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EDITORIAL

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

poslední březnový víkend proběhl v malebném prostředí Bad Gasteinu již XX. doškolovací seminář SSG ČR.
Byl důstojným a velice příjemným rozloučením se zimou, vyvracející v této sezóně propracované teorie 
o globálním oteplování, které nás postihne sice plíživě, ale nevyhnutelně. 
S probouzejícím se jarem se začínají probouzet i obavy ze změn, které nás jistě postihnou po vstupu naší
malé země do velké Evropské Unie. Konkrétních materiálů, jež by nás zcela jasně informovaly, je i nyní,
několik týdnů před vstupem, nedostatek. A tak se navzájem děsíme - a v tom jsme opravdu dobří -
zaručenými informacemi, které lze shrnout do jediné, skeptiky tolik oblíbené věty: lépe již bylo.
Zřejmě pacienti z ostatních členských zemí budou opravdu moci čerpat z našeho velkorysého, na vzá-
jemné solidaritě založeného zdravotnictví. Destabilizovat systém pojišťoven mohou také vysoké cenové
nároky za úhradu zdravotní péče, poskytované ve členských zemích našim pojištěncům - a těch jistě bude
přibývat, v cenách tam platných. Neveselá bilance s Rakouskem za rok 2002 při vzájemném ošetření při-
bližně stejného počtu osob hovoří o téměř desetinásobně vyšších výdajích na úhradu péče za naše 
pacienty.
Všeobecně je očekáván výrazný nárůst administrativy. Řekla bych, že naši přípravu na administrativní
smršť zdravotní pojišťovny nezanedbaly, zocelily nás nejen neuvěřitelnými vzorečky k výpočtům
průměrů.
Příjemnou zprávou je direktiva 98/21/EC, která automaticky zajišťuje vzájemné uznávání lékařské kva-
lifikace a také právo lékařů ucházet se o zaměstnání v celé Unii.
A tak mrmlalové z našich řad mohou konečně vyjet za lepším, realizovat své sny i odborné ambice.
Alespoň jeden světový jazyk všichni jistě ovládáme, vymlouvat se po tolika letech na nedostatečné socia-
listické školství neobstojí.
Věřím, že UE bude pro nás motivací a možností nalézt a využít ukryté schopnosti a energii.
Nezapomínejme, že naše zemička, které bylo dopřáno jen ve zlomku své pohnuté historie rozhodovat
sama o sobě, byla jednou z 10 nejvyspělejších průmyslových zemí světa, je zemí, ze které pochází Hus,
Komenský, ale i Wichterle a Heyrovský.
Neobávejme se před vstupem do Evropské Unie konkurence ani spolupráce a mějme na paměti, že
duševní zdraví je určováno i schopností tolerance nejistoty.

Užívejme si krásného jara a těšme se na květnový Český Krumlov.

Yveta Jandová
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XX. doškolovací seminář SSG ČR pořádaný ve spolupráci s firmou
Janssen-Cilag, 25. – 28. 3. 2004 v Rakousku, Bad Gastein

Jubilejní doškolovací seminář SSG ČR se uskutečnil v tradičním termínu s tradičním sponzorem, místo
konání bylo poprvé mimo ČR. Krásné lázeňské městečko nás přivítalo přívalem sněhu, ale vyčerpání
řidičů bylo jistě kompenzováno výborným stavem sjezdovek. Přednáškové bloky byly rozumně umístěny
do pozdního odpoledne (sál byl, jak je to už v SSG tradicí, plný), takže účastníci semináře využili pátek
i sobotu k lyžování či lázeňským procedurám.

Společenský večer v hotelu Arcotel Elizabethpark se tradičně vydařil, obdivuji elán mnohých kolegů,
kteří z něj patrně zamířili přímo na svah.

Od soboty začalo i v Gasteinu jaro, takže lyžování i procházky byly pod azurovou oblohou a večer bylo
vidět, že mnozí zapomněli opalovací krém doma. Z hovorů s účastníky semináře jsem nabyl dojmu, že
se jim akce líbila stejně jako mně a budeme se těšit na příští rok ve stejnou dobu na novém místě.

Vladimír Dvořák
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Přehled nejdůležitějších jednání od vydání
posledního Zpravodaje

20. – 21. 2. 2004 Ostrava - 1. kongres Sdružení praktických lékařů ČR
Za SSG ČR přítomen V. Malík
Kongres se konal v hotelu Imperial v centru Ostravy. Organizačně byl dobře zajištěn. Bylo přítom-
no 5 sponzorských firem a 10 vystavovatelských firem. Složení a úroveň odborného  programu
nejlépe zhodnotí sám organizační výbor a sami účastníci, jichž bylo dle našeho zástupce přítomno
cca 80 – 100. Nejzajímavější částí byla panelová diskuse o systému úhrad zdravotní péče, které se
náš zástupce účastnil jako člen panelu, kde zasedli mj. Dr. Šmatlák, Dr. Jelínek (zástupci SPL), 
Dr. Julínek (senátor a stínový ministr zdravotnictví), Dr. Neugebauer (předseda SPLDD), Dr. Peká-
rek (předseda ČSK), Dr. Tautermann (předseda SSL), Ing. Sláma (ředitel odboru MZd), Dr. Micha-
lička (revizní lékař VšZP Bratislava), Dr. Pázstor (prezident Asociácie súkromných lekárov SR),
Dr. Přibaň (člen SSL) a Ing. Pražák (náměstek primátora města Ostravy). Většinově byla projeve-
na nespokojenost se současnou ministryní zdravotnictví Dr. Součkovou. Senátor Julínek nastínil
některé hlavní body svých představ o resortu zdravotnictví a hlavně upozornil, že předloží novou
koncepci zdravotnictví. Zatím o podrobnostech tohoto návrhu nehovořil. Ze strany vedení SPL
bylo upozorněno na problémy s dodatky pojišťoven 207 a 211 a bylo doporučeno nepodepisovat je.
Rozsáhlá diskuse se týkala LSPP, s čímž mají praktičtí lékaři mimo velká města dosti potíží.
Vzhledem k tomu, že se časově program prodloužil, byl kongres ukončen ve chvíli, kdy se začínala
rozvíjet diskuse na zajímavá témata - pojišťovny, platby, reforma, rušení lůžkových zařízení,
přerozdělování financí atd....
I přes poměrně menší účast a kratší panel ohledně praktických otázek je nutno v kontaktech
pokračovat a podobných setkání členů Koalice se účastnit. 

24. 2. 2004 Praha ČSK - jednání členů Koalice ambulantních lékařů
Za SSG ČR přítomna A. Stará
Byla projednávána situace, která vznikla tím, že si některé pojišťovny upravily smluvní dodatky pro
1. pololetí roku 2004. Týká se OZP - zde je nutné individuální jednání a pojišťovny MV ČR - zde je
připraven návrh revokujícího dopisu, který je vyvěšen na stránkách SSG ČR a rovněž jej uveřejňu-
jeme v tomto čísle Zpravodaje.

2. 3. 2004 Praha Aprimed - Dohodovací řízení o úhradách zdr. péče na 2. pololetí 2004
Za SSG ČR přítomen Z. Tesař
Výsledkem jednání byla nedohoda, s tím, že pojišťovny požádaly o čas, aby mohly zvážit úpravy
svého návrhu, který byl pro poskytovatele s ohledem na způsob úhrad a regulace nepřijatelný.
Pojišťovny se nevyjádřily k návrhu poskytovatelů ponechat současný způsob úhrad a regulací, 
s hodnotou bodu 1,06.
Negativní stanovisko ze strany poskytovatelů (tlumočil dr. Tautermann) bylo k bonifikačně regu-
lačnímu mechanismu v segmentu ambulantních specialistů (BRM). Dr. Pokorný sdělil, že ukončí
analýzy k výpočtu BRM.

3. 3. 2004 Praha ČLK -  zasedání oborových komisí k zákonu o vzdělávání - zákon/2004 
Za SSG ČR přítomna A. Stará
Většinou si všichni stěžovali na některé nesmyslné atestace, které budou jako základní. Kdo je při-
hlášen k jakémukoliv stupni atestace, musí ji složit do 12/2005, jinak se již na něj bude vztahovat
nový zákon. Je třeba si za každý obor stanovit (dle ČLK) počet akreditovaných center, vytvořit
akreditační komisi (každý obor bude mít vlastní), připravit si vlastní vzdělávací program pro obor
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s přihlédnutím k základním dalším oborům. Lékař bude moci pracovat jen v oboru, pro který bude
mít atestaci, pokud bude chtít obor změnit, poběží mu i nová přípravná doba. Zajímavé je, že ates-
tace není povinná… 
Návrhem přípravy je pověřeno i IPVZ. 
Dle nového zákona, by měl každý lékař předložit výpis z trestního rejstříku (bezúhonnost) a zprávu
od svého praktického lékaře (o způsobilosti k výkonu povolání).

