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EDITORIAL

Milé kolegyně, milí kolegové!

Před 15 lety jsme se všichni účastnili revoluce proti komunistické zvůli. 
Nyní, po tolika letech, mám velmi intenzivní pocit, že stojíme před podobným zlomovým bodem v historii
naší země. Na ministerstvu zdravotnictví se počíná pomalu, ale jistě koncentrovat moc do rukou jediného
člověka. Navíc do rukou člověka velmi chytrého a pracovitého, který však veškerý svůj um směřuje, dle
mého názoru, nesprávným směrem. Získal již moc nad Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, kontrola 
v Hutnické právě probíhá (a můžeme asi docela přesně odhadnout, jak dopadne), v Senátu je zákon
připravující zvýšení vlivu MZ v zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách, důsledky úhradové vyhlášky
jistě tušíme. Dokonce ani Lékářská komora nezůstala tak docela bez vlivu ministra zdravotnictví.
Musíme si však uvědomit, že tak razantní kroky nemohly být provedeny bez podpory celé vlády (nebo
alespoň nejsilnější vládní strany) v čele s panem premiérem Paroubkem, spolupracujícím s Komunistic-
kou stranou, proti které jsme roku 89 bojovali. Pan ministr jen velmi dokonale plní politické zadání.
Velmi na mě zapůsobil doškolovací seminář  SSG v Olomouci, kde jsem mohl v neděli v pravé poledne
vidět plný sál naprosto soustředěných a pozorných kolegyň a kolegů lékařů. Až hmatatelně jsem ve
vzduchu cítil onu tíhu výše uvedených informací, které na nás dopadly jako kámen. Ne že bychom do té
doby nevěděli o ničem, ale domnívám se, že nás zdrtila komplexnost a promyšlenost oněch kroků, cíleně
vedoucí ke koncentraci absolutní moci nad zdravotnictvím do rukou jednoho muže a jedné strany (či
dvou?). V tu chvíli jsem cítil sílu, která v nás dřímá a která může kdykoliv vyvřít na povrch, až velká
trpělivost lékařského stavu skončí, a byl jsem hrdý na to, že k této komunitě patřím. Pan doktor Rath
totiž dokázal věc, kterou zcela jistě neplánoval. Dokázal znovu sjednotit lékařský stav a probudit nás ze
snění o lepších zítřcích. Nyní jde totiž o naši bezprostřední existenci! Na Koalici jsem viděl nevídanou
věc: došlo k vytvoření krizového štábu napříč celým spektrem lékařských spolků a sdružení včetně
NEMOCNIC!  Toto se dosud nikdy nestalo. 
Uvědomme si svoji sílu, svůj vliv na věci veřejné, to, že se lékaři sjednotili, a použijme ji k boji za plno-
hodnotný, žijící a zdravý lékařský stav! Budeme k tomu mít příležitost již velmi brzy. Naposledy však na
dlouhou dobu v červnu při volbách!

Tomáš Malík
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XXVII. doškolovací seminář SSG ČR, 
ve spolupráci s firmou Novo Nordisk a firmou GE Medical Systems

První letošní doškolovací seminář proběhl netradičně v Olomouci s tradičním partnerem firmou
Novo Nordisk, ke které se připojila společnost GE Medical Systems. 
Zahájili jsme sérii „Osteoporotických pátků“ ve snaze upozornit gynekology na potenciální směr
rozvoje našich praxí. Předpokládali jsme, že zájem o seminář bude velký právě proto, že 
v Olomouci jsme od „nultého kongresu“, kdy jsme SSG v dubnu 1998 založili, žádná doškolovací
akce nebyla. Skutečnost však předčila naše očekávání. Na páteční seminář dorazilo bezmála 
200 kolegyň a kolegů, limitováni kapacitou sálu jsme počet registrovaných účastníků na sobotu
museli zarazit na počtu 250. Vysoký zájem ze strany gynekologů si vysvětluji třemi faktory: 

1. již zmíněnou lokalitou, dobře sjízdnou po dálnici
2. dobrou volbou excelentních přednášek a přednášejících 
3. pocit ohrožení a hlad po nových informacích na zdravotně-politické scéně

Maraton doškolovacích a společenských akcí zahájil Osteoporotický pátek, kdy jsme z pozice
gynekologů obhajovali podíl na diagnóze a terapii osteoporózy proti primáři plzeňského
Osteoporotického centra Vyskočilovi, který provedl přehled diagnostických postupů a výhod jed-
notlivých druhů léčby osteoporózy. Spolu s moderujícím kolegou Dvořákem jsme se jej pokusili
uvést do reality a vrátit na zem a vymezit svůj podíl na diagnostice a léčbě prostých postmenopau-
zálních osteoporóz u našich pacientek. Již v pátek proběhl komornější společenský večer, který uví-
tali všichni ti, kdo na doškolovací seminář přijeli o den dříve.
S velkým zájmem se setkaly prakticky všechny sobotní přednášky kolegů Unzeitiga, Chmela, Šma-
helové, Dvořáka, Pluty a zahraničního lektora prof. Merze. Sobotní společenský večer oživily dvě
živé kapely - funky-jazzová Cafe la Maňana a bigbeatový Doctor P.P., jejichž CD registrovaní účast-
níci dostali jako dárek. Součástí bylo bohaté občerstvení formou rautu a tradičně kvalitní vína 
z vinařství Valihrach.
Při nedělní debatě o aktuálních otázkách při financování našich praxí jsme  informovali naše členy
o stavu dohodovacích řízení, úhradové vyhlášce a současné zdravotně-politické situace po volbách
prezidenta ČLK a před volbami parlamentními. S velkým zájmem se setkalo vystoupení 
ex-ředitelky Musílkové a stínového ministra Julínka. Diskuze s nimi byla bohatá, alespoň mě
přesvědčila, že jinou alternativu než „modrou šanci“ nemám, pokud nechci být znárodněn a stát se
zaměstnancem Krajského úřadu.
Podrobnosti o  financování najdete podrobněji  na jiných místech Zpravodaje, počínaje editorialem
a zápisy z jednání konče.
Těším se na setkání s Vámi všemi na příštím doškolovacím semináři v Průhonicích, na květnovém
celostátním sjezdu v Brně a na kongresu ICGI v Praze na počátku září.

Aleš Skřivánek
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Přehled nejdůležitějších jednání od vydání posledního Zpravodaje
28. 12. 2005 Praha MZ ČR -  Jednání  zástupců poskytovatelů s ministrem zdravotnictví D. Rathem 
Za SSG ČR přítomna A. Stará

Hned v úvodu schůzky ministr konstatoval, že pravidla úhrady za zdravotní péči pro 1. pololetí
roku 2006 jsou již pevně zakotvena ve Vyhlášce MZ ČR , která vyjde 30. 12. 2005 ve Sbírce zákonů.
Schůzka tedy neměla za úkol upravovat vyhlášku, ale upřesnit jednotná pravidla jejího výkladu. Pro
náš segment jasně zaznělo, že úhrada je na 1 rodné číslo navýšená o 3 %, regulace na léky je vztaže-
na opět na 1 rodné číslo za porovnávané období v daném konkrétním zařízení, ale  bude činit jen 
98 %. Vše nad bude uplatněno v 100 % regulaci danému zařízení (převedeno do češtiny, budeme
pak tyto léky sami hradit v plné výši pacientům!). Úhrada komplementu - tedy vyžádané péče, je
opět vztažena na 1 rodné číslo, konkrétního zdravotnického zařízení vztaženo k porovnávacímu
období. Nesmí však překročit 100 %, jinak opět následuje uplatnění regulace ve výši 100% (opět to
znamená to samé, co u léků).
Na dotaz naší zástupkyně, je-li možno se nějak dovědět od pojišťoven průměrné náklady na kom-
plement třeba po 3 měsících, bylo sděleno, že toto není možné. Problém je však dále i v tom, že
nový sazebník přináší navýšení ceny práce i v komplementu a toto nebude pro nás zohledněno.
Znamená to pak v praxi obtížně předvídatelné důsledky, které zatím nikdo nekalkuloval. Velká
diskuse pak byla nad Mamografickým screeningem. Dr. Stará konstatovala, že pokud bude
započítáván do indukované péče, pak zřejmě tento screening v ČR bude ohrožen, či skončí. Ministr
chce, aby byl postaven mimo indukovanou péči. Totéž by se mělo v budoucnu týkat i screeningu 
karcinomu děložního hrdla. Celá záležitost musí být ještě doladěna, neb ministerští pracovníci
vyňali MG screening, ale nemocnicím, nikoliv nám. Což Dr. Stará musela ve vyhlášce názorně
demonstrovat. Jednání nebylo vedeno v přátelském duchu, došlo k ostré roztržce mezi ministrem,
který nezvládl svoje emoce a zástupci praktických lékařů (ti naopak byli věcní a bez emocí). 
V závěru ministr konstatoval, že lékaři mohou klidně chodit demonstrovat před ministerstvo 
i 3x týdně v počtu 20.000 až 30.000, že jemu osobně to nevadí. Klidně může stáhnout nový sazeb-
ník a snížit v něm práci lékaře na 1, pak prý můžeme psát léky pacientům bez obav.

UPOZORNĚNÍ: nepodepisujte žádné smluvní dodatky pojišťovnám, pokud nedostanete od výboru
SSG informaci, že je možno dodatky podepsat .

28. 12. 2005 Praha MZ ČR - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomna A. Stará

Jednání se konalo po schůzce na ministerstvu. Praktici a zubaři nesouhlasili s kontrolováním
dodatků od pojišťoven na MZ ČR za účasti představitelů profesních sdružení. Zástupci SASU 
a SSG ČR sice souhlasili s ostatními, že MZ není nic do dodatku mezi smluvními zařízeními 
a pojišťovnami, ale vzhledem k tomu, že pojišťovny mají tendenci si opět vyložit vyhlášku po svém
(příklad: regulace na léky a vyžádanou péči i tam, kde nepřevýší počet pojištěnců 100 na 1 roku),
chtějí se těchto jednání na MZ ČR zúčastnit. Bude třeba informovat pacienty o lékové situaci.
Diskutovala se i příprava jednání k rámcovým smlouvám a Koalice konstatovala, že by bylo nejlépe
stávající smlouvy o 1 rok prodloužit. Tím by se získal čas na jednání. Lze rovněž doufat, že po vol-
bách by mohla být politická situace příznivější pro soukromou sféru ve zdravotnictví.

3. 1. 2006 Praha - Sál VZP  Na Perštýně - jednání o rámcových smlouvách
Za SSG ČR přítomna A. Stará

Za účasti všech poskytovatelů a pojišťoven započalo  jednání  k novým rámcovým smlouvám.
Jednání bylo velmi zmatečné - LOK v zastoupení Dr. Kubka, JUDr. Macha a Mgr. Burianka se
snažil za každou cenu jednání zpochybnit. Důvodem jejich jednání je, že pokud se do 6 měsíců
poskytovatelé s pojišťovnami nedohodnou, může MZ ČR prostřednictvím svého ministra vydat
vyhláškou novou rámcovou smlouvu. Smlouva by sice obsahovala formulaci „ --- platnost této



smlouvy je na dobu neurčitou ...“ , což bychom zajisté všichni přivítali, ale není známo, za jakých
podmínek! Bylo by zcela možné, že podmínkou by byl zaměstnanecký vztah ke státu, direktivou
dán paušál na zařízení a tabulkové platy pro zaměstnance. Je tedy otázkou, zda-li chceme za
takovouto cenu smlouvu na dobu neurčitou. Samozřejmě, že smlouva by byla i pro souběh praxí.
Tak to určitě nechceme. Jednání bylo velmi bouřlivé, vcelku se dá říci, že nezvládnuté. Jednání bylo
přerušeno a bude pokračovat 17. 1. 2006.

3. 1. 2006 Praha ČSK - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomna A. Stará

Na koaličním jednání se opět probíral průběh jednání k rámcovým smlouvám. Byla diskutována
situace, kde je zjevně zdravotnictví v ČR vedeno ČSSD k „Národnímu zdravotnímu systému“ (cen-
trálně řízenému zdravotnictví státem). Jednání byl přítomen i prezident lékárnické komory
Chudoba. Koalice se dohodla na plakátové akci, směřované k občanům, ve které jim bude vysvět-
lovat požadavky lékařů. Tím se snad  pohne i s některými politiky (budeme-li hodně optimističtí 
a vezmeme-li za fakt, že akce bude probíhat před volbami). Na příští jednání bude pozvána i organi-
zace hájící zájmy chronických pacientů. Dále byla diskutována situace v ČLK a nadcházející sjezd. 

3. 1. 2006 Praha MZ ČR - jednání s ministrem zdravotnictví D. Rathem, náměstkem M. Pohankou,
ředitelem OZP MZ ČR J. Štrofem a ing. M. Nikoličovou (OZP MZ ČR)
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Náš představitel požadoval po přítomných, aby garantovali, že screeningová mammografie nebude
započítávána do vyžádané péče. Upozornil, že v opačném případě by hrozilo zhroucení jediného
úspěšně probíhajícího screeningu v ČR. Vyjmutí uvedeného vyšetření z vyžádané péče bylo
závazně přislíbeno. Zástupce SSG ČR rovněž opakoval nesouhlas s přispíváním zdravotních
pojišťoven na antikoncepci a doporučil využití těchto prostředků na financování organizovaného
screeningu karcinomu děložního hrdla. Reakce zúčastněných byla velmi vstřícná, je ovšem nutné
vyčkat výsledků …

3. 1. 2006 Praha Lékařský dům - jednání Správní rady Českého národního fóra proti osteoporóze
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Skřivánek

Tématem byla činnost Fóra v roce 2006, zúčastnění zástupci SSG ČR navrhli uspořádání 
kulatého stolu všech zainteresovaných odborností na celostátním sjezdu ČGPS a SSG ČR v Brně
26. – 28. 5. 2005. Návrh byl přijat.

10. 1. 2006 Praha MZ ČR - jednání s náměstkem ministra zdravotnictví M. Pohankou
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Našemu zástupci bylo sděleno, že současné vedení má eminentní zájem na co nejčasnějším startu
organizovaného screeningu karcinomu děložního hrdla a že hlavním garantem zmíněného progra-
mu má být Česká gynekologická a porodnická společnost. Předseda SSG ČR přednesl opakovaně
všechny požadavky, které považujeme za nutné, aby měl start screeningu smysl, včetně přísných
kritérií na laboratoře a stejných podmínek pro všechna hodnotící centra. Byla opakovaně přislíbe-
na podpora ze strany ministerstva. Doufejme, že nastává určitá šance na řešení situace, kdy je
screening 3 roky blokován lobbystickými zájmy části zástupců laboratoří ...
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16. 1. 2006 Praha ČSK - krizové jednání Koalice soukromých lékařů 
Za SSG ČR přítomna A. Stará

Původně se měla schůzka jednání týkat rámcových smluv, ale vzhledem k situaci ve zdravotnictví,
kterou způsobila úhradová vyhláška MZ ČR,  se dlouhé jednání točilo kolem ekonomiky praxí.
Pojišťovny opět mají ve svých dodatcích smluv na 1. pololetí roku 2006 formulace, které umožňují
jiný výklad, než bylo původně ve vyhlášce řečeno. Proto je nezbytně nutné jednat s MZ ČR, aby se
tyto snahy eliminovaly. SSG ČR i SAS tento postup vždy podporovali, nyní se zcela přidali i prak-
tičtí lékaři pro dospělé. Koalice konstatovala, že pojišťovny mají zájem o jednání jen v případě vlast-
ních zájmů, ale nerespektují požadavky poskytovatelů péče. Koalice se dohodla na jakémsi scénáři,
ve kterém budou širokou veřejnost informovat o dění ve zdravotnictví. Na toto téma bude příští jed-
nání Koalice. V současné situaci lékárníci vyhlásili stávku na 30. 1. 2006, praktičtí lékaři pro
dospělé jsou ve stávkové pohotovosti, ambulantní specialisté vyhlásili krizový stav, stejně jako pedi-
atři. Zubaři budou 27. 1.  jednat o připojení ke stávkové pohotovosti a taktéž  o této možnosti budou
29. 1.  jednat gynekologové v Olomouci na ekonomické části doškolovacího semináře. Pokud všech-
ny subjekty odsouhlasí stávkovou pohotovost, rozhodla se Koalice postupovat společně na předem
dohodnutých postupech. Celé jednání bylo monitorováno veřejnými medii.

17. 1. 2006 Praha - sál VZP Na Perštýně - jednání o jednacím řádu k rámcovým smlouvám
Za SSG ČR přítomna A. Stará

Jednání bylo opět velmi dlouhé a hlavně kontraproduktivní. Není ujasněn počet plných mocí, který-
mi disponují jednotlivá profesní sdružení. Přes tento problém není možno se přenést, neustále
dochází ke zpochybňování hlasování (výrazně se na tom podílí ČLK o.s., LOK, SPACH, Sdružení
ambulantních oftalmologů a Sdružení ambulantních internistů).  Proto je třeba zkontrolovat plné
moci a jejich pověření k jednání o rámcových smlouvách. Plné moci zastupují jednotlivá zařízení,
ale váha hlasů je dle počtu zaměstnanců v daném zařízení. Naše organizace má evidenci přesnou.
Na jednání byl předložen i požadavek SSG ČR, aby ambulantní gynekologie  byla zařazena jako
samostatný segment.

17. 1. 2006 Praha - sídlo ČLK - jednání o změně indikačního seznamu pro lázeňskou péči (Vyhláška
MZ č. 58/1997 Sb.)
Za SSG ČR přítomen J. Nový

Šlo o jednání připravované, cílem bylo snížení nákladů za lázeňskou péči. Předsedající 
dr. Klimovičová, za pojišťovny dr. Plšková, zástupci lázeňských lékařů, rehabilitačních a jed-
notlivých odborností. Pětihodinové jednání probralo indikace k lázeňské léčbě pro dospělé, jednání
k indikacím pro děti a dorost bude 2. 2. 2006. Obhajoba stávajících indikací a snaha o jejich co
nejrozsáhlejší úhradu ze strany lázeňských lékařů je pochopitelná, ale bylo jasné, že je jejich
postavení neudržitelné. Jinak se jednání vyznačovalo naprosto nevyváženým přístupem jednotli-
vých odborností, z nich některé (urologie, gynekologie) samy navrhly naprosto zásadní redukce
indikací, jiné trvaly na stávajících či dokonce požadovaly jejich rozšíření. Náš zástupce namítal, že
v době, kdy není jasno o úhradě mamografického screeningu, jehož část možná budou hradit
odesílající gynekologové, je pro nás nepřijatelné, aby byla plně hrazena komplexní lázeňská léčba
např. každé 2 roky pacientům s chronickou bronchitidou či obézním pacientům s artrózou velkých
kloubů (1x komplexní a 1x příspěvkovou), anebo aby odborná společnost trvala na lázeňské léčbě
pro pacienty s chronickou rýmou nebo algickým vertebrogenním syndromem či po operaci žalud-
ku. Z gynekologických indikací zůstal rozsah nezměněný, ale veškerá lázeňská léčba je nehrazená 
z veřejného zdravotního pojištění.
Domníváme se, že je nutné požádat dr. Klimovičovou, aby byla přehodnocena vyváženost indikací
v jednotlivých indikačníh skupinách a u odborností, které na rozsáhlých indikacích trvají, buď byla
vyžádána rozvaha o nutnosti léčby podložená důkazy dle evidence based medicine a srovnáním 
s podobným postupem v ostatních zemích EU, anebo byla určitým způsobem redukována jiná
oblast jejich nákladů v rámci spravedlivého pohledu na onemocnění všech systémů.
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17. 1. 2006 Praha MZ ČR - jednání Komise pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR V. Dvořák

Nové vedení MZ ČR obměnilo složení Komise - 3 ze 4 patologů, které ministryně Emmerová nomi-
novala do Komise navíc, byli odvoláni. Náš zástupce byl jmenován předsedou Komise. Jednání
bylo oproti těm předcházejícím věcnější, kratší a hlavně s nadějí na nalezení řešení. Náš zástupce
hned na začátku prohlásil, že jednání běží již téměř 4 roky bez viditelného výsledku, všechny argu-
menty byly již vyřčeny, konsesus je vzhledem k trvale rozdílným stanoviskům patologů a zbytku
Komise nemožný a je nejvyšší čas rozhodnout ve veřejném zájmu, jímž screeningový program kar-
cinomu děložního hrdla bezpochyby je. Formuloval základní teze, které je nutno splnit:
- poměrně přísná kritéria pro laboratoře, které chtějí na screeningu participovat
- jednotná úhrada za vyhodnocení cervikovaginální cytologie, nejlépe formou částky v korunách na
rodné číslo a rok

- korespondeční zvaní pacientek zdravotními pojišťovnami.
I když situace vypadá po dlouhé době nadějně, je nutno vyčkat na kroky MZ ČR a zdravotních
pojišťoven.

20. 1. 2006 Praha Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR - jednání Výboru pro sociální politiku 
a zdravotnictví
Za SSG ČR přítomen A.Skřivánek

Jednání výboru bylo tristní ukázkou toho, jak ministr zdravotnictví Rath prostřednictvím loajálního
předsedy výboru poslance Krákory (ČSSD) obchází klasický legislativní proces připomínkových
řízení a pod záminkou komplexního pozměňovacího návrhu „zákona o hluku“ implementuje
zestátňovací paragrafy do 5-6 zákonů počínaje toho o VZP, zaměstnaneckých zdrav.pojišťovnách,
přes neziskové nemocnice, neziskové ambulance až po civilní letectví. Při pohledu zvenčí to vypadá
neuvěřitelně a neudržitelně, realita je ale jiná. Poslanci - členové výboru - se dělí na ty, kteří Rathovi
tleskají (ČSSD, KSČM), ty,  kteří mlčí a zdržují se hlasování (US), ty, kteří tam ani nechodí (Kott)
a ty, kteří veřejně toto jednání odsuzují -„právní bordel“ (citát posl. Tluchoře za ODS), „bolševizace
parlamentu a metody 50. let“ (Janeček, KDU-ČSL). Výsledkem je nulový konsensus, výhrůžky,
urážky a to přesto, že média nebyla přítomna.

