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EDITORIAL

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

když jsem dostal za úkol napsat editorial, vůbec jsem si neuvědomil, že budu psát zase o volbách.
Všechny své předchozí jsem psal před volbami. Je to vůbec možné? Asi ano. Jsme v demokratické zemi,
kde máme možnost rozhodovat ve volbách. Svobodných. Zatím?! Že je jich moc? Už nás unavují?
Naštěstí jsou a rozhodují. Rozhodují o mnohém, někdy možná o všem. Stačí pátrat v paměti.

Ty velké volby, parlamentní, na nás křičí o své blízkosti z každého nároží, z televize, rádia, internetu,
novin. Jistěže jsou nejdůležitější, mohou dát naději, anebo udělat velký krok zpět k socialismu. V oblasti
zdravotnictví k němu po předpokládaném přijetí projednávaných zákonů moc chybět nebude. Pak už
bude stačit jen málo. Nakonec už to tady jednou bylo.

Ale jsou i jiné volby. 
V sobotu 1. dubna  proběhl mimořádný sjezd České lékařské komory. A v jeho průběhu se volilo hned

dvakrát. Nejprve viceprezident. Po nevybíravé kampani prezidenta ČLK jeden ze tří kandidátů 
(dr. Stránský) odstoupil s odůvodněním, že jeho vidění světa, zdravotnictví a ČLK je diametrálně odlišné
a neumí si představit, jak by mohl se současným prezidentem Kubkem spolupracovat.. Na protest proti
prezidentově kampani pak volebně významná část delegátů nevolila ani jednoho ze zbylých dvou 
(dr. Herman, doc. Hanuš), takže po dvou kolech byly volby ukončeny s tím, že viceprezident zvolen
nebyl. Následovaly volby představenstva ČLK, šlo o volby mandátní po regionech a jejich průběh byl
hladký a rychlý. Bývalé jednobarevné složení bylo nahrazeno lidmi zcela nepochybně rozdílných názorů
a rozdílného zaměření. Nakonec to bylo znát i na odlehčenější atmosféře sjezdu. Zde svitla naděje na
odpolitizování komory a změnu stylu práce jejího vedení.

A abych nezapomněl, ještě jedny volby budou. Volby do výboru SSG. Těch se nebojím, protože doufám,
že kontinuita práce bude zachována při  jakémkoliv výsledku.

A slibuji.
Až budou příště volby, já už nic nepíši.
A těším se na shledanou při nejbližší a největší letošní akci v Brně.

Jan Nový
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XXVIII. doškolovací seminář SSG ČR, 
pořádaný ve spolupráci s firmou Janssen-Cilag 

ve dnech 1.–2. 4. 2006 v Kongresovém centru Floret v Průhonicích

Druhý letošní doškolovací seminář,velmi očekávaný vzhledem k hektickému dění na naší politické
a zdravotně-politické „frontě“ proběhl v tradičním čase s tradičním partnerem firmou Janssen-Cilag. 
V pátek před seminářem jsme se pokusili pokračovat v sérii „Osteoporotických pátků“ ve snaze
upozornit kolegy gynekology na potenciální směr rozvoje našich praxí. Předpokládali jsme, že
zájem o seminář bude velký i proto, že na předchozím lednovém semináři v Olomouci se pátečního
podvečerního bloku zúčastnilo téměř 200 kolegů a kolegyň, skutečnost byla pro nás trochu
zklamáním, ačkoliv nejistá povodňová situace a paralelní volební sjezd ČLK byla do jisté míry
omluvou nižší páteční účasti.
Po „olomouckém“ spíše teoretickém úvodu byly zvoleny spíše kratší přednášky kolegů Jeníčka 
a Šormové  a většina času byla věnována spíše kuchařce s návody, jak by měli postupovat ti, kteří
se o stárnoucí populaci našich pacientek s osteoporózou chtějí i ve svém zájmu starat.Po odborné
části programu v pátek proběhl komornější společenský večer, který uvítali všichni ti, kdo na
doškolovací seminář přijeli o den dříve.
S mimořádným zájmem se setkaly prakticky všechny sobotní přednášky a dobrá volba přednáše-
jících i témat zajistila plný sál po celou dobu odborné části programu. Jako výborná se ukázala
volba přednášejících, kteří doplnili tradiční gynekologické téma - antikoncepci (doc. Košťál) 
o rozšiřující pohled kolegy Čepického na Právní závaznost doporučených postupů. Celou řadu
nových poznatků si mnozí z nás odnesli z přednášky právníka Jakuba Uhra, jehož právního servi-
su kromě SPL využívá i naše Sdružení. Elektronická verze by v době zveřejnění Zpravodaje měla
být přístupná na webových stránkách SSG. Následoval panel moderovaný kolegy Dvořákem 
a Ondrušem zabývající se aktuální problematikou která svět i nás v příštím roce čeká - HPV vakcí-
nami a co to pro nás a naše pacientky bude znamenat. Cervikální blok doplnila kolegyně Líbalová
přednáškou mapující souvislosti HAK a cervikální dysplasie.
Sobotní společenský večer byl kromě bohatého občerstvení formou rautu a tradičně kvalitními víny
z vinařství Valihrach doplněn o vystoupení multiinstrumentalisty Shahaby s nezaměnitelným 
akustickým doprovodem.
Při nedělní debatě o aktuálních otázkách při financování našich praxí jsme  informovali naše členy
mimo jiné o novele úhradové vyhlášky a celkovém legislativním marasmu v režii stávajícího minis-
terstva. Ohrožujícími prvky změkčující novely je zejména přetrvávající hrozící regulace za induko-
vanou péči. Neexistence řešení nejen 1. pololetí ale zejména 2. poloviny roku 2006 není opti-
mistické, další jednání o samostatném segmentu pro ambulantní gynekologii, náznaky ochoty ke
spuštění tolik očekávaného screeningu karcinomu hrdla děložního jsou mírně optimistické. Za po-
zitivum je pak možno rovněž pokládat zvolení 2 našich kolegů členů Nového a Klanicy a dalších
představitelů privátního zdravotnictví do nového Představenstva ČLK. Snad se jim podaří alespoň
usměrňovat, když ne zcela eliminovat nového prezidenta-odboráře ČLK Kubka.
Podrobnosti o financování najdete podrobněji  na jiných místech Zpravodaje, počínaje editorialem,
zápisy z jednání konče a nejaktuálněji samozřejmě na webových stránkách Sdružení.
Těším se na setkání s Vámi  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
14. 2. 2006 Praha MZ ČR - jednání Komise MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Hlavní náplní jednání byly žádosti jednotlivých laboratoří o akreditaci v rámci připravovaného
organizovaného screeningu. Naprostá většina žádostí byla buď nedostatečně vyplněna, nebo labo-
ratoře nesplňovaly nastavená kritéria.

14. 2. 2006 Praha ČSK - jednání Krizového štábu
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák a A. Stará

Přítomní konstatovali, že se k iniciativě proti socializaci zdravotnictví přidává čím dál více subjek-
tů včetně nelékařských zdravotnických organizací a sdružení pacientů. Předseda SSG ČR měl
výhrady k případnému projevu p. Olejára na demonstraci 24. 2. 2006 na Staroměstkém náměstí,
reakce ostatních jeho obavy nerozptýlily. Všichni účastníci jednání konstatovali, že hojná účast 
a dokonalá organizace demonstrace mají zásadní důležitost. Byla naplánována další setkání, na
nichž se budou řešit organizační detaily protestní akce. 

21. 2. 2006 Praha - Centromed - Jednání zástupců poskytovatelů a pojišťoven o úhradách péče ve 
2. pololetí 2006 a o rámcových smlouvách 
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará

Obě strany předložily návrhy vycházející z existujících dodatků. V současné silně nestabilní situaci
a vědomi si navrhované legislativy měli mnozí přítomní zjevné rozpaky, zda je vůbec o čem jednat.
Snaha MZ ČR rozhodovat o všem spolu s ČLK (a ev. LOK) je zřejmá.

21. 2. 2006 Praha ČSK - Jednání krizového štábu 
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará

Opět se přihlásily další subjekty, které podpoří demonstraci 24. 2. 2004. Z MZ ČR zazněl přes
média záměr o zmírnění některých nepřijatelných částí úhradové vyhlášky pro 1. pololetí 2006. Je
evidentní, že ministr vyvíjí maximální snahu, aby bylo od demonstrace upuštěno, či alespoň aby
účast byla co nejnižší. Reakci krizového štábu na deklarovaný úmysl změnit vyhlášku uveřejňujeme.
Přítomní se shodli na uspořádání tiskové konference dva dny před demonstrací a na pokračování
příprav i realizaci pátečního protestu.

23. 2. 2006 - Praha ZP MV - Jednání s představiteli ZP MV
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Náš představitel byl osloven ředitelem zdravotnického odboru uvedené pojišťovny v souvislosti 
s připravovaným organizovaným screeningem karcinomu děložního hrdla v ČR. Vysvětlil přítom-
ným stanoviska odborné společnosti a profesního sdružení k problematice. Zástupci pojišťovny
vyjádřili s našimi návrhy souhlas, obě strany ale konstatovaly řadu možných technických problémů.
Předseda SSG ČR ocenil skutečnost, že při plánech tvorby sítě zdravotnických zařízení spolupracu-
je ZP MV s  naším profesním sdružením. Naši zástupci jsou v regionech zváni na jednání, která se
plánované síti věnují. 

23. 2. 2006 Plzeň - krajská pobočka ZP MV ČR - jednání zástupce SSG ČR se ZP MV ČR pro
Plzeňský a Karlovarský kraj
Za SSG ČR přítomen J. Nový

Dne 23. 2. 2006 proběhlo v Plzni jednání s vedením krajské pobočky Zdravotní pojišťovny minis-



terstva vnitra ČR. Za pojišťovnu byli přítomni zástupci vedení včetně ředitele ing. Cibulky. ZP MV
ČR má připravenou představu o síti smluvních zdravotnických zařízení, podle níž chce redukovat
asi 5–10 % smluv s poskytovateli v odbornosti ambulantní gynekologie. V současné době jsou zpra-
covány seznamy setříděné podle různých hledisek - rozsah úvazku, regionální dostupnost, náklado-
vost, stížnosti, ale i stáří lékařů (jsou okresy, kde průměrný věk ambulantních gynekologů se blíží
70 rokům). Po zpracování těchto seznamů bude zdravotnickým zařízením odeslán dopis, kterým
bude oznámeno, že se s nimi nadále počítá, anebo nepočítá. Prvním kritériem bude asi úvazek,
přednost dostanou zřejmě ti, kteří ambulantní gynekologii praktikují na plný úvazek, ale přihlédnu-
to bude k regionálním potřebám, protože ZP MV ČR klade velký důraz na dostupnost péče i v pří-
padě regionálně malého počtu jejích pojištěnců. Je důležité, že přestože první rozhodování bude na
základě statistických údajů, nechce pojišťovna nic finálně řešit od stolu, ale očekává reakce na
odeslané dopisy a je připravena na následné jednání. Na jednání bude zván zástupce SSG, pokud
bude příslušný gynekolog, kterého se jednání bude týkat,  souhlasit. Dojem z jednání byl pozitivní.
Kromě sítě deklaroval ředitel Cibulka opakovaně, že mamografický screening bude jednoznačně
mimo indukovanou péči.