23. 3. 2004 Praha Centromed - Dohodovací řízení o úhradách péče ve 2. pololetí 2004
Za SSG ČR přítomni A. Stará, V. Dvořák
Pojišťovny předložily návrhy, které by nijak nezvýšily úhradu péče, zpřísnily by regulace a nepři-
nesly by žádné pozitivní změny oproti současnému stavu. Návrhy poskytovatelů, které počítaly 
s nárůstem hodnoty bodu, byly pro pojišťovny nepřijatelné. V případě nedohody by platil stav
odměňování ve srovnatelném období a nebylo zcela jasné, zda by se jednalo o 2. pololetí 2003 či
2002. Vzhledem k tomu většina poskytovatelů včetně SSL, SSG ĆR a ČLK o.s. navrhla, aby se
pouze mírně změnil dodatek, který platil pro 1. pololetí 2004. Regulace již nebudou vypočítávány
čtvrtletně, ale na pololetí. Tím se odstraní znevýhodnění těch, kteří v některém kvartálu onemoc-
něli či na delší dobu odjeli. Rovněž se lze v případě správné kalkulace vyhnout některým medicín-
sky ne nezbytným kontrolám každé 3 měsíce. Ve smlouvě je rovněž obsažena věta, že tuto variantu
jsou zdravotní pojišťovny povinny předložit poskytovatelům (prevence chování pojišťoven 207 
a 211 v 1. pololetí 2004). Při hodnocení výsledku jednání je nutné si uvědomit, že MZ ČR ještě
nikdy segmentu ambulantních specialistů v případě nedohody nepomohlo, naopak se již stalo, že
se zásahem ministerstva situace oproti stávajícímu stavu zhoršila.

29. 3. 2004 Praha MZ ČR - jednání Komise MZ pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Opakovaně diskutován standard pro cytologické laboratoře, na textu se všichni přítomní shodli.
Začátek pilotního projektu ve třech okresech ČR je plánován na 1. 7. 2004, pilot by měl probíhat
jeden rok. Náš zástupce žádal, aby cytologické preparáty odebrané při screeningu nebyly součástí
vyžádané péče (obdobně jak je to u screeningových mamografií). Zdravotní pojišťovny projevily
ochotu o problematice jednat. Zástupci pojišťoven tvrdili, že když budou ženy zvát, neměli by
gynekologové vykazovat kód prevence - 63051. Představitel SSG zásadně nesouhlasil - nelze odlišit,
zda žena přišla na základě pozvánky gynekologa, zdravotní pojišťovny či ze své vůle. Nedospělo se
k dohodě o úhradě cytologických preparátů v rámci screeningu.

30. 3. 2004 Praha ČSK - jednání Koalice ambulantních lékařů
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará
Přítomní konstatovali, že Koalice si získala respekt, snahu o spolupráci projevily jak zdravotní
pojišťovny, tak jednotlivé kraje. V současné době probíhají krajské tiskové konference na téma
„Aktuální vývoj zdravotnictví v ČR“. Tyto společně pořádají Svaz zdravotních pojišťoven ČR 
a Koalice ambulantních lékařů, účastní se rovněž politické reprezentace krajů a často poslanec par-
lamentu či senátor. Koalice se stala členem Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Jedná se 
o stanovách Koalice. Členové Koalice vnímají riziko, že by ve 2.pololetí roku 2004 mohly zdravot-
ní pojišťovny včetně VZP využít znění § 17 zákona č. 48/1997 a uplatňovat srážku k již
uskutečněným úhradám v minulých letech. Členské organizace Koalice doporučují svým členům,
aby pečlivě studovali dodatky ke smlouvám a pokud by v nich byly srážky za minulá období
zmíněny, rozhodně je nepodepisovat. V případě soudního sporu by Koalice zabezpečila obhajobu
svých členů.
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1. 4. 2004 Praha VZP - jednání zástupců Koalice ambulantních lékařů s ředitelkou VZP a zástupci
právního oddělení
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Koalice se seznámila s materiálem, který analyzuje možnost uplatnění regulace ze strany VZP na
základě Zdravotně pojistného plánu VZP na rok 2002. V souladu s ustanovením §17 odst. 14, písm. b)
zákona č. 48/1997 Sb. by mohla pojišťovna zpětně omezit úhradu takřka všem segmentům posky-
tovatelů zdravotní péče. Jen pro ilustraci - cca 70 % ambulantních specialistů by muselo vrátit 
1,2 měsíční úhrady. Dle sdělení ředitelky VZP uplatnění omezení úhrady prosazují zejména 
zástupci státu ve správní radě VZP. Sama VZP pak vyvíjí snahu, aby k tomuto omezení úhrady
nedošlo. Představitelé Koalice vyslovili zásadní nesouhlas s uplatněním regulace. V případě dopadu
na členy jednotlivých sdružení by Koalice poskytla právní servis. 
Po skončení jednání jednal ještě předseda SSG ČR s ředitelkou VZP o možnostech vytvoření
samostatného segmentu ambulantní gynekologie, poslední překážkou je patrně odpor pojišťoven
201 a 205. Rovněž byl diskutován projekt screeningu karcinomu děložního hrdla a další problémy
odbornosti 603.
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Důležitá upozornění
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Toto číslo Zpravodaje dostávají pouze členové SSG ČR, kteří uhradili členský příspěvek na 
rok 2004. Rovněž vstup na www stránky SSG ČR bude umožněn pouze těmto členům.

DODATKY KE SMLOUVÁM SE ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI NA 2. POLOLETÍ 2004
Ve Zpravodaji je uveřejněno znění dodatku, na kterém se poskytovatelé a zdravotní pojišťovny
dohodly při Dohodovacím řízení. Důrazně upozorňujeme členy SSG ČR, aby každý dodatek 
důkladně prostudovali, než jej podepíší. Pokud by se od schválené verze dodatek lišil, doporuču-
jeme nepodepisovat a kontaktovat regionálního zástupce SSG ČR. Pokud někdo smlouvu dobro-
volně podepíše, je náprava velmi obtížná.

VOLBY DO VÝBORU ČGPS ČLS JEP 
Volby by měly proběhnout koncem roku 2004. Doporučujeme všem členům SSG ČR, aby nepod-
cenili tuto událost, pokud chceme ovlivnit složení výboru organizace, která v mnoha situacích
může mít výrazný vliv na naše zařízení, je nutné být jejím řádným členem. Pokud někdo dosud
neuhradil členský příspěvek do ČGPS, měl by tak učinit, těm, kteří dosud členy ČGPS nejsou,
doporučujeme se přihlásit. Přihlášku za člena ČGPS ČLS JEP naleznete na www.cgps.cz, případ-
ně se můžete přihlásit písemně na členské evidenci ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, 
t.č. 224266201.

ČASOPIS PROFEM
Jak si asi většina kolegů všimla, začal vycházet časopis ProFem, v jehož redakční radě je výbor SSG
ČR. Uvítáme, pokud bude členská základna mít zájem přispívat do tohoto periodika články pro
pacientky. Témata mohou být medicínská i ekonomická (seznámení se situací…).

ZÁMOŘSKÝ DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ
Termín: 12. – 22 .11. 2004
Místo: Kostarika
Téma: Ambulantní gynekologie, kolposkopie, screening v gynekologii
Školitel: Prof. Adolf Stafl, M.D., Ph.D.
Předběžná cena: 64.500,-Kč
Cena zahrnuje:
• ubytování 1 osoba ve dvoulůžkovém pokoji

1. noc - San Jose*****, all inclusive (2 restaurace, 2 bary, Internet cafe, bazén, casino, 
spa s jacuzzi, parní lázeň, sauna, masáž, tělocvična, tenis, racquetball, squash)
2. – 6. noc - Tambor****, tichomořské pobřeží, all inclusive (2 restaurace, snack bar, 2 bary, 
diskotéka, bazén, jacuzzi, 3 tenis kurty, zoo, divadlo s nočním programem, tělocvična,
obchody, casino, vodní sporty, možnost mnoha jiných extra placených aktivit, včetně potápění)
7. – 8. noc - Arenal Tabacon*****, resort pod činnou sopkou s krásným výhledem, plná penze
(hot springs - kaskády a bazénky, větší bazén se swim-up barem, restaurace, možnosti 
placených extra aktivit)
9. noc - San Jose***, večeře - příjezd večer, ráno odlet (restaurace, bar, wireless Internet, 
zdarma přesun a volny přístup do nedalekého hotelu Bracelo San Jose - bazén, tělocvična,
sauna, jacuzzi).