24. 1. 2006 Praha MZ ČR - Jednání s náměstkem ministra zdravotnictví V. Drymlem
Za SSG ČR  přítomni V. Dvořák, T. Malík

Naši zástupci vysvětlili dalšímu představiteli současného MZ ČR stanovisko odborné společnosti
a profesního sdružení k problematice screeningu karcinomu děložního hrdla včetně názoru, že po-
stoj a vystupování zástupců patologů v Komisi jsou hlavní překážkou startu organizovaného
screeningu uvedené malignity v ČR.

24. 1. 2006 Praha ČSK - jednání Koalice soukromých lékařů se zástupci České lékárnické komory 
a Asociace nemocnic ČR
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, T. Malík

Všichni zúčastnění vyjádřili názor, že současná situace ve zdravotnictví a navrhované legislativní
změny představují ohrožení zdravotnictví jako celku. Bylo navrhnuto vytvořit krizový štáb a koordi-
novat případné protestní akce. Tiskové prohlášení uveřejňujeme.
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30. 1. 2006 Praha Centromed - jednání o obsahu rámcové smlouvy v segmentu ambulantních specialistů
Za SSG ČR přítomna A. Stará

Naše zástupkyně se pozastavila nad skutečností, že některé silné subjekty (např. ČLK o.s., SAS)
již nechtěly kontrolovat mandát plných mocí (nemají je patrně pro jednání o rámcových smlou-
vách). Jednání bylo poměrně věcné, bylo dosaženo konsensu o lezích, které podpořili všichni
zúčastnění. Vznikl návrh změn obsahu Rámcové smlouvy. O definitivním textu se bude jednat se
zástupci pojišťoven.

31. 1. 2006  Praha - MZ ČR - jednání se zástupci Společnosti českých patologů o připravovaném
screeningu korcinomu děložního hrdla v ČR
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, T. Malík

Jednání se uskutečnilo u ředitele Odboru zdravotní péče MZ ČR J. Štrofa. Mimo zmiňovaných byli
přítomni za patology předseda společnosti patologů a primář zařízení, které se zabývá mj. hodno-
cením cervikovaginální cytologie. Účastnil se rovněž předseda společnosti pro kolposkopii 
a cervikální patologii J. Ondruš. Jednání bylo místy velmi vzrušené, zejména předseda společnosti
patologů občas nezvládal své emoce a naši zástupci jej museli upozorňovat na pravidla slušného
chování. Na žádost patologů o zmírnění kritérií pro screeningové laboratoře zástupci gynekologů
odpověděli, že již současná požadovaná kritéria jsou výsledkem značného ústupku ze strany
gynekologů a proto z nich již nelze slevit.
31. 1. 2006 Praha - MZ ČR - jednání Komise MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Jednání bylo stručné a věcné, všichni přítomní kromě zástupkyně patologů se shodli na kritériích
pro laboratoře i dalších parametrech screeningu. Konstatovali, že úplný konsensus není možný, 
prioritou musí být včasný start organizovaného screeningu, který doporučují od 1. 7. 2006. Vyzvali
ministra zdravotnictví, aby rozhodl ve veřejném zájmu.

31. 1. 2006 Praha ČSK - jednání krizového štábu (Koalice soukromých lékařů, Česká lékárnická
komora, Asociace českých a moravských nemocnic)
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, T. Malík

Všichni zúčastnění konstatovali ohrožení současného systému zdravotnictví legislativními iniciati-
vami MZ ČR a vlády. Tyto směřují k  modelu národní zdravotní služby se všemi negativními důsled-
ky pro poskytovatele i pacienty. Do koalice proti krokům MZ ČR se zapojily všechny organizace
poskytovatelů s výjimkou  fakultních nemocnic. Byl schválen symbolický protest zdravotníků 
24. 2. 2006 na Staroměstském náměstí, tisková konference 2. 2. 2006 a další koordinace kroků jed-
notlivých organizací. Naši zástupci upozornili na fakt, že by akce neměly být směřovány pouze
proti ministru zdravotnictví, který pouze plní zadání vlády, ale spíše proti nejsilnější vládní straně
a premiérovi. Ostatní zúčastnění chtěli protest  směřovat proti osobě ministra. 

2. 2. 2006 Praha ČLK - jednání o změně indikačního seznamu pro lázeňskou péči (Vyhláška MZ 
č. 58/1997 Sb).
Za SSG ČR přítomen J. Nový

Dne 2. 2. 2006 od 15 hod. v budově ČLK proběhlo druhé přípravné jednání s cílem snížení ná-
kladů za lázeňskou péči, tentokrát v pediatrických indikacích. Předsedající dr. Klimovičová, za
pojišťovny dr. Plšková, zástupci lázeňských lékařů, rehabilitačních, jednotlivých odborností, velmi
početné zastoupení, za dětskou gynekologii prof. Hořejší, za výbor dr. Nový. Šestihodinové bouřlivé
jednání. Většina odborností jednala  racionálně, velmi maximalizovaly pouze odbornosti týkající se
urogenitálního traktu. Prof. Hořejší obhajoval jako lev stávající indikace včetně chronických adne-
xitid, hypoplázií, pánevních bolestí, pooperačních stavů. Náš zástupce konstatoval, že je entuzias-
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ta pro dětskou gynekologii a hodně pro ni udělal, ale pro tyto požadavky nemá podporu výboru, on
na to řekl, že je to proto, že se ve výboru dětskou gynekologií nikdo nezabývá. Dr. Klimovičová byla
velmi proti jeho návrhům, ze všeho nakonec akceptovala indikaci stavy po operaci vnitřních rodidel
a orgánů se vztahem k pánvi komplikovaných peritonitidou. Z chorob ledvin a močových cest 
vzešly požadavky maximalistické. Vše bude přehodnoceno na vědecké radě ČLK, která zasedá 
15. 2. a kde bude přítomen doc. Feyereisl.

2. 2. 2006 Praha, národní dům na Vinohradech - Tisková konference Krizového štábu
Za SSG ČR přítomen Jiří Dvořák

Zástupci Koalice soukromých lékařů, České lékárnické komory a Asociace českých a moravských
nemocnic předložili své požadavky - viz prohlášení krizového štábu. Média byla velmi silně 
zastoupena a konference prezentována v televizi, rozhlase i tisku. Byla rovněž zveřejněna petice
organizací, které jsou proti zestátňování zdravotnictví. Veřejnost byla rovněž pozvána na demon-
straci zdravotníků 24. 2. 2006 ve 14,00 hod. na Staroměstské náměstí. 

7. 2. 2006 Praha ČSK - jednání krizového štábu 
Za SSG ČR přítomna A. Stará

Hodnotila se tisková konference - značný ohlas, neustále se rozrůstá seznam organizací, které se
chtějí připojit k protestním akcím. V oběhu jsou plakáty a petiční archy.
Za prioritu byla označena demonstrace 24. 2. 2006 na Staroměstském náměstí - dostatečná účast
o zdárný průběh. Demonstrace nebude stávkou, péče o pacienty bude zajištěna. Krizový štáb se
bude scházet 1x týdně, vždy vydá tiskové prohlášení. Účastníci se rozhodli neúčastnit se jednání 
s náměstkem MZ ČR Drymlem na téma: „Stav podepisování dodatků ke smlouvám a situace 
v trvání smluvních vztahů“. Diskutovaly se rovněž tendenční a nepravdivá prohlášení ministra
zdravotnictví a prezidenta ČLK k současné situaci a plánované demonstraci na Staroměstském
náměstí. Krizový štáb na ně bude písemně reagovat.

9. 2. 2006 Praha ZP MV ČR - 211 - jednání o tvorbě a optimalizaci sítě zdravotnických zařízení 
v Praze a Středočeském kraji
Za SSG ČR přítomna A. Stará

Přítomni byli zástupci skupin poskytovatelů a pobočky zmíněné pojišťovny 211 včetně ředitele.
Pojišťovna prezentovala řadu dat, týkajících se sítě včetně směrných čísel, které dodalo MZ ČR,
Pro odbornost 603 je to 9 gynekologů na 100.000 obyvatel. Z tohoto počtu jsou 2 místa určena pro
ambulance v lůžkových zařízeních. Pojišťovna z těchto čísel vyvozuje, že 54 gynekologům z Prahy
a 15 gynekologům ze Středočeského kraje zašle dopis s konstatováním, že smlouva s nimi nebude
opětovně uzavřena. Oslovení mají mít možnost se odvolat, závěrečné slovo bude mít komise, ve
které má být i zástupce profesního sdružení či odborné společnosti. SSG ČR i ČGPS ČLS JEP
bude navrhované řešení pro naši odbornost důrazně rozporovat (zejména směrná čísla a ambulant-
ní úvazky v lůžkových zařízeních).
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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

DEMONSTRACE
Dne 24. 2. 2006 proběhne v odpoledních hodinách od 14 hod. v Praze na Staroměstském náměstí
shromáždění organizací, které protestují proti snahám MZ ČR dovést naše zdravotnictví zpátky do
stavu před rokem 1989. Doporučujeme všem, kteří se mohou uvedené akce zúčastnit, ať se ve 
14.00 hod. dostaví na zmíněné místo. Pro ty, kteří působí mimo Prahu, bude organizována dopra-
va autobusy z větších (většinou okresních) měst. Ti, kteří budou mít o dopravu zájem, nechť se co
nejdříve hlásí písemně nebo e-mailem na sekretariátu SSG ČR. Týden před shromážděním budou
informováni o nejbližším místě odjezdu. 

PLAKÁT
K tomuto číslu Zpravodaje je přiloženo prohlášení ve formě plakátu, které stručně seznamuje
pacientky s hrozbami, které ohrožují systém zdravotnictví v ČR. Ti, kteří souhlasí s obsahem,
mohou plakát vyvěsit do čekáren. plakát je možno i stáhnout ze stránek www.ssg.cz.

PETICE
Rovněž přikládáme ke Zpravodaji. Kdo chce a může, nechť shromažďuje podpisy pacientů 
i zdravotníků a odesílá na sekretariát SSG ČR. Text petiční listiny je rovněž k dispozici na 
www. stránkách Sdružení. O ukončení  petiční akce budou členové informování na www stránkách,
e-mailem i přes média.

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ SSG ČR
Proběhne v pátek 27. 5. 2006 v Brně v hotelu Voroněž cca. od 17.00 hod. Půjde o shromáždění, na
němž se bude volit výbor SSG ČR na další čtyřleté funkční období. Doporučujeme zejména těm,
kteří nejsou s dosavadní prací výboru spokojeni, aby začali hledat kandidáty. Stanovy SSG ČR
najdete na www.ssg.cr

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ SSG ČR NA ROK 2006

Typ seminář či konference Místo akce Datum akce
XXVIII. doškolovací seminář ve spolupráci Průhonice 1.–2. 4. 2006
s firmou Janssen-Cilag
Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR Brno 26.–28. 5. 2006
VIII Congress of the ICGI Praha 7.–9. 9. 2006
XXIX. doškolovací seminář ve spolupráci Milovy 7.–8. 10. 2006
s firmou Organon (Českomoravská

vysočina)

OPAKOVANÉ DOPORUČENÍ
Doporučujeme všem členům SSG ČR, aby sdělili na sekretariát Sdružení své e-mailové adresy 
a čísla mobilních telefonů. V akutních situacích to velice usnadní komunikaci.
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XXVIII. doškolovací seminář Sdružení soukromých gynekologů ČR 
ve spolupráci s firmou Janssen - Cilag 

Datum konání: 1. 4. – 2. 4. 2006 (příjezd možný již 31. 3. 2006)

31. 3. 2006 PÁTEK
Od 18.00 hodin proběhne v pořadí již druhý odborně společenský večer na téma osteoporóza
Panelová diskuze na téma „Management a farmakoekonomika diagnostiky a léčby osteoporózy 
v gynekologických ambulancích“ (MUDr. Dvořák, MUDr. Jeníček, MUDr. Skřivánek, MUDr. Šormová)
Po skončení odborného programu bude následovat společenský večer.

1. 4. 2006  SOBOTA
Program:
Doc. MUDr. Milan Košťál, CSc. „Pozice transdermální antikoncepce v algoritmu výběru hor-

monální antikoncepce“
MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc. „Právní aspekty a závaznost doporučených postupů v lékařské

praxi“
Mgr. Jakub Uher „Nejčastější právní otázky v soukromé gynekologické praxi“
MUDr. Zuzana Líbalová „Hormonální antikoncepce a dysplazie čípku“
MUDr. Vladimír Dvořák, MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C., Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
- panelová diskuse „Role HPV vakcinace v prevenci dysplazie děložního čípku“

2. 4. 2006 NEDĚLE
Situace ve financování gynekologických ordinací, výsledky posledních jednání SSG ČR.

Místo konání:  Kongresové centrum Floret, Praha - Průhonice 
Začátek přednášek: 9.00 hodin
Registrace: 31.3. 2006 od 15.00 - 20.00 hodin

1.4. 2006 od 7.30 hodin
Ubytování: Hotel Floret, Park Hotel (Hotely budou obsazovány v uvedeném pořadí, za ubytování je

stanovena jednotná částka pro všechny hotely)

REGISTRAČNÍ POPLATEK + CENY VIZ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

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

• Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 20. 3. 2006, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

Společenský večer: 1. 4. 2006, Kongresové centrum Floret, pro účastníky semináře součástí regis-
tračního poplatku, doprovod 800,-Kč

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

Informujte, prosím, o konání akce i další kolegy

Na setkání se těší za SSG ČR
MUDr. Vladimír Dvořák - předseda

MUDr. Aleš Skřivánek - pověřen organizací





XXVIII. doškolovací seminář Sdružení soukromých gynekologů ČR
ve spolupráci s firmou Janssen - Cilag

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 33 v rámci ochrany osobních dat)

Adresa ordinace vč. PSČ: .....................................................................................................
Tel.: ……............................ Fax: …............................... E-mail: ………………….....…….............
IČO: ................................. DIČ: ................................
REGISTRAČNÍ POPLATEK do 6. 2. 2006 do 13. 3. 2006 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

2. ODBORNĚ SPOLEČENSKÝ VEČER NA TÉMA OSTEOPORÓZA 
Mám zájem se zúčastnit, prosím zaškrtněte: ANO NE
UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ DPH! Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat.

Platba za registrační poplatek a společenský večer celkem byla odeslána bankovním
převodem dne ...........……. na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800
u ČS a.s. Olomouc.

Variabilní symbol*

* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 44 v rámci ochrany osobních dat)

UBYTOVÁNÍ Hotel Floret, Park Hotel
pátek 31. 3. 2006 sobota 1. 4. 2006 bez ubytování

1-lůžkový pokoj 1800,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc
2-lůžkový pokoj 1900,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 950,- Kč/noc)  
ubytován(a) spolu s .............................................................................................

Hotely budou obsazovány v uvedeném pořadí, za ubytování je stanovena jednotná částka pro všech-
ny hotely. 

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

• Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 20. 3. 2006, 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 26. 2. 2006, 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 České gynekologické 
a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR, která proběhne ve dnech 
26. – 28. května 2006 v Brně. Věříme, že vybraná aktuální témata zaujmou lékaře z lůžkových zařízení
i kolegy, kteří se věnují zejména ambulantní gynekologii.  
Stejně jako v minulých letech bychom Vaším prostřednictvím rádi pozvali Vaše porodní asistentky, jejichž
seminář proběhne v sobotu 27. 5. 2006. 

Na setkání s Vámi v Brně se těší 
Organizační výbor

Celostátní konference
České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 

a Sdružení soukromých gynekologů ČR 
Datum konání: 26. 5. – 28. 5. 2006 (možné ubytování již od 25. 5. 2006)

generální sponzor

Seminář porodních asistentek
Datum konání: 27. 5. 2006

Místo konání: Brno, Kongresové centrum BVV 

Tematické bloky Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR 26. – 28. 5. 2006:
• Současné možnosti v ambulantní gynekologii a jednodenní chirurgii
• Novinky v gynekologické operativě, varia
• Hormonální terapie v gynekologii a porodnictví (navazuje panel k osteoporóze)
• Moderní diagnostické metody v porodnictví
• Peripartální komplikace a možnosti jejich řešení

Téma Semináře porodních asistentek 27. 5. 2006
• Práce porodní asistentky v gynekologické ambulanci a na porodním sále  

V pátek  26. 5. 2006 cca od 17.00 hodin proběhne Valné shromáždění SSG ČR.
Toto shromáždění bude shromážděním volebním. 

Společenský večer: 27. 5. 2006, Hotel Voroněž I. Brno

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!

• Volná sdělení do jednotlivých bloků či postery lze přihlásit nejpozději do 31. 3. 2006.

• Volná sdělení zašlete zpracované v textovém editoru MS Word na e-mailovou adresu ssgcr@ti.cz
nebo poštou na dresu: SSG ČR, Orlí 18, 602 00 Brno.  

• 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 telefo-
nicky informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně. Nebude-li částka za uby-
tování uhrazena do 30.4.2006, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

• Řádně vyplněnou přihlášku zasílejte nejpozději do 30. dubna 2006 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 agentura zajišťující organizaci konference je plátcem DPH, je nutné z důvo-
du 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
číslicemi 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 ČGPS ČLS JEP a SSG ČR
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CELOSTÁTNÍ KONFERENCE  ČGPS ČLS JEP A SSG ČR 
SEMINÁŘ PORODNÍCH ASISTENTEK

26.5. – 28.5. 2006, BRNO

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 15. 3. 2006 do 30. 4. 2006 později, na místě
člen SSG ČR 1500,- Kč 2000,- Kč 2500,- Kč
nečlen SSG ČR 2000,- Kč 2500,- Kč 3000,- 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
jednodenní vstup 700,- Kč

SPOLEČENSKÝ VEČER 
účastník kongresu 800,- Kč ANO NE
doprovod 1000,- Kč ANO NE
vstup na místě 1500,- Kč ANO NE

CENA CELKEM         +  +  =  
registrační spol.večer      doprovod na            celkem

poplatek       účastník kong.    pol.večer

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

Variabilní symbol*

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

UBYTOVÁNÍ
25. 5. 2006 26. 5. 2006 27. 5. 2006 bez ubytování

Hotel Voroněž I.****
1-lůžkový pokoj 2800,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc
2-lůžkový pokoj 3400,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1700,- Kč/noc)    
ubytován(a) spolu s .............................................................................................

Hotel Voroněž II.***
1-lůžkový pokoj 2300,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc
2-lůžkový pokoj 2600,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 1300,- Kč/noc)   
ubytován(a) spolu s .............................................................................................
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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,
variabilní symbol 88….................…..(viz výše). 

UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ DPH!

• Vzhledem k tomu, že je agentura zajišťující organizaci konference plátcem DPH, je nutné z důvo-
du 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

• Těm, kteří budou vyplňovat přihlášku po 15.3.2006 doporučujeme, aby se telefonicky informovali
na t.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 30.4.2006, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

• Přihlášku zasílejte nejpozději do 30.4.2006 na adresu: Sekretariát SSG ČR, Orlí 18, 602 00  Brno

• Těm, kteří se odhlásí do 9. 4. 2006. bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek 20 %,
do 30. 4. 2006 o 50 %. Později již není možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit!

Datum Podpis, razítko







KORESPONDENCE
Tentokrát ponecháme většinu textů bez komentáře, jsme přesvědčeni o tom, že současnou napjatou 
a nejistou atmosféru vystihují i bez nich.

Prohlášení Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 
k chystané právní úpravě zákona č. 280/1992 Sb. 

o zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách

Poslanecká sněmovna ČR právě projednává novelu právního předpisu, zákona č. 48/1997 Sb. 
V rámci legislativního procesu jsou předloženy pozměňovací návrhy, zejména návrh poslance
ČSSD Jaroslava Krákory ze 7. prosince 2005, který likviduje samosprávný charakter zaměstna-
neckých zdravotních pojišťoven jako samosprávy zaměstnavatelů a pojištěnců.
Ve všech zemích Evropské unie, ke které se hlásíme svými kulturními tradicemi, historií, ale 
i hospodářskými vazbami, ve kterých existuje veřejné zdravotní pojištění jsou zdravotní pojišťovny
chápány a právními předpisy upraveny jako samosprávné fondy zaměstnavatelů a pojištěnců, kteří
hradí drtivou většinu prostředků určených k financování zdravotní péče a prostřednictvím volených
zástupců v orgánech zdravotních pojišťoven spravují tyto prostředky k prospěchu pojištěnců. Návrh
předložený poslancem Krákorou hrubě odporuje legislativním úpravám v zemích EU, likviduje roli
zaměstnavatelů a přímo volených pojištěnců na správě veřejného pojištění, a postátňuje veřejné
pojištění.

