nákladů v sazebníku výkonů, kolik dělá nárůst nákladů z titulu nových léčiv 
a materiálů, z titulu nových medicínských technologií, z titulu demografického vývoje obyvatel, 
z titulu nákladů na péči poskytnutou v EU apod. Podobné invektivy, které jste uvedl na naši adresu
je možné říci pouze z neznalosti nebo jako účelovou manipulací s veřejností.

Přestože evidentně poškozujete nejen dobré jméno zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, 
ale i celý systém veřejného zdravotního pojištění, nepožadujeme Vaši rezignaci. Tímto dopisem
chceme upozornit na Váš výrazný podíl na situaci, která nastane vydáním vyhlášky o úhradách
zdravotní péče na 1. pololetí 2005, na problémy s provozem, které vzniknou lékařům, zdravot-
nickým zařízením a občanům při hledání kvalitní zdravotní péče v  následujícím období. 

Vyzýváme Vás, pane prezidente, k ukončení mediálních útoků a k zodpovědnému přístupu k české-
mu zdravotnictví, poskytovatelům zdravotní péče i pacientům.

V Praze dne 13. 1. 2005

Za Svaz zdravotních pojišťoven ČR

Ing. Jaromír Gajdáček
výkonný ředitel
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Stanovisko Sdružení ambulantních specialistů ČR (dále jen SAS ČR)
k návrhu vyhlášky pro úhradu 1. pololetí 2005 

a vyhlášením prezidenta ČLK MUDr. Davida Ratha, ze dne 18. 1. 2005

Na dnešní tiskové konferenci ČLK napadl MUDr. Rath naše sdružení za údajný postup proti
zájmům ambulantních lékařů.

Proti těmto neoprávněným nařčením se co nejostřeji ohrazujeme.
Důvody:
1. SAS ČR není proti tomu, aby MZ ČR vydalo vyhlášku, která zvýší úhrady zdravotnickým

zařízením o 3 %, avšak za předpokladu, že nedojde ke změně dohodnutých pravidel pro úhrady
a uplatňování regulačních opatření. Současný návrh textu vyhlášky však tuto jistotu neskýtá -
zdůvodnění viz znovu přiložené stanovisko zástupců ZZ z 13. 1. 2005.

2. Vzhledem k tomu, že návrh vyhlášky byl dle našich informací vypracován právě ČLK a prakticky
v nezměněné podobě leží na MZ ČR již skoro měsíc, jsme toho názoru, že MUDr. Rath svými
prohlášeními napadajícími jiné lékaře a odmítajícími věcnou diskusi nad textem vyhlášky jen
hledá jiného viníka pro svůj možný neúspěch.

3. Návrh úhrad a regulačních opatření, které zpracovala ČLK a prosazuje jejich zahrnutí do vyhlášky
MZ, představuje v důsledku navržených změn dosud dohodnutých pravidel faktické snížení úhrad
pro naprostou většinu zdravotnických zařízení poskytujících ambulantní specializovanou péči. 

4. Nesouhlas se současnou podobou vyhlášky vyjádřili i zástupci jiných sdružení zastupujících
zdravotnická zařízení v Dohodovacích řízeních. Celkem tato sdružení zastupují více než 20 000
lékařů. SAS ČR je organizací zastupující 1800 ambulantních specialistů všech odborností.

5. Česká lékařska komora jako organizace zřízená zákonem je také ze zákona vyloučena z ceno-
vých jednání. Česká lékařská komora, občanské sdružení (sdružení založené současným
vedením ČLK), má sice t.č. cca 2000 plných mocí pro jednání v segmentu ambulantních spe-
cialistů, ani toto číslo však ji nedává většinu  a tedy ani právo jednat jménem všech ambulant-
ních lékařů. Navíc je krajně nepravděpodobné, že by lékaři, kteří ČLK o.s. dali plnou moc, souh-
lasili s tak špatným návrhem úhrad a regulací, které do vyhlášky ČLK o.s. prosazuje.

Sdružení ambulantních specialistů ČR upozorňuje, že vzhledem k tomu, že se již blíží konec ledna,
dostává se naprostá většina ambulantních specialistů do velmi těžké situace. Končí 1. měsíc polo-
letí, pro které zatím nejsou jasná pravidla úhrady jejich práce. Nevíme o ambulantních zařízeních,
která by měla takové rezervy ve svém financování, že by mohla čekat s fakturací zdravotním
pojišťovnám za měsíc leden déle, než do poloviny února, přičemž  pro tuto fakturaci již je nezbyt-
né mít s přislušnou zdravotní pojišťovnou podepsán tzv. cenový dodatek pro dané období, který
většinou dostává zdravotnické zařízení až cca za měsíc po té, co jsou stanovena jasná obecná
pravidla financování v příslušném období.

SAS ČR vyzývá prezidenta České lékařské komory, aby v této  pro ambulantní lékaře velice těžké
situaci zbytečně neeskaloval napětí někde, kde není potřebné, ale aby  raději podpořil věcnou diskusi
nad textem vyhlášky, a to v zájmu jak  lékařů, tak i pacientů, protože déle trvající výpadek v úhradách
zdravotnickým zařízením od zdravotních pojišťoven může ohrozit péče o jejich poskytování zdravotní
péče.

Rada Sdružení ambulantních specialistů ČR
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Otevřený dopis k návrhu vyhlášky MZ ČR, kterou se stanoví výše úhrad
zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních

omezení pro 1. pololetí 2005.