• letenka
• letištní taxy
• transfery po Kostarice luxusním autobusem 
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• česky hovořící průvodce
• certifikát
Cena nezahrnuje:
• zdravotní pojištění (součást většiny slušných kreditních karet)
Upozornění: 
Pro cestu je nutné mít platné vízum do USA, i když USA používáme jen pro tranzit. Vízum bývá
obvykle udělováno na 10 let a pro naši profesní skupinu není jeho udělení problémem.
Dovolujeme si konstatovat, že doškolovací semináře SSG ČR nejsou zájezdem s cestovní kanceláří
s využitím charterových letů, ale na míru připravené pobyty s přepravou klasickými linkovými lety.
Při volbě destinace přihlížíme k doporučení zahraničního lektora. O Kostarice a konkrétně resor-
tu Tabacon se např. prof. Stafl vyjádřil jako o životním zážitku. Na rozdíl od podobných akcí, které
pořádají zahraniční subjekty, neplatí účastníci našich seminářů žádný kongresový poplatek.

Prosíme vážné zájemce, aby co nejdříve písemně nebo e-mailem kontaktovali sekretariát SSG ČR,
další informace budeme zasílat pouze jim.
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XXI. doškolovací seminář Sdružení soukromých gynekologů ČR 
ve spolupráci s firmou Zentiva

Datum konání: 4. 9. – 5. 9. 2004 (příjezd možný již 3. 9. 2004)
Místo konání: Hotel Myslivna, Brno 

4. 9. 2004 SOBOTA
Dopolední program:
Prof. MUDr. Aleš Roztočil,CSc. „Léčba mykóz u pacientek v těhotenství"
MUDr. Petr Chudáček „Chlamydiové infekce urogenitálního traktu“
prim. MUDr. Vladimír Gregor „Vitaminová suplementace v těhotenství“
prim. MUDr. Miroslava Skovajsová,CSc. „Moderní diagnostika prsní žlázy“
Doc. MUDr. Vít Unzeitig,CSc. „Léčba hypertenze v graviditě“
Odpolední program:
Kultura, památky, fitness dle individuálního rozhodnutí účastníka.

5. 9. 2004 NEDĚLE
Situace ve financování gynekologických ordinací, výsledky posledních jednání SSG ČR.

Začátek přednášek: cca v 10.00 hodin
Registrace: 3. 9. 2004 od 17.00 – 20.00 hodin

4. 9. 2004 od 7.30 hodin
Ubytování: Hotel Myslivna, Brno
Společenský večer: 4. 9. 2004 cca ve 20 hod. hotel Myslivna - sponzorován firmou Zentiva, 

pro účastníky semináře součástí registr. poplatku, doprovod 800,-Kč

REGISTRAČNÍ POPLATEK + CENY VIZ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

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

• Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 25. 8. 2004, Vámi požadované ubytování bude 
zrušeno.

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, jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo se
záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 77. 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
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XXI. doškolovací  seminář Sdružení soukromých gynekologů ČR
ve spolupráci s firmou Zentiva

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 77 v rámci ochrany osobních dat)

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

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

REGISTRAČNÍ POPLATEK do 12. 7. 2004 do 20. 8. 2004  později a na místě
člen SSG ČR 600,-Kč 900,-Kč 1200,-Kč
nečlen SSG ČR 900,-Kč 1200,-Kč 1600,-Kč

SPOLEČENSKÝ VEČER - sponzorován firmou Zentiva
účastník semináře - součást reg. poplatku ANO NE
doprovod 800,-Kč ANO NE

UBYTOVÁNÍ - hotel Myslivna
3. 9. 2004 (pátek) 4. 9. 2004 (sobota) bez ubytování

dvoulůžkový pokoj 1.300,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 650,-Kč/noc) 
ubytován(a) s ........................................
pokoj obsazený 1 osobou 1.300,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc
přistýlka 400,- Kč vč. snídaně/osoba/noc 

(možno obsadit pouze tehdy, souhlasí-li ostatní ubytovaní)

• 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 25. 8. 2004, Vámi požadované ubytování bude
zrušeno.

CENA CELKEM + + =

registrační doprovod ubytování celkem
poplatek na spol. večer

Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat.

Celková platba byla odeslána bankovním převodem dne ....................... na účet společnosti 
G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800, u České spořitelny a.s. Olomouc. 
Přihlášku k účasti zasílejte na adresu: sekretariát SSG ČR, Orlí 18, 602 00 Brno.
Těm, kteří se odhlásí do 20. 8. 2004, bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek 30 %.
Později již není možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit!

Datum Podpis, razítko
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Milé kolegyně, vážení kolegové, 
tématem společné konference České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení
soukromých gynekologů ČR 21. – 23. května 2004 v Českém Krumlově jsou postupy lege artis. Konfe-
rence pokryje pouze část našeho oboru - zbývající polovina bude na programu konference v roce 2005. 
Cílem je vymezení hranice postupů lege artis, včetně alternativ a významných menšinových názorů.
Konference a panelových diskusí se zúčastní také právníci, aby i z této strany byla zajištěna formulace
závěrů. 
Na konferenci budou předneseny pouze nečetné úvodní vyžádané referáty, těžiště bude spočívat v pane-
lových diskusích. 
Volná sdělení přihlásit lze, budou zařazena na postery a k jejich obsahu bude přihlédnuto při vedení
panelových diskusí a tvorbě závěrů. 
Na konferenci jsme zařadili i sekci porodních asistentek a ženských sester. Pozvěte proto, prosím, i své
porodní asistentky. 
Na setkání s Vámi v krásném prostředí jarního Českého Krumlova se těší 

Pavel Čepický - prezident konference

Celostátní konference České gynekologické a porodnické společnosti
ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR - „Postupy lege artis I“

Seminář porodních asistentek

Datum konání: 21. 5. – 23. 5. 2004 (možné ubytování již 20. 5. 2004)
Místo konání:  Český Krumlov, Jízdárna Zámku Český Krumlov 
Prezident konference: MUDr. PhDr. Pavel Čepický,CSc. 
Sekretářka prezidenta konference: por. as. Kateřina Sosnová 
Předseda vědecké rady: MUDr. Vladimír Dvořák 
Sekretářka vědecké rady: Ilona Marková
Vědecká rada: MUDr. Tomáš Binder, CSc., Doc. MUDr. Pavel Calda,CSc., Doc. MUDr. Jaroslav
Feyereisl,CSc., Prof. MUDr. Zdeněk Hájek,DrSc., MUDr. Eduard Kučera,CSc., por. as. Monika
Kuželová, MUDr. Zuzana Líbalová, Doc. MUDr. Tonko Mardešič,CSc., JUDr. Jan Mach, 
Prof. MUDr. Aleš Roztočil,CSc., MUDr. Alexandra Stará, JUDr. Jitka Stolínová,CSc., 
Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc., MUDr. Petr Velebil, CSc., Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.
Organizační výbor: MUDr. Aleš Skřivánek - předseda, MUDr. PhDr. Pavel Čepický,CSc., 
MUDr. Vladimír Dvořák, MUDr. Zuzana Líbalová, Monika Jochmanová, Monika Kuželová, 
Ilona Marková, Iva Rubnerová, Stanislava Sedlářová, Kateřina Sosnová

TEMATICKÉ BLOKY:
• Prenatální péče I (fyziologické, „rizikové“, patologické těhotenství, vícečetné těhotenství, far-

makoterapie v těhotenství) (koordinátor Doc. MUDr. V. Unzeitig, CSc.) 
• Prenatální péče II (screening vrozených vad, ohrožený plod, mrtvý plod, sekundární prevence

vrozených vad) (koordinátor Doc. MUDr. P. Calda, CSc.) 
• Patologie časné gravidity (včetně GEU) (koordinátor MUDr. E. Kučera, CSc.) 
• Porod I (fyziologický porod, patologický porod, třetí doba porodní)

(koordinátor Prof. MUDr. Z. Hájek, DrSc.) 



• Porod II (potermínová gravidita, předčasný porod)
(koordinátor Prof. MUDr. A. Roztočil, CSc.) 

• Kritické stavy v porodnictví (koordinátor MUDr. P. Velebil, CSc.) 
• Antikoncepce (koordinátor MUDr. PhDr. P. Čepický, CSc.) 
• Sterilita (koordinátor Doc. MUDr. T. Mardešič, CSc.) 