28. 2. 2006 Praha Perštýn - závěrečné jednání o změně Jednacího řádu dohodovacího řízení o rámco-
vých smlouvách
Za SSG ČR přítomen dr. Nový

Dne 28. 2. 2006 proběhlo v Praze v prostorách VZP Na Perštýně závěrečné jednání mezi zástupci
všech zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotní péče o změně Jednacího řádu
dohodovacího řízení o rámcových smlouvách. Jednání probíhalo vcelku v poklidu, pokud nedošlo
na projednávání našeho návrhu na vytvoření samostatného segmentu pro ambulantní gynekologii.
Naše žádost byla odůvodněna tím, že dosud jsme zařazeni do segmentu ambulantních specialistů.
Přestože řada našich ambulancí poskytuje vysoce specializovanou péči, hlavní část naší péče je
primární péče, zvláště v době zavádění dvou screeningových programů - screening ca prsu 
a cervixu. Tím se od ostatních poskytovatelů v našem segmentu značně lišíme. Zástupce SSG argu-
mentoval tím, že nezná žádný racionální důvod, proč by nebylo této žádosti vyhověno. Pojišťovny
neměly žádné vážnější námitky  kromě toho, že jde jen o rámcovou smlouvu, ale když byli jejich
zástupci ujištěni, že to vnímáme jako podstatnou věc, bez problému souhlasili. Náš požadavek jed-
noznačně podpořil i dr. Pekárek za ČSK a dr. Neugebauer za SPLDD. Hlasování pojišťoven - hlasy
obou svazů pro, hlasování poskytovatelů - všichni pro, jen naprosto zásadně proti byli zástupci
LOK ČSL a prezident ČLK se svými dvěma satelitními sdruženími chirurgů a internistů.  Kubkovo
vystoupení bylo až hysterické s vykřikováním o bolševických praktikách (protože nebyl použit prin-
cip stoprocentního konsensu při hlasování, ale systém většinový) a označil jednání za zmatečné 
a jeho účastníky za ty, kteří šli kolem a zúčastnili se. Jeho vystoupení vyvolalo nejprve smích, pak
velkou negativní odezvu jak ze strany poskytovatelů, tak ze strany pojišťoven, všichni vyjadřovali ve
svém vystoupení přesvědčení, že  jednání je v pořádku, prezident ČLK byl vyzván, aby se přítom-
ným omluvil, což samozřejmě neučinil. Velmi dobrou repliku měl opět prezident ČSK Pekárek.
Proti snaze ministerstva a komory po koncentraci moci do několika málo (jedněch?) rukou stojí
snaha o demokratické řešení. Nejdemokratičtější je samozřejmě jednání poskytovatele a plátce
spolu, ale protože poskytovatel jako jedinec je slabý, sdružuje se. Je nutné tedy podpořit, aby  seg-
menty se stejnou charakteristikou si mohly volně dojednat podmínky pro svoji práci bez centrál-
ního zásahu. Celé jednání pak již bylo dokončeno poměrně rychle. Stanovisko ČLK  vyjádřené 
i právníky (na začátku byl přítomen Mgr. Buriánek, pak přišel  JUDr. Mach) je, že požádá MZ 
o přehodnocení tohoto dohodovacího jednání.
Shrnuto: Podařilo se nám vyjednat samostatný segment.
Riziko: Zpochybnění výsledku jednání ze strany ČLK.
Dojem: SSG ČR má silného a zásadního nepřítele - prezidenta ČLK. Proč?
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2. 3. 2006 Brno ZP MV - Jednání o síti zdravotnických zařízení
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Pojišťovna 211 organizuje setkání, kde se diskutuje tvorba sítě v regionech a obnovování smluvních
vztahů. SSG ČR je vždy zváno k účasti.
Základní teze pojišťovny:
- smlouvy se nebudou prodlužovat zejména těm, kteří nemají úvazek alespoň 0,8 a 30 hodin týdně
- celkový úvazek jednoho lékaře by neměl převýšit 1,2
- zařízení, která výrazně vybočují z preskripce či náklady na léčbu, budou podrobněji analyzována
- ti, kteří nebudou mít smlouvu obnovenu (cca 2 % z celkového počtu smluvních partnerů), budou
cca. v polovině roku 2006 pojišťovnou písemně uvědoměni. Mohou se odvolat, naši členové i přes
SSG ČR.

- ZP MV nepodporuje souběhy praxí lékařů, zaměstnaných v lůžkových zařízeních.
SSG ČR bude i nadále zváno ke všem jednáním, která se týkají odbornosti 603. 

7. 3. 2006 Praha MZ ČR - jednání Komise pro screening děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Další detailní diskuse o laboratořích, které se přihlásily do akreditace pro organizovaný screening.
Některá centra zcela evidentně nevyhovovala požadovaným kritériím, jiná byla schválena, u někte-
rých si Komise vyžádala další podklady před konečným rozhodnutím.

13. 3. 2006 Praha, Centromed - Dohodovací řízení o cenách na 2. pololetí r. 2006
Za SSG ČR přítomna A. Stará

Poměrně dlouhé jednání, jednalo se o poslední kolo.Postupně probírán odstavec po odstavci
návrhu Svazu pojišťoven a vzápětí i návrh poskytovatelů.V zásadě byl problém v nastavení regulací
a v definici malého počtu pojištěnců. Pojišťovny navrhovaly poměrně tvrdé regulace (překročení
přes 100 % limitu ze srovnatelného období sankcionovat v plné výši, malým počtem pojištěnců se
rozumí 50 rodných čísel na pololetí), tento návrh nebyl pro poskytovatele přijatelný. Vrchol všemu
dal zástupce VZP, který sdělil téměř po 3 hodinách jednání, že má vlastně mandát jen na způsob
úhrady, která vychází ze stávající vyhlášky 550/05Sb. Tím pak vzalo jednání rychlý obrat a segment
ambulantních specialistů skončil v dohodovacím jednání na 2. pololetí roku 2006 NEDOHODOU.
Vše bylo potvrzeno závěrečným protokolem. V závěru  pak navrhla zástupkyně SSG ČR ještě
možné jedno kolo jednání  před závěrečným protokolem, který bude podepsán 14. 4. 2006. V té
době již bude známa novelizovaná vyhláška 550, kde jsou zmírněny limitace a je zde navýšení 
105 % v bodovém ohodnocení na rodné číslo. Z této novelizace  by pak  bylo možno ještě dospět
k dohodě, která by platila pro druhé pololetí 2006. Dohoda na této úrovni by byla velmi žádoucí,
patrně by již nebyla  MZ ČR upravována.

14. 3. 2006 Praha ČSK - jednání Krizového štábu
Za SSG ČR přítomna A. Stará

Opět na půdě stomatologické komory se sešli zástupci Koalice a krizových štábů.
Byl podán rozbor  ohlasu na únorovou demonstraci a bylo provedeno vyúčtování nákladů  za tuto
demonstraci. Bylo konstatováno, že legislativní rada vlády schválila novelizaci vyhlášky 550 (nikdo
neví v jakém přesném znění). Novela vyhlášky by měla pro ambulantní specialisty být vyhovující,
neřeší však ostatní segmenty. Je opět nesystémová a nadbytek financí má být převeden na platy
lékařů v lůžkových zařízeních. V Senátu leží k projednání parlamentní tisk 1045 podaný poslancem
Krákorou, který vylučuje z jednání všechny profesní organizace a jednáním pověřuje pouze komory
a odbory. Byly vytvořeny krajské krizové štáby- po doplnění zástupců SAS a AČMN  bude přehled
vyvěšen na našich stránkách. Tyto krajské krizové štáby by měly kraje objíždět a diskutovat s lékaři
a pacienty v období 1. 4.–15. 5. 2006. S tímto postupem nesouhlasila naše zástupkyně. Většina
členů sdružení je informována plně o dění na www stránkách zařízení, přímými kontakty s členy
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výboru a na všech setkáních. Kdo má čas ještě pořádat setkání, nechť si je pořádá, ale nemělo by
to být závazným požadavkem.Tento názor byl dr. Pekárkem razantně zamítnut (asi má dost vol-
ného času, oproti těm, kteří provozují ještě svoji běžnou lékařskou praxi). Pekárek dále žije 
v přesvědčení, že AČMN (Asociace českých a moravských nemocnic) má plnou podporu všech
svých zaměstnanců - lékařů. Zde opět namítla zástupkyně SSG, že tomu tak není. Většina nemoc-
ničních lékařů plně podporuje LOK a ČLK. Je možno se o tom přesvědčit na diskusním chatu
Zdravotnických novin. Zástupci nemocnic pak přiznali, že Dr. Stará má naprostou pravdu, a že
podpora je většinou jen od managementů  nemocnic. Na květen je plánován generální protest
(protest a happening), zatím není určeno kdy. Další setkání krizových štábů je 28. 3. v 18. hod.

16. 3. 2006 Praha MZ ČR - jednání Komise pro screening nádorů prsu
Za SSG ČR přítomen J. Dvořák

Byly projednány reakreditace některých screeningových pracovišť. Tam, kde byly závažnější
nedostatky, bude ještě provedena další kontrola. 
Pro gynekology byl nejdůležitější následující bod programu - projednání Novely vyhlášky o preven-
tivních kontrolách, kde na návrh ČPGS bylo (mimo jiné) vyjmuto vyšetření prsou v rámci náplně
preventivních kontrol. Po bouřlivé diskusi, kdy náš zástupce „bojoval“ především se zástupci
onkologů, bylo schváleno doporučení této komise se závěrem, že vyšetření prsou není náplní pre-
ventivních kontrol u gynekologů. 
V rámci diskuse potvrdila zástupkyně VZP našemu reprezentantovi fakt, že u této pojišťovny ne-
jsou screeningová mamografická vyšetření zahrnována do regulací indukované péče. 

17. 3. 2006 Praha, ZP MV ČR - pobočka pro Prahu a Středočeský kraj
Za SSG ČR přítomna A. Stará

Proběhlo 2. kolo jednání se zástupci pojišťovny, před rozesláním tzv. upozorňujícího dopisu na
možnost ukončení smluvního vztahu pojišťovny s lékařem. Za SSG naše zástupkyně deklarovala,
že stávající síť poskytovatelů je plně dostačující a ukončení smluvního vztahu by mělo být jen s tím
lékařem, který hrubě porušil smluvní podmínky. Zásadně nesouhlasíme s ukončením smluvních
vztahů se současnými lékaři a na jejich místa pak nasmlouvat do systému nová zdravotnická
zařízení. Je třeba preferovat zařízení, kde lékaři v soukromém systému mají nejméně úvazek 0,8.
Jsme proti souběhům praxí. Jsou možné jen výjimečné stavy v místech , kde by byla ohrožena 
dostupnost péče, ale i ta by časem měla být nahrazena plným smluvním vztahem s úvazkem 0,8.
Praha a Středočeský kraj má dle pojišťovny nadstav 64 gynekologů.
Upozorňující dopisy by měly být rozeslány do konce března. Oslovený lékař bude mít možnost
pojišťovně odůvodnit, proč právě on by měl v síti setrvat. Bude mít možnost se obrátit na profesní
sdružení (SSG ČR)  či na odbornou společnost (ČGPS) či na svoji okresní ČLK. U těchto organi-
zací  by  mu mělo být poskytnuto jméno poradce (pro členy SSG je pověřená osoba dle krajského
uspořádání, která mu pomůže vypracovat odpověď. Musí mít ale možnost nahlédnout  do úplného
účtování pro pojišťovnu, předpisu léků a předpisu vyžádané péče). Pokud pojišťovna neshledá před-
ložené důvody za opodstatněné, pozve si lékaře ke komisi, která pak bude dále rozhodovat.
Oslovený lékař si s sebou může vzít již zmíněného poradce. Tak jako pražská pobočka budou pos-
tupovat všechny pobočky pojišťovny 211. Hlavními kriterii bude nákladovost daného zařízení a
počet pojištěnců pojišťovny 211.