Vzhledem k rozsáhlé diskusi o návrhu vyhlášky, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče
hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2005
považuje Grémium majitelů lékáren za nutné vyjádřit nesouhlas s obsahem vyhlášky a to z násle-
dujících důvodů:

1. Vyhláška zvyšuje nároky na financování zdravotní péče v segmentech ústavní a ambulantní péče
a to za stavu, ve kterém se jasně projevuje stávající deficit ve financování  systému veřejného
zdravotního pojištění. Již v minulosti podobné kroky Ministerstva zdravotnictví ČR (například
zvýšení ceny bodu) vedly k navýšení deficitu systému veřejného zdravotního pojištění s důsledkem
následného vyrovnání deficitu z prostředků státního rozpočtu. Jsme toho názoru, že prohlubování
schodku rozpočtů veřejných financí, ať již jde o rozpočet státu či rozpočty zdravotních pojišťoven,
nejsou v současné situaci žádoucí a především deficitní financování systému zdravotního pojištění
s důsledkem neustálého prodlužování splatnosti úhrad za poskytnutou zdravotní péči přináší
zdravotnickým zařízením větší problémy, které nemůže vyvážit přínos zvýšení příjmů v některých
segmentech poskytovatelů péče. Naopak důsledkem výpadků v platbách pojišťoven je zadlužování
zdravotnických zařízení , které je nutno řešit formou překlenovacích úvěrů či jiných finančních
nástrojů, v jejichž ceně se následně ztrácí značná část financí, které mají být určeny na financování
zdravotní péče. 

2. Součástí regulace systému financování zdravotnictví z prostředků veřejného zdravotního
pojištění je i proces stanovování úhrad za léčiva a zdravotnické prostředky, použité v rámci zdravot-
ní péče (kategorizace). Tento regulační systém vykazuje stále se snižující hladinu úhrad v důsledku
čehož narůstá spoluúčast pacientů. Z tohoto trendu lze dovodit, že v segmentu úhrad léčiv 
a zdravotnických prostředků sahá Ministerstvo zdravotnictví ČR do kapes pacientů a tím zajišťuje
další zdroj financování zdravotní péče. Proč tedy v segmentu ústavní či ambulantní zdravotní péče
nepostupuje stejně? Tento dvojí a v zásadě podstatně odlišný přístup již nelze nadále přecházet bez
povšimnutí. 

V žádném případě neupíráme právo poskytovatelům zdravotní péče na spravedlivé ocenění jejich
práce a to i s ohledem na stále rostoucí náklady. Pro každé zvýšení nároků na financování je však
třeba odpovědně najít reálný zdroj příjmů, kterými bude financování pokryto. Tento zdroj v součas-
nosti nelze hledat v rozpočtu veřejného zdravotního pojištění. Dle našeho mínění je třeba nejprve
najít a zavést taková opatření, která by účelně regulovala spotřebu zdravotní péče tak, aby ji bylo
možné finančně pokrýt z prostředků veřejného zdravotního pojištění případně jiných zdrojů.
Zavedení vhodných forem spoluúčasti pacienta i v dalších segmentech zdravotní péče (například
poplatek za návštěvu lékaře nebo úhrada některých „nezdravotnických“ služeb u ústavní péče) je
naopak vhodným krokem k zajištění finanční rovnováhy v systému a cesta k otevření možností pro
zvýšení ohodnocení činnosti zdravotnických zařízení.

V Praze dne 19. 1. 2005 

PharmDr. Jaroslav POLÁCH v.r.
předseda Grémia majitelů lékáren
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Poznámky
k vyhlášce MZ, kterou se stanoví výše úhrad hrazené z veřejného zdravotního

pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2005 
(k části vztahující se k hrazení ambulantní specializované péče)

Způsob úhrady ambulantní specializované péče, vč. regulačních opatření upravený vyhláškou je
naprosto nedostatečný, umožňuje různé výklady a pokud by podle těchto „pravidel“ bylo přesto
postupováno, mohlo by na základě určitých výkladů jednotlivých sporných ustanovení vyhlášky
dojít k vážnému ohrožení zdravotnických zařízení s negativními důsledky i na pacienty.

Konkretizace:
1. Nejasná definice výpočtu celkové maximální úhrady za zdravotnické zařízení. Rozpor mezi

ustanoveními bodu 1. a bodu 2. přílohy k vyhlášce, které hovoří o maximální úhradě za celé
zdravotnické zařízení a ustanoveními bodu 3. a bodu 2.1, které pojednávají o maximální úhradě
v dané odbornosti.   

2. Nedostatečná definice maximální úhrady. Z ustanovení bodu 2 přílohy nevyplývá, že by se defino-
vaná maximální úhrada měla násobit hodnotou bodu dle ustanovení § 4, odst. 2. Pokud by se maxi-
mální úhrada definovaná v bodu 2 přílohy nenásobila cenou bodu (1,04 Kč), znamenalo by to prak-
tické snížení limitu maximální úhrady o 1 haléř za bod oproti II. pololetí 2004. Vyhláška by tudíž
neumožňovala nárůst úhrad o 3 % jak je deklarováno, ale naopak by znamenala snížení úhrad o 1 %.

3. Není zřejmé, jakým způsobem je hrazen ZUM a ZULP (vyhláška pravděpodobně neupravuje).
Pokud by byla s limitem maximální úhrady definovaným vyhláškou porovnávána hodnota
zdravotnickým zařízením vykázané zdravotní péče včetně ZUM a ZULP (tak jako tomu dosud
vždy bylo), znamenalo by to další celkový pokles úhrad oproti stavu v roce 2004.   

4. Nejasná definice unikátního ošetřeného pojištěnce. Z ustanovení bodu 2.2 vyplývá, že by se mohlo
jednat o unikátního pojištěnce za celé zdravotnické zařízení  (bez ohledu na počet odborností, kde
byl vyšetřen), přičemž s ohledem na ustanovení bodu 2.1 a bodu 3 by se mělo jednat o počty unikát-
ních pojištěnců ošetřených daným zdravotnickým zařízením v jednotlivých odbornostech.