Nesouhlasíme, a to zásadně, s tím, aby zejména
- zákon násilně ukončoval volební období řádně zvolených zástupců zaměstnavatelů a pojištěnců 
v orgánech zdravotních pojišťoven,

- zákon rušil, či jakkoli omezoval paritní zastoupení zvolených zaměstnavatelů a pojištěnců 
v orgánech zdravotních pojišťoven,

- zákon ukončoval výkon funkcí statutárních orgánů zdravotních pojišťoven, ředitelů, které jsme
jako volení zástupci vybrali ke správě pojištěnci placených příspěvků

- zákon vstupoval do kompetencí volených zástupců pojištěnců a zaměstnavatelů při výběru ředitele
pojišťovny a svěřoval tuto kompetenci státu.

Zdůrazňujeme, že předmětný návrh obsahuje bezprecedentní úpravu veřejného pojištění v porevo-
lučním období existence českého státu, úpravu v přímém rozporu s obdobnými úpravami v zemích
EU, úpravu posilující roli státu na úkor samospráv. S tím nelze souhlasit. Upozorňujeme v této sou-
vislosti, že samosprávná úprava a existence veřejného zdravotního pojištění je významným
příspěvkem k sociální soudržnosti a spolupráci tripartitních partnerů.
Vyzýváme tedy premiéra Paroubka, aby se osobně zasadil o to, že pozměňovací návrh poslance
Krákory, jakož i obdobné návrhy, nebude přijat.
Vyzýváme a naléhavě žádáme poslance Krákoru, aby stáhl svůj pozměňovací návrh a dále spolupra-
coval úžeji se zástupci zaměstnavatelů při tvorbě návrhů na úpravy veřejného zdravotního pojištění.
Vyzýváme všechny poslance, aby bez ohledu na politickou příslušnost odmítli všechny návrhy, po-
tlačující samosprávný charakter zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven a veřejného zdravotního
pojištění vůbec, potlačující roli volených zástupců zaměstnavatelů a pojištěnců.
Zdůrazňujeme, že právě příspěvky zaměstnavatelů jsou hlavním a dominantním zdrojem prostřed-
ků k úhradě zdravotní péče poskytované občanům ČR a byli to právě zaměstnavatelé, kteří inicio-
vali vznik veřejného zdravotního pojištění, financovali vznik zdravotních pojišťoven a z těchto
důvodů dosud tolerovali to, že sociální a zdravotní pojištění je v ČR jedno z nejvyšších v Evropě.

Jan   W i e s n e r 
předseda
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Unie zaměstnavatelských svazů ČR
Rumunská 12, 120 00 Praha 2

telefon: 224 230 561        fax: 224 230 570    e-mail: uniezs@uniezs.cz   www.uniezs.cz

Praha, dne 20. 12. 2005

Vážený pane místopředsedo vlády, 
dovoluji si Vás upozornit na to, že jednání pana ministra Ratha výrazně narušuje principy sociál-
ního dialogu, principy tripartity v oblasti zdravotnictví. Ztěžování dohody o termínech jednání 
a zejména neposkytování podkladů pro projednávání závažných legislativních i dalších návrhů 
v orgánech tripartity, a to i v rozporu se závěry pléna RHSD, neumožňuje jejich věcné a odpověd-
né projednání a vede k nežádoucí politizaci vztahů. Obdobně působí nerespektování dohod -
naposled v případě návrhu novely zákona o zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách a neprojed-
návání přijímaných opatřeních s příslušnými partnery (například v případě rozhodnutí o snížení
marže lékárnám). Jsem přesvědčen o tom, že takové jednání není v zájmu vlády ani sociálních part-
nerů a proto věřím, že se jako výkonný místopředseda RHSD zasadíte o jeho změnu a obnovu 
pozitivních, věcných vztahů v této náročné, sociálně citlivé oblasti.
Děkuji za spolupráci. 

S pozdravem 

Ing. Pavel E r n s t, CSc. 
prezident Unie ZS

Vážený pan
Ing. Zdeněk Škromach
místopředseda vlády ČR 
a ministr práce a sociálních věcí
Praha 

Stanovisko Koalice soukromých lékařů
k přijetí rozhodnutí o snížení obchodní přirážky u léčiv 

a k připravovanému systému úhrady zdravotní péče v 1. pololetí 2006.

Koalice soukromých lékařů (dále jen Koalice) považuje za nepřijatelné, aby jakákoli významná
změna v regulaci zdravotní péče včetně regulace cen léků s možným negativním dopadem na řadu
subjektů byla přijata pouze na návrh ministra zdravotnictví  bez předchozího řádného projednání
s dotčenými subjekty nebo jejich zákonem vyjmenovanými zástupci. 
Koalice požaduje, aby jakékoli takovéto změně kromě jednání předcházela solidní analýza jejích
možných dopadů nejen na zdravotnická zařízení, ale i na občany - pacienty.
Jiný postup považuje Koalice za nesystémový, resp. nebezpečný pro zachování potřebného rozsahu
a kvality zdravotní péče pro občany ČR.
Koalice soukromých lékařů podporuje snahu České lékárnické komory zachovat tyto postupy při
jednáních  o cenách léků, žádá zachování standardního systému projednání i pro ostatní vyhlášky
Ministerstva zdravotnictví včetně té, která má řešit hodnotu bodu a výši úhrad pro 1. pol. 2006. 

Za Koalici soukromých lékařů
Její mluvčí MUDr. Zorjan Jojko
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Dopis mluvčího Koalice soukromých lékařů Unii zaměstnavatelských svazů -
Postoj k návrhu zákona o neziskových zdravotnických zařízeních

Vážení, 
na základě včerejšího Usnesení vedení Koalice soukromých lékařů (dále jen Koalice) jsem zmoc-
něn Vám tlumočit stanovisko, že i současná podoba návrhu zákona o neziskových zdravotnických
zařízeních je pro Koalici nepřijatelná. 
Současná podoba návrhu zákona je totiž v rozporu se zásadami, které mi považujeme za klíčové. 
Jsou to: 
1. Je nezbytné, aby existovalo více forem vlastnictví zdravotnických zařízení, než jen "nezisková". 
2. Jsou nezbytné rovné podmínky přístupu ke smlouvám se zdravotními pojišťovnami zcela

nezávisle na formě vlastnictví zdravotnického zařízení 
3. Tam, kde je stát zřizovatelem, je jistě plně v jeho kompetenci, jaký režim managementu zavede,

není však možné akceptovat zásahy státu - Ministerstva zdravotnictví - do způsobu vedení
zdravotnických zařízení, jejichž není zřizovatelem. 

Za Koalici její mlučí. 
MUDr. Zorjan Jojko

Dopis mluvčího Koalice soukromých lékařů ředitelům zdravotních pojišťoven

Vážená paní ředitelko, 
Vážený pane řediteli, 
na základě rozhodnutí vedení Koalice soukromých lékařů se na Vás s odkazem na již dřívější
dohody mezi vedením Koalice, VZP a některými ostatními zdravotními pojišťovnami obracím jako
mluvčí této Koalice s žádostí o zaslání návrhů cenových dodatků pro 1.pol. 2006 pro segmenty
praktických lékařů, stomatologů a ambulantních specialistů Koalici k projednání a vzájemnému
schválení předtím, než je budete distribuovat příslušným zdravotnickým zařízením. 
Jsme toho názoru, že tímto způsobem bude splněn požadavek ministra zdravotnictví ČR vznesený
na jednání dne 28. 12. 2005: předem, doufáme, že ke spokojenosti obou stran, budou eliminována
možná nedorozumění plynoucí z výkladu některých částí textu úhradové vyhlášky, přičemž nebude
nijak narušena výsostnost smluvního vztahu mezi zdravotnickými zařízeními a zdravotními
pojišťovnami zásahem jiných, nesmluvních stran. 
Věříme, že náš požadavek považujete za legitimní a slibujeme z naší strany zajistit takový přístup,
který nebude nijak brzdit včasnou distribuci cenových dodatků. 

S úctou 
MUDr. Zorjan Jojko, mluvčí Koalice soukromých lékařů 
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Co přináší nový rok ambulantnímu specialistovi,
aneb jak se chovat v souvislosti s platností nových vyhlášek od 1. 1. 2006

Tento rozbor situace s doporučeními jsou určené ambulantním specialistům v nestátních mimo-
nemocničních ambulantních zařízeních.

Je třeba si prostudovat:  
1. Vyhlášku č. 550/2005 Sb o úhradách zdravotní péče v l. pololetí 2006 (www.sasp.cz), 
2. Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, který zvyšuje cenu lékařské práce cca o 60 %

(odkaz na www.sasp.cz)) 
3. „Lékovou“ vyhlášku, jejíž text dnes není zatím známý, dle dostupných informací však v ní dochází

k průměrnému poklesu cen léků o 4 %, takže cenový limit 98 % na r.č. bude znamenat limit na
počet balení 102 % na r.č. - POZOR: Pokles cen léků 4 % je jen průměrný - některé léky zlevní
až o 15 %, ale některé i podraží až o 2 %. Je tedy nezbytné znát ceny „svých“ předepisovaných
léků. 

Úhradová vyhláška nám dává tvrdá regulační opatření na maximum 98 % nákladu na l unicitní
rodné číslo v referenčním období  na léky a na maximum 100 % nákladu na vyžádanou péči kom-
plementu opět na l unicitní rodné číslo v referenčním období s tím, že PŘEKROČENÍ TÉTO
ČÁSTKY BUDE UHRAZENO V PLNÉM ROZSAHU LÉKAŘEM. 

Dle výkladu MZ ČR tato vyhláška počítá s tím, že ošetří-li zdravotnické zařízení statisticky nevýz-
namný počet  unicitních rodných čísel (méně než 100/pololetí), nebudou limity na r.č. uplatňovány
ani ve výkonech, ani v předpisu léků nebo indukované péče. Pro ne zcela jasné formulace v této
vyhlášce je však třeba počkat, zda výklad zdravotních pojišťoven - a tedy i texty jejich dodatků -
budou s tímto v souladu.
Domníváme se, že je nezbytné vyhlášku dodržet, jinak hrozí lékaři  vážný finanční postih. Je třeba
se začít podle uvedených vyhlášek chovat co nejdříve, tedy ihned od začátku ledna, kdy ještě
nemáme smluvní dodatky od pojišťoven a tedy neznáme ani své limity na preskripci  a vyžádanou
péči komplementu.
Pro informaci uvádíme, že MUDr. Zorjan Jojko  se obrátil jako současný  mluvčí Koalice  soukromých
lékařů dopisem na všechny ředitele zdravotních pojišťoven se žádostí o zaslání návrhů cenových dodatků
pro 1 .pol. 2006 pro segmenty  praktických lékařů, stomatologů a ambulantních specialistů Koalici 
k projednání a vzájemnému schválení předtím, než budou distribuovány příslušným zdravotnickým
zařízením. Tímto by byla eliminována možná nedorozumění plynoucí z výkladu některých částí textu
úhradové vyhlášky. O předložení dodatků k posouzení a odsouhlasení předem požádal zdravotní
pojišťovny na jednání 28. 12. 2005 i ministr zdravotnictví.

Vyhoví-li nám zdravotní pojišťovny, budete o přesných formulacích v dodatcích  bezprostředně
informováni na našich stránkách.

Jak tedy postupovat hned dnes?

l/ Udělejte si vlastní výpočet průměrného nákladu na léky a unicitní rodné číslo pro každou
pojišťovnu v l. pololetí 2005.

2/ Pokud vystavujete recept pacientovi, chronikovi, který již v referenčním období u Vás byl veden
a dostával léky, je možno mu předepisovat léky na cenu 98 % jeho loňské skutečnosti. Ověřte si
jeho cenu dle nové „lékové vyhlášky“!!!!!!

3/ Při předpisu léků novému pacientovi, je vhodné dodržet hranici svého průměru nákladu na  léky
na l unicitní rodné číslo referenčního období. Tuto v žádném případě nepřekročit.

26 Zpravodaj č. 1/2006



Zpravodaj č. 1/2006 27

4/ Pokud bude nezbytné mu předepsat léky za vyšší cenu, pak doporučujeme počkat, až Vám lev-
nější pacienti soubor „statisticky naředí“, jinak riskujete, že jeho léčbu z velké části zaplatíte
sami.

5/ V určitých časových intervalech kontrolujte své celkové průměrné náklady na léky na l rodné
číslo (asi lx za 2–4 týdny). Dle výsledku upravte své chování.

6/ Analogicky (dle bodů 1/ až 5/) postupujte i v případě Vámi indukované péče v regulovaných
odbornostech (zjednodušeně: laboratoř a RTG). Provádí-li pro Vás příslušná vyšetření jen jedno
pracoviště, požádejte jej, aby Vám pravidelně (alespoň 1x měsíčně) zasílalo přehledy nákladů za
vyšetření pro Vaše pacienty. Rádo to udělá, neboť jinak riskuje, že Váš strach z regulací povede
k významnějšímu poklesu Vaší indukce (a tedy jeho tržeb), než je potřebné.

Počítejte s tím, že veškeré regulace nemají být  absolutní, ale budou vztaženy k počtu Vámi ošetřených
pojištěnců. Vaši  loňskou úhradu tedy dosáhnete až když ošetříte přibližně stejné množství pacientů
jako v 1. pol. 2005. Každý další nový pacient v daném období pro Vás dle výkladu MZ ČR bude zna-
menat „nové“ peníze, i když, samozřejmě, jejich celkové množství bude nakonec významně menší, než
Vám bude vycházet ve Vašem PC. 
Dle Seznamu výkonů totiž stoupla cena naší práce asi o 60 %, přičemž jsme regulování ve výši 
103 % úhrady r. 2005. Z toho plyne, že pro dosažení  této částky stačí odvést jen zhruba 64 %
loňského výkonu, myšleno ale 64 % výkonů na 1 unicitní rodné číslo.
I kdyby se konečný výklad vyhlášky 550/05 Sb. ze strany zdravotních pojišťoven lišil proti výkladu
Ministerstva zdravotnictví ČR a měli bychom kromě těch vztažených  na průměry na r.č. i limity abso-
lutní, zcela jistě bude platit, že k dosažení stejné úhrady je nutné ošetřit přibližně stejné množství
pacientů.
Pečlivě však uvažujte, než byste chtěli provést  redukci své práce, aby tato neznamenala jen odsun
pacientů do jiného segmentu, třeba do nemocnic. Neuvážené chování může pak z dlouhodobějšího
hlediska jen mít za důsledek Vaši vlastní likvidaci, respektive likvidaci samostatného ambulantního
sektoru.

SOUHRN DOPORUČENÍ:

1. Pečlivě a pravidelně hlídejte počty Vámi ošetřených pacientů, vlastní preskribci léků i indukované
péče (RTG + laboratoř) hned od l. ledna.

2. Pracujte přibližně stejným tempem jako loni bez účelového jednání.

3. Pacienta v případě potřeby o regulacích informujte, v žádném případě jej ale nestrašte, jinak risku-
jete, že jej „vyženete“ do ambulance nejbližší nemocnice, neboť jeho peníze vynaložené na cestu
tam mu budou stát za to, aby získal pocit větší jistoty pomoci, pokud ji u Vás ztratí.

4. Průběžně sledujte informace na našich stránkách, včetně doporučení před podpisem smluvních
dodatků s pojišťovnami. Nepodepisujte smluvní dodatek bez jeho pečlivého prostudování a získání
informací na našich stránkách.                     

Pozn.: Doporučení vypracováno SAS, jde o užitečný návod k chování se v 1. pololetí 2006. Některé body
se týkají spíše jiných odborností než naší. Nesdílíme např. obavy shrnuté do bodu 3. Souhrnu
doporučení.



28 Zpravodaj č. 1/2006

Stanovisko OS ZSP k vyhlášce č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad
zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních

omezení pro 1.pol.2006 a vyhlášce MZ ČR č. 493/2005 Sb., kterou se vydává
Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami   

1. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče  není účastníkem dohodovacího řízení o cenách (viz
zákon o veřejném zdravotním pojištění),  tudíž nemá podklady a dostatek informací, jak cenová
jednání mezi jednotlivými odbornými společnostmi a zdravotními pojišťovnami byla vedena.
Doporučujeme proto, aby zástupci odborných společností na těchto cenových řízeních důrazněji
uplatňovali své návrhy a případně vznášeli případné námitky k nápravě cenových dojednání.
Mělo by být i zájmem zdravotních pojišťoven, aby se disproporce v cenách (úhradách) zdravot-
ní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění srovnaly.

2. Odborový svaz vnímá, že Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno včlenit do vyhlášky o úhradě
zdravotní péče vlastní návrhy, ale poze v případě nedohody účastníků dohodovacích řízení a to
pouze v  případě důvodu veřejného zájmu. 

3. Ekonomická diskriminace ovšem bezesporu není veřejným zájmem ! Již v minulosti docházelo
k diferencovanému ocenění práce za stejnou práci pro různé skupiny lékařů/poskytovatelů podle
segmentů zdravotní péče, a zjevně k tomuto jevu dojde v 1. pololetí 2006  znovu. V minulých ob-
dobích odborový svaz několikrát důrazně upozorňoval na negativní důsledky takového rozhod-
nutí v rozdělování finančních prostředků zdravotních pojišťoven v jednotlivých segmentech, na
důsledky ve finanční diskriminaci zdravotnických zařízení poskytujících vyšší podíl zdravotní
péče, u kterých nositeli výkonů jsou nelékařské profese, na nemožnost využít ekonomická data
zdravotního pojištění k řízení zdravotnických zařízení. 

4. Vyhláška o úhradách zdravotní péče zavádí nerovné podmínky v ceně za zdravotní péči posky-
tovanou zdravotnickými zařízeními a hrazenou jednotlivými pojišťovnami. Vyhláška stanovuje
nové dva koeficienty (a/ koeficient stabilizace, který v sobě zahrnuje mimo jiné i polovinu pře-
sunuté platby, která měla být vrácena v prosinci 2005 a vyúčtování úhrad za 1.pololetí 2005,
které významně nadhodnocuje reálnou situaci, b/ koeficient změny příjmů a výdajů dané
zdravotní pojišťovny, který vůbec nezohledňuje mandatorní výdaje základního fondu zdravot-
ního pojištění a použití výdajů roku 2005 a příjmů roku 2006 je z finančního pohledu zcela nes-
lučitelní a věcně nesprávné), které nemají oporu v platné právní úpravě. Naopak zakládají
nerovné podmínky hospodaření jednotlivých zdravotních pojišťoven a dle názoru odborového
svazu by mohlo dojít k destabilizaci hospodaření některých dalších zdravotních pojišťoven, které
měly doposud kladnou bilanci hospodaření. Způsob stanovení koeficientů je věcně nesprávný,
vyvolává další prohloubení deficitu VZP a může způsobit i deficit některých zaměstnaneckých
pojišťoven, kde v konečném důsledku by mohlo dojít k jejich následné likvidaci. 

5. Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče,  neodůvodněně navyšuje ceny, a to i jinak srov-
natelné ambulantní péče u zařízení poskytujících akutní lůžkovou péči vůči cenám/úhradám jiných
zdravotnických zařízení. Jedná se o zvýhodnění segmentu, v němž je Ministerstvo zdravotnictví zři-
zovatelem významného počtu zdravotnických zařízení, na úkor regionálních zdravotnických zařízení. 

6. Vyhláškou, kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, lůžková
zařízení vydělávají víc za práci lékařů, naopak méně za ostatní zdravotníky  nelékaře. Odborový
svaz považoval za zásadní, aby do vyhlášky byly na základě zákona č. 96/2004 Sb. zapracovány
odpovídající mzdové indexy také u všech nelékařských povolání. Nesouhlasili jsme  s návrhem
odložení navýšení osobních nákladů nelékařských povolání až do dohody řádného
dohodovacího řízení k Seznamu výkonů s bodovými hodnotami, protože jde o diskriminaci
jedné skupiny nositelů výkonů. Ostatně s komplexním řešením vyslovila souhlas většina účast-
níků dohodovacího řízení. Jakékoliv další časově posunuté změny Ministerstvem zdravotnictví
přinášejí pro poskytovatele zdravotní péče a jednotlivé zdravotní pojišťovny četné a další závažné
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problémy, které při hledání kompromisu dohodovacích jednání jsou nutné řešit, a které se zjevně
citelně dotýkají pacientské veřejnosti. Podle odborového svazu v souvislosti se změnou indexace
lékařů mělo Ministerstvo zdravotnictví u nelékařských povolání postupovat obdobně, protože
stejný princip je plně odůvodněný a oprávněný.  Ministerstvo zdravotnictví zde zjevně porušilo
veřejný zájem a deformuje hospodářské prostředí.

7. V minulých obdobích odborový svaz několikrát vznášel podnět, který nebyl nikdy vyslyšen, aby
do kalkulací ceny zdravotní péče byly zahrnuty nejen náklady na platy/mzdy, ale také na sociál-
ní a zdravotní pojištění zaměstnanců.

8. Vyhláška znamená pro zdravotnická zařízení změnu hospodaření, protože musí změnit způsob,
kterým budou vykazovat své výkony. Dosud vykazovaly minimum bodů za práci lékařů a většinu
za užívání přístrojů a léků, nyní, protože se cena lékařské práce zvyšuje o 150 %, vydělají více za
práci lékařů. Budou moci omezit zdravotní péči o desetinu, aniž se tím sníží jejich příjmy od
zdravotních pojišťoven. Až nemocnice naplní nižším objemem poskytnuté péče svůj paušál, ne-
budou mít žádný motiv věnovat další finanční prostředky (realizovat výdaje) ani na nejvíc
potřebné zdravotní výkony. 

9. Na odděleních, kde je více obslužného personálu než lékařů (geriatrie, v léčebnách dlouhodobě
nemocných) a kde je využívána drahá zdravotnická přístrojová technika (laboratořích), dojde 
k omezení poskytovaných služeb, protože nemocnice budou omezovat tento segment zdravotní
péče, protože ve srovnání s náklady budou méně vydělávat Tímto dojde k zúžení nabídky
zdravotní péče, kterou citelně pocítí  pacienti.  

