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EDITORIAL

Milé kolegyně, vážení kolegové, 

při psaní editorialu se dívám z okna na krásný prosluněný den a doufám, že blížící se dobu letních 
dovolených využijeme k regeneraci fyzických i duševních sil. Den před tím, než jsem začal psát tento text,
zemřel Ronald Reagan - politik, který se o pád komunismu zasloužil snad nejvíce ze všech. Určitě si
zaslouží vzpomínku. Jeho názory na nebezpečí postupujícího socialismu a škodlivost přílišných kompe-
tencí státu jsou dnes nejen v ČR velmi aktuální. Krátce poté, co jsem z rádia zmíněnou zprávu vyslechl,
jsem zhlédl skvělý koncert nestárnoucí rockové legendy Paula McCartneyho. Když jsem viděl výkon
zpěváka nabitého energií a chutí do života, přinutil jsem se alespoň k nějaké aktivitě a začal psát úvod-
ník, který jsem již pár dnů redakci dlužil. 
Proběhl sjezd v Českém Krumlově, který znamenal pro výbor SSG ČR a zejména pro pracovnice sekre-
tariátu enormní zátěž. Z většiny reakcí usuzuji, že akce byla hodnocena jako velice úspěšná. Již nyní
intenzivně pracujeme na přípravách společného celostátního sjezdu SSG ČR a ČGPS ČLS JEP v Hradci
Králové v roce 2005. Výbor SSG ČR pracuje již druhé funkční období v prakticky nezměněné sestavě,
zhruba polovina z tohoto období je za námi. Jednání na všech úrovních přibývá, objevují se nové závažné
hrozby pro naši odbornost, privátní medicínu obecně i pro podnikání v ČR jako takové. Výsledky 
aktivit výboru SSG ČR se patrně některým jeví jako nedostatečně, dovoluji si Vás ale ujistit, že bez maxi-
málního úsilí členů výboru by současná situace ambulantní gynekologie byla mnohem horší. Pomalu
končí funkční období výboru České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, ve kterém obětavě
pracuje řada zástupců soukromých gynekologů. Díky paritnímu zastoupení ambulantní i lůžkové sféry
není žádná z těchto oblastí našeho oboru bagatelizována či marginalizována . Volby do nového výboru
budou vyhlášeny na podzim. Apeluji na všechny členy SSG ČR, aby se jich zúčastnili a zvážili podporu
kandidátů z našich řad. Plně chápu, že existuje řada osobních animozit a kritických hodnocení 
některých našich zástupců. Uvědomme si ale, že než něco (či někoho) odmítneme, měli bychom se
zamyslet nad alternativou a jejími důsledky. V době, kdy prvním viditelným krokem nového ministra
zdravotnictví je útok na VZP (potažmo na systém financování zdravotnictví), je zastoupení soukromé
sféry na všech úrovních velice žádoucí. 
Přeji všem spokojené a slunné léto a těším se na osobní setkání na dalších akcích SSG ČR či jinde.

Vladimír Dvořák
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Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR
„Postupy lege artis I“