5. Chybí definice celkového počtu unikátních ošetřených pojištěnců ošetřených smluvními zařízeními
příslušné zdravotní pojišťovny v příslušné odbornosti. (Kolikrát se započítá pojištěnec, který byl 
v dané odbornosti v daném období ošetřen ve více zdravotnických zařízeních? Zahrnují se i paci-
enti, kterým byly provedeny výkony ambulantní specializované péče v zařízeních ústavní péče?).  

6. Ustanovení bodu 2.5 přílohy o neuplatnění maximální úhrady pokud zařízení ošetří méně než 150 po-
jištěnců je nevýhodné pro zdravotnická zařízení, která poskytují péči ve více odbornostech, neboť
dosud byl limit statisticky nevýznamného počtu pojištěnců vztahován k jednotlivým odbornostem. 

7. Ustanovení bodu 5.1 je zcela zmatečné a v praxi nerealizovatelné, neboť porovnává blíže nedefi-
novanou celkovou úhradu za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a za vyžádanou péči ve vy-
jmenovaných odbornostech s nedefinovaným průměrem tohoto zdravotnického zařízení 
v příslušeném čtvrtletí předchozího roku. 

8. Ustanovení bodu 5.2 je zcela zmatečné a pravděpodobně v praxi opět nerealizovatelné, neboť
porovnává blíže nedefinovanou celkovou úhradu za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické
prostředky a za vyžádanou péči ve vybraných odbornostech s celostátním průměrem na jednoho
unikátního ošetřeného pojištěnce u lékařů dané odbornosti, druhu zdravotnického zařízení 
(z hlediska rozsahu výkonů obsažených ve smlouvě) a typu poskytované zdravotní péče se
zohledněním věkových skupin. 

9. Vyhláška neupravuje pravidla, dle nichž by pojišťovna mohla vypočtená regulační opatření  zmír-
nit, resp. kdy by byla povinna zohlednit změny ve struktuře ošetřených pojištěnců, změny cen
léků apod. Text vyhlášky (na rozdíl od posledních dohodnutých pravidel) nepřipouští, že by
pojišťovna mohla regulace zmírnit, resp. je neuplatnit, a to ani v případech, kdy zdravotnické
zařízení ošetří statisticky nevýznamný počet pojištěnců.

V Praze dne 21. ledna 2005
Ing. Aleš Král

předseda  představenstva 
sdružení NZZ APRIMED
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Připomínky
Sdružení ambulantních specialistů k návrhu věcného záměru 

zákona o financování zdravotnictví

Naše připomínky přímo navazují na připomínky k věcnému záměru zákona o zdravotnickém
zařízení, které jsme ministerstvu zdravotnictví předali na začátku měsíce ledna 2005.

Oba věcné záměry přímo navazují na „koncepci“, kterou jsme odmítli konci minulého roku.

Dovolujeme si i v tomto materiálu zopakovat zásady, které Sdružení ambulantních specialistů
prosazuje právě pro oblast poskytování běžné zdravotní péče. Prosazujeme:

• Zásadu rovnoprávného postavení poskytovatelů zdravotní péče v přístupu k finančním prostřed-
kům veřejného zdravotního pojištění, státního a veřejných rozpočtů, a to na základě objektivně
uskutečněných výběrových řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

• Zásadu rovnoprávného postavení poskytovatelů zdravotní péče při získávání smluv se zdravot-
ními pojišťovnami. V důvodové zprávě obsažené prohlášení o rovnoprávné postavení poskyto-
vatelů považuje Rada SAS za proklamativní a neodpovídající faktickému záměru tohoto návrhu
zákona.

• Zásadu neupřednostňování majetku ve vlastnictví státu, krajů nebo obcí a poskytovatelů zřizo-
vaných státem, popřípadě organizacemi s majoritním vlastnictvím státu, krajů nebo obcí.

• Zásadu stejného zdanění bez ohledu na formu existence poskytovatele zdravotní péče.
• Zásadu regulovaného trhu při vytváření sítě poskytovatelů specializovaných ambulantních

služeb, včetně eliminace rizika výběru lukrativních pojištěnců a lukrativních poskytovatelů.
• Zásadu přímého poskytování všeobecných i specializovaných ambulantních služeb pouze lékaři,

kteří splňují podmínky pro poskytování zdravotní péče bez dohledu na základě zákona 
č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnick-
ých povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

• Zásadu povšechné privatizace všeobecné (která je jen jedním druhem specializace) a speciali-
zované ambulantní péče. Zákon o zdravotnických zařízeních musí ambulantním zařízením věno-
vat náležitou pozornost - vzhledem k tomu, že ekonomicky i odborně zdravotnicky je nejra-
cionálnější poskytovat maximum zdravotní péče právě ambulantně a že občan-pacient v ní
prožívá průměrně kolem 80% své anamnézy, musí být tato pozornost minimálně stejná jako 
u ústavních zařízení. Je třeba formulovat postavení praktických lékařů, ambulantních specialistů,
dispenzarizaci chronicky nemocných, územní dostupnost (nikoliv rajonizaci) zdravotnických
služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

Závěr: Věcný záměr zákona o financování zdravotnictví je v naprostém rozporu se zásadami, které
prosazuje Sdružení ambulantních specialistů a to ačkoli se v úvodu dle některých formulací může
zdát, že tomu tak není. V samotné části C. však v kapitolách 1.5 - 1.8. je jednoznačně zakotvována
nerovnost mezi zdravotnickými zařízeními podle typu jejich vlastnictví a institut výběrového řízení
je odsouván „na druhou kolej“, v části C 3. je dále počítáno s ustanoveními, která jsou v rozporu 
s některými ustanoveními Obchodního zákoníku, v jehož režimu u nás soukromá zdravotnická
zařízení pracují. 