SEKCE PORODNÍCH ASISTENTEK:
• Prenatální péče (koordinátor Doc. MUDr. V. Unzeitig, CSc.) 
• Porod (koordinátor Prof. MUDr. Z. Hájek, DrSc.) 
• Puerperium (včetně kojení) (koordinátor Prof. MUDr. A. Roztočil, CSc.) 
• Gynekologický blok (koordinátor MUDr. A. Skřivánek)

VYŽÁDANÉ POSTERY:
„Farmakoterapie kojící ženy“ MUDr. M. Černá
„Přirozený výskyt“ porodnických komplikací MUDr. P. Velebil, CSc.
„Přirozený výskyt“ komplikací prenatální diagnostiky Doc. MUDr. P. Calda, CSc.
„Přirozený výskyt“ komplikací GEU MUDr. E. Kučera, CSc.
„Přirozený výskyt“ komplikací interrupce v I. trimestru MUDr. E. Kučera, CSc. 
„Přirozený výskyt“ nerozpoznaných vrozených vývojových vad plodu MUDr. A. Šípek, CSc.

V neděli 23. 5. 2004 cca od 12.00 hodin proběhne valné shromáždění SSG ČR.
Společenský večer: 22. 5. 2004, Jízdárna Zámku Český Krumlov
Ubytování:
A. Hotely - poslední volné pokoje!
dvoulůžkový pokoj   3.200,-Kč (1.600,-/osoba/noc)
jednolůžkový pokoj/dvoulůžkový obsazený 1 osobou 2.400,-Kč/osoba/noc
B. Penziony - ubytovací kapacita již obsazena!
dvoulůžkový pokoj 2.000,-Kč (1.000,-/osoba/noc)
jednolůžkový pokoj/dvoulůžkový obsazený 1 osobou 1.500,-Kč/osoba/noc

REGISTRAČNÍ POPLATEK + CENY VIZ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

• Hotely budou obsazovány v uvedeném pořadí. Za ubytování je stanovena jednotná částka pro 
všechny hotely skupiny A i pro všechny penziony skupiny B. 

• Všechny pokoje hotelů i penzionů jsou vybaveny sociálním zařízením.
• 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 30. 4. 2004, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

Přihlášku zasílejte nejpozději do 30. 4. 2004 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, jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo
se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 99. Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat.

Informujte, prosím, o konání akce i další kolegy.
organizační výbor 

výbor ČGPS ČLS JEP a SSG ČR
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Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR - „Postupy lege artis I“
Seminář porodních asistentek,  21. 5. – 23. 5. 2004, Český Krumlov

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 1. 3. 2004 do 30. 4. 2004 později a na místě
člen SSG ČR 1200,-Kč 1600,-Kč 2000,-Kč
nečlen SSG ČR 1600,-Kč 2000,-Kč 2500,-Kč
gynekologové v přípravě před I. atestací s potvrzení zaměstnavatele ve věku do 30 let hradí 
sjezdový poplatek 800,-Kč 1600,-Kč 2000,-Kč
porodní asistentky 400,-Kč 800,-Kč 2000,-Kč

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

UBYTOVÁNÍ 
20. 5. 2004 21. 5. 2004 22. 5. 2004 bez ubytování

A. Hotely - poslední volné pokoje!
dvoulůžkový pokoj - ubytován(a) s ............................. 3.200,- Kč (1.600,- Kč/osoba/noc) 
jednolůžkový pokoj/dvoulůžkový obsazený 1 osobou 2.400,- Kč/osoba/noc

B. Penziony - ubytovací kapacita již obsazena!
dvoulůžkový pokoj - ubytován(a) s ............................. 2.000,- Kč (1.000,- Kč/osoba/noc) 
dvoulůžkový obsazený 1 osobou 1.500,- Kč/osoba/noc

• Hotely budou obsazovány v uvedeném pořadí. Za ubytování je stanovena jednotná částka pro 
všechny hotely skupiny A i pro všechny penziony skupiny B. 

• Všechny pokoje hotelů i penzionů jsou vybaveny sociálním zařízením
• Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či tele-

fonicky informováni, náhradní ubytování si zajistí každý individuálně.
• Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 30. 4. 2004, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

CENA CELKEM + + + =

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

Celková platba byla odeslána bankovním převodem dne ....................... na účet společnosti 
G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800, u České spořitelny a.s. Olomouc. 
Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat.
Přihlášku zasílejte nejpozději do 30. 4. 2004 na adresu: sekretariát SSG ČR, Orlí 18, 602 00 Brno
Těm, kteří se odhlásí do 15. 3. 2004, bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek 20 %,
do 21. 4. 2004 o 50 %. Později již není možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit!

Datum Podpis, razítko

9 9

✂

Z
D

E
 O

D
ST

Ř
IH

N
Ě

T
E

 A
 O

D
E

ŠL
E

T
E

 N
A

 A
D

R
E

SU
: S

SG
 Č

R
, O

R
L

Í 
18

, 6
02

 0
0 

B
R

N
O



15

KORESPONDENCE

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ K AKTUÁLNÍ SITUACI VE ZDRAVOTNICTVÍ

Prohlášení navazuje na závěry ze společné konference „Aktuální situace ve zdravotnictví“ konané
v Praze dne 27. a 28. 1 .2004 v Hotelu Adria.

Svaz zdravotních pojišťoven ČR a Koalice ambulantních lékařů společně prohlašují, že jako zástup-
ci odborné veřejnosti složené z představitelů zdravotních pojišťoven, plátců zdravotní péče 
a Koalice ambulantních lékařů, poskytovatelů zdravotní péče a představitelů krajů ČR se shodli na
naléhavé nutnosti změn ve financování a organizaci zdravotnictví.

Krátkodobé kroky ke stabilizaci:
1. Zpomalit trend nárůstu úhrad zdravotní péče.
2. Zastavit nárůst cen léčiv a zdravotnických prostředků hrazených z veřejného zdravotního 

pojištění. 
3. Zamezit zásahům vlády do smluvních vztahů a cenových dohod. 
4. Urychlit zavádění systému platby za diagnózu v nemocnicích.

Střednědobá opatření pro systémové změny: 
1. Vymezit rozsah zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a vytvořit prostor pro 

zavedení smluvního pojištění. 
2. Posílit individuální odpovědnost občanů za čerpání zdravotní péče. 
3. Navýšit platby za státem hrazené pojištěnce a nastavit funkční mechanismus jejich valorizace. 
4. Posílit konkurenci mezi zdravotnickými zařízeními i mezi zdravotními pojišťovnami prostřed-

nictvím cen.
5. Zavést individuální smluvní vztahy mezi pojištěncem a zdravotní pojišťovnou, umožnit nabíd-

ku alternativních pojistných plánů.
6. Propojit zdravotní, nemocenské a úrazové pojištění.
7. Změnit výkon činnosti Ministerstva zdravotnictví ČR v těchto oblastech:

• zamezit zásahům do smluvních vztahů a cen
• stanovování normativů v oblasti poskytování zdravotní péče
• provádění efektivní kontroly a dohledu 
• příprava nové legislativy.

Považujeme za nutné návrh koncepce předkládaný Ministerstvem zdravotnictví ČR doplnit o nutné
motivační mechanizmy, funkční vazby a způsoby realizace. Nejdůležitější však je posílení, nikoli
oslabení zodpovědnosti pojišťoven za výběr pojistného, prvků smluvní volnosti, konkurence 
a  možnosti výběru pro občany.

Za SZP ČR: Vladimír Kothera, generální ředitel ZP- MA
V Plzni dne 10. 3. 2004
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Zdravotní pojišťovna 
Ministerstva vnitra ČR 
pan Ing. Karel Šatera, Ph.D.,MBA
generální ředitel

Na Míčánkách 2
101 00  Praha 10

V Praze dne 23. března 2004

Věc: Stanovisko k „Dohodě o úhradě zdravotní péče pro 1. pololetí 2004“ - pro specializovanou
ambulantní péči a pro fyzioterapii, odbornost 902 a 918