10. Některá bodová ohodnocení ve vyhlášce Seznamu výkonů jsou neodůvodněně nižší proti před-
chozí vyhlášce a indexy náročnosti jsou v rozporu s vyhláškami č. 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb.
Systém úhrady za zdravotní péči je dle názoru odborového svazu nepřehledný, zbytečně kom-
plikovaný a nevyhovující pro většinu poskytovatelů/ uživatelů vyhlášky. Vyzýváme zaintereso-
vané strany, aby usilovaly v zájmu všech, o vytvoření nového funkčního systému, bez ohledu na
politické či profesní zájmy.    

KONKRÉTNÍ POZNATKY:
Vstupní fakta:
a) Seznam výkonů upravuje výši mzdových nákladů nositelů výkonů - lékařů
b) vyhláška MZ ČR pro úhradu jednotlivých segmentů zdravotní péče ve všech segmentech

stanoví finanční strop úhrady, který je definován jako 103 % celkové úhrady konkrétního
zdravotnického zařízení v referenčním období, kterým je 1. pololetí 200

Z výše uvedeného vyplývá, že úhrada 1. pololetí 2006 je zastropována 103% úhrad referenčního
období, tedy, kdy zdravotnické zařízení ošetří méně než stanovený počet pojištěnců (týká se zejmé-
na ostatních zdravotních pojišťoven mimo VZP), je stanoven čistý výkonový způsob úhrady, tedy
vliv nového seznamu výkonů bude v těchto případech už pro úhradu v 1. pololetí 2006.
• v segmentu ústavní péče - v nemocnicích je stanoveno regulační omezení  - je třeba dosáhnout

100% objemu zdravotní péče ve srovnání s referenčním obdobím (vyjádřené počtem bodů dle
seznamu výkonů), aby byla uhrazena plná výše 103% úhrad z referenčního období.  Při výše oče-
kávaném zvýšení počtu bodů v jednotlivých odbornostech na základě zvýšení mzdových indexů
lékařů, je zřejmé, že nemocnice musí redukovat počet výkonů, když dosáhnou 100% objemu „re-
ferenčních“ bodů. Pokud by odvedly stejný objem výkonů jako v minulém referenčním období,
překročily by stanovený limit a byly by sankcionovány, navíc by si zbytečně zvýšily náklady.

• Kategorie 709 - urgentní medicína

Kod 06713 - přednemocniční neodkladná péče, sledování event. transport pacienta zdravotnickým
záchranářem nebo všeobecnou sestrou se specializací ARIP a 15.min.

Čas výkonu 15 minut
Body 82/v původní vyhlášce bodů 125,
Nositel výkonů S2 - index 8, 
U tohoto bodu by měl být uveden index 9/dle vyhl. 96/2004 Sb.
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Kod 79111 - lékařské vyšetření a odborná PNP a 15 min poskyt. lékařem RLP
Čas výkonu 15 minut
Body 221/v původní vyhlášce bodů 238
Nositel výkonů L2, index 2

Jsme si vědomi, že za odborné věci nese odpovědnost příslušná odborná společnost, ovšem tyto
chyby v Seznamu ovlivňují jak poskytovatele zdravotní péče, tak zdravotní pojišťovny. Finální
odpovědnost za důsledky vydání seznamu výkonů nese Ministerstvo zdravotnictví.

Rozbor vyhlášky č.  550/2005 Sb. o úhradách
Praktičtí lékaři mohou být placeni
1. Kombinovanou kapitačně výkonovou platbou, 
2. Kombinovanou výkonovou platbou s dorovnáním kapitace
3. Podle seznamu výkonů
Navýšení na 103 % regulačního období
Regulace na léky, PZT, indukovanou péči  a neregistrované pojištěnce. Regulace se odečítají 
z úhrady za kapitaci a provedené výkony.

Ambulantní specialisté
Péče se hradí podle seznamu výkonů, s omezením maximální úhradou na unikátního pojištěnce
příslušné zdravotní pojišťovny ošetřeného v hodnoceném období (I. pololetí 2006).
ZP poskytne měsíční úhradu :
a) ve výši hodnoty zařízením vykázaných podle seznamu výkonů, popřípadě zdravotní pojišťovnou

uznané
b) ve výši nejméně jedné šestiny 100% objemu úhrady v referenčním období
Regulace na léky, PZT  a indukovanou péči. Regulace se odečítají z úhrady za provedené výkony.
Limit léky PZT 98 % roku 2005
Limit indukovaná péče roku 2005

Vzorec výpočtu maximální úhrady:
Maximální úhrada =  počet unikátních pojištěnců x (průměr bodů na unikátního pojištěnce x hod-
nota bodu + zvlášť účtovaný materiál a léky) x 0,98 ) x 1,03
Z toho vzorce vyplývá, že počet 1x ošetřených lidí v I. pololetí 2006 (více ošetření 1 pojištěnce
pojišťovny nehradí) = unikátní pojištěnec se vynásobí průměrným počtem bodů, které dané
zařízení a daná odbornost vykázala v roce 2005, přičte se zvlášť účtovaný materiál a léky a to celé
se vynásobí 0,98 čímž se poníží počet vykázaných bodů podle starého seznamu výkonů a poníží
aktuální cena bodu. To celé se vynásobí 1,03 a tím se zase dostaneme téměř na původní hodnotu,
lehce zvýšeno. Oproti výpočtovým vzorcům v roku 2005 zmizel index dopadu změn minutové
režie, který zohledňoval inflaci. 
Na základě výpočtu maximální úhrady dostanou AS zhruba objem finančních prostředků jako 
v roce 2005, ale celá částka  nad 98 % limitu na léky a 100% částka za překročení u indukované
péče bude odečtena z plateb  za poskytnutou zdravotní péči (do současnosti to bylo 25 % z celkové
částky, o kterou překročil limit) Toto se týká PL i AS.
Je téměř jisté, že i přes skutečnost navyšování platů, inflace a pofiderních výhod nového seznamu
výkonů, ve skutečnosti obdrží ZZ objem finančních prostředků, který nebude dosahovat výše roku
2005, neboť do regulativů se nelze vejít. Poskytování zdravotní péče není stacionární stav, ceny léků
jednoznačně neklesnou, nelze to předpokládat ani u ceny jiných vstupů. 
Dopad uvedených regulací bude dvojí:
1. nutnost vnitřních úspor, které půjdou na samou hranici možností udržet provoz (žádné nové

nákupy, řešení pouze havarijních situací).
2. prodlužování objednacích dob za účelem snížení objemu pokytnuté péče, resp. frekvence péče, tedy

snížení počtu návštěv.
3. přijímání nových pacientů pouze v případě odchodu jiných v důsledku toho bloudění pacientů v sys-

tému, zejména po zrušení 10-15 % ordinací lékařů,



4. preskripce, PZT  pouze levných preparátů, přesun pacientů pro preskcipci z nemocnic a od ambu-
lantních specialistů k praktickým lékařům.

5. snížení počtu vyšetření komplementem, což může ohrozit prevenci, resp. včasný záchyt závažných
onemocnění (nádorová onemocnění, kardiovaskulární onemocnění).

To vše se děje ve jménu ke snížení nákladů, resp. snížení deficitu zdravotních pojišťoven.
Důsledkem snížení dostupnosti zdravotní péče pro občany, snížení kvality zdravotní péče, podpo-
ra černého trhu, protože ve chvíli kdy nebudou zdravotnická zařízení přijímat další pacienty např.
ze zavřených ordinací (viz OZP) a budou prodlužovat objednací doby, tak se patrně najdou
zdravotnická zařízení, která po vyčerpání maximální úhrady ze zdravotního pojištění začnou posky-
tovat zdravotní péči za přímou úhradu. V zařízeních, kde se péče za úhradu nebude provozována
dojde zřejmě k řešení prostřednictvím neoficiální ekonomiky ! Tato varianta je o to více aktuální 
z důvodu přijetí vyhlášky (Seznamu výkonů), která způsobí, že objem zdravotní péče zastropovaný
maximální úhradou bude vyčerpán počínaje přelomem 1. a 2. čtvrtletí 2006 a v průběhu 2. čtvrtletí
podle jednotlivých oborů..

Rozbor vyhlášky č. 493/2005 Seznam výkonů
Praktičtí lékaři:
Seznam výkonů mění výkony PL zajímaným způsobem.
Komplexní, cílené a kontrolní vyšetření váže na nositele L 3, čili lékaře po atestaci.
Komplexní vyšetření je hodnoceno body jako u lékaře internisty L3, cílené a kontrolní vyšetření je
hodnocené ještě méně než u odborného lékaře bez atestace!! Domníváme se proto, že podle vy-
hlášky 95/2004 jsou však všichni lékaři, kteří mají odbornou způsobilost, protože vykonali ates-
tační zkoušku postaveni na roveň. 
Proto vidíme jako problém nízký počet bodů za cílené a kontrolní vyšetření u praktických lékařů.
Zde není jednotný postup u stejné kvalifikace. Je to zřejmě proto, že vyšší počet bodů by musel být
promítnut do kapitace.

Ambulantní specialisté:
Navýšení v rozmezí 100 až 190 % 

Ostatní odbornosti:
Navýšení nerovnoměrně viz RTG a laboratoř

Celkově můžeme konstatovat, že vedle sebe stojí dvě vyhlášky. Jedna říká, že se mění bodové ohod-
nocení některých výkonů v důsledku započítání nových mzdových indexů lékařů (není  jasný
zápočet u části výkonů praktických lékařů) a druhá vyhláška říká, že bez ohledu na tuto vyhlášku
budou pojišťovny muset vydat dodatky ke smlouvám o úhradě zdravotní péče ve výši podle refe-
renčního období roku 2005. Tedy nezohlední novou vyhlášku-seznam výkonů, protože v pojišťov-
nách chybí potřebných cca 17 miliard Kč, což je cena za zvýšení mzdových indexů lékařů.
Ministerstvo zdravotnictví tedy splnilo svůj slib daný lékařům (zvýšení mzdových indexů), přičemž
nositelé výkonů ani ZZ z toho nezbohatnou, zhorší se stav ZZ, zhorší se dostupnost zdravotní péče
a ani pojišťovnám se podstatně nezlepší bilance hospodaření.

Celkový závěr:
Pokud dojde k souběhu obou vyhlášek, pak bez ohledu na to, co bude  fakturováno, bude snížena
dostupnost:
- ošetření ( zejména ambulantní specialisté budou snižovat počty ošetření)
- léků a PZT, nastane přesun k PL
- vyšetření (RTG a laboratoří) z důvodu nárůstu v novém seznamu výkonů
- objem maximálních úhrad bude ZZ vyčerpán na přelomu 1. a 2.. čtvrtletí 2006 a v jeho průběhu
diferencovaně podle oborů.
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V Praze dne 7. ledna 2006

Otázky pro zaměstnavatele (poskytovatele) a zdravotní pojišťovny:
- Co tedy mají nyní dělat zdravotnická zařízení, která musí  respektovat obě vyhlášky ?
- Co mají napsat na faktury na počátku února? Výši úhrady s maximální úhradou nebo ve výši
úhrady podle nového seznamu výkonů?
Pokud budou  ZZ respektovat nový seznam výkonů  a fakturovat nové finanční objemy, zůstane
jim neuhrazená péče jako pohledávka, kterou právnické osoby v podvojném účetnictví  budou evi-
dovat jako zdanitelné příjmy, bude docházet ke  zkreslení hospodářského výsledku.
Nepovede tato situace k výsledku hospodaření zdravotních pojišťoven, který lze vyjádřit jako  další
předlužení?

- Co právně s 2 vyhláškami, které si odporují, jedna říká, že za výkony mají ZZ obdržet množství
bodů, které vyjádřené v penězích bude o mnoho procent vyšší, než které druhá vyhláška ZZ zásad-
ně snižuje prostřednictvím výpočtu maximálních úhrad.

- Co s novými výkony, ty jsou již kalkulovány s novými mzdovými indexy, budou se také ponižovat
v celkových úhradách?

- Co s indukovanou péčí, bude její objem načítán do regulací podle nového seznamu výkonů, ve
kterém došlo k navýšení  úhrady za výkony např. RTG? Pokud ano, sníží počet možných vyšetření.

Jaké by mohly být důsledky legislativních opatření, která iniciuje ČSSD

Doufejme, že k tomuto katastrofickému konci nedojde.
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Tiskové prohlášení výboru Sdružení soukromých gynekologů ČR

Výbor SSG ČR podporuje protest praktických lékařů proti současné situaci ve zdravotnictví,
protože dobře rozumí jejich obavám. Soukromí ambulatní gynekologové jsou totiž postiženi podob-
ně jako praktičtí lékaři pro dospělé i děti a dorost nebo ambulantní specialisté.
Všichni jsou nuceni pracovat za následujících nepříznivých podmínek: 
1) Opožďování plateb od Všeobecné zdravotní pojišťovny nutí lékaře úvěrovat poskytovanou

zdravotní péči.
2) Práce  bez podepsaných dodatků o úhradách zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami na

1. pololetí 2006, vycházejících z ustanovení Vyhlášky MZ ČR 550/2005 Sb., znamená nejistotu
z neznalosti  finální podoby smluvního vztahu.

3) Hrozí reálné nebezpečí regulačních srážek z úhrad zdravotnickým zařízením, které by podle
Vyhlášky MZ ČR 550/05 Sb. musely zdravotní pojišťovny uplatňovat vůči zdravotnickému
zařízení v případě, že by toto při své práci  překročilo jemu stanovené limity na předpisy léků
nebo rentgenových či laboratorních vyšetření. Toto nebezpečí je v našem oboru mimořádně
akcentováno, neboť povinnost indukovat péči je ambulantnímu gynekologovi dána vyhláškami
MZ, týkajícími se poskytování preventivní péče se zaměřením na včasný záchyt především
rakoviny prsu a hrdla děložního a péče o těhotnou. Cítíme, že dosud úspěšně probíhající
screeningový program mamografický a připravovaný program screeningu karcinomu děložního
hrdla mohou být vážně narušeny nesmyslným postiženým lékařů postupujících lege artis,
obzvláště v době, kdy  směrnice EU  i vyjádření MZ deklarují, že  tyto programy jsou prioritní.

Domníváme se, že nastalou situaci nelze řešit apelováním na seriózní chování jednotlivých lékařů
z různých segmentů poskytovatelů zdravotní péče k sobě navzájem (cíl = zabránit kolapsu systému
jako celku a ekonomickému zhroucení jednotlivých poskytovatelů) a k pacientovi (cíl = zabránit
zhoršení jeho zdravotního stavu při redukci poskytované péče).
Požadujeme urychlenou a koncepční práci MZ na řešení nastalé situace, na které se zněním
úhradové vyhlášky podílí a odstranění možného likvidačního dopadu regulací za indukovanou péči
především v oblasti povinně indukované péče. Požadujeme pravdivé informování veřejnosti 
o charakteru úsporných opatření a jejich dopadu na pacienta.

Výbor SSG ČR
11. ledna 2006
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Tiskové prohlášení Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR (dále jen SAS)
k současné situaci ve zdravotnictví 11. 1. 2006

Rada SAS na svém mimořádném jednání 11. 1. 2006 zhodnotila současnou situaci.

A) Rada SAS vyhlašuje, že rozumí obavám praktických lékařů a vyjadřuje podporu jejich protestům,
neboť:
1) i ambulantní specialisté pracují t.č. bez podepsaných dodatků se zdravotními pojišťovnami,

které by měly jasně stanovit pravidla úhrad pro 1. pololetí 2006 vycházejících z ustanovení
Vyhlášky MZ ČR 550/2005 Sb.

2) i u ambulantních specialistů dochází k opětnému  opožďování plateb od Všeobecné zdravotní
pojišťovny.

3) možné pokuty zdravotnickým zařízením, které by podle Vyhlášky MZ ČR 550/05 Sb. musely
být zdravotní pojišťovnou vůči zdravotnickému zařízení uplatněny v případě, že by toto při své
práci překročilo jemu stanovené limity na předpisy léků nebo rentgenových či laboratorních
vyšetření, mohou dosáhnout i pro toto zdravotnické zařízení  likvidačních výšek.

B) Rada SAS vyzývá Ministerstvo zdravotnictví, aby:
1) maximálně urychlilo svou práci při posuzování návrhů cenových dodatků pro 1. pol. 2006, které

tam t.č. probíhá. Jejich rychlým zpracováním  umožní jejich okamžité projednání mezi zdravot-
ními pojišťovnami a zástupci jednotlivých segmentů zdravotní péče, čímž bude odstraněna tímto
způsobená  nejistota zdravotnických zařízení.

2) zahájilo práci na takovém koncepčním řešení situace, které napraví  současné  poměry, kdy jsou
zdravotníci prakticky trvale věřiteli systému zdravotní péče, a které odstraní jistě pro systém
nežádoucí strach zdravotníků z jejich možného finančního a tedy existenčního ohrožení.

3) pokud MZ deklaruje, že je cílem všech jeho opatření ušetřit finanční prostředky,musí veřejně
dostatečně jasně občany upozornit na všechny z jeho pozice jistě předem odhadnutelné důsled-
ky pro pacienty. Bude jich jistě více, než jen  v současné době začínající změna chování lékařů
a zdravotníků.

Rada SAS upozorňuje, že v současné době zjišťuje stanovisko členské základny a dle výsledku tohoto
šetření bude zvažovat formy svého protestu v případě neřešení výše specifikovaných problémů.

C) Rada SAS jménem svých členů, ambulantních specialistů, zároveň však vyzývá své kolegy, prak-
tické lékaře, aby :

1) svůj hněv nesměřovali vůči pacientům, kteří jistě nejsou příčinou nastalé situace a kteří, pokud
budou praktičtí lékaři omezovat péči nad rámec, který je Vyhláškou MZ ČR 550/2005 opravdu
stanoven,  mohou na celou  situaci nejvíce doplatit.

2) kromě formulace jistě i oprávněných  požadavků na MZ ČR zároveň neměnili svůj dosavadní
systém práce, neboť veškerá regulační opatření, ačkoli mohou mít při jejich překročení  velmi
tvrdé  důsledky pro příslušné zdravotnické zařízení, vycházejí z množství práce, které  zařízení
samo odvedlo před rokem. Budou-li tedy jakákoli zdravotnická zařízení nepřiměřeně redukovat
svou činnost, mohou tím zapříčinit:
- finanční přetížení  s možným existenčním ohrožením lékařů  ve svém okolí, kteří budou muset
jejich práci zastat,

- finanční kolaps s nimi spolupracujících  pracovišť poskytujících komplementární služby,
- finanční likvidaci malých lékáren, do kterých dosud jejich pacienti  přicházeli, 
- své vlastní finanční ohrožení již na konci 1. pol. 2006, pokud se k nim začnou pro péči vracet
pacienti, kteří ji nedostanou od zdravotnických zařízení přetížených přesunem práce praktic-
kých lékařů na počátku tohoto pololetí,

- přenastavení svých vlastních výchozích parametrů pro své vlastní limitace k výpočtu regulací
pro další období.

Rada SAS
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Tiskové prohlášení MUDr. Heleny Fouskové 
k rezignaci na funkci viceprezidentky ČLK

Rezignací MUDr. Davida Ratha na funkci prezidenta ČLK na mne přešel nelehký úkol ujmout se
řízení České lékařské komory do zvolení jejího nového prezidenta. Byla jsem rozhodnuta, i přes
účelové permanentní a nezákonné obstrukce představenstva, zhostit se tohoto úkolu aktivně 
a pokusit se nastartovat základní procesy a kroky směřující k obnově důvěry v Komoru nejen mezi
veřejností, ale i mezi jejími vlastními členy. Jednou z priorit mého dočasného vedení byla příprava
sjezdu a nalezení takové osoby, která by byla schopna vrátit komoře její důstojnost, význam i úctu.
Z těchto důvodů jsem se rozhodla podpořit kandidaturu MUDr. Martina Jana Stránského, neboť
byl pro mě osobností s čistou minulostí, s jasnými výsledky své práce, osobou morálně i organiza-
čně silnou a tedy osobou schopnou ČLK vrátit tam, kam patří.
Funkci viceprezidentky jsem vykonávala téměř celé 2 volební období, tj. 8 let, a celou tuto dobu
jsem byla a stále jsem přesvědčena, že ČLK musí být silná, apolitická, respektovaná a vysoce etická
stavovská organizace. Naopak, že nesmí být ani odborovou centrálou, ani silou podporující jednu
politickou stranu. Jako pro každou jinou organizaci, je i pro ČLK klíčové, kdo je jejím vrcholným
představitelem, protože právě prezident udává svou každodenní činností směr, kterým se Komora
bude ubírat. 
MUDr. Milan Kubek je jistě slušný člověk, ale jako předseda Lékařského odborového klubu 
a blízký spolupracovník exprezidenta Komory Dr. Ratha, se podílel na změně koncepce ČLK, což
přivedlo Českou lékařskou komoru na úroveň odborové a silně levicově orientované organizace.
Povinné členství v takovéto ČLK členy ČLK rozděluje, a ne spojuje. Proto já a celá řada mých
kolegů chápeme zvolení MUDr. Milana Kubka jako potvrzení této cesty k politizaci a zachování
starých pořádků v Komoře 
S tímto já zásadně nesouhlasím a takovou Komoru budovat nechci. Mé představy o fungování,
poslání a cílech Komory jsou úplně jiné, a proto jsou zásadně odlišné i mé představy o vrcholném
představiteli Komory. To je důvod, proč jsem na sjezdu ČLK dne 14. 1. 2006 abdikovala na funkci
viceprezidentky ČLK, přestože jsem měla podporu mnoha delegátů sjezdu. 
Při inventuře smluv uzavřených mezi ČLK a dalšími obchodními partnery, zvláště pak při kontrole
fakturace dle těchto smluv musím, ač nerada, vyslovit svůj názor, že Dr. Rath jako prezident ČLK
se mnohdy k majetku ČLK „nechoval s péčí řádného hospodářer. Delegáti sjezdu shledali mé infor-
mace o majetkových transakcích Komory pod vedením Dr. Ratha za natolik závažné, že svým usne-
sením nařídili novému vedení Komory provedení důsledné kontroly hospodaření ČLK za poslední
tři roky. 