21. – 23. 5. 2004, Český Krumlov

Ve dnech 21. – 23. 5 . 2004 se uskutečnil již 3. společný sjezd odborné společnosti ČGPS a SSG. Pro
SSG je Český Krumlov tradiční destinací, ale doškolovací semináře, které zde pořádáme, jsou 
v mimosezóně koncem ledna dimenzovány na 200 účastníků. Letošní květnový sjezd, jehož jsem měl
čest být předsedou organizačního výboru, se stal sjezdem, který byl největší co do počtu účastníků 
v dějinách odborné společnosti i SSG. Celkem se zaregistrovalo 770 lékařů, z toho 68 ze Slovenska 
a poprvé jsme na našem společném sjezdu uspořádali odborný jednodenní seminář pro porodní asis-
tentky, kterého se zúčastnilo 216 porodních asistentek. Zájemců o obě akce bylo více, ale z důvodů
kapacity Jízdárny i sálu v Růži nebylo možno uspokojit všechny. Kladný ohlas na odbornou tematiku
lékařské i sesterské části nás vede k tomu, že  pro příští roky byly vybrány lokality, které kapacitou sálů
umožní uspokojit všechny zájemce. V květnu 2005 se vrátíme do kongresového centra ALDIS v Hradci
Králové a květnu 2006 bude Celostátní sjezd v Brně. Z kapacitních důvodů ne ve Voroněži, jako v minu-
lých letech, ale na brněnském výstavišti.
Domnívám se, že přes obrovskou logistickou náročnost celé akce se povedl po stránce odborné 
i společenské. Za kvalitu odborného programu patří díky především prezidentovi kongresu Pavlovi
Čepickému a všem koordinátorům jednotlivých bloků, ale i účastníkům panelových diskusí, které byly
velmi hojné a přínosné a v písemné podobě budou zpracovány během podzimu tohoto roku v supple-
mentu Moderní gynekologie a porodnictví.
Za úroveň společenských akcí pátečního večera patří dík generálnímu sponzorovi - firmě Schering, ale 
i dalším hl. sponzorům, kteří pro lékaře připravili nejrůznější aktivity v návaznosti na možnosti maleb-
ného Českého Krumlova a jeho okolí.
Potěšil mě ale zejména kladný ohlas na galavečer, který probíhal v Jízdárně zámku a přilehlých pros-
torách. Tradiční obavy z nedostatků cateringu v pro nás novém místě se ukázaly naštěstí liché a teplé
jídlo i víno vydržely do závěru galavečera v pozdních nočních hodinách. 
Věřím, že i výběr kapel uspokojil většinu účastníků večera. Anonce na Česko neuvěřitelné kvality čer-
nošského zpěváka Lorenzo Thompsona nelhaly a příjemně překvapila i Réva, která svým folk-rockovým
projevem obsáhla hudební žánry od lidovek po rockové balady.
Celkový dojem ze sjezdu, až na drobné technické nedostatky při uspokojování požadavků některých
kolegů např. na ubytování,  byl vynikající a bude těžké jej do budoucna překonat. Přesto za sebe i za ostat-
ní, kteří se podílejí na přípravě a organizaci našich akcí. mohu slíbit, že uděláme vše proto, aby byly ještě
lepší a organizačně dokonalejší.
Jediné, co ovlivnit neumíme ani v příštích letech je počasí, ale očekávám, že v květnu 2005 v Hradci
Králové snad sněžit nebude.

Přeji všem hezké léto a těším se na první víkend v září v Brně na Myslivně na doškolovací seminář, na
kterém se s mnohými z Vás určitě uvidím. 

Aleš Skřivánek
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Přehled nejdůležitějších jednání od vydání
posledního Zpravodaje

13. 4. 2004 Praha ČSK - jednání Koalice ambulantních lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Hlavním tématem měla být tisková konference Koalice. Vzhledem k odvolání ministryně zdravot-
nictví se zástupci Koalice rozhodli konferenci odložit. Dalším bodem jednání byla situace ve
zdravotnictví. Bez ohledu na osobu ministra je reforma zdravotnictví nezbytná. Není čas systém
stabilizovat, je třeba radikální změna. Koalice ambulantních lékařů je připravena s novým 
ministrem jednat, i když si uvědomuje, že do voleb se zřejmě zdravotnictví reformovat nepodaří.
Do té doby se Koalice musí stát organizací, která bude pro vládu partnerem pro jednání, známým
jako zástupce soukromých lékařů.
Stále nevyřešené je účetnictví zdravotnických zařízení. MUDr. Cabrnoch stáhl z projednávání 
PSP ČR svůj návrh novely zákona č. 160/1992 Sb., s přechodným ustanovením, které by řešilo
období od 1. 1. do 18. 4. 2004. Důvodem byla snaha PharmDr. Chudoby prosadit do textu zákona
znovuzavedení vydávání Osvědčení. Situaci je nutno řešit a vyvinout tlak na MZ ČR a Poslaneckou
sněmovnu ČR, aby byl zákon s přechodným ustanovením novelizován. 
Domlouval se rovněž postup Koalice v případě omezení plateb ze strany VZP ČR.

15. 4. 2004 Praha Senát - jednání zástupců SPL, SPLD a SSG se senátorem Dr. T. Julínkem (stínový
ministr zdravotnictví ODS)
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Otevřená diskuse nad materiálem „Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v ČR“. Stínový
ministr je jedním ze tří autorů, části debaty byl přítomen i další tvůrce koncepce - Dr. T. Macháček.
Zástupci jmenovaných organizací ocenili přesnou charakteristiku současného stavu a jasně
deklarovanou snahu o zvyšující se spoluúčast pacientů. Koncepce je skutečně důsledně tržní, obavy
pro poskytovatele může vzbuzovat např. velmi liberální vstup dalších subjektů do sítě. Nicméně
oproti socialistickým představám současného vládního kabinetu jde alespoň o materiál, o němž je
možné diskutovat.

26. 4. 2004 Praha MZ ČR - jednání Komise MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Zástupci odborných společností dospěli ke konsensu a vytvořili návrh pro společný kód pro
screeningovou cytologii. Rovněž bylo schváleno definitivní znění standardu pro cytologickou labo-
ratoř. Zástupkyně MZ ČR opakovaně deklarovala, že pilotní projekt screeningu by se měl rozběh-
nout od 1. 7. 2004, trvat má 1 rok. Poté by mohl být spuštěn celostátní screening.