28. 3. 2006 Praha Lékařský dům - jednání Správní rady Českého národního fóra proti osteoporóze
(ČNFO)
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Diskutovala se činnost fóra od jeho vzniku, hospodaření této organizace, plánované aktivity pro
rok 2006. Byla dohodnuta panelová diskuse zainteresovaných odborností na celostátním sjezdu
ČGPS a SSG v Brně. Na jednání Správní rady navázala Valná hromada ČNFO, která dosavadní
činnost i plány do budoucna schválila.
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4. 4. 2006 Praha ČLK - jednání zástupců poskytovatelů s prezidentem ČLK M. Kubkem
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Kromě našeho zástupce byli rovněž přítomni členové Koalice soukromých lékařů, představitelé
SAS, SPL, SPLD. Jednání se účastnili rovněž představitelé organizací, které na všech jednáních
podporují aktivity ČLK (ČLK o.s.) a LOK - SPACH (jedno ze sdružení chirurgů), Sdružení ambu-
lantních oftalmologů a internistů. Přítomen byl i zástupce LOK a údajný ekonomický expert ČLK.
Náš zástupce i ostatní členové Koalice upozorňovali prezidenta ČLK na nedostatky úhradové vy-
hlášky pro I. pololetí 2006 i její novely i na zásadní nesouhlas s legislativou, kterou prosazuje
současné MZ ČR i ČLK. Dílčí pozitiva rozhodně nepřevažují nad tím, že velmi nestandardně
prosazované zákony míří k likvidaci systému zdravotního pojištění, vyřazení profesních sdružení 
z jednání a nastolení státem dirigovaného zdravotnictví.
Přítomný právník J. Uher poukazoval jednak na nebezpečí, která pro privátní lékaře z prosazované
zdravotnické legislativy vyplývají, jednak na četné formální nedostatky navržených zákonů. Všichni
členové Koalice žádali po prezidentovi ČLK, aby neprosazoval změny, se kterými nesouhlasí pod-
statná část členů ČLK. Naopak zástupkyně internistů úhradovou vyhlášku obhajovala, zástupkyně
oftalmologů tvrdila, že všichni soukromí oční lékaři podporují ČLK, aby za všechny lékaře jednala
o cenách ... Zástupce chirurgů sdělil, že chápe, že se do fakultních nemocnic musejí „dolévat“ mi-
liardy ročně, „terén“ prý tak pracuje!? Na dotaz našeho zástupce, proč se musí dotovat jen některé
fakultní nemocnice, neodpověděl ... Předseda SSG předal prezidentovi ČLK žádost o pomoc při
neuplatňování regulací ve vyžádané péči pro odbornost 603, pokud by byly způsobeny pouze no-
velou sazebníku. Je opravdu zarážející, že vidění současné situace je u 3 sdružení soukromých
lékařů totožné s názorem odborářů. Jejich členské základně to patrně nevadí. Když se náš zástupce
dotazoval na smysl jejich sdružení (chtějí být zastupováni ČLK), logickou odpověď nedostal. 

4. 4. 2006 Praha ČSK - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará

Jednalo se o autonomii jednotlivých členů Koalice i Krizového štábu. Naši zástupci deklarovali, že
jsou zodpovědní a zavázáni pouze rozhodnutím výboru SSG ČR a členské základny. Vyhrazujeme
si proto právo autonomně jednat se subjekty dle svého uvážení. O jednání budeme vždy koaliční
partnery předem informovat. Rovněž se diskutovala činnost Krizového štábu a plánovaný květnový
generální protest proti socializaci zdravotnictví. Přítomní konstatovali zásadní pozitivní zvrat na
složení představenstva ČLK. Doufáme, že přispěje k tomu, aby komora byla alespoň politicky 
neutrální a svojí činností privátním lékařům neškodila. 
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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Toto číslo zpravodaje bylo zasláno pouze těm členům SSG ČR, kteří zaplatili členský příspěvek pro
rok 2006.

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
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.

Generální protest proti socializaci zdravotnictví bude organizován Krizovým štábem, o místě 
a formě protestu budeme informovat na www.ssg.cz.



CELOSTÁTNÍ KONFERENCE V BRNĚ 
26.–28. 5. 2006

P L N Á     M O C

Titul, jméno, příjmení ......................……………..........................

Rodné číslo .........……………………………………..........................

Adresa ordinace ...……………………………………..........................

z p l n o m o c ň u j e

MUDr. …………………………………………………........……………..

Adresa ordinace ………………………………………........………………

ke hlasování za svoji osobu na Valném shromáždění Sdružení soukromých
gynekologů České republiky dne 26. 5. 2006 v Brně v Pavilonu E BVV.

V ................................... dne .................... 2006 

Podpis a 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 .............................................................................................

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!
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POKYNY

• 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





KORESPONDENCE

TISKOVÁ ZPRÁVA

Petici za dostupnost zdravotní péče podpoří také pacienti

Krizový štáb lékařů, lékárníků a Asociace českých a moravských nemocnic, který se včera opět
sešel, zhodnotil dosavadní krizový vývoj ve zdravotnictví České republiky. Účastníci se shodli, že
krize českého zdravotnictví se dotýká mnoha subjektů bez rozdílu politické příslušnosti. 
K prohlášení krizového štábu se v pondělí připojila také pacientská organizace, Svaz pacientů ČR. 

Již koncem ledna připravil krizový štáb veřejnou petiční akci, ke které se spontánně připojují nejen
lékaři, lékárníci a další zdravotníci, ale také pacienti a pacientské organizace. Ti si jsou vědomi, že
prostřednictvím nekompetentních zásahů ministra zdravotnictví Davida Ratha dochází k ome-
zování dostupnosti a kvality zdravotní péče a k ohrožování jejich zdraví. 

„Chceme především zastavení nekompetentních kroků ministra Ratha, které poškozují pacienty,“
říká MUDr. Jiří Pekárek, prezident České stomatologické komory a člen krizového štábu.
„Demonstrace na Staroměstském náměstí 24. 2. bude společnou demonstrací zdravotnických pra-
covníků a pacientů. Není možné, aby jediný člověk takto chaoticky rozhodoval o bytí či nebytí
českých pacientů i lékařů,“ dodává Dr. Pekárek. 

S peticí a jejím obsahem se můžete seznámit na webových stránkách www.peticepacientu.cz. Tam
je možné si vytisknout petiční archy a podepsané je vrátit na adresu České stomatologické komory.
Petici lze také podepisovat ve zdravotnických zařízeních lékařů a v průběhu plánované demon-
strace poslední únorový pátek. 

Praha 15. 2. 2006

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  

Pro další informace kontaktujte:
Mgr. Zina Sladkovská
tisková tajemnice ČSK
Slavojova 22, Praha 2
Tel. 234 709 631
sladkovska@dent.cz

20 Zpravodaj č. 2/2006



Tiskové prohlášení ODS
ze dne 15. 2. 2006

• Ministr zdravotnictví David Rath a předseda vlády Jiří Paroubek ve věci přerušení dodávek 
distributorů léčiv prohlásili, že se jedná o „gangsterské vydírání státu, kterému se musí umět
bránit razantními kroky“. 

• Skutečnost je taková, že tito distributoři léčiva dodávali a dodávají do veřejných nemocnic na
základě platných a podle zákona proběhlých veřejných výběrových řízení. Jejich průměrná
marže nepřesahuje 4 % (dle veřejně dostupných výročních zpráv o hospodaření distributorů) 
a smluvní doba splatnosti se pohybuje od 90 až do 150 dní. Tito distributoři jsou mezinárodní
stabilní obchodní společnosti působící na trzích zemí Evropské unie a mají v těchto zadlužených
státních nemocnicích nezaplacené pohledávky za své dodávky, a to až 12 měsíců po termínu
splatnosti! 

• Za této situace a právě při ohledu na zájmy pacienta je povinností vlády s těmito dodavateli
korektně jednat, konat kroky směřující k nápravě protiprávního stavu (neplacení v termínu je
protiprávní a nelegální jednání) a zajistit péči pro pacienty, kteří - na rozdíl od vlády - své závazky
v podobě zdravotního pojištění platí řádně a včas. 

• Namísto konstruktivního jednání a hledání kompromisu v zájmu pacientů a občanů, jsme svěd-
ky brutálního vydírání ze strany vlády, pomluv, dezinformací, lží a dokonce i nabádání k porušo-
vání zákona. 

• Podle provedené právní analýzy představuje výzva ministra Ratha a předsedy vlády Paroubka 
k přechodu na jiného dodavatele porušení několika zákonů a dokonce k nabádání k trestnému
činu. Nemocnice jsou veřejné instituce a mohou odebírat léčiva pouze od firem, které si vyberou
ve veřejném výběrovém řízení, a ne na pokyn ministra či premiéra. Opačný postup je jasným
porušením zákona na ochranu hospodářské soutěže a má rozměr kartelového jednání. 

• Pokud by ředitelé nemocnic upřednostnili platby novému dodavateli na úkor starších závazků,
dopustili by se jednání, které je v ČR a v celém demokratickém světě trestným činem, a sice jde
o naplnění skutkové podstaty trestného činu upřednostňování věřitele. Stejně je trestným činem
navádění k takovému jednání. 

• Jsme přesvědčeni, že je povinností orgánů činných v trestním řízení posoudit, zda se tohoto pro-
tiprávního jednání nedopustili ministr Rath a předseda vlády Paroubek již nyní. Je nepřípustné,
aby vrcholní ústavní činitelé tolerovali a nabádali k porušování zákona a dokonce se na tomto
vědomě a aktivně podíleli. 

• Každý demokraticky smýšlející občan se musí spolu s ODS ostře ohradit proti plánu premiéra
Paroubka svolat kvůli tomuto problému Bezpečnostní radu státu. Bezpečnostní rada státu je
naprosto výjimečný institut, který se schází při situacích ohrožujících bezpečnost země a jejich
občanů v krizových situacích, jako je válečné ohrožení, živelní pohroma, epidemie či pandemie
a jejich riziko. Bezpečnostní rada státu má kompetenci rozhodnout o opatřeních, která nemusí
respektovat platné zákony. 

• Použít institut Bezpečnostní rady státu v situaci, kdy stát odmítá platit své splatné závazky 
a odmítá o tomto i jednat, je zásadní, bezprecedentní a nepřípustné zneužití tohoto institutu.
Jednání premiéra Paroubka a ministra Ratha zavádí nebezpečný precedens, který ohrožuje
samotnou podstatu demokracie a svobody v této zemi. 
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Tisková zpráva

Dne 19. 2. 2006 se na výzvu Krizového štábu lékařů, lékárníků a Asociace českých a moravských
nemocnic sešli zástupci 21 zdravotnických organizací, protestujících proti způsobu vedení
Ministerstva zdravotnictví ČR. 
Tyto organizace zastupují více než dvacet tisíc soukromých lékařů a lékárníků, desítky tisíc
nelékařů a 180 nemocnic. 
Účastníci jednání se jednomyslně shodli na tom, že demonstrace svolaná na 24. 2. 2006 ve 
14.00 hodin na Staroměstské náměstí v Praze proběhne i přes některé zdánlivé ústupky ministra
Ratha. Vyzývají k účasti nejen zdravotníky, ale i pacienty, na které tzv. „úhradová vyhláška“ už dnes
dopadá omezením dostupnosti léčby, potřebných vyšetření a zákroků.
Informaci premiéra Paroubka o chystané změně této vyhlášky považujeme za přiznání zásadních
chyb při její přípravě a vydání. Tuto skutečnost považujeme za první úspěch Krizového štábu.