Ostrava, 15. ledna 2006

MUDr. Helena Fousková
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Tisková zpráva

Výsledek krizového jednání Koalice soukromých lékařů dne 17. 1. 2006
(Koalice soukromých lékařů zastupuje cca 15 000 soukromých lékařů sdružených 

v České stomatologické komoře, Sdružení praktických lékařů, Sdružení praktických lékařů
pro děti a dorost, Sdružení soukromých gynekologů a Sdružení ambulantních specialistů)

Dne 16. 1. 2006 proběhlo jednání Koalice soukromých lékařů.
Zástupci všech organizací se shodli na tom, že Krizová situace trvá, neboť
- nadále nám peníze od VZP nechodí včas,
- nadále trvá smluvní nejistota,
- nadále se obáváme negativního dopadu limitací plynoucích z regulací dle Vyhlášky MZ ČR
550/05 Sb. na naše pacienty.

Ohrazujeme se proti nařčením, že jsou naše aktivity ovlivňovány jakýmkoli politickým subjektem
nebo ze strany vedení VZP. Naše činy vyplývají z faktických dopadů kroků MZ ČR.
Koalice vyjadřuje pochopení pro stávku vyhlášenou lékárníky. Jednotlivé organizace Koalice mají
ve dnech 26.–27. 1. 2006 svá Krizová jednání, na kterých budou projednávat vlastní postupy.
Připouštíme, že 30. 1. 2006 v tom nebudou lékárníci sami, což ovšem nevylučuje naše stejné i jiné
formy protestu i později, pokud se situace nezmění.

Za Koalici soukromých lékařů
MUDr. Zorjan Jojko, mluvčí

Prohlášení Rady AČMN k úhradové vyhlášce na 1. pololetí 2006

Rada Asociace českých a moravských nemocnic, zastupující největší sdružení poskytovatelů zdra-
votní péče co do počtu zaměstnanců i počtu lůžek a objemu péče, vydává následující prohlášení:
• Konstatujeme skutečnost, že úhradová vyhláška na 1. pololetí 2006 obsahuje vady a chyby a že

ve svém důsledku povede v akutní péči k omezení zdravotní péče, zejména té odkladné 
a finančně náročné, a k omezení podávání a předepisování léků. V následné péči navíc povede 
k ohrožení průběžného financování této péče snížením úhrad pod úroveň stanovenou pro r. 2005
a ke snížení dostupnosti následné péče pro pojištěnce. Vyhláška dále obsahuje ustanovení k tzv.
novým kapacitám, které finančně postihne i ta zařízení, která by převzala péči o klienty za jiná
eventuálně zrušená zdravotnická zařízení či jejich části. 

• Upozorňujeme, že uvedená vyhláška znamená porušení dohody podepsané předsedou vlády 
a dnešním ministrem zdravotnictví z 3. 6. 2005, a to jak nedodržením principu jednotné výše
úhrad a jednotné regulace úhrad pro všechny druhy péče, tak nedodržením přislíbené výše úhrad
(meziročním navýšením o 50 % z celkového nárůstu příjmů zdravotního pojištění v r. 2005).
Vyhláška navíc stanoví snížení finančního objemu tzv. zvlášť účtovaných léků a zdravotnického
materiálu ve srovnání s rokem 2005 a zavádí 100%-ní sankce za překročení objemu vyžádané
péče v jiných zdravotnických zařízeních i za překročení objemu  předepsaných léků a zdravot-
nických prostředků na předpis.

• Oznamujeme veřejnosti, že výše uvedené dopady vyhlášky ministerstva zdravotnictví členská
zařízení nevítají, ale jsou nucena se jimi řídit. Doufáme, že naši klienti pochopí, že nejsme ti, kdo
rozhodl o omezeních, které začínají pociťovat. Úkolem našich zařízení je potřebu zdravotní péče
plně zabezpečit, ne ji omezovat. Věříme, že i ministerstvo zdravotnictví se nezřekne své odpověd-
nosti a bude veřejnost o dopadech svých nařízení otevřeně informovat.

Rada AČMN
V Praze 16. 1. 2006
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PROHLÁŠENÍ ASOCIACE ČESKÝCH A MORAVSKÝCH NEMOCNIC 

Asociace českých a moravských nemocnic, vědoma si významu a odpovědnosti nemocnic při
zabezpečování zdravotní péče, dosud zachovávala zdrženlivost při protestních akcích, pořádaných
jednotlivými skupinami zdravotníků. 
AČMN opakovaně upozorňovala ministerstvo i samotného ministra na chyby a vady úhradové vy-
hlášky na 1. pololetí 2006 již při její přípravě. Dokonce v době tisku vyhlášky i po jejím vydání vy-
vinula nemalé úsilí, aby chyby byly napraveny. I poté výrazně upozorňovala na problém, opakovaně
žádala ministra zdravotnictví o jednání a upozornila i předsedu vlády. 

Protože uvedené úsilí nevedlo k výsledku, radě AČMN nezbylo jiné řešení, než vyhlásit 
krizový stav

pro oblast zdravotní péče zabezpečované nemocnicemi, odbornými léčebnými ústavy, 
léčebnami dlouhodobě nemocných a dalšími zařízeními ústavní péče

a podpořit
protest praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost a ambulantních specialistů 

a zúčastnit se přípravy společných protestních akcí. 

Důvodem je neochota Ministerstva zdravotnictví opravit zbytečné chyby, vady a nedomyšlenosti 
v úhradové vyhlášce MZ č. 550/2005 Sb. Například stanovení 9 limitů na léky pro každé zdravot-
nické zařízení, které jsou navzájem nepřevoditelné a povedou k tomu, že pro některé pacienty bude
léků nedostatek a u jiných bude vyhláška nutit léky plýtvat. Nebo stanovení 9 limitů pro objem
poskytované následné péče, které zákonitě povedou k tomu, že některá lůžka nebudou pro pacien-
ty dostupná a jiná budou prázdná. 
Obdobné nesmysly obsahuje vyhláška i v ustanoveních pro další skupiny zdravotnických zařízení.
Proto AČMN volí společný postup s cílem dosáhnout změny ve prospěch občanů. 

V Praze dne 18.1. 2006
AČMN

Členům AN ČR!

Informace z jednání zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Vážená paní ředitelko,
Vážený pane řediteli,

dne 19. 1. 2006 byl ve zdravotním výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  projednáván
návrh zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních.
V úvodu poslanec Janečka navrhoval přerušit jednání do doby, která byla dána hejtmanům 
k vyjádření. Návrh nebyl přijat. 
Při jednání vznikl problém o jakém textu se bude jednat. Návrhy nebyly předány ve stanovené lhůtě
před jednáním. Bylo diskutováno podle jakých kritérií byly a budou zařazovány nemocnice do sítě. 
Výsledkem jednání bylo, že nebyl schválen návrh poslance Koudelky a návrh poslance Krákory byl
schválen beze změn. Z jednání jsem měl dojem, že věc je dopředu dohodnuta mezi sociální
demokracií a komunisty. 

JUDr.J.Svoboda
a AN ČR

V Praze dne 20. 1. 2006
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Tiskové prohlášení
k současnému krizovému stavu ve zdravotnictví

1. MZ vedené panem MUDr. Rathem prakticky zlikvidovalo sociální dialog ve zdravotnictví, neboť
nepředkládá své návrhy různých opatření - vyhlášek či návrhů zákonů reprezentativním organi-
zacím sociálních partnerů před jejich vydáním.  

2. MZ nepřipravilo žádnou koncepci zdravotnictví, ale návrhy úprav zákonů, které připravilo 
s vybranými poslanci by zásadně narušily systém veřejného zdravotního pojištění. Zdravotní
pojišťovny chce řídit pouze státními úředníky a poslanci a nikoliv také zástupci zaměstnavatelů
a pojištěnců, tj. největších plátců pojistného. Zdravotní pojišťovny chce zbavit jejich hlavní úlohy
- pečovat v dohodě s kraji o potřebnou strukturu a kvalitu péče a přenést tuto úlohu na adminis-
trativní aparát ministerstva. Výběr zdravotnických zařízení podle potřeby dostupnosti a kvality
zdravotní péče, což je nezbytné pro financování z veřejných prostředků, nahrazuje jejich zapsá-
ním, ale to jen některých, rovnou do přílohy zákona. 

3. MZ vydalo bez projednání s reprezentativními partnery vyhlášky, které mají řadu závad 
a připomínky, které k nim dostalo vůbec nevyužilo. Vzhledem k tomu tyto vyhlášky:
a) nejsou plně nerealizovatelné, neboť připouští různý výklad,
b) jsou navzájem v rozporu, a to zejména vyhláška o úhradách zdravotní péče v I. pololetí 
r. 2006 a vyhláška zvyšující bodové hodnoty zdravotních výkonů,
c) budou-li důsledně realizovány povedou nutně k ohrožení dostupnosti a kvality zdravotní péče.

4. MZ snížilo v dohodě s MF příjmy lékárníkům jako jediným poskytovatelům zdravotní péče, a to
bez projednání s jejich představiteli a bez ohledu na růst jejich nákladů a na dopad na dostup-
nost lékárnické péče, zejména v menších obcích.

5. MZ zavedlo nucenou správu nad VZP, aniž ji předem doložilo závažnými odpovídajícími
důvody. Tím ohrozilo pověst VZP u pojištěnců a přispělo ke zhoršení její situace.

Z á v ě r :
Poskytovatelé zdravotní péče a zdravotní pojišťovny žádají, vzhledem k výše uvedeným důvodům,
odvolání pana ministra Ratha, anebo alespoň neprodlenou nápravu jeho opatření, která vyvolávají
krizový stav, v dohodě se zástupci zdravotníků, zdravotních pojišťoven a pojištěnců.

Praha, dne 20. 1.2006

MUDr. Dalibor Stejskal Ing. Pavel Ernst, CSc.
viceprezident Unie pro zdravotnictví prezident
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Stanovisko Asociace krajů k návrhu zákona 
o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních

Předložený návrh zákona pokládáme za protiústavní. Vytváří nerovnost různých forem vlastnictví
a právní subjektivity před zákonem a nepřijatelným způsobem zasahuje do vlastnických práv krajů,
obcí i soukromých vlastníků.

Konstatujeme, že vláda a předkladatelé zákona v současném boji za tento návrh nadřazují právní
formu nemocnic nad řešení skutečných problémů.

Zákon je vyjádřením neopodstatněných snah Ministerstva zdravotnictví o centralizaci moci v sys-
tému poskytování zdravotní péče v ČR.

Pro zřizovatele, který se nepodvolí diktátu Ministerstva zdravotnictví (například krajská či obecní
samospráva), znamená tento legislativní krok v podstatě likvidaci jeho zdravotnického zařízení.
Zákon ve skutečnosti destabilizuje zdravotní systém a znejišťuje pacienty i zaměstnance zejména
těch zařízení, která nejsou uvedena v příloze tohoto zákona jako nemocnice tvořící síť zdravotní
péče.

Fakt, že jedna instituce bude rozhodovat o existenci nemocnice,  a to na základě subjektivního hod-
nocení, nikoli objektivních kritérií, povede k vytvoření nového korupčního prostředí v oblasti
zdravotnictví.

Z těchto důvodů pokládáme za nesmyslné zasahovat do návrhu zákona dílčími pozměňovacími
návrhy. Domníváme se ale, že forma neziskové nemocnice v českém právním řádu skutečně chybí.

Využijeme možnosti legislativní iniciativy krajů a připravíme vlastní návrh zákona o neziskových
nemocnicích a předložíme jej Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Tento nový zákon zaručí:

Rovnost zdravotnických zařízení a různých forem právní subjektivity před zákonem i v rámci sys-
tému zdravotnictví.

Naprostou transparentnost všech procesů v neziskových nemocnicích.

Veřejnou kontrolu fungování neziskových nemocnic jak v rovině ekonomické, tak v rovině posky-
tování péče.

Odpovědnost jednotlivců, institucí a organizací zastoupených v orgánech zdravotnického zařízení 
za jeho hospodaření a závazky. 

Povinnost pro neziskové nemocnice hospodařit s přebytkem, který bude osvobozen od daně a který
bude povinně investován do rozvoje zdravotnického zařízení.

V PRAZE DNE 24. 1. 2006
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Seznam organizací, které se připojily k prohlášení rozšířeného jednání 
Koalice soukromých lékařů ze dne 24. 1. 2006

„Zástupci soukromých lékařů, lékárníků a nemocnic se dnes dohodli na založení krizového štábu,
jehož cílem je zabránit zestátnění českého zdravotnictví a jeho návratu před rok 1989. 
Jsme pevně odhodláni zabránit nebezpečné koncentraci moci a peněz do rukou ministra zdravot-
nictví Davida Ratha. Krizový štáb plně podporuje čtvrteční protest lékárníků a upozorňuje minis-
tra zdravotnictví, že tento protest není poslední. Soukromí lékaři, lékárníci a nemocnice zváží 
v nejbližších dnech na svých grémiích další kroky.“

Koalice soukromých lékařů: 
• Sdružení praktických lékařů ČR
• Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR 
• Sdružení ambulantních specialistů ČR
• Sdružení soukromých gynekologů ČR
• Česká stomatologická komora 
Česká lékárnická komora 
Asociace českých a moravských nemocnic 

1. Národní centrum domácí péče ČR (Bc. Blanka Misconiová r.s.)
2. Společnost radiologických asistentů ČR (Mgr. Josef Hyka)
3. Zdravotní pojišťovna Metal - Aliance (Vladimír Kothera)
4. Sdružení ambulantních dětských kardiologů
5. SKALPEL soukromých lékařů a podnikatelů ve zdravotnictví ČR (MUDr. Jiří Berka)
6. Unie fyzioterapeutů ČR (PaeDr.Dagmar Pavlů, CSc.)
7. Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče 
8. Společnost radiologických asistentů ČR
9. nevím, jak se jmenuje doprava (Asociace pracovníků nestátní dopravní služby ČR?), 
10. Grémium majitelů lékáren (PharmDr. Jaroslav Polách)
11. Sdružení privátních diagnostických laboratoří Privalab (RNDr. Miloš Pollak)
12. Sdružení soukromých patologů (MUDr. Ivan Juliš, CSc.)
13. Asociace mikrobiologických laboratoří (Ing. Jaroslav Tomášek)
14. Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví 

(RNDr. Dagmar Gotzmannová)

1. února 2006

Tiskové prohlášení

Zástupci soukromých lékařů, lékárníků a nemocnic se dnes dohodli na založení krizového štábu,
jehož cílem je zabránit zestátnění českého zdravotnictví a jeho návratu před rok 1989.  
Jsme pevně odhodláni zabránit nebezpečné koncentraci moci a peněz do rukou ministra zdravot-
nictví Davida Ratha. Krizový štáb plně podporuje čtvrteční protest lékárníků 
a upozorňuje ministra zdravotnictví, že tento protest není poslední. Soukromí lékaři, lékárníci
a nemocnice zváží v nejbližších dnech na svých grémiích další kroky.

MGR. ZINA SLADKOVSKÁ
tajemnice Koalice soukromých lékařů
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TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ K PONDĚLNÍ STÁVCE LÉKÁRNÍKŮ.

SKALPEL - Svaz soukromých lékařů a podnikatelů ve zdravotnictví ČR vyzývá všechna nestátní
zdravotnická zařízení k podpoře stávky lékárníků v pondělí dne 30. ledna 2006. Všechny dosavad-
ní kroky ministra zdravotnictví Ratha směřují k postupné likvidaci jednotlivých segmentů nestát-
ního zdravotnictví a jejich podřízení diktátu koalice ČSSD a KSČM.
DNES jsou ekonomicky likvidovány malé lékárny plošným snížením marží.
ZÍTRA budou ekonomicky likvidována malá nestátní zdravotnická zařízení plošným uplatněním
sankcí nařízených v úhradové vyhlášce pro I. pololetí 2006 za léčbu „lege artis“.

SKALPEL - Svaz soukromých lékařů a podnikatelů ve zdravotnictví ČR protestuje dnes, neboť
zítra už může být pozdě. Proto SKALPEL vyzývá všechny, kterým není lhostejný osud českého
zdravotnictví, aby se připojili.

V Ostravě dne 26. 1. 2006 MUDr. Helena Fousková
členka kolegia SKALPELU 

Prohlášení předsedů oblastních stomatologických komor,
kteří se dne 27. 1. 2006 sešli v Praze na krizovém zasedání.

1. Dosavadní kroky ministra zdravotnictví MUDr. Ratha (např. zavádění limitů pro jednotlivá
zdravotnická zařízení a změny zákonů) destabilizují české zdravotnictví a tím ohrožují dostup-
nost a kvalitu zdravotní péče poskytované našim pacientům. Zubní lékaři proto varují ministra
před dalšími podobnými kroky.

2. Zubní lékaři jednoznačně podporují protestní akce lékárníků, Koalice soukromých lékařů 
a Asociace českých a moravských nemocnic a sami zahajují své protestní akce intenzivní infor-
mační kampaní a vyzývají ostatní zdravotníky ke generálnímu omezení provozu v květnu tohoto
roku.

3. Zubní lékaři zároveň vyzývají poslance a senátory, aby bez koncepce zdravotnictví schválené vlá-
dou a bez řádného legislativního procesu nepřijímali žádné novely zdravotnických zákonů 
a nepřipustili další koncentraci moci a finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění 
v rukách ministra zdravotnictví MUDr. Ratha.

4. Pokud dojde k zásadní změně zdravotnického systému připravované ministrem MUDr. Rathem
za podpory KSČM, zubní lékaři do takového systému v červenci 2006 nevstoupí a budou posky-
tovat péči za přímou úhradu.

MUDr. Jiří Pekárek
prezident České stomatologické komory
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Prohlášení kongresu Sdružení praktických lékařů ČR ze dne 27. ledna 2006

Kongres SPL prohlašuje, že dosud trvají důvody, které vedly praktické lékaře k vyhlášení stávkové
pohotovosti. Krize ve zdravotnictví se vydáním vyhlášky č. 550/2005 Sb., dále prohlubuje. Tato
uspěchaná a nepromyšlená vyhláška ohrožuje existenci řady zdravotnických zařízení a zejména
dostupnost a kvalitu zdravotní péče o pacienty. Omezuje dokonce i jejich zákonná  práva. 
Ministr zdravotnictví namísto práce na systémových změnách zdravotnictví připravuje vyhlášky
a návrhy zákonů, kterými soustřeďuje moc do svých rukou. 
Účastníci kongresu vyjádřili souhlas s kroky vedení SPL a pověřili jej  přípravou protestních akcí a
jejich stupňováním v součinnosti s dalšími organizacemi zastupujícími zdravotnickou veřejnost 
i pacienty s cílem zrušení vyhlášky 550/2005 Sb a zabránění  návratu k centrálně řízenému zdravot-
nictví.  Kongres ukládá všem regionálním zástupcům, aby spolu s dalšími poskytovateli zdravotní
péče kontaktovali krajské a místní samosprávy s cílem informovat přímo pacienty o situaci ve
zdravotnictví, která je ohrožuje.  
Fakt, že se organizace lékařů, nemocnic i pacientů sjednocují v odporu proti krokům ministerstva
svědčí o vážnosti situace a jejím nepochopení samotným ministrem.  
SPL vyzývá praktické lékaře, aby nadále bez ohledu na vydanou vyhlášku léčili své pacienty tak,
jak potřebují. 
Zástupci krizových výborů PL a PLDD na svém společném zasedání 27. 1. 2006 v Liberci vyjadřu-
jí vážné znepokojení nad současnou situací ve zdravotnictví. Chaotické a nekoncepční zásahy min-
istra zdravotnictví do stávajícího systému poskytování zdravotní péče ohrožují práci lékařů
primární péče. Do dnešního dne nejsou stanoveny podmínky pro poskytování péče na první polo-
letí 2006.
Domníváme se, že z těchto důvodů hrozí bezprostředně omezení dostupností základní zdravotní
péče občanům včetně omezení přístupů k lékům, vyšetřením  a k prevencím.
Odmítáme snahu MZ ČR legislativně eliminovat profesní organizace praktických lékařů z  DŘ
o cenách a rámcových smlouvách.
Požadujeme, aby se MZ a Parlament ČR zdržely do června 2006  všech kroků, které by mohly vést
ke koncentrací moci a finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění  do rukou jedné insti-
tuce a návratu k centralistickému řízení českého zdravotnictví .
Krizové výbory PL a PLDD budou reagovat na  podobné aktivity MZ a Parlamentu dalšími protest-
ními kroky.

Prohlášení krizového štábu

Krizový štáb lékařů, lékárníků a Asociace českých a moravských nemocnic konstatuje, že se krize
českého zdravotnictví nadále prohlubuje. K tomuto hodnocení se postupně přidávají další organi-
zace a skupiny zdravotníků, lékařů pacientů. Při jednání dne 31. 1. 2006 se členové krizového štábu
shodli na následujících požadavcích:

1. Zabránit omezování dostupnosti a kvality zdravotní péče způsobené diletantskými vyhláškami
ministra zdravotnictví (například úhradová vyhláška, změna marží lékáren a další), které poškodí
občany, zvláště pak chronicky a vážně nemocné pacienty. 