7. 5. 2004 Praha MZ ČR - jednání pracovní skupiny pro umělé přerušení těhotenství 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará, J. Štěpán
Tématem jednání byla změna úhrady zmíněného zákroku. Kalkulace je bohužel možná jen
součtem kódů, které zákrok obsahuje. Na nepraktičnost a nevhodnost tohoto postupu naši zástup-
ci opakovaně poukazovali. Ze strany Ministerstva financí trvá snaha o snížení částky, která vznikne
po sečtení položek v návrhu ČGPS, zástupci SSG trvali na požadavcích odborné společnosti,
kalkulace zatím vychází maximálně na 5771 Kč. Naši představitelé rovněž opakovaně podotkli, že
ČGPS opakovaně deklarovala, že ITP leg může být provedena na zákrokovém sálku se stacionářem.
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12. 5. 2004 Praha - neformální setkání Koalice ambulantních lékařů s novináři 
Za SSG ČR přítomna A. Stará
Tématem jednání byla problematika účetnictví zdravotnických zařízení, struktura a vývoj českého
zdravotnictví a příprava na tiskovou konferenci Koalice.

25. 5. 2004 Praha ČSK - jednání Koalice ambulantních lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořáka a A. Stará
Zástupci SSG, SAS (dříve SSL), SPL i SPLD kriticky hodnotili obsah krajských konferencí
Koalice. Rovněž tisková konference 18. 5. 2004 v Praze vyzněla v médiích jako útok proti VZP, tedy
zcela v rozporu s původním závěrem.
Jako další postup k odvrácení hrozby omezování plateb bylo rozhodnuto požádat o schůzku
správní radu VZP, ministra zdravotnictví a ministra financí. Dále bylo jednáno o případné smlou-
vě o sdružení, kterou podepsali jednotliví předsedové organizací sdružených v Koalici ambulant-
ních lékařů.

1. 6. 2004 Praha MZ ČR - jednání komise MZ pro screening nádorů prsu
Za SSG ČR přítomen J. Nový
Projednány akreditace a reakreditace pracovišť zařazených do mamografického screeningu, pod-
mínečná zařazení na základě nedostatečného počtu vyšetření byla přehodnocena, tam kde byl evi-
dentní nárůst vyšetření s vyhlídkou na splnění v nejbližší době byla prodloužena podmínka. Náš
zástupce požádal, aby bylo určeno datum, např. 1. 1. 2005, po kterém již z tohoto důvodu žádné
výjimky poskytovány nebudou, návrh sklidil podporu, diskuse pak byla uzavřena tak, že při
pravidelných příštích reakreditacích k tomuto opatření bude přikročeno.
Bylo konstatováno, že síť je naplněna,  vstup dalších pracovišť do systému není vítaný, proto další
mohou být zařazena jen v případě, že jiné skončí. Byl schválen nový statut komise a přislíbeno 
ministrem, že bude závěry komise respektovat.
Projednána žádost Dr. Dvořáka iniciovaná dopisem se stížností na postup VZP v zařazování
mamografických vyšetření do indukované péče. Dr. Daneš napsal dopis, který bude dán k podpisu
ministrovi se zhodnocením této problematiky. Pro nás ze závěru jasně plyne, že vyšetření, na něž
byla žena poslána v souladu s podmínkami mamografického screeningu na akreditované pracoviště
(je nutné, aby screening byl vyznačen na průvodce nejen diagnózou Z 12.3, ale i slovně) nemůže
být započteno do indukované péče. 
Bylo konstatováno, že je nutné vypracovat systém péče o prsy, který bude moderní a na jeho zák-
ladě bude jednoznačné, jaká skupina žen má být dispenzarizována a která vyšetření budou za pří-
mou platbu, neboť v současném systému si navzájem protiřečí jednotlivé vyhlášky. Náš zástupce
podal žádost, aby v pracovní skupině byl zástupce ČGPS.