V Praze dne 19. 2. 2006

Za Krizový štáb
MUDr. Jiří Pekárek
prezident ČSK 
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Vážení,
dáváme Vám k dispozici text otevřeného dopisu, kterým dnes reagoval prezident České stomato-
logické komory Jiří Pekárek na dopis ministra zdravotnictví Davida Ratha. Jako přílohu připoju-
jeme: 
- prohlášení 44. sněmu ČSK k situaci ve zdravotnictví
- prohlášení předsedů OSK ze dne 27. 1. 2006
Vzhledem k tomu, že ministr zdravotnictví ve svém dopise záměrně překrucuje text proslovu 
Jiřího Pekárka na kongresu ODS, předkládáme jeho doslovné znění. Tento text byl na podzim
vydán v několika profesních časopisech v nákladu asi 15 000 a je odborné veřejnosti znám. 

Vážený pane ministře,

hlavním organizátorem demonstrace svolané na 24. února 2006, v předvečer „Vítězného února“, je
Krizový štáb lékařů, lékárníků a Asociace českých a moravských nemocnic, který je tvořen sedmi
suverénními organizacemi. V žádném případě se nejedná o stávku, kterou, jak jistě dobře víte,
mohou organizovat pouze odbory. Na Vaše otázky mohu odpovědět pouze jako jeden ze členů
Krizového štábu.
Jako prezident České stomatologické komory jsem vázán usnesením Sněmu Komory. Již 
13. listopadu loňského roku přijal nejvyšší orgán Komory prohlášení k situaci ve zdravotnictví, ve
kterém mimo jiné požaduje, aby v období do parlamentních voleb v roce 2006 nebyly ze strany
státu činěny žádné neodvratné a nepromyšlené kroky, zejména v oblasti legislativy. Předsedové
oblastních stomatologických komor pak dne 27. 1. 2006 vyzvali Vás osobně k zastavení kroků
destabilizujících zdravotnictví a poslance a senátory, aby nepřijímali žádné novely zdravotnických
zákonů bez koncepce zdravotnictví schválené vládou ČR. Oba materiály byly zaslány na
Ministerstvo zdravotnictví ČR a jsou Vám bezpochyby známy.
Tyto požadavky nebyly splněny a prostřednictvím komplexních pozměňovacích návrhů, které neby-
lo možno řádně připomínkovat, byly zejména hlasy poslanců ČSSD a KSČM přijaty ve Sněmovně
Parlamentu ČR některé zákony, jež zcela zásadně mění podobu současného systému zdravotnictví
a vedou k jeho zestátňování a centralizaci. Jedná se konkrétně o zákony v oblasti veřejného zdravot-
ního pojištění a zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních. Máme vážné
výhrady i k některým sporným ustanovením komplexního pozměňovacího návrhu poslance
Jaroslava Krákory, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb. Zcela jistě ne k právní úpravě dědění 
a prodeje praxí, proti rozšíření kompetence komor aj., jak se Vy i prezident ČLK snažíte zdravot-
nické veřejnosti zcela účelově namluvit. Vámi uplatňovaný způsob, jímž jsou zcela v rozporu 
s demokratickými principy a zaběhnutými legislativními procesy schvalovány zdravotnické normy,
vede k přijímání nekvalitních předpisů, které ohrožují fungování zdravotnictví a ohrožují především
samotné pacienty. To jsou hlavní důvody vedoucí Českou stomatologickou komoru k účasti na
demonstraci.
Pokud se jedná o limity úhrad ve stomatologii, dohodli jsme na podzim loňského roku se zdravot-
ními pojišťovnami určitý cenový kompromis, jehož součástí byla i obecná formulace o regulaci
vycházející ze Všeobecné dohody o opatřeních v systému zdravotní péče, na níž jste se Vy osobně
s premiérem Paroubkem zásadně podílel. Z této části dohody nebyly pojišťovny ochotny ustoupit
a nedohoda by znamenala přenechat rozhodování o cenách i regulacích Vaší osobě, což jistě
nemusím dál komentovat. Za své jednání se zodpovídám zubním lékařům.
Pane ministře, jako celoživotní nestraník a jako člověk, který se vždy rozhoduje svobodně, se už
odmítám nadále zabývat invektivami někoho, kdo má na každé roční období jiný stranický kabát.
Pokud dobře počítám, jeden ještě ve Vašem šatníku schází. Mohu se zeptat, jakou bude mít barvu?

V Praze 20. 2. 2006       

MUDr. Jiří Pekárek
Prezident České stomatologické komory
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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 21. 2. 2006
Vážení,

dovolujeme si připomenout v rámci přípravy páteční demonstrace následující závažné požadavky
na stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění, které nejsou vždy zmiňovány.

1. Odvolání nucené správy nad VZP
Nucená správa je využívána jako nástroj zvýšení moci MZ a pana ministra, jako nástroj pro
vytváření ovzduší nejistoty a strachu o ztrátu smluvních vztahů a proti svobodné diskuzi o řešení
problémů našeho zdravotnictví. Navíc potřeba jejího uvalení nebyla dodnes prokázána a její pro-
dlužování narušuje řízení VZP v čele s novým ředitelem.

2. Obnova sociálního dialogu ve zdravotnictví 
Pan ministr Rath v rozporu s programovým prohlášením vlády prakticky zlikvidoval sociální 
dialog ve zdravotnictví. Od doby svého nástupu do funkce neprojednal ani jeden návrh vyhlášky či
jiného opatření, a ani jeden návrh zákona či jeho novely, který inicioval či podporoval, s reprezen-
tativními organizacemi sociálních partnerů, a to před jejich vydáním. Forma demonstrace je tak
vynucená reakce na způsob jeho jednání.

3. Zastavení nekompetentního a neodpovědného vydávání vyhlášek a legislativních změn
Vydávání vyhlášek bez jejich řádného projednání a bez odpovědného zvažování jejich dopadů na
poskytovatele zdravotní péče a pojištěnce, vede k současnému chaotickému stavu, kdy pod tlakem
veřejnosti jsou slibovány některé dílčí úpravy, aniž by byl posouzen obsah a dopady dané vyhlášky
jako celek a přiznána odpovědnost MZ a pana ministra. U úhradové vyhlášky tak například nejde
jen o zvýšení limitu úhrad, ale o celou řadu závažných chyb a rozporů, a to i s dalšími vyhláškami. 

S pozdravem 

MUDr. Dalibor  S t e j s k a l    v.r. Ing. Pavel   E r n s t , CSc., v.r.
viceprezident Unie pro zdravotnictví prezident Unie ZS
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Novela vyhlášky č. 55O

Členové krizového štábu se na svém jednání dne 21. února dohodli na následujícím stanovisku 
k připravované změně úhradové vyhlášky:

1. Organizace sdružené v krizovém štábu nedostaly žádné oficiální stanovisko ministerstva zdravot-
nictví, týkající se změny úhradové vyhlášky. V kuloárech kolují materiály, které byly opět
připraveny za zády těch, kterých se týkají. Neřeší hlavní problémy, které dopadají na pacienty.  

2. Nevěříme ministrovi Davidu Rathovi. Nevěříme jeho stále se měnícím nápadům, které předkládá
médiím. Požadujeme řádný demokratický proces legislativního i odborného projednávání všech
právních norem, včetně této vyhlášky.

3. Nadále trváme na všech bodech našeho stanoviska, nejen na zásadní novelizaci úhradové vy-
hlášky, a proto také zveme všechny občany, jimž není lhostejný osud českého zdravotnictví na
demonstraci zdravotníků a pacientů 24. února v 14 hod.

Asociace zdravotnických zařízení Středočeského kraje
Tiskové prohlášení

24. února 2006

Asociace zdravotnických zařízení Středočeského kraje (AZZSČK) je velmi příjemně překvapena
vysokou účastí na dnešní demonstraci zdravotníků a pacientů na Staroměstském náměstí v Praze.
Demonstrace se konala za účelem záchrany zdravotnictví v ČR. „Plně věříme, že účast přes 
10 tisíc demonstrantů a 101 tisíc podpisů pod petici žádající odvolání Ministra Davida Ratha,
přiměje Premiéra Paroubka, aby přestal celou záležitost záměrně zlehčovat a aby vzniklou
situaci okamžitě řešil a to tak, že ještě dnes odvolá ministra zdravotnictví a zruší úhradovou 
vyhlášku, která zásadním způsobem poškozuje poskytovatele zdravotní péče a pacienty celé
České republiky.“

Asociace také děkuje všem těm, kteří přišli na Staroměstské náměstí podpořit demonstraci, a i těm,
kteří nepřišli, ale protesty zdravotníků a pacientů podporují.

MUDr. Raduan Nwelati
Předseda asociace

Asociace zdravotnických zařízení Středočeského kraje
Václava Klementa 147 , 203 01 Mladá Boleslav
M: +420 731 175 007
T: +420 326 742 000
F: +420 326 322 803
E: raduan.nwelati@szzmb.cz
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STANOVISKO K DEMONSTRACI NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ DNE 24. 2. 2006