2. Zastavit přípravu zákonů, které mění systém veřejného zdravotního pojištění na centrálně řízené
zdravotnictví v podobě jakou mělo před rokem 1989.  Nepřipustit, aby se veškerá moc a peníze
dostaly do rukou ministra zdravotnictví.

3. Vrátit se k celospolečenské a odborné diskusi a rozhodovat o zásadních změnách ve zdravot-
nictví na základě věcné argumentace a mandátu voličů. 

4. Odvolat z funkce ministra zdravotnictví Davida Ratha, který vnáší chaos do zdravotnictví,
ohrožuje pacienty a opovrhuje pravdou i obyčejnou lidskou slušností. 
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Na podporu těchto požadavků zahajujeme veřejnou petiční akci.
Koalice soukromých lékařů: 
• Sdružení  praktických lékařů ČR
• Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR 
• Sdružení ambulantních specialistů ČR
• Sdružení soukromých gynekologů ČR
• Česká stomatologická komora 
Česká lékárnická komora 
Asociace českých a moravských nemocnic  

V Praze dne 31. 1. 2006

Prohlášení privátních ambulantních lékařů Ústeckého kraje 
k současné situaci ve zdravotnictví

Rada krajské složky Svazu ambulantních specialistů  (SAS) Ústeckého kraje na společném
zasedání  s vedením Krajského sdružení praktických lékařů Ústeckého kraje se dne 31. 1. 2006
rozhodla informovat veřejnost Ústeckého kraje, v souvislosti s vydáním chybné vyhlášky  ministra
zdravotnictví týkající se úhrad zdravotní péče, léků  a  specializované diagnostické činnosti přístro-
jové (rtg, CT, sonografie,), že

1. Již  v 1. pololetí 2006 se nutně  zhoršuje dostupnost výše jmenované péče. Dle této vyhlášky není
totiž zaručeno, že všechna vyšetření a léky budou v plném rozsahu také pojišťovnami uhrazeny
nebo zda úhrada za část  těchto vyšetření a léků nebude požadována na lékaři, který toto
vyšetření k upřesnění  diagnózy požadoval či předepsal léky

2. Díky novému seznamu výkonů byly navýšeny ceny  některých výše uvedených vyšetření a tím
dříve bude vyčerpán finanční limit ordinace na jejich úhradu. Finanční zajištění provozu ambu-
lantních odborných ordinací i ordinací praktických lékařů (mzdy, energie, nájmy, materiál)
může být tak nekryto.

3. Vydání regulační vyhlášky  vůbec nesouvisí s opožďováním plateb ve VZP a financování provozu
ordinací ještě více komplikuje, přičemž pro veřejnost deklarované navýšení odměny za lékařovu
práci zůstává jen na papíře.

4. Ujišťujeme naše pacienty, že se pokusíme i přes uvedené potíže udržet dosavadní kvalitu péče 
o ně a současně je však také žádáme o pochopení a podporu našich kroků směřujících ke zrušení
či opravě nesmyslné vyhlášky a k  ozdravění poměrů v našem zdravotnictví, kde se začíná realizo-
vat nedemokratická a nepřípustná snaha o koncentraci  moci a  financování do jediného centra. 

V Litoměřicích 31. 1. 2006

MUDr František Plhoň MUDr Hana Pácaltová
předseda krajské složky SAS předsedkyně krajského sdružení

Ústeckého kraje svazu praktických lékařůÚK
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V Brně dne 10. února 2006

Žádost veřejnému ochránci práv
o posouzení současné problematické situace

pacientů a lékařů ve zdravotnictví

Naše dobrovolná organizace se snaží pomáhat řešit a předcházet možným konfliktům 
a nedorozuměním mezi pacienty a zdravotníky. V současné době však dochází ve zdravotnictví 
k tak závažným změnám a problémům z nich vyplývajícím, že naše občanské sdružení považuje za
velmi potřebné požádat Vás, abyste se této dramatické situaci věnoval. Jde nám jak o pacienty, tak
o lékaře. Zájmy obou skupin se dostávají do konfliktu. 
Nejpalčivějším problémem se nám jeví vyhláška MZd. č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše
úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro první pololetí 2006. Celá tato
vyhláška je podle našeho názoru protizákonná. Pro zjednodušení popisu situace vyjímáme pouze
problémy týkající se ambulantní péče.
-  Pacient má nárok na čerpání zdravotní péče včetně léků z veřejného pojištění, ale lékař je limi-

tován (98 % v předpisu léků a 100 % v předpisu indukované péče - vždy průměrem  na  rodné
číslo) a pokud limit překročí, zaplatí tuto léčbu a vyšetření komplementu plně ze svého. Přitom
musí léčit lege artis.

- U regulací není zohledněn statisticky nevýznamný soubor pro případ malých pojišťoven. Pro
jejich pojištěnce s vyššími náklady není možno zajistit zdravotní péči. Není možno zajistit zdravot-
ní péči u pacientů vysoce nákladových na léčbu či vyšetření.

- Vyhláška limituje úhradu za preventivní vyšetření u praktických lékařů, na druhé straně pacienti
mají právo na preventivní vyšetření lx za 2 roky. Ministr jedněmi ústy vyzývá občany, aby na pre-
vence chodili, ale stejnými ústy říká lékařům, že jim veškerou vyhláškou stanovenou preventivní
péči nezaplatí.

Jsme přesvědčeni, že uplatňováním této vyhlášky dochází k porušování principů demokratického
právního státu, resp. principů vymezujících legitimitu cenové regulace. Jeden ze závěrů Ústavního
soudu uvádí, že cenová regulace, nemá-li přesáhnout meze ústavnosti, nesmí cenu snížit tak, aby
znemožňovala návratnost vložených prostředků. Jinak by popírala účel a funkce vlastnictví. 
Jsme přesvědčeni, že vyhláška svými důsledky zasahuje i do práv pacientů na bezplatnou zdravot-
ní péči z prostředků zdravotního pojištění. Při aplikaci vyhlášky, kterou jsou povinny zdravotní
pojišťovny dle zákona č. 48/1997 Sb. dodržovat, nesporně dojde k omezení péče poskytované
pacientům a také k omezení preskribce léčiv a dalších vyšetření, která jsou pro účinnost léčby
nezbytná. 
Výsledky našich obsáhlých hovorů s lékaři podporují naše odhodlání obrátit se na Vaši autoritu. 
Vzhledem k závažnosti a aktuálnosti tématu, který se dotýká všech občanů této republiky, prosíme
o Vaši neprodlenou pozornost této věci. 

Za Občanské sdružení pacientů Moravy

Karel Fux Doc. RNDr. L. Skurský, CSc.

Kontaktní adresa: 
L.Skurský, Stará Osada 30, 615 00 Brno, tel. 545 215 053, 604 109 763

Přílohy: 
1. „Stanovisko“
2. Právní analýza Mgr. J. Uhra v Medical Tribune ze dne 30. 1. 2006
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Předsedům OS ČLK
funkcionářům ČLK
členům ČLK

V Praze 4. 2. 2006 
č. j.:  130/2006

Vážené kolegyně a kolegové,
dne 14. 1.2006 jsem byl zvolen prezidentem České lékařské komory s programem „Silná Komora
pro lékaře“. Slíbil jsem vám, že se budu snažit, aby ČLK získala zpět ztracené kompetence. Slíbil
jsem, že se pokusím prosadit, aby Komora mohla hájit zájmy lékařů v dohodovacích řízeních a prosa-
dit zvyšování příjmů soukromých lékařských praxí i podpořit podmínky pro nárůst platů lékařů
zaměstnanců. Slíbil jsem, že se pokusím vybojovat pro soukromé lékaře trvalý smluvní vztah 
s pojišťovnami, možnost dědění a prodeje praxí, stejně tak jako závaznost výběrových řízení pro
pojišťovny. Deklaroval jsem podporu zákonu o veřejných neziskových ústavních zdravotnických
zařízeních. Tyto  sliby hodlám plnit nejenom kvůli vlastnímu svědomí, ale zejména proto, že jsou
zájmem většiny lékařů a proto za jejich splnění bojuje ČLK již řadu let.
V současnosti je politická situace příznivá k prosazení těchto našich zájmů. Proto jsem okamžitě
po svém zvolení nechal zpracovat příslušné legislativní návrhy, které si osvojilo a svým jménem poda-
lo několik poslanců. Jedná se o:
1) Novela zákona č. 95/2004 Sb. o získávání odborné a specializované způsobilosti lékařů:
Licence - ČLK bude vydávat osvědčení ( licence ) potvrzující specializovanou způsobilost a délku
praxe a zároveň rozhodovat sporné případy. Lékaři držitelé licence Komory automaticky získají
specializovanou způsobilost.
2) Novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění:
Smlouvy na dobu neurčitou - trvalý smluvní vztah
Jasně a explicitně stanovené výpovědní důvody (viz. Text návrhu na www.lkcr.cz )
Na tuto smlouvu mají nárok všechna zdravotnická zařízení, která nemají rozsah úvazků
poměrného kapacitního čísla vyšší než 3,0 (tedy soukromé praxe ano, polikliniky nikoliv)
Dohodovací řízení o rámcové smlouvě, o seznamu výkonů s bodovými hodnotami i o hodnotě bodu,
výši úhrad a regulačních omezeních probíhají dvoukolově. Nejprve na půdě příslušné komory mezi
občanskými sdruženími poskytovatelů. Jejich stanovisko pak příslušná komora hájí 
v jednání se zdravotními pojišťovnami. Ministerstvo zdravotnictví není účastníkem, ale pouhým
svolavatelem těchto jednání ( tzv. Rakouský model ).
Výsledky výběrových řízení jsou pro zdravotní pojišťovny závazné (složení komisí zůstává stejné, tedy:
pojišťovna, místní samospráva, Komora, odborná společnost).
Výběrové řízení se nekoná, pokud dochází k prodeji, darování či dědění zdravotnického zařízení. 
V tomto případě dochází automaticky k převodu smluvních vztahů s pojišťovnami.
Naše návrhy prošly tzv. druhým čtením a čeká je závěrečné hlasování v poslanecké sněmovně.
Dne 24. 1. 2006 byl ustaven „Krizový štáb lékařů, lékárníků a asociace nemocnic“ jehož cílem je
zabránit zestátnění českého zdravotnictví a jeho návratu před rok 1989. Cílem je odmítnutí výše
zmiňovaných legislativních návrhů Komory. Na zasedání 31. 1. 2006 se členové tohoto štábu shodli
na následujících požadavcích: (kráceno)
1) Zabránit omezování dostupnosti a kvality zdravotní péče způsobené diletantskými vyhláškami

ministra zdravotnictví, které poškodí pacienty.
2) Zastavit přípravu zákonů, které mění systém veřejného zdravotního pojištění na centrálně řízené

zdravotnictví v podobě jakou mělo před rokem 1989.
3) Vrátit se k celospolečenské a odborné diskusi a o změnách ve zdravotnictví rozhodovat dle

mandátu voličů. ( tedy nedělat až do voleb nic )
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4) Odvolat z funkce ministra Ratha.
Za splnění těchto svých požadavků svolávají signatáři na 24. 2. 2006 (den před tzv. Dnem znárod-
nění) demonstraci na Staroměstské náměstí a vyhlašují stávku.

Výše uvedené skutečnosti jsou snad pro řadu z vás triviální, avšak většina lékařů čerpá informace
bohužel pouze z obecných médií, která v žádném případě neinformují objektivně. Na základě takových
tendenčních polopravd a lží pak i řada slušných lidí může nabýt dojmu, že se skutečně děje něco
nepravého, něco co je ohrožuje a čemu se tedy musí bránit.

Kolegyně a kolegové, žádám vás o urychlenou odpověď na následující otázky:
1) Souhlasíte s názorem, že posílení pravomocí profesní samosprávy, smlouvy s pojišťovnami na dobu

neurčitou a možnost prodeje i dědění lékařských praxí představují znárodnění zdravotnictví a vrací
nás před listopad 1989?

2) Jste spokojení se současným stavem, kdy zdravotní pojišťovny - zejména dominantní VZP, vystupu-
jí vůči lékařům z pozice síly, přičemž využívají naší roztříštěnost? Proč asi zdravotní pojišťovny
spolupořádají protesty proti tomu, aby jim na straně lékařů vyrostl v podobě ČLK silný protihráč?

3) Není náhodou jednání některých funkcionářů lékařských sdružení motivováno strachem z toho, že
by mohli přijít o své individuální výhody a privilegované postavení?

4) Mají se lépe lékaři v Rakousku, kde za ně vyjednává lékařská komora a nebo u nás, kde se před
zraky pojišťoven a politiků mezi sebou sváří desítky lékařských sdružení? 

5) Souhlasíte s názorem „Krizového štábu“, že ČLK bude v dohodovacích řízeních prosazovat reduk-
ci počtu soukromých lékařů, ačkoliv dosud průkazně právě ČLK stojí na straně těch, kdo odmíta-
jí plošná výběrová řízení a administrativní likvidaci soukromých praxí, na rozdíl od většiny sig-
natářů vyzývajících k demonstracím, kteří jsou ochotní se s pojišťovnami „nějak dohodnout“?

6) Má ČLK zůstat apolitickou organizací a nebo se má po boku lékárníků, zubařů a některých
funkcionářů sdružení praktických lékařů zapojit do předvolební kampaně ODS a připojit se 
k požadavkům na odvolání ministra Ratha, který prosadil zvýšení ceny naší práce a snaží se zavést
pořádek ve veřejném zdravotním pojištění?

7) Má ČLK nadále prosazovat své požadavky na vrácení pravomocí vydávat licence? Máme se snažit
prosadit trvalý smluvní vztah s pojišťovnami, závaznost výběrových řízení a možnost dědění a prode-
je praxí? Máme jedinečnou šanci získat to, o co se léta marně snažíme. Máme právo tuto
příležitost promarnit?

8) Má ČLK zůstat svéprávnou stavovskou organizací a nebo o nás budou rozhodovat lékárníci,
zubaři, ředitelé nemocnic, zdravotní pojišťovny, zdravotní sestry a laboranti…?

Kolegyně a kolegové, sám o sobě mám ve výše uvedených otázkách jasno. Jako prezident ČLK,
jehož povinností je hájit zájmy všech lékařů, se však musím ptát na váš názor již proto, že mezi sig-
natáři prohlášení, které varuje před znárodněním a odmítá posílení pravomocí profesní samosprávy,
smlouvy s pojišťovnami na dobu neurčitou, závaznost výběrových řízení a možnost prodeje a dědění
lékařských praxí, jsou i představitelé Sdružení praktických lékařů, Sdružení ambulantních specia-
listů, Skalpel, Soukromí gynekologové, Soukromí patologové a Dětští kardiologové.
Zmiňované prohlášení naopak ostře odmítl LOK-SČL, který sdružuje 5 500 z celkových 15 000
lékařů zaměstnanců - tedy rovněž členů ČLK, které jsem povinen hájit. Ostatní zatím mlčí.
Vzhledem k závažnosti situace očekávám obratem vaše stanoviska. Žádám vás zároveň, abyste 
s tímto dopisem seznámili co největší počet našich kolegů - lékařů. Na pátek 17. 2. 2006 svolávám do
Prahy poradu předsedů OS ČLK. Doufám, že se jí z každého okresu zúčastní předseda nebo jím
pověřený zástupce.
Na závěr vás chci kolegyně a kolegové vyzvat k tomu, abyste se nestyděli veřejně prezentovat své názo-
ry. Pokud totiž většina slušných lidí mlčí, pak je hlasům i několika ostatních jedinců přisuzován větší
význam, než jaký si zaslouží.

S pozdravem                              
MUDr. Milan Kubek

prezident ČLK
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Reakce člena SSG ČR

Dobrý den,
pane prezidente, Váš dopis byl adresován i členům ČLK, což ze zákona jsem a proto jsa vyzván si
dovoluji reagovat. Dopis zasílám současně na chat LKCR
Pokusím se opovědět na dopis krok po kroku.
Snaha o vybudování silné komory a zpětný zisk kompetencí je jistě chvályhodná. Domnívám se,

že by měla začít podrobnou inventurou postupů, které vedly k tomu, že předchozí vedení veškerý
kredit a kompetence komory prošustrovalo. V nynější komoře jsem, protože musím. Jiný důvod
momentálně nenalézám.
Dále zmíněná novela zákona 95/2004 Sb je jistě krok správným směrem. Dále se s vámi ovšem již
názorově rozcházím. Primárně nevidím roli komory jako vyjednávače o cenách. Komora by pouze
měla stanovit nepodkročitelnou cenu lékařské práce, další jednání je na profesních společnostech.
Už nevelíte LOKu, ale komoře, to není odborová organizace.

Nejlepší bude odpovědět na vaše dotazy po bodech :
1) Souhlasíte s názorem, že posílení pravomocí profesní samosprávy, smlouvy s pojišťovnami na dobu

neurčitou a možnost prodeje i dědění lékařských praxí představují znárodnění zdravotnictví a vrací
nás před listopad 1989?

- Velice sugestivní a křivácky postavená otázka. Vkládáta Rathova schémátka do cizích úst, takto
není protest postaven, víte to moc dobře. Nastavená metoda cukru a biče - my ti dáme smlouvu na
dobu neurčitou, sice budeš mít podmínky, že chcípneš, ale máš smlouvu.

2) Jste spokojení se současným stavem, kdy zdravotní pojišťovny - zejména dominantní VZP,  vystupují
vůči lékařům z pozice síly, přičemž využívají naší roztříštěnost? Proč asi zdravotní pojišťovny
spolupořádají protesty proti tomu, aby jim na straně lékařů vyrostl v podobě ČLK silný protihráč?

- Rozhodně se mi líbí více stav, kdy se obtížně dohaduji se silným partnerem, než rozhodnutí osví-
ceného diktátora.

3) Není náhodou jednání některých funkcionářů lékařských sdružení motivováno strachem z toho, že
by mohli přijít o své individuální výhody a privilegované postavení?

- Ano, pozoroval jsem to dlouho u Vašeho předchůdce. Kopal kolem sebe vydatně, teď se mstí.

4) Mají se lépe lékaři v Rakousku, kde za ně vyjednává lékařská komora a nebo u nás, kde se před
zraky pojišťoven a politiků mezi sebou sváří desítky lékařských sdružení?

- Opět špatně postavená otázka, srovnává nesrovnatelné, nicméně labilní povahy nasměruje na
správnou stranu.

5) Souhlasíte s názorem „Krizového štábu“, že ČLK bude v dohodovacích řízeních prosazovat redukci
počtu soukromých lékařů, ačkoliv dosud průkazně právě ČLK stojí na straně těch, kdo odmítají
plošná výběrová řízení a administrativní likvidaci soukromých praxí, na rozdíl od většiny signatářů
vyzývajících  k demonstracím, kteří jsou ochotní se s pojišťovnami „nějak dohodnout“?

- Toto není veřejně prezentovaný názor krizového štábu - věta je účelově vytažena a opět sugestivně
položena tak, aby jasně vynikly zlovolné praktiky většiny signatářů (kdo to jako je ??) a vyloupla se
bělostná holubička ČLK.

6) Má ČLK zůstat apolitickou organizací a nebo se má po boku lékárníků, zubařů a některých
funkcionářů sdružení praktických lékařů zapojit do předvolební kampaně ODS a připojit se 
k požadavkům na odvolání ministra Ratha, který prosadil zvýšení ceny naší práce a snaží se zavést
pořádek ve veřejném zdravotním pojištění?

- Tak tohle mne přímo nadzvedlo, nicméně se pokusím zůstat slušný.
a) ČLK se má stát apolitickou organizací, a ne odnoží ČSSD jak je tomu nyní.
b) nemá se zapojovat do volební kampaně - naším partnerem jednání je stát, ne strany.
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c) prosazení ceny lékařské práce je geniální tah - kdo by si troufl být proti - že dostaneme stejně
maximálně 103 % už na výsluní nestavíte, že? A že regulace na indukovanou péči bude ve virtuál-
ních nových cenách, kdežto komplement dostane stejně jako vloni taky nějak zapadlo.
d) nepožaduji momentálně odvolání ministra Ratha, ještě neudělal ve zdravotnictví dostatečný
zmatek, ještě je brzy. Vysoce oceňuji jak dokázal ve funkci ministra sjednotit zdravotníky.
e) za všechno může ODS, měli být ke svému členu dr. Rathovi vstřícnější, byl by na ně hodný. 
A kdyby mu Cabrnoch pustil chlup z IZIPu, byla by to skvělá a chvályhodná věc.

7) Má ČLK nadále prosazovat své požadavky na vrácení pravomocí vydávat licence?
- ano

Máme se snažit prosadit trvalý smluvní vztah s pojišťovnami, závaznost výběrových řízení a možnost
dědění a prodeje praxí? Máme jedinečnou šanci získat to, o co se léta marně snažíme.
Máme právo tuto příležitost promarnit?

- A co jako komoře brání ? Nemíchejte zas hrušky z jablky, nepostřehl jsem, že by byl kdokoliv 
z krizového štábu proti zmíněnému. Když nebude lepit tyto oprávněné požadavky k zestátňování
zdravotnictví nebudou námitky.

8) Má ČLK zůstat svéprávnou stavovskou organizací a nebo o nás budou rozhodovat lékárníci, zubaři,
ředitelé nemocnic, zdravotní pojišťovny, zdravotní sestry a laboranti…?