Z tohoto důvodu tento věcný záměr jednoznačně a kategoricky odmítáme.

Komentář:
Výbor SSG ČR má k problematice shodný postoj.
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Rada Sdružení ambulantních specialistů ČR 
varuje a vyzývá

Tiskové prohlášení  - 26. 1. 2005

Rada Sdružení ambulantních specialistů ČR s obavami sleduje mediální zprávy o činnosti
nějvyššího vedení České lékařské komory v posledních dnech.

Rada SAS ČR varuje soukromé lékaře

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

registrovali jsme tiskové zprávy, že odborová organizace LOK zřídila sekci soukromých lékařů.
Upozorňujeme Vás naléhavě, že se právě dnes nacházíme v situaci, kdy probíhá připomínkové
řízení ke Koncepci péče o zdraví 2005 – 2009 MZ ČR a k návrhům zákonů o zdravotnickém
zařízení a financování zdravotnictví. Všechny tyto návrhy jsou shodné v tom, že počítají buď s inte-
grací samostatně pracujících lékařů do nemocnic nebo se zavedením tzv. veřejných zdravotnických
zařízení, které budou mít všude přednostní právo na smlouvu s pojišťovnami na všechny druhy
péče, což de facto může znamenat úplnou likvidaci soukromého zdravotnictví v ČR. Jakákoli úzká
spolupráce s odborovými předáky velkých nemocnic může být jen pomocí k realizaci těchto
myšlenek, proto před spoluprací  s těmito aktivitami naléhavě varujeme. 

Rada SAS ČR vyzývá ČLK
Vážení členové nejvyššího vedení České lékařské komory,
vyzýváme Vás, abyste jako zástupci organizace zřízené ze zákona s povinným členstvím všech

lékařů, žijící i z našich členských příspěvků ukončili zbytečnou nepřátelskou kampaň  proti jiným
organizacím zcela v souladu se zákonem zastupujícím soukromá zdravotnická zařízení a začali
účinně obhajovat zájmy i těchto lékařů. Vyzýváme Vás, abyste u zdravotních pojišťoven účinně
vymohli deklarované navýšení minimálně o 3 % v úhradách za 1. pol. 2005, abyste i Vy začali hla-
sitě připomínkovat výše zmíněné návrhy zákonů, které jsou zcela jistě  proti zájmům všech nestát-
ních zdravotnických zařízení.

Rada SAS ČR

Komentář: 
Potvrzuje se dávno napsaný výrok poslance Cabrnocha: „ČLK + ČLK o.s. = LOK“. Každý by měl velmi
zvážit, komu udělí plnou moc pro dohodovací řízení a varovat kolegy před aktivitami ČLK/LOK.
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Právní oddělení
okresní pobočky
ulice č.
PSČ  Město

Dne:

Věc: Vrácení návrhu Dohody o úhradách zdravotní péče v 1. pololetí 2005 -

Vážená pojišťovno,
V příloze Vám vracím nepodepsané návrhy na Dodatek Smlouvy o způsobu vyplácení a regulaci
úhrad za poskytnutou zdravotní péči o smluvní pojištěnce v 1. pololetí 2005, kterou jste mi zaslali
21. 1. 2005. (dále jen „Dohoda“).

Důvodem vrácení je hlavně preambule Dohody, kde se tato odvolává na platnou skutečnost, že
nedošlo k dohodě pojišťoven s poskytovateli a na donedávna platnou okolnost, že Ministerstvo
zdravotnictví váhalo s vydáním „Úhradové vyhlášky pro rok 2005“. Dále jste se asi spletli se
stanovením referenčního období a to l. pololetí 2003.

Dne 20. 1. 2005 vydalo MZd vyhlášku č. 50/2005 Sb o úhradách a regulacích úhrad zdravotní péče
pro rok 2005 (tedy již den před odesláním Vašeho návrhu), ve kterém se v podstatných údajích liší
od Vaší verze návrhu „cenového Dodatku č. 11“. Předpokládám tedy, že Vaše pojišťovna zareaguje
na tyto nové okolnosti a zašle mi návrh jiný, obměněný dle vyhl. Č. 50/2005 Sb.

Děkuji

S pozdravem
MUDr 
ulice
PSČ     Město

Komentář: 
Jedna z možností reakcí na dodatky ke smlouvám pro 1. pololetí 2005, které pojišťovny rozesílají.
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Ambulantním specialistům!

V posledních dnech jsme se snažili zjistit, co si s novou vyhláškou 50, platnou dnem vyhlášení, 
počnou zdravotní pojišťovny. Kromě jejich společného tiskového prohlášení z 25. ledna, které
přetiskujeme, jsme byli ujištěni, že pojišťovny budou přijímat lednové faktury normálně a jsou
připraveny je proplácet zálohově jednou šestinou pololetního průměru. Ambulantní specialisté (asi
kolem tisíce), kteří již podepsali dodatek do 28. ledna (tím dnem VZP a patrně většina ostatních
pojišťoven přestali dodatky nabízet a přijímat), dostanou  úhradu podle tohoto dodatku, tj. s refe-
renčním obdobím 2. pololetí 2003. Odhadujeme, že toto referenční období je indiferentní nebo
výhodné pro cca 25 % zařízení a nevýhodné až značně nevýhodné pro cca 75 % zařízení, jak si
aspoň zhruba může každý spočítat sám. Konkrétnější informace lze od pojišťoven čekat po
zasedání jejich správních rad, tedy začátkem příštího týdne.
Nabízíme Vám však už teď (hlavně těm, kteří Dodatky podepisují, aniž si je pořádně přečtou) 
jakousi „kuchařku“ pro uzavírání dodatků pro l. pololetí 2005 na základě platné vyhlášky 50 
z ledna 2005, až je pojišťovny začnou (začnou-li) nabízet. Naše doporučení se značnou měrou kryje
s podobným návodem ČLK, ale navíc upozorňuje na místa, která by vás mohla připravit o částky v
řádu desetitisíců a možná vyšších. 
Nejdřív si opatřete vyhlášku, pokud ji nemáte (na www.mzcr.cz .