Vážení přátelé, 
obracím se na Vaše sdružení jako na jednoho z organizátorů včerejší, dle mého názoru velmi slušné 
a úspěšné akce, pořádané na Staroměstském náměstí, které jsem měl tu čest se zúčastnit. Mnohokrát Vám,
stejně jako ostatním ogranizátorům za její svolání děkuji. 
Nejenom Vám lékařům, ale i nám pacientům je zřejmé, že stav zdravotnictví v České republice není dobrý
a že se za posledních několik měsíců pod vedením pánů ministra Ratha a premiera Paroubka stav českého
zdravotnictví geometrickou řadou zhoršuje. 
Za svou osobu jasně prohlašuji, že již nechci zažít socialistické zdravotnictví s všemocným aspirinem, hodi-
novými čekacími dobami v zaplivaných čekárnách a otráveného praktického lékaře, ke kterému spadáte na
základě někým stanoveného obvodu a který musí nějakým způsobem naplnit předepsanou ordinanční dobu. 
Totéž se týká veškerých specialistů a ostatních zdravotnických profesí. 
Nechci zažít situaci, kdy je lékař nucen volit mezi dvěma občany, kteří mají na základě platných zákonů této
země stejné právo na ochranu svého zdraví a pomoc v nemoci, kterému podat jaký lék, kdy jeho rozhodování
není ovlivněno zdravotním stavem pacoienta, ale výší vyčerpaného limitu na příslušné časové období, které
lékaři stanovilo ministerstvo zdravotnicví. 
Jsem přesvědčen, že jsem svobodný a svéprávný občan tohoto státu, který je sám schopen se na základě
získaných informací rozhodnout, jaké zdravotniclé zařízení či jakého lékaře navštíví. 
Z uvedených důvodů budu proti činům obou výše jmenovaných v rámci svých možností všemožně postupo-
vat a Vy, stejně jako ostaní profesní organizace, které participovaly na organizaci protestní akce na
Staroměstkém náměstí máte moji plnou podporu. 
Vážení přátelé, na základě včerejších reakcí pana ministra zdravotnictví ČR Ratha i premiera ČR pana
Paroubka, stejně jako na základě úrovně a způsobu informování společnosti o celé akci ze strany veřejno-
právní televize, stejně jako některých deníků (zejména Právo) si dovoluji vyslovit názor, že patnáct let po
revoluci v roce 1989 jsou v naší zemi opětovně ohrožena základní lidská práva. 
Způsob informování o výše uvedené akci i vyjádření se obou jmenovaných mi oživilo vzpomínky na způsob
informování a vyjadřování se představitelů politické moci z prvních dnů následujících po událostech na
Národní třídě dne 17. listopadu 1989. 
Vzpomínané sdělovací prostředky informovaly veřejnost o celé akci i problémech kvůli kterým byla zorganizo-
vána neobjektivně, jednostranně ve prospěch pánů Ratha a Paroubka (existuje snad již opět v této zemi cenzura).
Vyjádření pana ministra Ratha, který povýšil neplacení dluhů na zákon a domáhání se jejich splacení na
vydírání a gangsterké metody, stejně jako obou jmenovaných představitelů státu, kteří proběhlou demon-
straci lékařů, lékárníků a ostatních, nutně pro výkon svého povolání vzdělaných lidí, stejně jako nás zúčast-
něných pacientů, označili za demonstraci milionářů, tzn. z jejich pohledu za demonstrací zlodějů, grázlů,
nemorálních lidí, a pravděpodobně dle smyslu jejich vyjádření i lidí bez práv zaručených jim zákony této
republiky, zcela zjevně ohrožuje základní principy demokratické společnosti 
Vážení přátelé, před padesáti osmi lety a jedním dnem stála tam, kde jsme včera stáli my, na Staroměstkém
níměstí lůza. Lůza, která vládla tomuto národu dlouhých čtyřicet jedna let, a kam tuto republiku dostala
vidíme všichni ještě dnes a to i ve zdravotnictví. 
Dovolte mi prosím vyslovit obavu z toho, že díky tomu jaké zákony jsou v poslední době doslova protla-
čovávány Parlamentem České republiky, a to i zákony týkající se v hojné míře i zdravotnictví, že díky tomu,
jaké vyhlášky či nařízení jsou jednotlivými ministerstvy vydávány, a to i ministerstersvem zdravotnictví, že
díky tomu jak jednotlivé vysoké a odpovědné funkce jsou obsazovány na základě politického zadání, a to 
i v případě postu ministra zdravotnictví, že díky tomu jak arogantní a vulgární politika je v této vládními před-
stavitelli v této zemi praktikována, a to je i případ pánů Paroubka a Ratha začíná v této zemi opětovně vlád-
nout lůza. 
Dovolte mi ještě jednou vyslovit Vám, i všem ostatním organizacím podílejících se na přípravě a realizaci
jednotlivých kroků i akcí vedoucích k odstranění pana ministra Ratha i zastavení arogantní a vulgární poli-
tiky pana Paroubka, moji plnou podporu a mou plnou připravenost pomoci Vám i všem spolupracujícím na
této cestě. 
Věřím, že na příští akci vedoucí k odstranění výše uvedených jevů a osob již na naší straně bude stát každý
slušný občan této země. 

Prosím vyřiďte mé stanovisko i ostatním na včerejší úspěšné akci spolupracujícím sdružením, asociacím 
i organizacím. Děkuji. 

S hlubokou úctou 
Ing. Vladimír Chuchler 
Široká 76, 267 24 Hostomice 
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TISKOVÁ ZPRÁVA

Krizový štáb lékařů, lékárníků a Asociace českých a moravských nemocnic na svém jednání 
28. února přijal tyto závěry:

1. Demonstrace 24. února na Staroměstském náměstí byla jednoznačně úspěšná, děkujeme všem,
kteří ji podpořili (viz Děkujeme, vydržte!).

2. Se znepokojením  sledujeme přípravu novely úhradové vyhlášky. Není projednávána s těmi, kterých
se týká. Navrhované změny neřeší vady stávající vyhlášky. Spíše je zakrývají zdánlivým
navýšením limitů. Hrozí, že novelizovaná vyhláška bude ještě horší, než ta dosavadní.

3. Krizový štáb se ohrazuje proti nepravdivému tvrzení ministra Ratha, že protestující zdravotníci  jsou
proti neziskovým nemocnicím. Pouze odmítají takovou podobu zákona, která neziskovost spojuje
s krokem do minulosti, tedy k fakticky rozpočtovým organizacím a direktivnímu řízení všech 
200 nemocnic ministerstvem. Aktuální oddlužování fakultních nemocnic, které nemají ani na
léky, nám názorně ukazuje jak by takový systém řízení fungoval. V Rathově zdeformovaném
zdravotnictví by daňoví poplatníci dopláceli mnohem více -  namísto  současných miliónů  něko-
lika fakultním nemocnicím, by to byly miliardy dalším desítkám nemocnic pod státní kuratelou.

DĚKUJEME, VYDRŽTE!

Krizový štáb děkuje všem zdravotníkům, pacientům a ostatním spoluobčanům, kteří přišli podpořit
jeho požadavky na Staroměstské náměstí 24 . února.  Děkujeme nejen za vaši účast,  ale také vaše
odhodlání, tvořivost  i slušnost, které provázely celý průběh demonstrace. Věříme, že se nenecháte
odradit zkreslenými informacemi o počtech účastníků, ani neuvěřitelnou arogancí ministra zdra-
votnictví. Ujišťujeme vás, že s Davidem Rathem už nebudeme o ničem jednat. Nadále budeme
sbírat podpisy pod petiční akci za zachování dostupnosti zdravotní péče. Na svých požadavcích
trváme a jsme odhodláni naše úsilí dotáhnout až do konce. Děkujeme za vaši podporu. Jsme teprve
na začátku, vydržme!

Krizový štáb 28. 2. 2006

Požadavky krizového štábu:

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.  



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 2. 3. 2006

Vážený pane předsedo vlády, 
jménem celé zdravotnické obce a dalších zaměstnavatelských svazů, které sdružujeme, si Vás
dovoluji upozornit, že převážně nekompetentní opatření a autoritativní přístupy pana ministra
Ratha vedou, resp. by vedly, jak dokládají naše přiložená stanoviska, zejména:
a) k narušení sociálního dialogu a politizaci řešení problémů ve zdravotnictví,
b) k ohrožení činnosti poskytovatelů zdravotní péče a pojišťoven a dostupnosti a kvality zdravotní

péče pro občany,
c) k deformaci systému veřejného zdravotního pojištění.

V zájmu stabilizace našeho zdravotnictví a pokračování v žádoucím dialogu považujeme za nezbyt-
né hledat dohodu s reprezentativními organizacemi sociálních partnerů s cílem: stabilizovat
finanční situaci ve zdravotnictví, pozastavit neuvážené legislativní návrhy a posoudit je z širších
ekonomických a sociálních hledisek a nepřipustit jejich zneužití v předvolebních polemikách.

S pozdravem 

MUDr. Dalibor  S t e j s k a l    v.r. Ing. Pavel   E r n s t , CSc., v.r.
viceprezident Unie pro zdravotnictví prezident Unie ZS
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Vážený pan 
Ing. Jiří   P a r o u b e k 
předseda vlády ČR
Praha

V Praze dne 8. 3. 2006
Vážený pane předsedo vlády,

odborná zdravotnická veřejnost zaznamenala, že Vám nejsou lhostejné  problémy českého zdravot-
nictví. Z jednání, která jste v minulém roce vedl a jichž jsme se také částečně účastnili, jsme nabyli
dojmu, že máte zájem na odstranění léty nahromaděných systémových chyb.
Vaše pozdější  rozhodnutí učinit ministrem zdravotnictví prezidenta ČLK, tedy kontroverzního
představitele jedné ze zájmových skupin, nás překvapilo. Přesto jsme doufali v pokračování poli-
tiky jednání a dialogu.
Dialog však nový ministr zdravotnictví nahradil arogancí, zastrašováním a lhaním. Návrhy svých
opatření, včetně právních předpisů, připravuje skrytě, nepřipouští jakoukoli odbornou diskusi 
a vrchnostensky je prosazuje.
MUDr. David Rath se nedokázal stát odpovědným ministrem všech občanů, pacientů a zdravot-
níků. Nadále „kope“ pouze za jednu zájmovou skupinu (a ještě ne celou), jako kdyby nikdy
neodešel z jejího čela. Dohoda, kompromis a konsensus jsou mu bytostně cizí. 
Vážený pane předsedo vlády, z Vašich vyjádření vyznívá, že za partnery například k jednání 
o úhradové vyhlášce, ale také o dalších neméně závažných otázkách, považujete pouze ministra
zdravotnictví, ČLK a LOK. Musíme Vás upozornit, že změny vyhlášky, dohodnuté pouze s těmi,
jichž se přímo ekonomicky netýkají, povedou k vyhlášce ještě horší, než je ta dosavadní. Také
zdůrazňujeme, že důvodem odmítání úhradové vyhlášky na 1. pololetí 2006 nejsou finanční zájmy
zdravotníků, jak se MUDr. Rath snaží přesvědčit veřejnost, ale především špatný věcný záměr, na
kterém se ministr osobně podílel. Navýšení úhrad o několik procent nebo slibované zmírnění 
nesmyslně stanovených regulací není řešením.
Vzhledem k tomu, že jste nereagoval na naše upozornění o dopadech ministrových opatření na
pacienty, nezbylo nám nic jiného, než veřejně demonstrovat. Demonstrovat ne za zvýšení mezd, ne
za zvýšení úhrad, ale proti pokračujícímu rozkladu ve zdravotnictví, s jasným cílem - chránit naše
pacienty.
Ministr Rath politizuje celý problém ve snaze zakrýt vlastní chyby, přestože - na rozdíl od protes-
tujících zdravotníků - byl již členem ODS, LSNS, a nyní usiluje i o členství v ČSSD. To vedlo ke
sjednocení naprosté většiny zdravotníků bez ohledu na jejich politické názory a politickou 
příslušnost. Krizový štáb odmítá obvinění z řízení  jakoukoliv politickou stanou jako zcela nepod-
ložené a vymyšlené.  
Ministr Rath ztratil naši důvěru a proto si Vás, pane předsedo, dovolujeme znovu požádat o zahá-
jení rozhovorů s představiteli níže uvedených organizací. Ti se dohodli, že budou nadále vystupo-
vat jednotně, pod hlavičkou krizového štábu. Proto navrhujeme, aby bylo případné setkání s Vámi
dojednáno s mluvčím krizového štábu a proběhlo za účasti všech níže vyjmenovaných zástupců jed-
notlivých organizací. 
V této souvislosti bychom  Vás rádi seznámili s přesnou formulací našich požadavků, pro které jsme
demonstrovali na Staroměstském náměstí a které jsou i obsahem petice podepsané už desítkami
tisíc občanů:
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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Jsme schopni vysvětlit Vám  dopady  limitů na omezení dostupnosti péče pacientům a důsledky 
legislativních změn prosazovaných ministrem Rathem. Také bychom Vás chtěli upozornit na široký
nesouhlas odborné i laické veřejnosti se způsobem jeho jednání. Jsme připraveni spolu s Vámi hle-
dat cesty jak naplnit naše požadavky a nalézt uspokojivé řešení současné krize ve zdravotnictví tam,
kde Váš ministr selhává.