- ČLK by se měla stát svéprávnou stavovskou organizací, máte co dělat, aby jste ji vrátil kredit 
o který ji prezident Rath připravil.  Druhá polovina věty je zcela irelevantní - Perry Mason by 
s vámi zametl.

Kolegyně a kolegové, sám o sobě mám ve výše uvedených otázkách jasno. Jako prezident ČLK, jehož
povinností je hájit zájmy všech lékařů, se však musím ptát na váš názor již proto, že mezi signatáři
prohlášení, které varuje před znárodněním a odmítá posílení pravomocí profesní samosprávy, smlouvy 
s pojišťovnami na dobu neurčitou, závaznost výběrových řízení a možnost prodeje a dědění lékařských
praxí, jsou i představitelé Sdružení praktických lékařů, Sdružení ambulantních specialistů, Skalpel,
Soukromí gynekologové, Soukromí patologové a Dětští kardiologové.
Zmiňované prohlášení naopak ostře odmítl LOK-SČL, který sdružuje 5 500 z celkových 15 000 lékařů
zaměstnanců - tedy rovněž členů ČLK, které jsem povinen hájit. Ostatní zatím mlčí.

- Lžete. Ukažte mi, kde zmínění odmítají smlouvy na dobu neurčitou, dědění či prodej praxí,
závaznost výběrových řízení.

Váš dopis je skvěle koncipován a věřím, že řadě váhajících a zmatených ukáže správnou cestu ke
světlým zítřkům. Nezapřete precizní manipulátorskou školu Vašeho předchůdce a nepochybně
skvělého učitele. Dokonce bych si troufal tvrdit, že je zde znát přímo jeho rukopis. Ku cti vám
budiž, že jste nepřevzal podpásové metody typu když nebudeš souhlasit, vytáhnu na tebe, že jsi ve
školce trhal mouchám nožičky.

Vznesl jste pane prezidente řadu dotazů a já se pokusil odpovědět.
Dovoluji si také jeden dotaz - jak naplňujete bod 10 usnesení posledního sjezdu ?

S pozdravem
Ivo Gergel

ženský lékař, Zlín
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MUDr. Tomáš  K Ř I K L Á N
331 52  Dolní Bělá  162

tel.+420 373 394 258, +420 373 393 290, e-mail: tomas.kriklan@iol.cz, mobil: +420 603 575 687

Ad: MUDr. Milan KUBEK
Prezident ČLK

Vážený pane prezidente,
přečetl jsem si se zájmem Vás dopis a nevěděl jsem, zda se mám smát či plakat.
Ale protože se v závěru obracíte na lékaře, aby Vám sdělili svůj názor a nebáli se jej i zveřejnit,
posílám Vám své stanovisko, které, jen s jiným úvodem, odešlu k veřejné prezentaci.
Tedy.
Volba Vaší osoby prezidentem ČLK s program s konfúzním názvem „Silná komora pro lékaře“ jen
demonstruje definitivní rozštěpení organizace, kterou jsem původně chtěl považovat za prestižní 
a silnou.
Silná skutečně je, ale - abych parafrázoval starší výrok  - silní jsou všichni, ale někteří jsou silnější.
Je pro mě výsměchem že Vy, do poslední chvíle předseda LOKu, se dokážete bez uzardění stavět
do pozice soukromého lékaře a tvrdit, že zastupujete privátní sféru.
Vždyť na čí úkor posilovaly platy a postavení lékařů v nemocnicích ne-li na konto soukromníků,
jejichž podíl na koláči zdravotních výdajů se snižoval.
Nepopírám, že lékaři v nemocnicích si zaslouží adekvátní ohodnocení, ale vaše sebeprezentace
hrdiny jdoucího s nastavenou hrudí rvát se za skupinu lidí, kterou jste do poslední chvíle pomáhal
ruinovat, je pouze póza a šmírácká role.
Je znát, že velký Otec Zakladatel Dr. Ráth je vaším vzorem a vy jeho věrným fámulusem.
I formulace typu - ztráta individuálních výhod a privilegovaných postavení, jsou jako milionářské
stávky a nadstandardní příjmy z ministerské dílny.
Ministra Ratha se zastáváte a brojíte proti požadavku na jeho odvolání s poukazem na to, že zvýšil
hodnotu lékařské práce.
Jak kde a jak komu.
V nemocnicích řízených ministerstvem jistě, tam dokonce dostane pokutu ředitel, který navýšení
platu nezajistí.
Jenže - zvýšení ceny práce znamená, že se zvýšila bodová hodnota za jedno ošetření. Přitom - budu-li
mírný - navýšení finančního limitu na 103 % je de facto díky inflaci 100 % loňska. Čili k finanční-
mu zlepšení nedojde ani omylem, paradoxem je, že za stejnou částku vykoná lékař v limitu méně
výkonů - cca o 1/3. Tedy ošetří o 1/3 méně pacientů.
Došlo tím k zhoršení dostupnosti zdravotních služeb.
Naprosto směšnou je poznámka a apolitičnosti ČLK, kterou jste vy s Rathem vždy orientovali tak,
aby jako děvka sloužila tomu, kdo je zrovna u moci.
Prohlašujete, že nesouhlasíte s prohlášeními o vracení zdravotnické legislativy do znárodňovací
doby, ale Zákon o neziskových zdravotnických zařízeních jednoznačně  podporujete a tím, jako
prezident ČLK, který mumlá mantru  péče o všechny lékaře bez rozdílu, podporujete likvidaci
desítek nemocnic a stovek lékařských míst.
Namítnete - všechny nemocnice se mohou do systému přihlásit nebo (jak prohlásil ministr Rath)
pojišťovny mohou navázat vztah i se zařízeními mimo neziskový sektor.
Ale proč by to, proboha, dělaly? Proč utrácet peníze na 185 nemocnice když povinně musí hradit
provoz v 85?
A dobrovolné zařazení do systému neziskovek - kdo si s nadšením uplete oprátku tak, aby mu v jeho
zařízení rozhodovali jiní o provozu, nákladech atp. a vlastníkovi zbyla milá povinnost hradit dluhy?
Pod vlajícími (nyní oranžovými) prapory vytvoříme síť a kdo se nepřipojí, ať chcípne u plotu. Když
vznikala JZD, fungovalo to taky báječně.
Na a na závěr nejsměšnější nebo nejtragičtější pasáž vašeho dopisu.
Postavení lékařů v Rakousku jako důsledek činnosti lékařské komory a svéprávná sebevědomá silná
ČLK, prosazující výsledek společné vůle.
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Pane prezidente uvědomujete si, při vašem vzdělání, že to, jaké je současné postavení ČLK a jaký
je její respekt a prestiž, je vina vaše a Dr. Ratha?
Že jste ji rozštěpili a dovedli do stavu klinické smrti ?
Co dnes ČLK může - lékaře pouze trestat. Licence nevydává, registrace taky ne, na její názor se
neptá nikdo.
A proč - protože uřvané odbory dokáží vydupat a vystávkovat ústupky a třeba i zvýšení platu. Ale
nezískají respekt ani pozici, kdy o jejich názor bude zájem, protože předem všichni ví, že bude 
a priori negativní.
A z ČLK je díky vám nyní filiálka LOKu a nic víc.
A v jakém dresu kopete vy je zcela jasné - opíráte se o prohlášení LOKu , sám přitom prohlašujete,
že sdružuje 5 500 lékařů z 15 tisíc a přitom jiný názor zpochybňujete.
Já osobně si důležitost a význam ČLK cením tak, že za odpovídající pokládám roční členský
příspěvek ve výši 1,- Kč (slovy: jedné koruny české).
Chtěl jste názor, názor jsem Vám sepsal.
Ani nečekám nějakou reakci, leda by na mě přišla kontrola z finančního úřadu jako kdysi na býva-
lou předsedkyni KRK ČLK.

S pozdravem 
předseda (zatím jednočlenné) platformy „Za nepovinné členství v ČLK“

MUDr.Tomáš Křiklán, praktický lékař pro dospělé, 
25 let praxe, soukromý lékař od r. 1993  
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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.

termín: sobota 8. 4. 2006
místo: CDMS, 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: 1.700,- Kč vč. 19% DPH
počet účastníků: 40, po přihlášení obdrží zájemci pozvánky s podrobnějšími

informacemi

Přihlášky (i telefonické) přijímá pořadatel: SKS poradenství, spol s r.o.
K Šeberáku 114/10, 148 00 Praha 4 - Kunratice

Kontakt: A. Kašpárková, Tel. + fax.: 244 913 026 e-mail: sks@post.cz
http://sksp.webpark.cz



ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA tel.  267 102 534, 267 163 153
Obvodní sdružení Praha 10, Ruská 87, fax  272 742 678 
100 00  P r a h a  10 E-mail clkp10@lf3.cuni.cz 

Vážený pane prezidente,  
z pověřením svých kolegů, ambulantních lékařů provozujících své praxe na území MČ Praha 10 
a 15, kteří se sešli dne 8. 2. 2006 na shromáždění k aktuálním problémům úzce se dotýkajícím
jejich práce a ekonomického přežití ordinací, Vám zasílám znění prohlášení, které z tohoto
shromáždění vzešlo. 
Zároveň toto prohlášení zasíláme na vědomí všem OS ČLK.
Vnímáme současnou situaci s platností nové úhradové vyhlášky (Vyhláška MZ ČR 550/2005) jako
stav výrazně ohrožující ekonomickou budoucnost našich praxí a znemožňující poskytování péče
lege artis našim pacientům. 
Žádáme Vás o vysvětlení Vašeho negativního stanoviska k našim požadavkům a podpory MZ ČR
v situaci, kdy právem očekáváme Vámi jasně deklarovanou podporu a také aktivní konání dle
Vašeho mandátu, svěřeného Vám všemi lékaři této země proti krokům Ministerstva zdravotnictví,
které jsou ve zjevném rozporu nejen s našimi zájmy, ale i s platnou legislativou a zejména se zájmy
našich pacientů. 
Jsme přesvědčeni, že dopady zmíněné vyhlášky se odrazí v kvalitě a dostupnosti péče o naše
pacienty. Pokud sdílíte se státní správou názor, že část péče má být hrazena z finančních prostřed-
ků poskytovatelů, je zřejmě čas, abyste zvážil své další setrvání v čele Komory. 
Žádáme tedy, abyste zcela nezpochybnitelně deklaroval svoji podporu oprávněným požadavkům
lékařů ambulantní sféry i ostatních zdravotníků.
Žádáme, abyste z našeho pověření činil okamžitě razantní kroky k nápravě této situace tak, jak jste
slíbil po svém zvolení prezidentem. 

Za ambulantní poskytovatele zdravotní péče, členy OS ČLK Prahy 10 

MUDr. Zdeňka Poláková v.r.
předsedkyně OS ČLK v Praze 10 

V Praze dne 9. 2. 2006

Na vědomí všem OS ČLK
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Vážený pan V Praze 10. 2. 2006
MUDr. Milan Kubek
Prezident ČLK

Veřejné prohlášení

Vážený pane prezidente,
na schůzce 23. 1. 2006, které jsem se  na Vaše pozvání zúčastnil a která nebyla předem avizovaná
jako setkání týmu poradců ani jako záměr takový tým vytvořit, jsem vyslovil názor, že jako Váš
poradce v otázkách primární péče mohu vystupovat jen za určitých podmínek. Hlavní podmínky
byly následující:
• Komora bude fungovat jako apolitická organizace sloužící pouze svým členům. 
• Budete vystupovat tak, že bude zřejmé, že názory které prezentujete, jsou reflexí představ člen-

ské základny, nikoliv jednotlivců, jiných institucí či dokonce politických stran. 
• Jako prezident komory budete hájit a prosazovat pouze ty věci, ve kterých došlo mezi zástupci

hlavních  skupin poskytovatelů, tj. soukromých lékařů a lékařů zaměstnanců, ke konsenzuální
dohodě. Také jsem doporučil, aby v takových případech byl z prostředků komory zaplacen pro-
fesionální tým právníků, ekonomů a lobbyistů, který by pomohl naše zájmy efektivně prosazovat.
Upozornil jsem Vás, že v opačném případě se budete stavět proti zájmu svých členů, což považuji
za nepřijatelné, a to i s ohledem na povinné členství v Komoře, kdy postižená skupina nemá
možnost  své členství ukončit. 

• Vystoupíte s protestem proti tzv. úhradové vyhlášce MZ č. 550/2005 Sb, k čemuž Vás zavázal
volební sjezd ČLK. 

S překvapením jsem zjistil, že na tiskové konferenci, kterou jste ihned po schůzce svolal, jste jme-
noval tým poradců, aniž by takto bylo jednání jednoznačně ukončeno. K dnešnímu dni žádné
takové jmenování od Vás neobdržel. Tato informace je pouze na webových stránkách Komory.
Ve svých prohlášeních jste se jednoznačně autorsky přihlásil k návrhům zákonů, zejm. 
o Neziskovém ZZ a pozměňovacímu návrhu Zák. č.20, který si osvojil posl. Krákora, které, jak
dobře víte, vyvolávají velmi negativní postoj zhruba poloviny členů ČLK. Dokonce jste pomáhal
jejich prohlasování s pomocí  komunistů ve Sněmovně. Ve svém dopise členům Komory demago-
gicky opakujete již dříve a někým jiným řečené, že kdo je proti těmto zákonům, odmítá dědění
praxí a chce si upevnit svoje individuální postavení a výhody. Naopak místo toho, abyste razantně
vystoupil proti úhradové vyhlášce, která  lékaře pod hrozbou sankcí nutí balancovat na hraně eko-
nomického udržení praxe a profesní chyby při postupu non lege artis a jednoznačně omezuje 
dostupnost i kvalitu zdravotní péče, jste hlásal její vyváženost a pochopení pro její zavedení. Teprve
pod tlakem ostatních organizací sdružených v Koalici soukromých lékařů, výzev členů i okresních
sdružení Komory, jste dosti nerazantně zareagoval ve svém dopise z 9. 2. t.r. Také Vás upozorňuji,
že to aby ministr vyjmul v úhradové vyhlášce preventivní výkony a očkování ze zastropovaných
výkonů prosazujeme spolu s pediatry od té doby, co existoval první návrh vyhlášky. Naše argumen-
tace zůstala ignorována a metodika, kterou ministr slíbil vyhlášku „upřesnit“, oficiálně neexistuje.
Výsledkem řady jednání jsou cenové dodatky ZP, kde prevence vyjmuty z regulací nejsou. Pokud
tvrdíte, že jste ministra přesvědčil, zajímalo by mě, jakými argumenty.

Vážený pane prezidente, jistě pochopíte, že s ohledem na výše uvedené skutečnosti, kdy ani jedna
z podmínek, které jsem uvedl nebyla dodržena,  nemohu být členem Vašeho poradního týmu. Tento
fakt Vám oznamuji tímto veřejným prohlášením.

S pozdravem
MUDr. Václav Šmatlák

Pozn.: zástupce SSG ČR do týmu poradců nového prezidenta ČLK nebyl ani přizván ...
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Vážený pane prezidente, 