Vážený pane generální řediteli,

zdravotnická zařízení poskytující specializovanou  ambulantní péči a fyzioterapii obdržela v minulých
dnech od příslušných poboček Zdravotní pojišťovny MV ČR dopis, jehož přílohou byla „Dohoda 
o úhradě zdravotní péče pro 1. pololetí 2004“ pro specializovanou ambulantní péči a pro fyzioterapii
(odbornost 902 a 918), a to v původním znění ze dne 2. ledna 2004, které  obsahuje ustanovení o tom,
že úhrada za poskytovanou zdravotní péči může být omezena nedohodnutým způsobem, a to konkrétně
v odst. č. 15 a 16 v dohodě pro specializovanou ambulantní péči a v odst. č. 5 a 6 v dohodě pro fyzioterapii.
Protože výše uvedená ustanovení jsou v rozporu s výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu
a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění mezi zástupci VZP ČR,
ostatních zdravotních pojišťoven a příslušných profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče
platnými pro 1. pololetí 2004 (uveřejněnými ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví  ČR), nemohla
zdravotnická zařízení tato ustanovení obsažená v dohodách ze dne 2. 1. 2004, které jim byly před-
loženy Vaší pojišťovnou již v měsíci únoru t.r., akceptovat. Na tomto svém stanovisku musí zdravotnic-
ká zařízení trvat i poté, co se seznámila s obsahem výše cit. dopisu Vaší zdravotní pojišťovny.  
K tomu uvádíme, že předmětná ustanovení jsou také v rozporu s příslušným ustanovením platné
smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče, kterou zdravotnická zařízení s Vaší zdravotní
pojišťovnou uzavřela, neboť v Článku IV. - Cenová ujednání je v ustanovení odst. 2. konkrétně uve-
deno, že „Hodnota bodu, sazby, jakož i další ujednání ohledně cen platných pro poskytování
zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění vychází z platného cenového výměru vydaného 
v souladu s ustanovením odst. 5 § 17 zák.č. 48/1997 Sb.“ proto, že podle cit. ustanovení zákona se
hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění dohodnou v dohodo-
vacím řízení zástupců VZP ČR a ostatních zdravotních pojišťoven a příslušných profesních
sdružení poskytovatelů jako zástupců smluvních zdravotnických zařízení.

Současně jsou tato Vaší pojišťovnou navržená ustanovení v rozporu s příslušným ustanovením vy-
hlášky č. 457/2000 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy, kde je v ustanovení článku 6 rámco-
vých smluv pro zdravotnická zařízení poskytující  specializovanou ambulantní péči a fyzioterapii
(odbornost 902 a 918) konkrétně uvedeno, že zásady uplatňování omezení úhrady podle § 17 zák.
č. 48/1997 Sb. se projednávají mezi zástupci pojišťoven a zástupci příslušných profesních sdružení
poskytovatelů jako zástupců smluvních zdravotnických zařízení.
V této souvislosti si ještě dovolujeme poukázat na ustanovení § 17 odst. 7 písm. a) a b) zák.
č. 48/1997 Sb., podle kterého se postupuje v případě, že nedojde dohodovací řízení k výsledku do
60 dnů před skončením období, pro které byly sjednány ceny bodu a sjednány nebo stanoveny výše
úhrad hrazené zdravotní péče včetně regulačních omezení. V tomto případě zůstávají podle cit.
ustanovení v platnosti ceny bodu sjednané v rámci platné regulace cen i po skončení období, na
které byly sjednány a výše úhrad, včetně regulačních omezení i po skončení období, na které byly
sjednány nebo stanoveny, a to do doby, než dohodovací řízení sjedná nové výše úhrad, včetně re-
gulačních omezení, nebo do doby, kdy MZ ČR stanoví nové výše úhrad, včetně regulačních
omezení pro kalendářní pololetí vyhláškou.
Vzhledem k výše uvedenému proto zdravotnická zařízení nemohou akceptovat skutečnost, že  obě
dohody předložené Vaší pojišťovnou z výsledků dohodovacího řízení platných pro 1. pololetí roku
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2004 nevycházejí. I když by zdravotnická zařízení v zájmu plynulého zajištění zdravotní péče 
o pacienty ZP MV ČR chtěla mít co nejdříve sjednánu úhradu poskytované hrazené zdravotní péče
pro období 1. pololetí 2004, nemohou žádosti Vaší pojišťovny o podepsání a zaslání „Dohody o úhra-
dě zdravotní péče pro 1. pololetí 2004“ pro specializovanou ambulantní péči a pro fyzioterapii
vyhovět proto, že  Vaší pojišťovnou  navržená a pro zdravotnická zařízení nepřijatelná ustanovení
jednostranně a bez jakéhokoliv projednání omezují výši úhrady za poskytovanou zdravotní péči.
Konstatujeme, že předmětná ustanovení dohody jsou nejen v rozporu s právními  předpisy, které
zaručují jistotu ve smluvních vztazích, ale také výrazně zhoršují postavení jednotlivých zdravot-
nických zařízení jako rovnoprávné smluvní strany, neboť by tuto dohodu uzavřela za nápadně
nevýhodných podmínek. Tato dohoda odporuje i dobrým mravům proto, že vzhledem k výše uve-
deným pro zdravotnická zařízení nepřijatelným ustanovením by nebyla uzavřena nejen v oprávně-
ném zájmu zdravotnických zařízení a pacientů - pojištěnců ZP MV ČR, ale ve svém důsledku také
Vaší zdravotní pojišťovny. Omezení výše úhrady za poskytovanou zdravotní péči ze strany Vaší
pojišťovny by totiž mělo negativní dopad na hospodaření jednotlivých zdravotnických zařízení
resp. na omezení zdravotní péče a úrovně poskytovaných zdravotnických služeb s možnými
nežádoucími dopady na pacienty - pojištěnce ZP MV ČR. 
Dovolujeme si poukázat na skutečnost, že v praxi by realizace postupu podle způsobu omezení
úhrady zdravotní péče navrženého Vaší pojišťovnou znamenala pro zdravotnická zařízení nejistotu
o skutečné výši plateb, které jim budou skutečně uhrazeny Vaší pojišťovnou, neboť by zcela
záleželo na pouze subjektivním hodnocení zaměstnanců Vaší pojišťovny, u kterého poskytovatele
zdravotní péče budou vyšší náklady na zdravotní péči event. odůvodněné. 
Mimo jiné také z tohoto důvodu se jednotlivá zdravotnická zařízení rozhodla nevyužít Vašeho
návrhu na možnost individuálního jednání s jednotlivými poskytovateli zdravotní péče, které nabízí
Vaše pojišťovna při vědomí citlivosti této problematiky s tím, že objem stanovený podle Zdravotně
pojistného plánu bude možno adekvátně upravit těm poskytovatelům zdravotní péče, u kterých
budou vyšší náklady na zdravotní péči odůvodněné. 

Závěrem Vám vzhledem ke všem skutečnostem obsaženým v tomto dopisu společně navrhujeme,
aby příslušná ustanovení dohody omezující úhradu poskytované zdravotní péče, která jsou v roz-
poru s výsledky dohodovacího řízení platnými pro 1. pololetí 2004, byla z textu obou cit. dohod
Vaší pojišťovnou vypuštěna.  
Předpokládáme, že nový text obou dohod předloží Vaše pojišťovna jednotlivých zdravotnickým
zařízením v co nejkratším možném termínu.
V případě, že nebudete akceptovat návrh obsažený v závěru tohoto dopisu, vyhrazují si zdravotnická
zařízení právo účinně se bránit postupu Vaší zdravotní pojišťovny všemi zákonnými prostředky.
Vzhledem k závažnosti obsahu tohoto dopisu zasíláme jeho kopii k informaci Ministerstvu zdravot-
nictví ČR.  

S pozdravem

MUDr. Pavel Tautermann Ing. Aleš  Král Margita Černá
předseda předseda představenstva koordinátor poskytovatelů

Sdružení smluvních lékařů sdružení NZZ APRIMED fyzioterapie nelékařské profese
zdravotních pojišťoven ČR Unie fyzioterapeutů

České republiky

K informaci: 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 
pan Ing. Petr Sláma,
ředitel odboru zdravotního pojištění 



Návrh vzoru dopisu - pro specializovanou ambulantní péči a rehabilitaci

Hlavička ZZ

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
adresa příslušné pobočky, event.

Na Míčánkách 
101 00 Praha 10

Dne ……………….