S pozdravem
MUDr. Jiří Pekárek
mluvčí Krizového štábu 

Členové Krizového štábu (představitelé protestujících zdravotnických organizací, kteří zastupují
více než dvacet tisíc lékařů, sedm tisíc lékárníků, 180 nemocnic a tisíce dalších pracovníků ve
zdravotnictví):

MUDr. Jiří Pekárek, prezident České stomatologické komory,
MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR, 
MUDr. Jan Jelínek, místopředseda Sdružení praktických lékařů ČR,
MUDr. Pavel Neugebauer, předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR,
MUDr. Pavel Tautermann, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR,
MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR,
PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory,
MUDr. Eduard Sohlich, MBA, předseda Asociace českých a moravských nemocnic,
Bc. Blanka Misconiová, zástupce krizového štábu nelékařů.

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

ZÁVĚRY z jednání sekce zdravotnictví a zdravotních pojišťoven, které se uskutečnilo dne 13. 3. 2006

Na návrh viceprezidenta Unie pro zdravotnictví p. Stejskala bylo přijato toto usnesení:

1. Vzhledem k neserióznosti a nekompetentnosti pana ministra Ratha jej nelze považovat za part-
nera pro další jednání. Jednáno proto bude napříště pouze s panem premiérem Paroubkem, pří-
padně s jiným pověřeným členem vlády. 

2. Další postup sekce zdravotnictví a zdravotních pojišťoven bude koordinován s krizovým štábem.

Ing. Pavel Ernst, CSc,. 
MUDr. Dalibor Stejskal
Ing. Jiřina Musílková
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZÁPIS

z jednání pracovní skupiny RHSD ČR pro zdravotnictví 
konané dne 13. března 2006 v 19:00 hod.
v budově Ministerstva zdravotnictví ČR
Palackého nám. 4, Praha 2,  č.m. 223K

Přítomni: dle presenční listiny

RNDr. J. Schlanger (dále jen předsedající) zahájil jednání, vysvětlil důvod dnešního pozdního zahá-
jení jednání pracovní skupiny RHSD ČR pro zdravotnictví (předcházelo jednání v komisích
Legislativní rady vlády) a přivítal pana ministra MUDr. Davida Ratha. Byla provedena kontrola
zápisu z jednání pracovní skupiny RHSD ČR pro zdravotnictví ze dne 3. února 2006 a rekapitu-
lace zápisu 60. Plenární schůze RHSD ČR, které se uskutečnilo dne 16. února 2006. Informoval,
že plénum projednalo Národní rozvojový plán velmi kriticky a vyzval všechny strany, aby sledovaly
další jeho projednávání a prosazovaly názory na nichž se usnesly na jednání pracovní skupiny
RHSD ČR pro zdravotnictví dne 3. února 2006.
Předsedající navrhl, že před konáním 61. Plenární schůze RHSD ČR, která se bude konat dne 
13. dubna 2006, bude žádoucí uskutečnit jednání pracovního skupiny RHSD ČR pro zdravotnictví. 
Seznámil přítomné s návrhem programu. Program byl schválen bez připomínek.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Projednání porušení sociálního smíru ve zdravotnictví
Předsedající otevřel diskusi.

V diskusi vystoupili:
Ing. Pavel Ernst (strana zaměstnavatelů), zrekapituloval důvody, které vedly k protestu zdravotníků
dne 24. února 2006. Ministr zdravotnictví nerespektoval sociální dialog, ani jednu z vyhlášek, které
vydal od svého nástupu do úřadu a žádný ze  zákonů, které inicioval nebo podporoval nepředložil
sociálním partnerům k vyjádření. Konstatoval, že vyhlášky, které byla přijaty Ministerstvem
zdravotnictví bez sociálního dialogu, do značné míry ohrožují činnost zdravotnických zařízení 
a zdravotních pojišťoven a narušují jejich řízen a ohrožují dostupnost zdravotní péče pro občany.
Upozornil, že přijímání zákonů, které byly iniciovány nebo podporovány ministrem Rathem a které
nebyly projednávány v rámci řádného připomínkového řízení ve vládě a v Legislativní radě vlády,
by při své realizaci výrazně deformovaly systém zdravotního pojištění. Z výše uvedených důvodů
byla protestní akce podporována celou zaměstnavatelskou reprezentací.
Strana zaměstnavatelů žádá v souladu se závěry 60. Plenární schůze RHSD ČR, která se uskutečni-
la dne 16. února 2006, o neprodlenou obnovu sociálního dialogu. S tím, že by napříště neměla být
přijímána žádná vyhláška nebo jiný akt Ministerstva zdravotnictví, který by se dotýkal činnosti sys-
tému zdravotnictví bez projednání se sociálními partnery.
MUDr. David Rath (ministr zdravotnictví), vznesl dotazy, jakým způsobem by strana zaměstna-
vatelů dokázala zabránit protestům, když protestující nejsou členy zaměstnavatelské reprezentace
a proč spojují dvě věci, které spolu vůbec nesouvisí. Protesty se uskutečnily nikoli kvůli přerušené-
mu sociálnímu dialogu, ale lékárníci protestovali z důvodu snížení marže a praktičtí lékaři proti
úhradové vyhlášce.
Ing. Pavel Ernst (strana zaměstnavatelů), uvedl, že součástí krizového štábu jsou také Grémium
majitelů lékáren, Asociace českých a moravských nemocnic a Koalice soukromých lékařů, které
jsou členy Unie zaměstnavatelských svazů a tedy součástí zaměstnavatelské reprezentace. Protest
byl vyvolán všemi výše uvedenými důvody. Na demonstraci byly účastníky prezentovány jak věcné
problémy včetně společného zájmu proti deformaci systému veřejného zdravotního pojištění, tak 
i neochota pana ministra Ratha k jednání. Bylo přitom zdůrazňováno, že nejde o politický protest.
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Předsedající shrnul, že situace v rozvoji sociálního dialogu se nevyvíjela příznivě. Připomněl, že
dosud nebylo vyhověno žádosti OS zdravotnictví a sociální péče ČR o jednání s panem ministrem
ze dne 7. 11. 2005 a neuskutečnil se příslib pana ministra projednat s odbory příkaz k regulaci
přímo řízených organizací. Konstatoval za stranu odborů, že se zlepšila situace v  komunikaci na
bázi ČMKOS a tripartity.
Ing. Pavel Ernst (strana zaměstnavatelů) konstatoval, že v závěru by mělo být shrnutí, že
Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem financí nebudou vydávat žádná legisla-
tivní, případně jiná opatření bez projednání se sociálními partnery.
MUDr. David Rath (ministr zdravotnictví) konstatoval, že ministerstvo je determinováno časem,
který zbývá do konce volebního období. Zákonné normy, které jsou rozpracovány doběhnou, 
u podzákonných norem dojde k  technickým změnám.

Závěr:
Předsedající požádal všechny strany, aby se navzájem respektovaly, ctily své postavení v tripartitě 
i mimo ni, aby co nejvíce komunikovaly a projednávaly všechny věci týkající se jejich zájmu 
a dodržovaly zákony této země, protože takové chování je nejlepším předpokladem sociálního
smíru a prevencí proti jeho porušování. Respektovat je nutno závěry pléna RHSD ČR k obnově
sociálního dialogu a v souladu s tím projednávat legislativní i další opatření MZ před jejich přijetím
se sociálními partnery. 

2. Dopady opatření MZ uplatněných v souvislosti s nerovnováhou bilance zdravotního pojištění na 
pojišťovny, poskytovatele zdravotní péče a pojištěnce (vyjádření MZ ke stanoviskům sociálních 
partnerů)

Předsedající požádal o vyjádření ze strany Ministerstva zdravotnictví k materiálům, které byla před-
loženy na 60. Plenární schůzi RHSD ČR společně sociálními partnery:
Stanovisko k návrhům zdravotnických zákonů a jejich novel (sněmovní tisky 1045, 1150 a 810)
předkládá Unie ZS

- Připomínky SZP ČR k vyhlášce č.550/2005 Sb. o úpravě seznamu výkonů (předkládá Unie
zaměstnavatelských svazů ČR),

- S t a n o v i s k o  k cenovému výměru MF č. 3/2006 o snížení obchodní přirážky na léčiva o
3 % a k vyhlášce č. 532/2005 Sb. o úhradách léčiv od 1. ledna 2006 (předkládá Unie zaměst-
navatelských svazů ČR),

- S t a n o v i s k o  k vyhlášce č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče
hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2006 
a vyhlášce MZ ČR č. 493/2005 Sb., kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů s bodový-
mi hodnotami (předkládají Unie zaměstnavatelských svazů ČR a ČMKOS).

Ing. Pavel Ernst (strana zaměstnavatelů), zdůraznil, že bylo uloženo zápisem 60. Plenární schůze
RHSD ČR, zabývat se těmito problematikami na jednání pracovní skupiny pro zdravotnictví.
MUDr. David Rath (ministr zdravotnictví) konstatoval, že jedinou problematikou, která je v součas-
né době aktuální a je tedy nutné se jí zabývat je úhradová vyhláška, která k 1. dubnu 2006 nove-
lizuje vyhlášku č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného
zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2006. Hlavním motivem, proč 
k novelizaci dochází je fakt, že dochází k navýšení platby za státní pojištěnce na 25 % z vyměřo-
vacího základu, což znamená v celoročním vyjádření nárůst ve výběru zdravotního pojištění 
o 7 mld. Kč oproti předcházejícímu období. Proto dochází k novelizaci úhradové vyhlášky, tak aby
umožnila rozdělit tyto zvýšené finanční prostředky ze státního rozpočtu jednotlivým zdravotnic-
kým zařízením a do jednotlivých segmentů.
Ing. Pavel Ernst (strana zaměstnavatelů) konstatoval, že ministr vysvětlil pouze rozdělení částky na
čtvrtletí, ale strana zaměstnavatelů spolu s odbory vznesly zásadní připomínky, na které nebylo
odpovězeno, včetně dopadů na pacienty. 
Předsedající požádal ministra o vyjádření, v jakém časovém horizontu bude ministerstvo reagovat
na tyto připomínky a připomněl jejich projednání v pracovní skupině pro zdravotnictví, a to
nejpozději do 3. dubna t.r.
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JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D., náměstek ministra informoval, že předložená novela č. 550/2005
Sb. nebyla projednána v připomínkovém řízení na základě výjimky udělené ministrem Zářeckým.
Dnes pracovní komise Legislativní rady vlády vyhlášku projednala, nezpochybnila zmocnění
Ministerstva zdravotnictví vydat novelu této vyhlášky v souladu se zákonným zmocněním §17
odst.1 písm.b, platného zákona o veřejném zdravotním pojištění. Předmětem jednání komise byly
dílčí legislativně technické úpravy. Ministerstvo podle stanoviska komise LRV, může novelu
úhradové vyhlášky vydat. 
Ing. Pavel Ernst (strana zaměstnavatelů) upozornil, že zvýšení limitů bude podle předběžných
výpočtů vyžadovat více než 1,8 mld. Kč.
Předsedající upozornil, že je nezbytné naplnit závěry posledního pléna RHSD (vyjádření MZ ke
stanoviskům sociálních partnerů). Strana odborů ve spolupráci se stranou zaměstnavatelů
poskytne do 17. 3. t.r. ministerstvu přehled otázek, ke kterým vypracuje ministerstvo stanovisko.
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D., náměstek ministra informoval, že dne 14. dubna 2006 od 9.00
hodin se uskuteční na Ministerstvu zdravotnictví seminář k problematice „Dopady opatření MZ
uplatněných v souvislosti s nerovnováhou bilance zdravotního pojištění na pojišťovny, poskyto-
vatele zdravotní péče a pojištěnce“.
Ing. Marie Nikoličová, pověřená řízením odboru zdravotního pojištění, informovala, že v současné
době probíhá jednání o úhradách na II. pololetí 2006 s tím, že termín pro ukončení jednání 
a předání výsledků je stanoven na 30.4. 2006. Teprve poté může ministerstvo v dané věci dále konat.