I. Prostudujte si pozorně „Dodatek“ ke smlouvě, který Vám nabídla nebo nabídne pojišťovna. Může
se stát, že např. narazíte na požadavek Vašeho souhlasu se zveřejněním Vašich dat touto
pojišťovnou. Zamyslete se nad tím, jestli s podáváním informací souhlasíte či nikoli. Názory
mohou být různé. Pokud nesouhlasíte, pak sporný odstavec vyškrtněte nebo požádejte pojišťovnu
o nové znění dodatku. 

II. Udělejte si vlastní propočet maximální úhrady:
Ke kontrole číselných dat uvedených v návrhu pojišťovny je třeba zjistit vlastní data a doplnit do
tabulky (uvedená čísla na příklad jsou smyšlená):

ÚDAJ I/ 2004 II/2004
Počet unicitních RČ (URČ) 100  
Průměrný počet bodů na 1 URČ 200
ZUM v Kč na 1 URČ 20
ZULP v Kč  na 1 URČ 40
(I/2004 = l. čtvrtletí 2004, podobně II/2004)

Pokud zjistíte, že za uvedené pololetí ošetříte méně než 150 unicitních rodných čísel, omezení ma-
ximální úhradou pro Vás neplatí a tedy můžete další odstavce týkající se výpočtu maximální úhrady
přeskočit (viz bod 2.5 přílohy k vyhlášce).
K výpočtu maximální úhrady není v příloze vyhlášky jednoznačné zadání. Teoreticky existují 
2 možnosti, které mohou být podle vyhlášky použity. Pro názornost uvádíme výpočet na základě
smyšlených dat z předchozí tabulky:
a/ max. úhrada I/2005= 1,03 x max. úhrada I/2004, to je v našem případě: 
1,03 x/100x200x1,04 + 100x20 + 100x40/ = 27 604 Kč
Hodnota bodu byla a je 1,04 Kč.
b/ v odstavci 2 přílohy k vyhlášce však není uvedeno započtení ZUM a ZULP, chybí i započtení
ceny bodu 1,04, pak by výpočet vypadal:
Max. úhrada I/2005 = 1,03 x 100 x 200 = 20 600 Kč
Vidíte tedy rozdíl 7000 Kč, proto Vám stojí za to si spočítat, co Vám pojišťovna nabízí a trvat na
tom, že vyhlášku chápeme jen jako je příklad a/.
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Vyhláška dle odstavce 2.1 přílohy nabízí další zvýhodnění pro lékaře, jejichž průměrná maximální
úhrada na 1 rodné číslo je pod celostátním průměrem, pak k výpočtu maximální úhrady se
nepoužije průměr toho lékaře, ale průměr celostátní násobený 1,03.
Doporučení: zkontrolujte si, zda pojišťovna tuto skutečnost neopomněla. 

III. Pozor na tvrdé regulace za předepsané léky, zdravotnické prostředky a vyžádanou péči 
komplementu

• Ve vyhlášce již není, že pojišťovna Vás nesmí pokutovat částkou vyšší než je 15 % z celé úhrady,
kterou Vám za dané čtvrtletí vyplatila.  Při překročení o 15 % Vaší loňské celkové preskripce či při
překročení o 20 % celostátního průměru na l rodné číslo zaplatíte 25 % z tohoto překročení.

• Ve vyhlášce již není podmiňovací způsob „může uplatnit“, je natvrdo řečeno, že pojišťovna
„uplatní“.

• Pozor: V bodech odst. 5 dané vyhlášky, které se týkají regulací na léky a komplement, chybí uve-
dení minimálního počtu rodných čísel, pod který se regulace neuplatní. Oněch 150 r.č. je uvedeno
pouze v souvislosti s maximální úhradou!

• Problémem bude preskripce u minimálního počtu URČ dané pojišťovny.
Příklad: V l. kvartále 2004 ošetří zdravotnické zařízení jen  jedno URČ té pojišťovny a za léky utratí
20 Kč. V l. kvartále 2005 přijde opět jediný pacient, který potřebuje vyšetření komplementu za
3000 Kč a léky za 3000 Kč, což není nic neobvyklého. Celostátní číslo průměrného nákladu bude
např. 500 Kč. Z výše uvedeného by plynulo, že by pojišťovna uplatnila regulační srážku  (6000 - 500)
x 0,25 = 1375 Kč.
Z toho plyne rada:
a) požadovat po pojišťovně v dodatku uvedení minimálního počtu 75 r.č. za čtvrtletí pro neuplat-

nění regulace na léky a komplement
b) pokud na to pojišťovna nepřistoupí, pak nezbývá vzít a ošetřit takového pacienta malé pojišťov-

ny jen do výše stanoveného průměru dané pojišťovny, jinak zaplatíte jeho ošetření z vlastního.
c) ti z Vás, kteří od pojišťovny dostali návrh dodatku ještě v době před platností vyhlášky a před-

pokládají, že v tomto pololetí ošetří méně než 75 pojištěnců této pojišťovny, budou před touto
regulací chráněni, pokud takový dodatek akceptovali s podpisem nejdéle do 19. ledna 2005.

IV. Bonifikace dle odst. 5.5 přílohy k vyhlášce
• V bodě 5.5 vyhlášky se praví, že pokud se podaří lékaři dostat v nákladech na léky, zdrav.

prostředky a komplement pod svůj vlastní loňský průměr, měl by dle tohoto odstavce dostat
bonifikaci ve výši 30 % uspořené částky. 