Věc: Dohoda o úhradě zdravotní péče pro 1. pololetí 2004

Obdržel/a jsem Váš dopis ze dne 15. 3. 2004, jehož přílohou byla „Dohoda o úhradě zdravotní péče
pro 1. pololetí 2004“, a to v původním znění ze dne 2. ledna 2004, které obsahuje ustanovení o tom,
že úhrada za poskytovanou zdravotní péči může být omezena nedohodnutým způsobem, a to
konkrétně v odst. č. … (č. 15 a 16 -  specializovaná ambulantní péče, č. 5 a 6 - rehabilitace). 
Protože výše uvedená ustanovení jsou v rozporu s výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu
a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění mezi zástupci VZP ČR,
ostatních zdravotních pojišťoven a příslušných profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče
platnými pro 1. pololetí 2004 (uveřejněnými ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR), nemohl/a
jsem tato ustanovení obsažená v dohodě ze dne 2. 1. 2004, která mně byla předložena Vaší
pojišťovnou již v měsíci únoru t.r., akceptovat. Na tomto svém stanovisku musím trvat i poté, co
jsem se seznámil/a s obsahem Vašeho výše cit. dopisu.  
K tomu uvádím, že předmětná ustanovení jsou také v rozporu s příslušným ustanovením platné
smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče, kterou jsem s Vaší zdravotní pojišťovnou uzavřel/a,
neboť v Článku IV. - Cenová ujednání je v ustanovení odst. 2. konkrétně uvedeno, že „Hodnota
bodu, sazby, jakož i další ujednání ohledně cen platných pro poskytování zdravotní péče hrazené
ze zdravotního pojištění vychází z platného cenového výměru vydaného v souladu s ustanovením
odst. 5 § 17 zák.č. 48/1997 Sb.“ proto, že podle cit. ustanovení zákona se hodnoty bodu a výše
úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění dohodnou v dohodovacím řízení zástupců
VZP ČR a ostatních zdravotních pojišťoven a příslušných profesních sdružení poskytovatelů jako
zástupců smluvních zdravotnických zařízení.
Současně jsou tato Vámi navržená ustanovení v rozporu s příslušným ustanovením vyhlášky 
č. 457/2000 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy, kde je v ustanovení článku 6 rámcových
smluv pro zdravotnická zařízení poskytující specializovanou ambulantní péči a fyzioterapii (odborno-
st 902 a 918) konkrétně uvedeno, že zásady uplatňování omezení úhrady podle § 17 zák.
č. 48/1997 Sb. se projednávají mezi zástupci pojišťoven a zástupci příslušných profesních sdružení
poskytovatelů jako zástupců smluvních zdravotnických zařízení.
V této souvislosti si ještě dovoluji poukázat na ustanovení § 17 odst. 7 písm. a) a b) zák.č. 48/1997
Sb., podle kterého se postupuje v případě, že nedojde dohodovací řízení k výsledku do 60 dnů před
skončením období, pro které byly sjednány ceny bodu a sjednány nebo stanoveny výše úhrad
hrazené zdravotní péče včetně regulačních omezení. V tomto případě zůstávají podle cit. usta-
novení v platnosti ceny bodu sjednané v rámci platné regulace cen i po skončení období, na které
byly sjednány a výše úhrad, včetně regulačních omezení i po skončení období, na které byly sjed-
nány nebo stanoveny, a to do doby, než dohodovací řízení sjedná nové výše úhrad, včetně regu-
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lačních omezení, nebo do doby, kdy MZ ČR stanoví nové výše úhrad, včetně regulačních omezení
pro kalendářní pololetí vyhláškou.
Vzhledem k výše uvedenému proto nemohu akceptovat skutečnost, že Vámi předložená dohoda  
z výsledků dohodovacího řízení platných pro 1. pololetí roku 2004 nevychází.  I když bych v zájmu
plynulého zajištění zdravotní péče o pacienty ZP MV ČR  chtěl/a mít co nejdříve sjednánu úhradu
poskytované hrazené zdravotní péče pro období 1. pololetí 2004, nemohu Vaší žádosti ze dne 
15. 3. 2004 o podepsání a zaslání „Dohody o úhradě zdravotní péče pro 1. pololetí 2004“ vyhovět
proto, že Vámi navržená a pro mě nepřijatelná ustanovení jednostranně a bez jakéhokoliv projed-
nání omezují výši úhrady za poskytovanou zdravotní péči.
Konstatuji, že předmětná ustanovení dohody jsou nejen v rozporu s právními předpisy, které zaru-
čují jistotu ve smluvních vztazích, ale také výrazně zhoršují mé postavení jako rovnoprávné smluv-
ní strany, neboť bych tuto dohodu uzavřel/a za nápadně nevýhodných podmínek. Tato dohoda
odporuje i dobrým mravům proto, že vzhledem k výše uvedeným pro ZZ nepřijatelným ustano-
vením by nebyla uzavřena v nejen oprávněném zájmu zdravotnických zařízení a pacientů -
pojištěnců ZP MV ČR,  ale ve svém důsledku také Vaší zdravotní pojišťovny. Omezení výše úhrady
za poskytovanou zdravotní péči ze strany Vaší pojišťovny by totiž mělo negativní dopad na hospo-
daření mého zdravotnického zařízení, resp. na omezení zdravotní péče a úrovně poskytovaných
zdravotnických služeb s možnými nežádoucími dopady na pacienty - pojištěnce ZP MV ČR. 
Dovoluji si poukázat na skutečnost, že v praxi by realizace postupu podle Vámi navrženého způ-
sobu omezení úhrady zdravotní péče znamenala pro zdravotnická zařízení nejistotu o skutečné výši
plateb, které jim budou skutečně uhrazeny Vaší pojišťovnou, neboť by zcela záleželo na pouze sub-
jektivním hodnocení zaměstnanců Vaší pojišťovny, u kterého poskytovatele zdravotní péče budou
vyšší náklady na zdravotní péči odůvodněné. 
Mimo jiné také z tohoto důvodu jsem se rozhodl/a nevyužít Vašeho návrhu na možnost indi-
viduálního jednání s jednotlivými poskytovateli zdravotní péče, které nabízí Vaše pojišťovna při
vědomí citlivosti této problematiky s tím, že objem stanovený podle Zdravotně pojistného plánu
bude možno adekvátně upravit těm poskytovatelům zdravotní péče, u kterých budou vyšší náklady
na zdravotní péči odůvodněné.                   
Závěrem vzhledem ke všem skutečnostem obsaženým v tomto mém dopisu Vám navrhuji, aby přís-
lušná ustanovení dohody omezující úhradu poskytované zdravotní péče, která jsou v rozporu 
s výsledky dohodovacího řízení platnými pro 1. pololetí 2004, byla vypuštěna.
Předpokládám, že nový text této dohody mi Vaše pojišťovna předloží v co nejkratším možném ter-
mínu.
V případě, že nebudete akceptovat můj návrh obsažený v závěru tohoto dopisu, vyhrazuji si právo
účinně se bránit postupu Vaší zdravotní pojišťovny všemi zákonnými prostředky.
Vzhledem z závažnosti obsahu tohoto dopisu zasílám jeho kopii k informaci Ministerstvu zdravot-
nictví ČR.  

S pozdravem

K informaci: 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 
pan Ing. Petr Sláma,
ředitel odboru zdravotního pojištění 
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P  R  O  T  O  K O  L

Z  JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY
POSKYTOVATELŮ AMBULANTNÍ SPECIALIZOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE 

V AMBULANTNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 
PRO OBDOBÍ II. POLOLETÍ 2004, KONANÉHO DNE 23. 3. 2004

Datum a čas konání: 23. března 2004 v 17.00  hod.
Místo konání: CENTROMED a.s., Antala Staška 80, Praha 4
Účastníci jednání: viz přiložená prezenční listina 

Jednání se uskutečnilo v souladu s „Jednacím řádem dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši
úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění“, a navázalo na jednání, která se konala dne
10. 2. 2004 a dne 2. 3. 2004.

Výsledkem jednání dle Jednacího řádu je po hlasování zdravotních pojišťoven a poskytovatelů násle-
dující předběžná dohoda (schváleno 100 % hlasů zástupců zdravotních pojišťoven a 90,26 % hlasů pří-
tomných zástupců sdružení poskytovatelů - viz příloha protokolu č. 1):

Článek I

Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná  v ambulantních zdravotnických zařízeních

(1) Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických
zařízeních bude hrazena podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým
zařízením podle vyhlášky č. 134/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, úhradou za poskytnuté
zdravotní výkony (vč. ZUM a ZULP), kdy hodnota bodu se stanoví ve výši minimálně 1,04 Kč do
limitu času nositele výkonu 12 hodin na kalendářní den a s omezením maximální úhradou 
v návaznosti na počet unikátních pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny  ošetřených v hodno-
ceném pololetí daným zdravotnickým zařízením v dané odbornosti. Referenčním obdobím je
druhé pololetí 2003. Časová regulace dle § 41 zákona 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
bude stanovována čtvrtletně a vypořádána za obě čtvrtletí současně, a to nejpozději do 120 dnů po
ukončení hodnoceného období. 