Závěr:
Strana odborů ve spolupráci se stranou zaměstnavatelů poskytne do 17. 3. t.r. Ministerstvu zdravot-
nictví výše uvedená stanoviska a doplňující přehled otázek, ke kterým vypracuje ministerstvo
stanovisko. Materiál bude projednán na jednání pracovní skupiny pro zdravotnictví jako podklad
pro vypracování zprávy pro jednání pléna RHSD dne 13. 4. 2006. 

3. Opatření MZ k ochraně občanů a zdravotnických pracovníků při periodicky hrozících infekčních
onemocněních (chřipky asijské, ptačí, apod.)

Předsedající ocenil, že ministerstvo poskytlo materiál v písemné formě.
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D., náměstek ministra informoval, že Česká republika je na hrozící
infekční onemocnění (ptačí chřipka, SARS) dobře připravena. Již v roce 2001 byl vládou ČR
schválen Národní pandemický plán, který byl dále v dubnu 2004 novelizován usnesením vlády 
č. 1107/2004 tak, aby lépe odpovídal lokálním podmínkám naší země a současným možnostem
intervence.
V současné době má ČR Národní pandemický plán, který plně odpovídá doporučením Světové
zdravotnické organizace a Evropské unie. Nicméně i tento pandemický plán je dynamickým doku-
mentem, který je v procesu neustálého vývoje. O tom svědčí i usnesení Bezpečnostní rady státu
č.128 ze dne 28. 2. 2006, které upřesnilo kroky nutné k další aktualizaci NPP ČR. 
Česká republika v současné době disponuje zásobami antivirotik pro 6 % populace. Smluvně je
zajištěno posílení této rezervy v letošním roce až pro 12,5 % populace. V rámci rakouského před-
sednictví EU je nyní projednáván minimální standard k pokrytí 25 % populace antivirotiky, kterým
by bylo možné snížit riziko šíření pandemického kmene viru chřipky o cca 50–70 % . V návaznos-
ti na to přijala BRS dne 28. 2. 2006 usnesení, kterým uložila předsedovi Správy státních hmotných
rezerv ve spolupráci s ministrem zdravotnictví zajistit dalších 800 000 balení antivirotik, kterými
bude posílena stávající rezerva Ministerstva zdravotnictví pro případ vzniku pandemie chřipky
vyvolané novou variantou viru chřipky až na celkový objem postačující pro 20 % populace.
Uvedené procento odpovídá zásobám, které již vytvořila celá řada evropských států.
Ministerstvo zdravotnictví již zahájilo jednání se všemi výrobci vakcín o zajištění dodávek pan-
demické vakcíny proti chřipce. Obdobně jako v případě antivirotik, ani zde neexistuje evropský
standard, který by sjednotil potřebný objem pandemické vakcíny. Řada našich i evropských expertů
se shoduje, že očkování cca 60 % populace by mělo zabránit šíření chřipkové pandemie.
Problémem však zůstává za jakých podmínek a smluvních ujednání bude pandemická vakcína
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dodávána, neboť výroba pandemické vakcíny bude možná až po izolaci pandemického kmene viru
chřipky ( ten však nemusí být nutně H5N1).
Dle našich informací je Státní veterinární správa ČR na záchyt viru chřipky H5N1 u ptáků na
území ČR plně připravena. Taktéž národní referenční laboratoř pro chřipkové viry v  SZÚ má již
zakoupeny diagnostické sety pro vyšetřování lidí podezřelých z nákazy virem H5N1. Výsledky
vyšetření lidí podezřelých z nákazy virem H5N1 jsou při použití přímých metod známy během 
1 dne.
Na internetových stránkách MZ jsou pravidelně zveřejňována doporučení Evropského centra pro
kontrolu a prevencí nemocí k zajištění lepší informovanosti obyvatelstva o možnostech ochrany
před případnou nákazou hrozících infekčních onemocnění ( ptačí chřipka, chikungunya, cholera 
v Angole).

Předsedající upřesnil, že podle zkušeností odborů ze zahraničí z předchozích hrozeb šíření infekcí
bude nutné připravit určitá režimová opatření pro pracovníky zdravotnických zařízení, kteří budou
ošetřovat a léčit pacienty a podezřelé z nákazy, včetně znalosti postupu v péči o rodinné příslušníky
v případě nutnosti izolace těchto pracovníků. Požádal, aby další projednávání této problematiky se
posunulo z báze hygienicko-preventivní do roviny tripartitní vyjasnění práv a povinnosti včetně
důsledků na pracovněprávní vztahy, případně úkoly dalších orgánů veřejné správy.
JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D., náměstek ministra sdělil, že pokud se budou jednání ubírat tímto
směrem, je nutné zpracovat ucelený materiál. Infekční kliniky, které již existují zejména ve fakult-
ních nemocnicích budou samozřejmě sloužit za páteř sítě. Celý postup je již legislativně upraven 
v zákoně o ochraně veřejného zdraví a věcné řešení problému je v gesci náměstka MUDr. Michaela
Víta, hlavního hygienika ČR. Problémy v pracovně-právních vztazích, které mohou v praxi nastat
patří do gesce MPSV.

Závěr:
Informace předložená Ministerstvem zdravotnictví byla vzata na vědomí. Problematika „Opatření
MZ k ochraně občanů a zdravotnických pracovníků při periodicky hrozících infekčních onemoc-
něních (chřipky asijské, ptačí, apod.)“ bude rozpracována na dalších jednáních pracovní skupiny
pro zdravotnictví.

4. Různé

Příští jednání pracovní skupiny pro zdravotnictví se bude konat v pondělí 3.4. 2006 od 15.00 hodin
v budově Ministerstva zdravotnictví.

Zapsala: Michaela Zachová
odbor Kabinet ministra zdravotnictví

Schválil: Jiří Schlanger
předsedající pracovní skupiny RHSD ČR pro zdravotnictví
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TISKOVÉ STANOVISKO KRIZOVÉHO ŠTÁBU 
KE SCHŮZCE LÉKAŘŮ U PREMIÉRA JIŘÍHO PAROUBKA

Krizový štáb lékařů, lékárníků a nemocnic zaslal dne 8. 3. 2006 předsedovi vlády Jiřímu
Paroubkovi otevřený dopis se žádostí o jednání. Jedním z důvodů byl i požadavek vrátit se 
k celospolečenské a odborné diskusi o zásadních změnách ve zdravotnictví.
Jak si tuto diskusi předseda vlády a ministr zdravotnictví představují, ilustruje seznam účastníků
dnešního jednání o úhradové vyhlášce a navrhované legislativě ve zdravotnictví.
Premiérovo sdělení „účastníci v zásadě neměli podstatné připomínky“ až neuvěřitelně připomíná
reakci běloruských úřadů po zfalšovaných volbách „žádné stížnosti od voličů nepřišly“.
Krizový štáb, který zastupuje v současnosti více než 180 nemocnic na 20 000 soukromých lékařů
a lékárníků, podporovaný Krizovým štábem nelékařů, Svazem pacientů ČR a dalšími pacientskými
organizacemi, nebyl pozván. Upozorňujeme, že široký nesouhlas odborné i laické veřejnosti nelze
vyloučením z jednání potlačit.

V Praze dne 20. 3. 2006

MUDr. Jiří Pekárek
mluvčí Krizového štábu
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PROHLÁŠENÍ MUDr. HELENY FOUSKOVÉ 
K VOLBÁM PŘEDSTAVENSTVA ČLK

Proč Sjezd ČLK v lednu 2006 odvolal představenstvo?

Představenstvo dlouhodobě neplnilo svou zákonnou roli:
Představenstvo je nejvyšší orgán ČLK mezi sjezdy, který by měl kontrolovat veškerou činnost prezi-
denta ČLK. 
Představenstvo však nekontrolovalo ani to, zda prezident ČLK Dr. Rath nakládá s péčí řádného
hospodáře, tj. účelně a hospodárně, s finančními prostředky ČLK pocházejícími z příspěvků členů
na činnost komory.

Prezentace názorů ČLK: 
Většina členů představenstva nekriticky a bezvýhradně akceptovala rozhodnutí, postoje a názory
exprezidenta Dr. Ratha, které prezentoval na tiskových konferencích pořádaných ČLK, čímž umož-
nila vznik kultu osobnosti Dr. Ratha v Komoře. Dr. Rath vystupoval na veřejnosti zcela autonomně
jako „majitel“ Komory a většina členů představenstva se tomu nejen nebránila, ale naopak vždy na ná-
sledném zasedání názory a stanoviska Dr. Ratha většinovým hlasováním přijala a následně prosazovala.

Žaloby proti ČLK: 
Představenstvo ČLK nikdy nevolalo prezidenta Dr. Ratha k zodpovědnosti za neurvalé a bezdůvod-
né útoky proti názorovým oponentům Dr. Ratha, které nezřídka končily žalobou na ČLK, což
vedlo na veřejnosti k poškození dobrého jména ČLK. (např. Dr. Madar-ředitel nemocnice Ústí
n/L., Ing. Jedlička-ředitel nemocnice Jeseník, Dr. Jelínek-praktický lékař, etc.).    

Hospodaření představenstva s finančními prostředky ČLK:  
Představenstvo nikdy neposuzovalo smlouvy z hlediska výhodnosti pro ČLK jako celek, nýbrž se
vždy spokojilo s konstatováním právního odd. ČLK (JUDr. Mach), že smlouvy nejsou v rozporu 
s obchodním zákoníkem.
Představenstvo se většinovým hlasováním usneslo, že nechce a nepotřebuje znát obsah obchodních
smluv, na základě kterých ČLK vyplácela za podivné služby statisíce korun z majetku ČLK, 
a veškerou pravomoc představenstvo svěřilo prezidentovi.
Představenstvo netrvalo ani na tom, aby smlouvy byly pro ČLK vyvážené a aby ve smlouvách byla
definována sankční ujednání pro případ, že smluvní partner ČLK neposkytne ČLK plnění, ke
kterému se smluvně zavázal (viz. Smlouvy s Ing. Kunštekem, na vydávání časopisu s f. Meditem-
pus, s Dr. Sojkou, s Medon, s.r.o., s Med-media, s.r.o. atd.), i když naopak mnohé smlouvy obsaho-
valy taková smluvní ujednání, která znamenala závazek a sankce jen pro ČLK.

Kontrola plnění smluvních parametrů dle uzavřených obchodních smluv: 
Stejně jak o obsah smluv se představenstvo zajímalo o plnění ze smluv vyplývající - to je nijak.
Smluvní plnění včetně úhrad smluvním partnerům kontroloval jen ten, kdo smlouvy uzavřel - prezi-
dent ČLK MUDr. Rath.