po kratším váhání jsem se rozhodl na Vaši výzvu všem členům a funkcionářům ČLK zareagovat 
a musím říct, že jsem se rozhodl toto učinit zcela veřejně,  neboť časopis komory nemáme a mani-
pulace s fakty a s názory prostých členů komory či názorových oponentů vedení ČLK je v jejím
nitru za posledních 7 až 8 let opravdu bezbřehá.
Úvodem Vám musím sdělit, že jste mne nepřekvapil a mé obavy z Vašeho zvolení novým preziden-
tem ČLK se zcela naplnily. 
Bez větší námahy lze totiž poznat, že pokračujete v trendu nastoleném Vaším předchůdcem. Totiž
ve snaze prosadit Váš osobní zájem a zájem určité, ne asi nejpočetnější skupiny kolegů, a používat
nepřesné a zavádějící argumenty tak, aby vypadala Vaše snaha legitimně a snad i prospěšně pro nás
lékaře i naše pacienty. Přitom opak je pravdou. 
Nejsem hloupý, a proto Vám nedůvěřuji a ani Vašemu dalšímu konání důvěřovat nebudu. 
Pokud jde o Váš dopis ze 4. 2. 2006, tvrdíte určité věci a ty jsou často zcela nepravdivé a zavádějící
a zejména dotazy jsou kladeny se záměrem zmást kolegy, kteří Vaše a páně ministrovo konání příliš
nesledují. Zejména jasně sám svou výzvou a v ní napadáním ODS politizujete komoru a přitom se
ptáte, zda má zůstat apolitická. 
Dále, nejen Vy sám dobře víte, že zásadním problémem našeho zdravotnictví je podfinancování 
s ohledem na jeho dostupnost a kvalitu. Víte, že u nás se vydává takové procento HDP na zdravot-
nictví, že nás to řadí na 17. místo v EU. Na rozdíl od Vás a pana ministra jsem aktivně v některých
medicínsky vyspělých zemích pracoval a troufám si tvrdit, že v EU kvalitou a zejména dostupnos-
tí námi poskytované péče rozhodně nepatříme až na toto místo. Dovolím si opět, jako už něko-
likrát, tvrdit, že v Česku je poskytováno za nedostatek peněz na příliš mnoha místech a v příliš
vysoké kvalitě velmi mnoho péče. Přitom pacient není motivován k žádné seberegulaci odběru péče
a pojišťovny pacienta regulovat nemohou, takže regulují zdravotnická zařízení a protože je to jed-
nodušší, více ta soukromá. Ale pan kolega Rath v tomto směru žádné pozitivní změny nechystá. 
V neposlední řadě pak, ač to otevřeně neříkáte, jste Vy i on zjevně proti spoluúčasti pacientů 
a uvádíte různá a ne zcela přesná čísla o její výši v EU (např. při uvádění průměrného procentního
rozpětí podílu spoluúčasti na financování péče v zemích EU, dle mne cíleně zapomínáte na tzv.
komerční zdravotní připojištění, což je forma spoluúčasti, která dokonce v řadě zemí převládá a na
jejíž bázi je postaveno financování zdravotnictví například ve Švýcarsku a v USA a když toto
započtete, je fakticky průměr procenta spoluúčasti v původních zemích EU - alespoň z jiných zdro-
jů než z těch Vašich - okolo 25–28 %) tak, abyste tento problém bagatelizoval a hlavně tak, abyste
rozhodně, ve shodě s panem ministrem, neodradil komunistické a socialistické („soc-dem“) voliče
před nadcházejícími parlamentními volbami! 
K Vašim dotazům : 
Váš dotaz: 1) Souhlasíte s názorem, že posílení pravomocí profesní samosprávy, smlouvy 
s pojišťovnami na dobu neurčitou a možnost prodeje i dědění lékařských praxí představují znárod-
nění zdravotnictví a vrací nás před listopad 1989?
Má odpověď: Dotaz je zcela zavádějící, o nic takového přece nejde. Právě posílení profesní samo-
správy současný pan ministr „prošvihl“ - za jeho prezidentování ČLK přišla komora o prestiž 
i o zásadní pravomoci (licence + schvalování personálního a věcného vybavení). Dále dědění 
a prodej praxí sliboval Váš předchůdce prosadit před 7 lety a nic takového se dosud nestalo 
a v dohledné době ani nestane. Pokud jde o smlouvy na dobu neurčitou, byly by krásné, ale jak mys-
líte, že se pojišťovny v takovém případě zachovají? Prosadí, a o tom není pochyb, buď hned letos
zásadní omezení současné sítě a nebo naprosto jednoduché výpovědní důvody z jejich strany, aby
se průběžně mohly ze smluv vyvázat! Vždyť mají omezené finanční prostředky, se kterými budou
muset šetřit a to je bude ještě nutit ministerstvo, aby uzavřely smlouvy s neziskovými nemocnice-
mi, kde bude trend plýtvat jak jen to je možné. Pokuste si zjistit s jakými prodlevami platí součas-
né fakultní nemocnice svým dodavatelům, často je to s více než ročním zpožděním! A to jim lze
konkurzem pohrozit! Jak asi budou platit dodavatelům, když na ně konkurz nebude možné vy-
hlásit? Budou li dlužit, doplatí to za ně kraj, stát, zkrátka my občané - daňoví poplatníci tohoto státu
a korupce ze zdrojů farmaceutických firem v těchto nemocnicích na úrovni primářů, ředitelů 
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a dozorčích rad jen pokvete! Ale právě zákon o neziskových organizacích v současné podobě je fak-
tickým znárodňováním a posilováním vlivu státu v této oblasti s dotvářením super pro-korupčního
prostředí. Takže tam měl být případně směřován tento Váš dotaz.
Váš dotaz: 2) Jste spokojení se současným stavem, kdy zdravotní pojišťovny - zejména dominantní
VZP, vystupují vůči lékařům z pozice síly, přičemž využívají naší roztříštěnost? Proč asi zdravotní
pojišťovny spolupořádají protesty proti tomu, aby jim na straně lékařů vyrostl v podobě ČLK silný
protihráč?
Má odpověď: Opět zavádějící, neboť ČLK v současné roztříštěné podobě není silným protihráčem
a ani jím nebude. Ale ani koncentrace moci v rukách ministra Prokopce, pardon Ratha, není
řešením. Jako soukromý lékař nejsem spokojen, ale chyba je jinde. Řešením je povinný smluvní
vztah mezi pojišťovnou a pojištěncem s bonusy a případně i malusy tak, jako je to i v jiných
oblastech. Pacient si má sám vybrat, ke kterému lékaři půjde a pojišťovna ve smluveném rozsahu
péči zaplatí. Rozdíl, bude li nějaký, doplatí buď pacient nebo bude hrazen z jeho komerčního
zdravotního připojištění. Ať je zde vliv státu co nejmenší, státní zdravotnictví jsme tu totiž měli 
40 let a víte, jak vypadalo. Pokud ovšem chcete, aby o všem opět rozhodovali pouze ti jedni, ti
rovnější mezi námi rovnými, tak se opravdu vracíme před listopad 1989. Dále zde byste se měl pří-
padně zabývat úhradovou vyhláškou z dílny pana ministra, kterou i minulý sjezd delegátů označil
za nekvalitní, poškozující zájmy pacientů i lékařů  a zavázal Vás, abyste proti ní bojoval.
Váš dotaz 3) Není náhodou jednání některých funkcionářů lékařských sdružení motivováno stra-
chem z toho, že by mohli přijít o své individuální výhody a privilegované postavení?
Má odpověď: Nekomentuji, to byste musel dokázat. Já pracuji s kolegy již 12 let v soukromém
zdravotnictví, náš obor je typu servis pro jiné obory, takže určitý rozhled mám a o ničem takovém
nevím. Ojediněle to možná nelze vyloučit, ale  chcete li to takto tvrdit jako prezident Komory, měl
byste mít důkazy v ruce a ne pouze spekulovat, to přísluší spíše novinářům.
Váš dotaz: 4) Mají se lépe lékaři v Rakousku, kde za ně vyjednává lékařská komora a nebo u nás,
kde se před zraky pojišťoven a politiků mezi sebou sváří desítky lékařských sdružení? 
Má odpověď: Úplná demagogie! Nejprve srovnejte procento HDP, které jde do zdravotnictví 
v Rakousku a u nás, počet nemocnic na 10.000 obyvatel v obou zemích, dále rozsah komerčního
připojištění a i přímé spoluúčasti a v neposlední řadě produktivitu práce rakouského a českého
občana. Nepokoušejte se srovnávat jablka ani ne s hruškami, ale spíš s rybízem! 
Váš dotaz: 5) Souhlasíte s názorem „Krizového štábu“, že ČLK bude v dohodovacích řízeních
prosazovat redukci počtu soukromých lékařů, ačkoliv dosud průkazně právě ČLK stojí na straně
těch, kdo odmítají plošná výběrová řízení a administrativní likvidaci soukromých praxí, na rozdíl
od většiny signatářů vyzývajících k demonstracím, kteří jsou ochotní se s pojišťovnami „nějak
dohodnout“?
Má odpověď: Pane prezidente, při kolizi a nedohodě v dohodovacím řízení spoléháte na koho?
Snad ne na pana kolegu Ratha podporovaného poslanci KSČM a ČSSD? Ti všichni (a možná tedy
i ČLK,o.s., to já nemohu vědět) počítají přece s tím, že redukce počtu ambulancí se logicky projeví
přesunem této péče do jimi ovládaných neziskových nemocnic a bude další prostor pro korupci 
jak na ministerstvu zdravotnictví, tak v oněch nemocnicích, tak v poslanecké sněmovně. Pane
kolego, nebuďte krátkozraký, nebo snad chcete být? Plánujete časem nákupy výroben kakaa 
v Ghaně apod.?
Váš dotaz: 6) Má ČLK zůstat apolitickou organizací a nebo se má po boku lékárníků, zubařů a ně-
kterých funkcionářů sdružení praktických lékařů zapojit do předvolební kampaně ODS a připojit
se k požadavkům na odvolání ministra Ratha, který prosadil zvýšení ceny naší práce a snaží se
zavést pořádek ve veřejném zdravotním pojištění?
Má odpověď: O jaké apoličnosti tu hovoříte, když komora veřejně, ústy svého tehdejšího preziden-
ta loni v létě slíbila pomoci vyhrát volby jedné straně a Vy zde dnes v této výzvě, jako nový prezi-
dent Komory, jediného reálného soupeře této strany otevřeně napadáte!? Já jsem pro apolitickou
ČLK, ale ona taková není. Dále si myslím, že by komora měla skutečně kritizovat nedemokratické
a i protiústavní postupy, kterými se pan ministr snaží prosadit jakousi svou vizi centralizovaného
zdravotnictví, které řídí jedna osoba z jednoho ministerstva. Jeho vize totiž rozhodně nepřipomíná
jakoukoliv koncepci zdravotnického systému, natož v demokratické zemi. Navíc, protože jsem
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nějaký čas v minulém režimu žil, nemám důvěru k zákonům prosazeným koalicí KSČM a ČSSD.
Když si pak přečtu některé úryvky ze zákona o neziskových nemocnicích v té podobě, která prošla
3. čtením a domyslím dopad tohoto zákona, je mi jasné, proč se komunistům líbí! Vám ne, pane
prezidente?
Váš dotaz: 7) Má ČLK nadále prosazovat své požadavky na vrácení pravomocí vydávat licence?
Máme se snažit prosadit trvalý smluvní vztah s pojišťovnami, závaznost výběrových řízení 
a možnost dědění a prodeje praxí? Máme jedinečnou šanci získat to, o co se léta marně snažíme.
Máme právo tuto příležitost promarnit?
Má odpověď: Částečně zodpovězeno výše, ale dále: Opět, o čem hovoříte? Tvrdíte o promarnění
šance, která teď prý je, ale jak Vám věřit, když to spojujete s tím, který nám to řadu let sliboval, jak
to prosadí, jak je to za dveřmi a dosud nic pozitivního v této oblasti neprosadil? Pokud pak jde 
o licence, chcete se panu kolegovi vyrovnat a brzy vystoupit před delegáty jak jste úžasně úspěšný,
když jste cosi vybojoval, co předtím komora prošvihla? Velmi to připomíná zákon o profesní
bezúhonnosti, kdy nám na jednom ze sjezdů pan kolega Rath bije se v hruď sdělil, že byla díky
němu odstraněna diskriminace lékařů, kterou velmi jednoduše rok předtím prošvihl. Nazývejme
věci pravými jmény, prosím. Náprava vlastní chyby je sice dobrá, ale není to žádný velký úspěch.
Váš dotaz: 8) Má ČLK zůstat svéprávnou stavovskou organizací a nebo o nás budou rozhodovat
lékárníci, zubaři, ředitelé nemocnic, zdravotní pojišťovny, zdravotní sestry a laboranti…?
Má odpověď: Chtěl jste říci svéprávnou odborovou organizací, že… Tady jde právě o to, kdo jsme
ti my a kdo jsou ti kdo komoru tříští a kdo má  či spíše měl snahu ji sjednotit. Krátkozraké zájmy
odborů, které poslední roky ovládly komoru rozhodně nejsou zájmem většiny lékařů a tím, že je
prosadily ji polarizovaly. Jediné, v čem jsem si dnes skoro jist, je to, že časem sklidí hořké plody
svého konání i tito odboráři v opět socialistických neziskových nemocnicích. 
Nemám nic proti neziskovým nemocnicím jako takovým, ale to by se zákon o nich musel alespoň
trochu podobat obdobným zákonům v civilizovaných zemích a nesměl by to být paskvil sestavený
Komorou ve spolupráci s poslanci  KSČM a ČSSD.
A ještě na závěr: včera zveřejnil LOK prohlášení, které jasně nese Váš rukopis ač jste deklaroval,
že již nejste jeho předsedou. Je pozoruhodné, že obviňuje za současný tristní stav financování naše-
ho zdravotnictví spolu s Vámi a panem ministrem ODS, když u moci je již 8 let vláda ČSSD, která
sice nedokonalý, ale přece jen po určitou dobu funkční model financování zdravotnictví, zanedbala
a 8 let nekultivovala a způsobila tak obrovské zadlužení celého systému (mimochodem i státu).
Vždyť zadlužení našeho zdravotnictví je daleko a nejspíš mnohonásobně větší než jen deficit ve
VZP, co například zanedbané budovy nemocnic, jejich inženýrské sítě, chátrající a stárnoucí
přístrojové vybavení, obrovské dluhy nemocnic vůči jejich dodavatelům? O nich nevíte? Připadá mi
trapné od lidí podporujících ČSSD i od představitelů této strany, když se vymlouvají  na vlády koal-
ic ODS, které vládly dohromady jen 6 let a převzaly zemi ve stavu, v jakém ji zanechali po 40 letech
vlády komunisté.  Ujišťuji Vás, pane prezidente, že na demonstraci organizovanou na 24. 2. 2006
půjde naštěstí i celá řada mých kolegů z nemocnic a to i těch, které vlastní či provozuje stát.  Pokud
se jí pak nebude účastnit prezident a vedení ČLK, pak jen potvrdí, kdo Komoru opravdu rozštěpil. 

S pozdravem 

MUDr. Karel Blažek,
soukromý anesteziolog a 
místopředseda OS ČLK Praha 4

V Praze 11. 2. 2006
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Praze 14. 2. 2006
Vážený pan
MUDr. Milan Kubek
prezident ČLK

Vážený pane prezidente, 
dovolte, abychom k Vašemu dopisu ze dne 4. 2. 2006 č.j. 130/2006 vyslovili veřejně a otevřeně naše
stanovisko a názor. 
Necháváme zatím stranou to, co uvádíte ve druhém odstavci o nových legislativních návrzích 
i když se přiznáme, že bychom rádi věděli,  kteří legislativci tak rychle vypracovali ony návrhy 
a kteří poslanci si je osvojili. To ale nepochybně brzy oznámíte. Jako jejich (a koneckonců i Vaši)
voliči máme právo to vědět.
K jednotlivostem z Vašeho dopisu.:
1) Odbornou či specializovanou způsobilost lze v ČR získat jen příslušným atestačním řízením.

Považujete opravdu za nutné, aby ČLK navíc ještě  potvrzovala platnost atestací? 
2) Trvalý smluvní vztah je pro každého poskytovatele velmi žádoucí, ale smysl mu dávají nejen

jasně a explicitně stanovené výpovědní důvody, ale hlavně jejich spolehlivost a závaznost. Jste si
jist tím, že se s tímto s Vámi spolupracující legislativci v tisku 1045 uspokojivě vypořádali?  Není
nám také jasné, proč vylučujete polikliniky, které vznikly řádným privatizačním procesem a proč
nic nenamítáte proti souběhům praxí s kapacitním číslem pod 0,8 (a obvykle hodně po 0,8 - 
v rozsahu, který logicky nikdy nedovolí zařídit plně hodnotnou ambulanci, která by měla smysl

také pro někoho jiného, než jen a jen pro samotného lékaře, který v ní pracuje, v rozsahu jen
zbytečně akcentujícím výdej finančních prostředků a pacienta mnohdy zbytečně obtěžujícím
nutností navštěvovat téhož lékaře na více místech). Naprostá většina soukromých lékařů, kteří
se svou praxí živí, to Vy dobře víte,  je proti takovýmto souběhům - z důvodů tak známých, že je
zde neopakujeme. A jak toto chcete řešit u nemocnic? Připomínáme tu náš už prastarý požadav-
ek: ambulance nemocnic by měly mít smlouvu na konkrétního plně kvalifikovaného lékaře,
který v ní bude po celou ordinační dobu přítomen (kromě nemocničních ambulancí  superspe-
cializovaných, příjmových a v některých případech během nočních pohotovostí).

3) Vyřazení občanských sdružení poskytovatelů a pacientů ze všech dohodovacích řízení je pro nás
naprosto nepřijatelné. Vstupování komory do dohodování smluvních vztahů mezi poskytovateli
a plátci jsme vždy odmítali zcela v souhlase a souladu  s původním demokratickým záměrem
zákonodárce. Souhlasíme s Vámi, že by ČLK  měla zůstat výlučně apolitickou organizací a nesta-
vět se ani napravo, ani nalevo, souhlasíme, že smyslem založení komory bylo a jistě stále má být
neúprosná péče o etiku, lex artis a vzdělání. Sám dobře víte, že ČLK nemá ve svých pravomo-
cech   vstupování do ekonomických a smluvních vztahů. Tím spíše nemá žádné právo z jednání
o těchto vztazích vytlačovat subjekty, které tam ze samotné  podstaty věci jednoznačně patří.

4) Převody, dědění a prodeje praxí jsou problémem, který by měl být řešen co nejdříve, jistě ale  není
třeba žádných  velkých zákonných úprav,  jistě není třeba takovéto změny doplňovat dalšími ná-
vrhy, které s převodem a děděním praxí nesouvisí a navíc  jsou  pro většinu lékařů  nepřijatelné.

5) K otázce medií. Ta přeci jen referují o náladě podstatného počtu lékařů. Protestující lékaři se ale
řídí vlastními informacemi a i vlastními mediálními zdroji. Domníváte-li se, že zdravotnická
veřejnost chce demonstrovat, protože je nespokojena s pozdními platbami VZP, hluboce se
mýlíte. Lékaři nejsou takoví hlupáci, aby nechápali, že zničující pozdní platby nejsou příčinou,
ale důsledkem vad systému. O opaku se snaží všemožně přesvědčovat pan ministr a nyní i Vy.
Nucená správa VZP je šetřena policií a VZP pod nucenou správou ještě ve většině regionů ani
neodeslala dodatky ke smlouvám na toto pololetí. Nejsme spokojeni se současným stavem a to
je důvod našeho  protestu.

6) Soukromí lékaři nejsou roztříštěni. Dění posledních týdnů to dokazuje. A ohroženy se cítí 
i  zdravotní pojišťovny.  Mocenské zásahy do složení správních rad jim nedávají žádnou jistotu
přežití v jinak finančně deficitním systému. Jen je ubírána pravomoc těm složkám naší
společnosti, které tyto pojišťovny zakládaly a dosud spravují.            

7) K rovnosti smluvních vztahů.  Pravdu máte v tom, že smluvní vztahy nejsou dosud  rovné. My
věříme, že právě pokračující sjednocování smluvních poskytovatelů, na kterém jsem ovšem
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začali pracovat dávno před tím, než začal být MUDr. Rath ministrem zdravotnictví ČR, je nadějí
na jejich narovnání.  Nevěříme, že posílení pravomoci jakékoli úzké skupiny lidí, ačkoli by šlo 
o ČLK, může vést k potřebnému narovnání. Šlo by jen o koncentraci moci, která pak může být
snadno zneužitelná. Pokud jde o  Rakousko, stejně tak Švýcarsko, Německo i třeba USA, nepod-
ceňujte naši informovanost. Jistě jste si všiml, že naprostá většina našich lékařských sdružení
není ve sporu. Pokud někteří v něčem s někým nesouhlasí, vyjadřují a obhajují svůj názor, ale 
v segmentech hlasují přesvědčivě většinově.

8) K výhodám funkcionářů. Maximálně důrazně Vás na tomto místě vyzýváme, abyste místo
kladení otázek tohoto typu rovnou předložil důkazy o tom, kteří funkcionáři mají jaké indi-
viduální výhody.  My sami o ničem takovém nevíme a žádnými výhodami nedisponujeme. 

9) Nevíme o tom, že Krizový štáb prohlásil, že ČLK bude prosazovat redukci počtu soukromých lé-
kařů. Existují však reálné obavy, že k tomu povedou současné kroky Ministerstva zdravotnictví ČR. 

10) Navýšení ohodnocení ceny lékařské práce v novém sazebníku je žádoucí. Bylo by znamenité,
kdyby šlo o faktické navýšení úhrad. Zatím tomu, jak víte, tak není.

Mezi signatáři  prohlášení Krizového štábu není nikdo, kdo by nechtěl mít jistotu smluvního vztahu
za rovnoprávných podmínek, možnost prodeje a dědění praxí, silnou lékařskou samosprávu, sluš-
nou odměnu za práci v penězích. 
Členství v těchto sdruženích i placení příspěvků v nich, na rozdíl od ČLK,  jsou dobrovolná. Jsme
si jisti, že pokud by členové s některými prohlášeními vedoucích představitelů těchto sdružení ne-
souhlasili, okamžitě by dali svou nespokojenost najevo, v krajním případě by ze sdružení vystoupili.
Do současné doby registrujeme ale pravý opak, registrujeme tlak našich členů, abychom v protes-
tech pokračovali, dokud nebudou naše požadavky splněny. Akceptujte, že nositeli protestních akcí
nejsou vedoucí funkcionáři a signatáři, ale členové těchto sdružení. Jde o vyjádření jejich vůle. 
Vyzýváme Vás, abyste přestal budit podezření, že hledáte spory někde, kde nejsou, že vymýšlíte
planá obvinění, že jen odvádíte pozornost od toho, co je třeba opravdu řešit.  Vyzýváme Vás, abyste
také začal respektovat vůli velké části lékařů, abyste se soustředil na  to,  co je podstatné a zahájil
opravdu regulérní spolupráci se všemi sdruženími tak, jak jste se k tomu přihlásil ve své volební
kampani během kandidatury na post prezidenta ČLK. 

S pozdravem

Sdružení ambulantních specialistů Sdružení soukromých gynekologů ČR
Sdružení praktických lékařů Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.

Proč jsem nepodpořil protesty lékárníků

Víte, že v roce 2005 spotřeba léků přesáhla 60 miliard korun? Z této částky si distributoři a lékární-
ci mohli rozdělit až 14 miliard. Je to málo? Připomínám, že spotřeba léčiv se zvýšila o 15 %, tedy
rovněž pro potřeby lékárníků bylo o 15 % více.
Myslíte si, že snížení marže z 32 % na 29 % může zapříčinit krach velkého počtu lékáren?
Je skutečně smyslem veřejného zdravotního pojištění, aby se z něho uživil každý, kdo si usmyslí, že
si na libovolném místě otevře lékárnu.
Nepřipomíná vám řada lékáren spíše luxusní drogérie, v jejichž koutku se skrývá okénko s nápisem:
„Léky na předpis“?
Nevadí vám, že odpoledne, večer, v noci a o víkendech, kdy mi lékaři držíme pohotovostní služby,
jsou všechny lékárny v okolí zavřené?
Víte o tom, že řada tzv. malých lékáren je ve skutečnosti vlastněna ekonomicky silnými řetězci,
které jsou často spojeny s distribučními firmami (např. 100 lékáren firmy Europharm napojených
na společnost Phoenix nebo Česká lékárna spoluvlastněná společností Penta…)
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Víte, že průměrná lékárna základního typu přijímá ročně 42 000 receptů a dosahuje obratu 
19 milionů, což znamená příjem cca. 3,5 milionu Kč za rok.
Víte že lékárenské marže se v Evropě pohybují od 13 % (Estonsko) do 34 % (Polsko).
Slyšeli jste také, že za kampaň proti ministru Rathovi zaplatili chudí lékárníci údajně 12 milionů
korun?
Jste si vědomi toho, že pokud by ministr přistoupil na návrh lékárníků zavést degresní marže tak,
že by na nejlevnějších lécích, kterých ve svých praxích předepisujeme nejvíce, maximální přirážka
stoupla až na 50 %, znamenalo by to výrazné zdražení těchto léků? Následkem toho by velká větši-
na soukromých lékařů byla postižena regulačními srážkami. Příjmy lékárníkům bychom tedy
zaplatili my - soukromí lékaři.
Pokud je lékárnická živost tak prodělečná, proč se počet lékáren zvýšil z 950 v roce 1989 na 
2530 v roce 2004?
Podporovali nás snad lékárníci v polovině devadesátých let, kdy spotřeba léků a jejich tržby rostly
meziročně až o 50 %, zatím co my jsme se pachtili za body v hodně 46 haléřů?

MUDr. Milan Kubek
Prezident ČLK

V Praze 8. 2. 2006

Vážený pane prezidente,
v úvodu webových stránek Vaší Komory deklarujete, že: „Jedním z úkolů, který jsem si ve funkci
prezidenta ČLK stanovil, je zvýšení prestiže ČLK mezi lékaři i u široké veřejnosti. Mezi nezbytné před-
poklady splnění tohoto úkolu patří rychlá dostupnost informací na internetu.“ Snad jen touto snahou
o rychlé uveřejnění lze logicky vysvětlit chyby, a bohužel nejen gramatické, které se objevily ve
Vašem prohlášení „Proč jsem nepodpořil protesty lékárníků“, které je uveřejněno na webové
stránce České lékařské komory. 
Vaše prohlášení je plné otázek. Já mám jen jedinou: Proč se tak usilovně snažíte, s pomocí lživých,
účelových a zavádějících argumentů, postavit proti lékárníkům lékaře i veřejnost? Lékaři i lékární-
ci přeci mají jediný, společný cíl - blaho pacienta a k jeho dosažení je nutné, aby vzájemně spolupra-
covali a ne se nesmyslně osočovali. 
Nepochybuji, že jste si vědom nepravdivosti řady svých tvrzení i důsledků, které Vám veřejné šíření
těchto nepravdivých, poškozujících údajů může způsobit, ať již jde o odpovědnost trestněprávní
nebo občanskoprávní. Ovšem pokud byste měl přeci jenom zájem informovat své kolegy a veřejnost
o lékárnách, lékárnících, jejich činnosti a výdělcích pravdivě,  rád Vám poskytnu řadu dokumentů,
analýz a informací z této oblasti. 
Očekávám, že Vaše vystupování vůči lékárníkům nadále bude probíhat již jen v duchu vzájemné
spolupráce a kolegiality. Proto Vás žádám, abyste veřejně, s omluvou, uvedl na pravou míru Vaše
zmiňované prohlášení a nadále podobné nepravdivé, zkreslující a štvavé výroky nešířil. V opačném
případě bych byl nucen Vaše prohlášení předat příslušným státním orgánům spolu s údaji 
o skutečném stavu.

S pozdravem
PharmDr. Lubomír Chudoba

prezident České lékárnické komory
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