Omezení maximální výší úhrady se nepoužije u zdravotnických zařízení (která mají úvazek resp.
PKČ lékaře nebo JVŠ alespoň 0,5) smluvní odbornosti 901 - klinická psychologie, 903 - klinická
logopedie, 927 - ortoptická sestra, a dále u zdravotnických zařízení jiných smluvních odborností
než 901 vykazujících výkony autorské odbornosti 910 - psychoterapie uvedených v příloze č. 1.
Pokud další zdravotnické zařízení jako poskytovatel převážně psychoterapeutické péče prokáže, že
splňuje kriteria pro zařazení do seznamu v příloze č. 1 (alespoň 50 % vykázaných a uznaných bodů
příslušné zdravotní pojišťovny v posledním celém kalendářním roce vykazovalo prostřednictvím
výkonů odbornosti 910 - psychoterapie, má úvazek lékaře nasmlouvaný alespoň ve výši 1,00 a psycho-
terapeutickou kvalifikaci doloží osvědčením IPVZ), zdravotní pojišťovny jsou oprávněny po uza-
vření příslušné smlouvy hradit takto dohodnutým způsobem péči i tomuto novému poskytovateli.

(2) Maximální úhrada pro zdravotnické zařízení se určí po ukončení hodnoceného pololetí jako
součet maximálních úhrad pro dané zdravotnické zařízení za všechny odbornosti nasmlouvané
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tímto zdravotnickým zařízením s příslušnou zdravotní pojišťovnou. Maximální úhrada za odbor-
nost se určí takto:

MUo  = POPzpo  x (PBPROo x CB x Izr + PUZUMROo x Izc  +  PUZULPROo x Izc) 

kde: MUo - maximální úhrada za příslušnou odbornost 
POPzpo - počet unikátních pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny ošetřených

v dané odbornosti zdravotnickým zařízením v hodnoceném pololetí
PBPROo - průměrný počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní 

pojišťovnou uznaných bodů na jednoho unikátního pojištěnce 
příslušné zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti daným 
zdravotnickým zařízením v referenčním období 

CB - cena bodu v hodnoceném období /viz bod (1) - tj. 1,04 Kč/ 
Izr - index dopadu změn minutové režijní sazby na ceny

Hodnota tohoto indexu pro období II. pololetí 2004 činí 1,000.
PUZUMROo - průměrná úhrada za zvlášť účtovaný materiál na jednoho unikátního 

pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny v dané odbornosti v daném 
zdravotnickém zařízení v referenčním  období

PUZULPROo - průměrná úhrada za účtovaná léčiva na jednoho unikátního pojištěnce
příslušné zdravotní pojišťovny v dané odbornosti v daném 
zdravotnickém zařízení v referenčním období

Izc - index meziročních změn cen
Hodnota tohoto indexu byla pro období II. pololetí 2004 
dohodnuta ve výši 1,02.

Vypočtená celková maximální úhrada se porovnává s celkovou hodnotou provedených výkonů 
vč. ZUM a ZULP za celé zdravotnické zařízení, a to při ceně bodu stanovené v bodu (1).

Unikátním pojištěncem se rozumí jeden pojištěnec příslušné zdravotní pojišťovny ošetřený daným
zdravotnickým zařízením v dané odbornosti v příslušném pololetí alespoň jedenkrát, přičemž není
rozhodné, zda se jedná o ošetření v rámci vlastní péče nebo péče vyžádané. Pokud byl tento
pojištěnec daným zařízením v dané odbornosti ošetřen v příslušném pololetí vícekrát, zahrnuje se
do počtu unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti pouze jedenkrát.  

Údaje o průměrných počtech bodů a průměrných úhradách za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť
účtovaných léčivech na jednoho unikátního pojištěnce podle odborností dosažené zdravotnickým
zařízením v referenčních obdobích a počty unikátních pojištěnců ošetřených v daných odbornos-
tech v referenčních obdobích oznámí zdravotní pojišťovny zdravotnickým zařízením nejpozději do
31. 7. 2004.

U zdravotnických zařízeních, kde oproti referenčním obdobím dojde vlivem změny nasmlou-
vaného rozsahu zdravotnických služeb (tj. změně spektra nasmlouvaných výkonů) v některé odbor-
nosti k nárůstu průměrné hodnoty počtu bodů na 1 unikátního pojištěnce, resp. kde dojde k odů-
vodněnému nárůstu průměrné hodnoty vykázaného ZUM a ZULP na 1 unikátního pojištěnce 
v dané odbornosti, zdravotní pojišťovny tuto změnu pro danou odbornost ve výši  maximální
úhrady zohlední. 

V případě, že v ambulantním zdravotnickém zařízení byl v referenčním nebo hodnoceném období
ošetřen v některé odbornosti statisticky nevýznamný počet unikátních pojištěnců příslušné zdravot-
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ní pojišťovny  resp. že v referenčním období zdravotnické zařízení zdravotní péči v některé odbor-
nosti péči neposkytovalo,  se omezení maximální výší úhrady na tyto odbornosti nepoužije. Za sta-
tisticky nevýznamný počet unikátních pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny se pro tyto účely
považuje méně než 100 unikátních pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny ošetřených v refe-
renčním nebo hodnoceném pololetí v rámci jedné odbornosti, při nasmlouvaném úvazku lékaře
resp. hodnotě poměrného kapacitního čísla (dále jen „PKČ“) větší nebo rovno 1,00. Při nasmlou-
vaném úvazku lékaře menším než 1,00 resp. pokud je nasmlouvaná hodnota PKČ nižší než 1,00,
se limit 100 ošetřených unikátních pojištěnců přepočte příslušnou hodnotou úvazku, resp. PKČ
nižší než 1,00.

(3) Zdravotní pojišťovny se mohou se smluvním zdravotnickým zařízením dohodnout pro přísluš-
né pololetí na předběžné úhradě, a to v minimální výši 100 % objemu úhrady v referenčním období. 

(4) Regulační opatření: 
1. Limit času nositele výkonů 12 hodin na kalendářní den. 

2. Regulace úhrad za předepsaná léčiva a zdravotnické prostředky (dále jen „ZP“) a za vyžádanou
péči v odbornostech 222, 801 - 805, 807, 809, 812-822 (dále jen „vyjmenované odbornosti“).
Zdravotní péče autorské odbornosti 823 je obsažena ve smluvní odbornosti 807.
2.1 Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrad na jednoho unikátního pojištěnce za

předepsaná léčiva a ZP (vyjma léků a ZP schválených revizními lékaři) a za vyžádanou péči
ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období o více než 20 % vyšší než průměr
tohoto zdravotnického zařízení dosažený v referenčním období, může zdravotní pojišťovna
uplatnit srážku ve výši odpovídající 25 % zvýšených výdajů za předepsaná léčiva a ZP a za
vyžádanou péči v uvedených odbornostech (nad 120 %), a to způsoby obsaženými ve
smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny.

2.2 Pokud zdravotnickým zařízením dosažené průměrné úhrady na jednoho unikátního
pojištěnce za předepsaná léčiva a ZP (vyjma léků a ZP schválených revizními lékaři) a za
vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech  v hodnoceném období převýší o více než
10 % celostátní průměr na jednoho unikátního pojištěnce u lékařů dané odbornosti, se
zohledněním věkových skupin v příslušném kalendářním období a zároveň převýší o více
než 20 % konkrétní část zdravotní péče (tj. buď úhradu za předepsané léčivé přípravky 
a ZP nebo za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech), může zdravotní pojišťovna
uplatnit vůči zdravotnickému zařízení regulační srážku ve výši 25 % z příslušného
překročení, a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní
pojišťovny. 

2.3 Zdravotní pojišťovna může vůči zdravotnickému zařízení uplatnit regulaci úhrad za přede-
psaná léčiva a ZP a za vyžádanou péči buď podle bodu 2.1 nebo podle bodu 2.2, a to tu,
která představuje pro zdravotnické zařízení menší regulační srážku.  

2.4 Pro účely stanovení výše průměrných úhrad i výše případné srážky se výkony vyžádané
péče  jak v referenčním tak i v hodnoceném období ocení v odbornosti 809 hodnotou bodu
1,04 Kč a v ostatních odbornostech hodnotou bodu 0,86 Kč.   

2.5 U zdravotnických zařízeních, kde oproti referenčním obdobím došlo ke změně nasmlou-
vaného rozsahu zdravotnických služeb (změna počtu nositelů výkonů oprávněných přede-
pisovat léčiva a ZP a vyžadovat péči ve vyjmenovaných odbornostech), zdravotní pojišťov-
ny po dohodě se zdravotnickým zařízením hodnoty průměrných úhrad dosažených daným
zdravotnickým zařízením v referenčním období pro tyto účely úměrně upraví. 