• Je uveden termín pro vyplacení bonifikace do 60 kalendářních dní po skončení příslušného
čtvrtletí, tedy bonifikaci za l. kvartál by měli vyplatit už l. června, což je zřejmě termín nereálný.

• Mohl by se mezi námi vyskytnout spekulant, který na pololetí výrazně sníží náklady a  bude usilo-
vat o bonifikaci. Možná by to někde na půl roku šlo. Ale varujeme před účelových chováním,
které by tomuto lékaři v budoucnosti způsobilo nemalé ekonomické i odborné potíže. 
Doufáme, že nastane doba, kdy se nebudou úkorně kontrolovat jen praxe drahé, překračující limi-
ty, ale začnou se kontrolovat i ty extrémně levné.

Závěrem doporučujeme, aby každý postupoval pokud možno podobně jako loni, snažil se vejít do
navýšení 15 % nad loňskou skutečnost a nepoškozoval pacienty pod vidinou bonifikace.
Jakmile dostaneme od pojišťoven odpověď na naši žádost o konkrétní informace, uveřejníme je
neprodleně na našich www stránkách.
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Návod k použití vyhlášky Ministerstva zdravotnictví
o úhradách zdravotní péče v 1. pololetí 2005:

PRO AMBULANTNÍ SPECIALISTY:

Vyhláška o úhradách stanoví, že zdravotní péče poskytnutá ambulantními specialisty se hradí podle
vyhlášky Seznam výkonů s bodovými hodnotami (vyhláška č. 134/1998 Sb. ve znění pozdějších
novelizací) s hodnotou bodu 1,04 Kč/bod. 
Takže poskytnutou péči vykazujete zdravotním pojišťovnám výkonovým systémem podle Seznamu
výkonů s bodovými hodnotami. Vykázaný počet bodů si vynásobte hodnotou bodu (1,04 Kč/bod).
Tímto kurzem dostanete od pojišťoven zaplacenou veškerou poskytnutou péči až do limitu regulace
objemu poskytnuté zdravotní péče.

Rozsah úhrady poskytnuté a vykázané péče je omezen:
- u každého nositele výkonů (lékaře, či nelékařského zdravotnického pracovníka) limitem 12 hodin
na kalendářní den. V tomto případě se počítají minuty přiřazené ke každému výkonu v Seznamu
výkonů s bodovými hodnotami.

- maximální úhradou jejíž metodika stanovení je upravena v příloze č. 1 vyhlášky

Postup výpočtu maximální úhrady:
Vytáhněte si z archivu loňské výkazy zdravotním pojišťovnám.
Z výkazů si u každé zdravotní pojišťovny vytáhněte následující data zvlášť za 1. a zvlášť za 
2. čtvrtletí:
1) počet pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny ošetřených v 1. a 2. čtvrtletí 2004
2) celkový počet bodů vyúčtovaných za zdravotní péči poskytnutou těmto pojištěncům
Z těchto dat proveďte výpočet Vašeho průměru hodnoty péče v přepočtu na pojištěnce v referenč-
ním období.

Postup výpočtu:
Celkový počet bodů vyúčtovaných příslušné zdravotní pojišťovně za 1. čtvrtletí 2004 vydělte
počtem pojištěnců této zdravotní pojišťovny ošetřených v 1. čtvrtletí 2004.
Stejně postupujete i u 2. čtvrtletí.
Následně si otevřete internetovou stránku příslušné zdravotní pojišťovny a vyhledejte si na ní hodno-
tu celostátního průměru maximální úhrady na jednoho unikátního ošetřeného pojištěnce  Vaší odbor-
nosti za referenční období. Vyhláška ukládá zdravotním pojišťovnám zveřejnit tuto hodnotu na inter-
netu do 273 dnů od skončení referenčního čtvrtletí (pro 1. čtvrtletí 2005 je referenčním obdobím 1.
čtvrtletí 2004, pro 2. čtvrtletí 2005 je referenčním obdobím 2. čtvrtletí 2004). Což je 9 měsíců (tři
čtvrtě roku) od skončení 1. čtvrtletí 2004. Takže začátkem každého čtvrtletí byste měli nalézt na inter-
netu zdravotní pojišťovny údaje loňských o průměrech na pojištěnce v každé odbornosti.
Hodnotu Vašeho průměru v přepočtu na pojištěnce porovnejte s hodnotou celostátního průměru na
pojištěnce ve Vaší odbornosti u příslušné zdravotní pojišťovny (z internetu zdravotní pojišťovny).
Pokud byl Váš průměr na pojištěnce v 1. čtvrtletní 2004 nižší než celostátní průměr v dané odbor-
nosti, pak se Vaše maximální úhrada stanoví takto:

(loňský celostátní průměr na pojištěnce) x 1,03
To znamená, že na každého ošetřeného pacienta příslušné zdravotní pojišťovny můžete podle
Seznamu výkonů vykázat výkony v bodové hodnotě, která odpovídá 103 % loňského celostátního
průměru ve Vaší odbornosti.
Jestliže byl Váš průměr v přepočtu na pojištěnce v 1. čtvrtletí 2004 vyšší než celostátní průměr 
v dané odbornosti, pak se Vaše maximální úhrada stanoví takto:

(Váš loňský průměr na pojištěnce) x 1,03
To znamená, že na každého ošetřeného pacienta příslušné zdravotní pojišťovny můžete podle
Seznamu výkonů vykázat výkony v bodové hodnotě, která odpovídá 103 % loňského Vašeho
průměru na pojištěnce. Tedy že na každého pojištěnce můžete vykázat o 3 % více bodů, než loni.
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Pojišťovny s malým počtem Vámi ošetřených pojištěnců:
Jestliže jste u některé zdravotní pojišťovny v referenčním období (referenčním obdobím je vždy stej-
né čtvrtletí předchozího roku - tj.  k 1. čtvrtletí 2005 je referenčním obdobím 1. čtvrtletí 2004)
ošetřili méně než 150 pojištěnců, pak se v případě této zdravotní pojišťovny nemusíte výpočtem
maximální úhrady zdržovat. V takovém případě se podle vyhlášky omezení maximální úhradou
nepoužívá.
V případě takové zdravotní pojišťovny vykazujte u všech jejích pacientů všechny výkony dle sezna-
mu výkonů, a dostanete je proplaceny hodnotou bodu 1,04. 
Objem péče poskytnuté pojištěncům takové pojišťovny je omezen pouze regulací ze zákona. Což
znamená, že součet časů vykázaných výkonů v hodinách (u každého výkonu je čas výkonu uveden
v Seznamu výkonů) musí být nižší, než počet kalendářních dní za čtvrtletí vynásobený 12 hodina-
mi. (což není problém, protože na tuto hranici byste se mohl dostat jenom pokud by jste stále celé
dny ošetřoval pojištěnce takové zdravotní pojišťovny).

Nová zdravotnická zařízení:
Jestliže Vaše zdravotnické zařízení před rokem (v referenčním období) ještě neexistovalo, pak se
výpočtem maximální úhrady rovněž nemusíte zdržovat. Toto regulační omezení objemu poskytnuté
péče se na Vás nevztahuje.
Provedenou péči vykazujete dle Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. A veškerá Vámi poskyt-
nutá péče vám bude uhrazena kurzem 1,04 Kč/bod.
Jediným limitem, který Vás omezuje,  je součet časů všech Vámi provedených výkonů (dle Seznamu
výkonů), který musí být nižší nebo roven hodnotě 12 hodin/kalendářní den.

Ambulance, u nichž došlo ke změně kapacit či spektra nasmlouvaných výkonů:
Jestliže mezi Vaším zdravotnickým zařízením a zdravotními pojišťovnami došlo ke změně smlouvy
v oblasti zvýšení poměrného kapacitního čísla (PKČ), či k jiným změnám (např. nasmlouvání nové
kapacity přístroje apod.), tak se Váš limit maximální úhrady upraví úměrně ke zvýšení PKČ.
Případě  s ohledem na novou úpravu smluvního vztahu.

Shrnutí:
Každého pacienta, který přijde do Vaší ambulance ošetřete. Výkony provedené na každém pacien-
tovi vykažte příslušné zdravotní pojišťovně dle Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. 
U pojišťoven, kde jste v referenčním období ošetřili více než 150 pojištěnců Vám na každého
ošetřeného pacienta bude kurzem 1,04 Kč/bod proplacena veškerá vykázaná péče až do limitu
maximální úhrady. U pojišťoven, kde jste ošetřili v referenčním období méně než 150 pojištěnců,
Vám bude kurzem 1,04 Kč/bod proplacena veškerá péče až do limitu 12 hodin na kalendářní den.
Jestliže Vašim pacientům poskytnete více zdravotní péče, než stanoví limit hodnoty maximální
úhrady, tak veškerou poskytnutou péči vykažte pojišťovnám dle Seznamu výkonů. Letos Vám sice
bude proplacena jen péče do limitu maximální úhrady. Tím že letos vykážete více péče si však
zvýšíte limit do příštího roku. Takže Vám v příštím roce bude proplaceno více péče.

ZUM a ZULP:
Jestliže provádíte výkony u nichž je nutné pacientovi přímo v ambulanci aplikovat ZUM či ZULP
(zvlášť účtovaný materiál, lék, či zdravotní pomůcku) pak postupujte přesně dle Seznamu výkonů.
Ve vyhlášce Seznam výkonů s bodovými hodnotami je u každého výkonu, kde je pacientovi
aplikován ZUM či ZULP, uvedeno jaký lék, materiál či pomůcku a v jakém množství máte použít.
V takovém případě po aplikaci řádně vyplňte příslušný (ZUM, ZULP) formulář a odešlete jej do
pojišťovny.
Na použité ZUMy a ZULPy se nevztahuje žádné jiné (např. množstevní, nebo rozpočtové)
omezení s výjimkou toho, že vykázaný ZUM a ZULP musí být přiřazen k výkonu tak jak je uve-
deno v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami.
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Preskripce:
Při předepisování léků, zdravotnických prostředků a vyšetření u dalších specialistů, či komplemen-
tárních vyšetření, letos zkuste postupovat racionálně. Letos se Vám účelná farmakoterapie a účel-
né předepisování zdravotnických prostředků a dalších vyšetření může vyplatit, protože při
úsporách můžete dostat prémii.
Jestliže hodnota Vámi předepsaných léků, zdravotnických prostředků a vyšetření bude z pohledu
hodnoty úhrad za Vámi předepsané léky, zdravotnické prostředky a vyšetření nižší než hodnota
léků, zdravotnických prostředků a vyšetření předepsaných Vámi v referenčním období, tak Vám
zdravotní pojišťovna vyplatí jako prémii 30% z úspory.
Podstatná je v tomto případě hodnota úhrad ze zdravotního pojištění, která je u léčiv stanovena
vyhláškou o výši úhrad léčivých prostředků ze zdravotního pojištění. Lze ji získat v elektronické
podobě a instalovat na Vašem počítači. Při propojení s Vašim softwarem na vykazování poskytnuté
péče si můžete snadno hlídat limity regulace preskripce (a zjišťovat bonifikace).
U Vámi předepsaných vyšetření se počítají hodnoty úhrad jednotlivých výkonů dle Seznamu
výkonů s bodovými hodnotami (výkony násobené hodnotou bodu 1,04 Kč/bod).