Nedostatky v obchodních smlouvách: 
I když ČLK uzavírala s obchodními partnery smlouvy na služby či zboží za statisíce až miliony
korun, velmi často prezidentem ČLK Dr. Rathem nebylo vypsáno výběrové řízení. Představenstvo
toto nežádalo a ani Revizní komise ČLK na tento nedostatek nikdy neupozornila!   

Klientelismus v ČLK: 
Schvalování licencí je specifickou kapitolou v činnosti představenstva.  Vzpomeňme jen na licence
Dr. Ratha. Ostatně i nový prezident Dr. Kubek si ihned na prvním zasedání (odvolaného) před-
stavenstva dne 18. 2. 2006 nechal schválit „na výjimku“ licenci z „Angiologie“, ačkoli atestaci v
tomto oboru nikdy nesložil. A takových případů by se dalo najít více.

Rozhodnutí v rozporu se zákonem č. 220/1991 Sb.(o komorách):
Příkladem může být stavovský předpis č. 21, který v rozporu se zákonem měl umožnít to, že 
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Dr. Rath si po dobu výkonu funkce ministra jen pozastaví výkon funkce prezidenta ČLK a po tuto
dobu bude ČLK řídit permanentně zasedající představenstvo, nikoli řádně zvolený viceprezident. 
Představenstvo SP č.21 schválilo i přes to, že vědělo, že SP č. 21 je v rozporu jak se zákonem tak 
s řády ČLK (JUDr. Mach představenstvu sdělil, že mnohdy byly schváleny i mnohem závažnější
předpisy, ačkoli byly v rozporu z stavovskými předpisy). 
Tento stavovský předpis byl revizní komisí ČLK zrušen na základě mé intervence a stížností mnoha
kolegů. Představenstvo na podkladě těchto intervencí své rozhodnutí změnilo a SP 21. zrušilo.

Zpolitizování ČLK:
Představenstvo neučinilo žádný pokus zabránit prezidentovi ČLK Dr. Rathovi v přeměně ČLK na
další ZO ČSSD s povinným členstvím všech lékařů. 

Tak fungovalo prorathovské představenstvo ČLK!!!!! 

P.S. Výše uvedené skutečnosti se netýkají kolegů: Dr. Lihne, Dr. Verner, Dr. Vedral. 

Tento výčet důvodů, proč bylo odvoláno představenstvo ČLK, není úplný, nicméně jej považuji za
dostatečný k základní orientaci, proč nevolit do nového představenstva nebo do funkce viceprezi-
denta ČLK lidi, kteří byli prorathovsky aktivní v představenstvu minulém a proč zvážit i odvolání
revizní komise ČLK , která nad vším měla „kontrolu“.

Přeji nám všem šťastnou volbu a pamatujme, že každé společenství má takové vedení, jaké si zaslouží.

MUDr. Helena Fousková 
Bývalá viceprezidentka ČLK         

Praha dne 1. dubna 2006
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VYHLÁŠKA

ze dne 20. března 2006,
kterou se mění vyhláška č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče

hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006

Čl. I
Vyhláška č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravot-
ního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006, se mění takto:

13. V § 6 odst. 4 se za slova „podle odstavce 1" vkládají slova „a podle odstavce 7".
14. V § 6 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Pokud zdravotnické zařízení poskytne zdravotní péči 50 a méně unikátním pojištěncům 
pří-slušné zdravotní pojišfovny, odstavec 1 se nepoužije a poskytnutá zdravotní péče se hradí podle
seznamu výkonů.".

41. V příloze č. 5 část B) zní: 
„B) Regulační omezení
1. Pokud průměrná úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané zdravotnic-

kým zařízením na jednoho unikátního pojištěnce v 1. pololetí 2006, včetně léčivých přípravků
schválených revizním lékařem, převýší průměrnou úhradu za léčivé přípravky a zdravotnické
prostředky předepsané v referenčním období, včetně léčivých přípravků schválených revizním
lékařem, v rozpětí 101 % až 105 %, zdravotní pojišťovna v rámci celkové úhrady zdravotnickému
zařízení neuhradí částku odpovídající 20 % překročení průměrné úhrady za léčivé přípravky 
a zdravotnické prostředky předepsané v referenčním období v rozpětí 101 % až 105 %.

2. Pokud průměrná úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané zdravotnic-
kým zařízením na jednoho unikátního pojištěnce v l. pololetí 2006, včetně léčivých přípravků
schválených revizním lékařem, převýší průměrnou úhradu za léčivé přípravky a zdravotnické
prostředky předepsané v referenčním období, včetně léčivých přípravků schválených revizním
lékařem, v rozpětí 105 % až 110 %, zdravotní pojišťovna v rámci celkové úhrady zdravotnickému
zařízení neuhradí částku odpovídající 40 % překročení úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické
prostředky předepsané v referenčním období v rozpětí 105 % až 110 %.

3. Pokud průměrná úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané zdravotnic-
kým zařízením na jednoho unikátního pojištěnce v l. pololetí 2006, včetně léčivých přípravků
schválených revizním lékařem, převýší 110 % průměrné úhrady za léčivé pripravky a zdravot-
nické prostředky předepsané v referenčním období, včetně léčivých přípravků schválených
revizním lékařem, zdravotní pojišťovna v rámci celkové úhrady zdravotnickému zařízení
neuhradí částku odpovídající překročeni úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky
předepsané v referenčním období nad 110 %.

4. Celkový objem úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané v referenčním
období se navýší o částku odpovídající předepsaným a zdravotní pojišťovnou zdravotnickému
zařízení navíc poskytnutým léčivým přípravkům ve 2. pololetí 2005, přepočtenou na unikátního
ošetřeného pojištěnce a diagnózu ve 2. pololeti 2005, vynásobenou počtem unikátních ošetře-
ných pojištěnců s příslušnou diagnózou v hodnoceném období.

5. Pokud průměrný počet bodů za vyžádanou péči v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 807,
812 až 819, 822 a 823 podle seznamu výkonů, na jednoho unikátního pojištěnce v 1. pololetí
2006, převýší 106 % průměrného počtu bodů v referenčním období, zdravotní pojišťovna v rámci
celkové úhrady zdravotnickému zarizení neuhradí částku odpovídajíci překročení.
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6. Pokud průměrný počet bodů za vyžádanou péči v odbornosti 809 podle seznamu výkonů, kromě
výkonu screeningové mamografie, podle seznamu výkonů, na jednoho unikátního pojištěnce 
v 1. pololetí 2006, převýší 110 % průměrného počtu bodů v referenčním období, zdravotní pojiš-
ťovna v rámci celkové úhrady zdravotnickému zařízení neuhradí částku odpovídajíci překročení.

7. Regulační omezení uvedená v předchozích bodech se nepoužijí, pokud zdravotnické zařízení
poskytlo v referenčním nebo hodnoceném období zdravotní péči 50 a méně unikátním
pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny.

8. Pokud zdravotnické zařízení prokáže, že vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištěnce nemohlo
použít jiný způsob léčby nebo předepsat jiný zdravotnický prostředek nad 15 000 Kč schválený
revizním lékařem, zdravotní pojišťovna příslušnou regulaci neuplatní, pokud srovnatelné léčivé
přípravky nebo zdravotnické prostředky nebyly ve srovnatelném rozsahu zdravotnickým zaříze-
ním předepsány v referenčním období.".

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Pro výpočet celkové úhrady za 1. pololetí 2006 podle § 4, 5, 8, 9, 11, pro výpočet paušální sazby
podle přílohy č. 1, přílohy č. 2, pro výpočet maximální úhrady podle přílohy č. 5 a pro výpočet
paušální sazby podle přílohy č. 6 se použije koeficient příjmů a výdajů zdravotní pojišťovny v sou-
vislosti s migrací pojištěnců stanovený touto vyhláškou.

2. Pro výpočet paušální sazby a měsíční úhrady podle přílohy č. 1 se použije koeficient stabilizace
stanovený touto vyhláškou.

3. Jiný způsob úhrady zdravotní péče v 1. pololetí 2006, než je stanoven vyhláškou č. 550/2005 Sb.,
ve znění této vyhlášky, je možný, pokud se na takovém způsobu úhrady zdravotní pojišťovna se
zdravotnickým zařízením dohodnou a pokud zdravotnické zařízení prokáže, že použití způsobu
úhrady stanoveného vyhláškou č. 550/2005 Sb., ve znění této vyhlášky, by snížilo rozsah a do-
stupnost jím poskytované zdravotní péče. Postup podle věty první nelze použít, pokud by tím
došlo k nedodržení zdravotně pojistného plánu zdravotní pojišťovny.

Čl. III
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.

Ministr:
MUDr. Rath v. r.

Pozn.: Uveřejńujeme pouze části, které se týkají naší odbornosti. Je zřejmé, že se výrazně zlepší situace
v regulaci preskripce, pozitivní je rovněž mírné zvýšení úhrady na rodné číslo. Problematiku regulací 
na vyžádanou péči novela řeší naproto nedostatečně.



Vážený pan
MUDr. David Rath
ministr zdravotnictví ČR
Palackého nám. 4
128 01  Praha 2

V Brně dne 3. března 2006

Věc: 
Úhrada zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 
1. pololetí 2006 - regulační omezení

Vážený pane ministře,

dovoluji si obrátit se na Vás se žádostí o pomoc při řešení situace, která ekonomicky ohrožuje
všechna ambulantní zařízení odbornosti 603. Budou-li zdravotní pojišťovny uplatňovat regulační
omezení stanovená vyhláškou č. 550/2005 Sb. a její novelou ze dne 20. března 2006, hrozí těm
gynekologům, kteří budou pracovat naprosto stejně jako v referenčním období a budou dodržovat
postupy lege artis, regulace v řádu desítek tisíc Kč. Důvodem je skutečnost, že v novém Seznamu
výkonů je řada vyšetření komplementu, která gynekolog musí indukovat a jejichž úhrada vzrostla
cca o 30 %. Jen namátkou - cytologická vyšetření (odběr cytologie z cervixu je součástí preventivní
prohlídky u gynekologa), některá serologická vyšetření (provádějí se např. gravidním, jejichž počet
rovněž v současnosti stoupá). Povolené navýšení počtu bodů za vyžádanou péči v daných odbor-
nostech o 106 % situaci v žádném případě neřeší, jediným řešením by bylo počet těchto vyšetření
výrazně omezit, čímž by bylo bezprostředně ohroženo zdraví pacientek a lékař by mohl být
oprávněně žalován. Situací se zabýval dne 31. 3. 2006 výbor České gynekologické a porodnické
společnosti ČLS JEP, situaci označil za kritickou a pověřil mne, abych se na Vás obrátil se žádostí
o sjednání nápravy. 
Vážený pane ministře, na základě výše uvedeného Vás proto žádám, abyste se pokusil dojednat se
zdravotními pojišťovnami, aby vůči lékařům odbornosti 603 neuplatňovaly regulace za vyžádanou
péči, pokud její nárůst bude způsoben pouze změnou seznamu výkonů. 
Novela vyhlášky ze dne 20. března 2006 jim to umožňuje - Čl. II, odst. 3. Je však málo pravděpo-
dobné, že by bez intervence MZ ČR zdravotní pojišťovny byly ochotny postupovat podle našeho
návrhu.

Věřím, že zohledníte závažnost situace, jsem s pozdravem a těším se na další spolupráci.

MUDr. Vladimír Dvořák
předseda ČGPS ČLS JEP

Na vědomí: MUDr. Michal Pohanka
MUDr. Antonín Pečenka
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