2.6 U zdravotnických zařízeních, která v referenčním období neexistovala, se regulace úhrad
za předepsaná léčiva, ZP a vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech neuplatňuje.
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3. Údaje o průměrných hodnotách úhrad za předepsaná léčiva a ZP - vyjma léků a ZP schvále-
ných revizními lékaři a za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech vztažených na jed-
noho unikátního pojištěnce dosažených zdravotnickým zařízením v referenčním období a údaje
o počtech unikátních pojištěnců ošetřených v referenčním období oznámí zdravotní pojišťovny
zdravotnickým zařízením nejpozději do konce prvního měsíce hodnoceného pololetí. 

4. Údaje o celostátních průměrných úhradách vztažených na jednoho unikátního pojištěnce ozná-
mí zdravotní pojišťovny zástupcům poskytovatelů zdravotní péče účastnících se dohodovacího
řízení do 120 dnů po skončení příslušného pololetí pokud má zdravotní pojišťovna k dispozici
statisticky dostatečný počet případů. V případě nedodržení lhůty 120 dnů zdravotní pojišťovna
regulaci dle bodu 2.2 neuplatní. Pokud zdravotní pojišťovna nemá k dispozici statisticky dosta-
tečný počet případů, bude daná věková skupina v dané odbornosti z výpočtu regulace dle bodu
2.2 vyloučena. 

5. Při posuzování nezbytnosti překročení průměrných úhrad dle výše uvedených regulačních
opatření bude z důvodů zajištění efektivního poskytování zdravotní péče  přihlédnuto zejména
k důsledkům případného zvýšení cen léků, změn preskripce doporučeným odbornými
společnostmi a  změn ve struktuře ošetřených pacientů ve vazbě na různé diagnózy a k účel-
nosti a hospodárnosti preskripce. 

6. Zdravotní pojišťovna může regulační srážku za předepsaná léčiva a ZP a za vyžádanou péči
uplatnit maximálně do výše odpovídající 15 % objemu úhrady dané pojišťovny danému zařízení
za zdravotní výkony za dané období. 

7. Pokud zdravotnické zařízení ošetřilo v referenčním nebo hodnoceném období v příslušné
odbornosti statisticky nevýznamný počet unikátních pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny,
tato zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu regulace dle bodu 2. Definice
statisticky nevýznamného počtu pojištěnců je obsažena v ustanovení odst. (2).

8. Zdravotní pojišťovny nebudou uplatňovat regulaci podle bodu 2., pokud celkové úhrady za
předepsaná léčiva a ZP - vyjma léků a ZP schválených revizními lékaři a za vyžádanou péči ve
vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období nepřevýší předpokládanou výši úhrad na
tento druh zdravotní péče na dané období vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné
zdravotní pojišťovny. 

(5) Jiný způsob úhrady a regulace je možný pokud se zdravotní pojišťovna a zdravotnické zařízení na
takovémto způsobu úhrady a regulace dohodnou a tento způsob nebude v rozporu s právními předpisy
upravujícími veřejné zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovna je však vždy povinna jako jednu z variant
předložit smluvnímu zařízení způsob úhrady a regulace dohodnutý v dohodovacím řízení. 
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Lékaři v České republice, spojte se!
Reakce na článek MUDr. Milana Kubka „Výzva předsedy LOK-SČL“, Tempus 2/2004

Valná většina z nás má v živé paměti doporučení Karla Marxe proletářům všech zemí k činnosti
uvedené v názvu mého textu. Stejně jako klasik komunismu nabádá i lékařský odborářský předák 
k jednotnému postupu určité profese. Zapomíná přitom, že mnozí z nás lékařů se cítí být rovněž
občany, podnikateli a daňovými poplatníky v regionu, kde se v posledních letech rozmáhá socialis-
mus zcela podle poučky Ronalda Regana: „Když se něco hýbe, zdaň to. Pokud se to stále hýbe,
zreguluj to. Když se to přestane hýbat, dej tomu dotaci“. Toto prostředí odborům svědčí, soukrom-
níky ničí. Odbory uznávám jako legitimní sílu v demokratickém systému, jsem ale přesvědčen 
o tom, že většině pravicově orientovaných lidí, k nimž se počítám, jsou tyto organizace nepříliš
sympatické. Motto: „Pracovat stejně (či raději méně), vydělávat výrazně více“ zní členům hezky,
pro společnost je likvidační. Ne náhodou mají státy EU, kde je vliv odborů největší, zároveň
nejvyšší nezaměstnanost i nejnižší růst HDP. LOK většinou při svých požadavcích argumentuje
výjimečností naší profese, dbá na to, aby lékaři v lůžkových zařízeních nebyli přetěžováni a měli
dosti času na odpočinek a další vzdělávání. Zároveň ale doporučuje, aby tito mohli svoji profesi
vykonávat po práci jako podnikatelé, tam by se patrně neunavovali…
Bohužel velmi podobné argumenty při požadavcích na výrazný růst příjmů používají i mnohé další
odbory: učitelé (zásadní důležitost vzdělání), policisté (kdo nechce bezpečí pro své blízké?), soud-
ci (nezávislost justice), piloti (vyšší náročnost profese)…. Všichni chtějí podstatně více, než je růst
HDP a o větší pracovní zátěži nechtějí ani slyšet. Pokud se má všem těmto požadavkům vyhovět,
je třeba sebrat peníze z kapes jiným, zejména těm, kteří podnikají. Ať platí bohatí znělo a zní závis-
tivcům vždy hezky. 
Doktora Kubka „roztrpčil“ výrok Jiřího Pekárka, že je vhodné zrušit cca 25 % nemocnic u nás.
Musím přiznat, že můj názor je s názorem prezidenta ČSK totožný. Nevidím důvod k existenci
zdravotnického zařízení, kde odvedou méně než jeden porod denně, kde se s mnohými operacemi
setkávají raritně a kde je tedy dostatečná erudice lékařů sporná. Argument, že počet lůžek u nás je
zhruba na průměru EU, je falešný. Záměrně ignoruje skutečnost, že většina zemí označuje svoji síť
nemocnic za přehuštěnou a redukci za nutnou (např. SRN, Rakousko, Francie…). Rovněž odpůrci
redukce nemocnic u nás zapomínají na fakt, který jindy s oblibou uvádějí: Státy EU vynakládají na
zdravotnictví vzhledem k vyššímu HDP podstatně vyšší objem prostředků, než ČR. Logicky by tedy
síť nemocnic u nás měla výrazně prořídnout.
Mám tu čest být předsedou profesní organizace, která sdružuje většinu soukromých gynekologů 
a musím říci, že názor naprosté majority členské základny na uvedenou problematiku se od mého
neliší. Je tedy vidět, že mnoho společných cílů s LOK nemáme.
Za velmi závažný problém považujeme společně s ostatními ambulantními lékaři neustále stoupa-
jící procento prostředků z veřejného zdravotního pojištění směřující na úhradu lůžkové péče. Tato
tendence posledních let u nás je zcela proti trendům v EU a ostatní zemích s vyspělým zdravot-
nictvím. Nepamatuji si, že by LOK na tento stav upozorňoval či jej alespoň konstatoval. Pokusem
o sjednocení a společný postup lékařů obdobným viděním světa a mnoha shodnými cíli bylo
vytvoření Koalice ambulantních lékařů (ČSK, SPL, SPLD, SSL, SSG ČR). Jsem přesvědčen o tom,
že šlo o krok správným směrem. Na rozdíl od předsedy LOK hodnotím lednový protest Koalice
ambulantních lékařů za úspěšný, účast nemocničních lékařů na této akci nebyla organizátory 
z pochopitelných důvodů očekávána. Dr. Kubka považuji za osobu na svém místě, snaží se pro svoji
členskou základnu udělat maximum. LOK pak za sílu, se kterou se musí počítat, vést dialog, někdy
i spolupracovat a podpořit. Požadavek na jednotný postoj lékařského stavu vzhledem k výše uve-
deným rozdílným zájmům je nerealistický až absurdní.

MUDr. Vladimír Dvořák

Poznámka: Článek byl zaslán do redakce Tempusu dne 18.3.2004, dosud nevyšel…
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E-mailová zpráva z 2. dubna 2004

Vážený pane předsedo, kolego Dvořáku,

děkuji Vám za článek pro Tempus - Lékaři v České republice, spojte se!

Vyjadřujete přesně též naše představy, za jejichž prosazování bojujeme. Myslím, že skutečně jediná
možnost, jak se postavit současným socializujícím či znárodňujícím aktivitám, Koncepcím či
Návrhům na koncepci, ať přicházejí z různých stran (i politických), je shluknutí se nás poskyto-
vatelů, v aktivní a údernou Koalici.

S pozdravem, 
Ivan Juliš
předseda Sdružení Soukromých Patologů
Praha
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