Regulace preskripce:
Regulace jsou vztaženy k Vašemu průměru v referenčním období a k celostátnímu průměru na
odbornost.
Na internetové stránce zdravotní pojišťovny si najděte hodnoty průměrné preskripce ve Vaší odbor-
nosti v referenčním období. Podle vyhlášky jej pojišťovny musí zveřejnit na internetu začátkem
každého čtvrtletí. 
Z loňských výkazů zdravotním pojišťovnám si vytáhněte součty hodnot Vámi předepsaných léčiv 
(s výjimkou léků schvalovaných revizním lékařem, na něž se regulace nevztahují). Počítá se výše
hodnoty úhrady ze zdravotního pojištění všech Vámi předepsaných léčiv - s výjimkou léčiv schva-
lovaných revizním lékařem (dle vyhlášky o výši úhrad léčiv ze zdravotního pojištění).
Opět je nutné si vytáhnout údaje zvlášť za 1 čtvrtletí a 2 čtvrtletí 2004 u každé pojišťovny.

Při předepisování si dávejte pozor, aby hodnota Vámi předepsaných léčiv nepřekročila 120 % hod-
noty průměrné preskripce v referenčním období, nebo 115 % hodnoty Vámi předepsaných léčiv 
v referenčním období.
Pokud tyto limity překročíte, tak Vám zdravotní pojišťovny provedou srážku odpovídající 25 % 
z hodnoty překročení jednoho z těchto limitů.
Pokud se tak stane a pojišťovna vůči Vám uplatní regulační srážku, tak si hlídejte, aby vůči Vám
byla uplatněna nižší srážka. 
Pojišťovna musí uplatnit nižší variantu srážky. Je li Vaše překročení nižší ve srovnání s Vašimi
loňskými hodnotami, než ve srovnání s celostátním průměrem, tak pojišťovna musí srážku
vypočítávat z překročení Vašeho limitu. Je li Vaše překročení limitu nižší ve rovnání s celostátním
průměrem než ve srovnání s Vaším průměrem, tak pojišťovna musí použít pro výpočet srážky hod-
noty z překročení celostátních průměrů.
Jestliže překročíte limit jen v jednom parametrů (hodnota úhrad Vámi předepsaných léčiv)
překročí 120 % celostátního průměru na odbornost, ale ve srovnání s referenčním obdobím  bude
nižší než 115 % hodnoty úhrad Vámi předepsaných léčiv, tak vůči Vám regulační srážka nemůže být
uplatněna. Stejně tak jestliže hodnota úhrad Vámi předepsaných léčiv překročí 115 % hodnoty
úhrad Vámi předepsaných léčiv v referenčním období, ale nepřekročí 120 % průměru v odbornos-
ti v referenčním období, tak vůči Vám regulační srážka nemůže být uplatněna.
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MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV
Radiologické oddělení

Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
tel.:543 136 010    fax.: 543 136 043   e-mail: rdg@mou.cz

Informace o mamografickém screeningu pro indikující lékaře

Zdravotní pojišťovny hrozí, že budou v roce 2005 daleko přísněji kontrolovat dodržování
screeningového intervalu dvou let u žen odesílaných k preventivnímu (screeningovému) MG nebo
UZ vyšetření, hrazenému z veřejného zdravotního pojištění. Znamená to, že žena se musí objednat
nejdříve v den, kdy před 24 měsíci byla provedena předchozí preventivní (screeningová) mamo-
grafie. Pokud žena podstoupí druhou (třetí atd.) preventivní mamografii dříve (třeba jen o několik
dní) hrozí pojišťovny, že vyšetření nebude ze zdravotního pojištění proplaceno - proto může být
vyžadována přímá úhrada po indikujícím lékaři nebo přímo po ženě. Žena si ovšem vědomě může
zaplatit preventivní vyšetření (MG nebo UZ) za rok jako samoplátkyně (v tomto případě nepotře-
buje žádanku od svého lékaře). 

Výše uvedené samozřejmě platí pro PREVENTIVNÍ mamografické vyšetření (ultrazvukové vyš.
prsů) asymptomatických žen (tedy žen bez známek tumoru prsu).
Pokud má žena hmatnou lézi, susp. z TU, odesílá ji indikující lékař na tzv. diagnostickou MG, kde
není žádné časové nebo jiné omezení (u mladých žen pod 40 většinou nejprve na UZ prsů a axill)
a výkon je vždy hrazen ze zdravotního pojištění.

Prosím rozlišujte preventivní (screeningovou) MG a diagnostickou MG. Na žádankách se proto
nemůže objevovat kombinace např.: dg. Z123 + hmatná léze v prsu v textu žádanky. Nebo kombi-
nace : dg. N63 + požadavek na screeningovou mamografii. 

Děkujeme 

Leden 2005
dr. Bartoňková, Brno

(členka Komise MZ ČR pro screening nádorů prsu)

Komentář:
Doporučujeme informovat pacientky o možnosti mamografie za úhradu od 40 let, tuto doporučovat
každoročně (i v mezidobích dvouletého intervalu hrazeného z veřejného zdravotního pojištění).
Obcházení screeningu ve snaze šetřit rozpočet pacientky vymýšlením si diagnóz u asymptomatické ženy
považujeme za krajně nevhodné, nejen z důvodu nárůstu indukované péče. Rovněž nedoporučujeme
odesílat asymptomatické ženy k mamografickým vyšetřením na neakreditovaná pracoviště. Pokud máte
osobní negativní zkušenost s některým z akreditovaných pracovišť, které takřka pravidelně doporučuje
mamografickou či UTZ kontrolu v mezidobích screeningu a vyžaduje žádanku s nescreeningovou diag-
nózou, prosíme o sdělení tohoto stavu na sekretariát SSG ČR (k rukám V. Dvořáka).
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