Upozornění, různé
UZNÁNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ
Podle § 26 zákona č. 95/2004 Sb., má způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře, 
zubního lékaře a farmaceuta ten, kdo je:
a) odborně způsobilý,
b) zdravotně způsobilý,
c) bezúhonný.
Bezúhonnost je retroaktivní, žádné jiné povolání nemá tak tvrdé podmínky. Doklad o zdravotní
způsobilosti a bezúhonnosti je nutné předat zdravotnímu referátu příslušného krajského úřadu do
2. 10. 2004.
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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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XXII. doškolovací seminář 
Sdružení soukromých gynekologů ČR ve spolupráci s firmou Organon

a Sekcí ambulantních gynekologů ČGPS ČLS JEP

Datum konání: 9. 10. – 10. 10. 2004 (příjezd možný již 8. 10. 2004)
Místo konání: Hotel Devět Skal, Milovy (Českomoravská vysočina)

9. 10. 2004 SOBOTA
Dopolední program:
Chairman: MUDr. Jiří Štěpán, CSc.
Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. „Zpráva z kongresu ESC 2004“
MUDr. Miroslav Havlín „Prevence chyb při užívání OCs“
MUDr. Vanda Hořejší  „Optimální volba pro ženy - switcherky“
Doc. MUDr. Taťána Rešlová, CSc. „Tibolon a prs“
MUDr. Jiří Štěpán, CSc.  „Syndrom polycystických ovárií: častá příčina neplodnosti“
MUDr. Pavel Vlašín  „Ultrazvuková vyšetření plodu v 1. trimestru"
prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, CSc. „Zobrazování mammy komplexně"

10. 10. 2004 NEDĚLE
Jednání členů SSG ČR - situace ve financování gynekologických ordinací

- výsledky posledních jednání SSG ČR 

Začátek přednášek: cca v 9.00 hodin
Registrace: 8. 10. 2004 od 17.00 – 20.00 hodin

9. 10. 2004 od 7.30 hodin
Ubytování: Hotel Devět Skal, Milovy (celý hotel je opět zamluven pro nás)
Společenský večer: 9. 10. 2004, Hotel Devět Skal - sponzorován firmou ORGANON 

Společenský večer pro účastníky semináře - součást registračního poplatku,
pro doprovod - 800,- Kč.

REGISTRAČNÍ POPLATEK + CENY VIZ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

• Po vyčerpání ubytovací kapacity hotelu budou zájemci informováni o možnosti ubytování
v okolních  penzionech.

• Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 17. 9. 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 88. 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



XXII. doškolovací  seminář Sdružení soukromých gynekologů ČR
ve spolupráci s firmou Organon a Sekcí ambulantních gynekologů ČGPS ČLS JEP

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 88 v rámci ochrany osobních dat)

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

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

REGISTRAČNÍ POPLATEK do 3. 9. 2004 do 24. 9. 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 ORGANON
účastník semináře - součást reg. poplatku ANO NE
doprovod 800,-Kč ANO NE

UBYTOVÁNÍ HOTEL DEVĚT SKAL, MILOVY
8. 10. 2004 (pátek) 9. 10. 2004 (sobota) bez ubytování

1-lůžkový pokoj 1100,- Kč vč. snídaně/osoba/noc 
2-lůžkový pokoj 650,- Kč vč. snídaně/osoba/noc 
ubytován(a) spolu s ...............................................................................
3-lůžkový pokoj 650,- Kč vč. snídaně/osoba/noc
ubytován(a) spolu s ...............................................................................
přistýlka 350,- 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. 
Variabilní symbol - uvádějte rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 88 v rámci
ochrany osobních dat. 
Těm, kteří se odhlásí do 3. 9. 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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KORESPONDENCE

Komentář: Jak je vidět, okrádání občanů státem zvyšující se daňovou zátěží se odrazí i na cenách 
sjezdových poplatků. Výbor SSG ČR rozhodl pro tento rok držet stávající ceny i za cenu ztráty. 
K navýšení přistoupíme na rozdíl od většiny ostatních organizátorů až v roce příštím.
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VSTUP DO EU
NÁVRH SVAZU ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN ČR

D o d a t e k   č.  .............
ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče č. ........... ze dne .......... (dále jen „Smlouva“)

uzavřené mezi:
Zdravotnickým zařízením: ............................................................................................................
jehož jménem jedná: ....................................................................................................................
IČO: ........................................                             IČZ: ............................................................
(dále jen Zdravotnické zařízení)
a
Zdravotní pojišťovnou
jejímž jménem jedná ředitel: ........................................................................................................
sídlo: ..............................................................................................................................................
IČ: ...........................................
(dále jen Pojišťovna)

V souvislosti  se vstupem České republiky do Evropské unie postupují smluvní strany při posky-
tování, vykazování a úhradě zdravotní péče pojištěncům z členských států EU, Islandu, Lichten-
štejnska, Norska a Švýcarska (dále členské státy) podle Nařízení Rady EHS č. 1408/71 a 574/72 
a metodických pokynů Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Článek I.

1. Zdravotní péče je vykazována a hrazena podle platného znění vyhlášky MZ ČR č. 134/1998 Sb.,
kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

2. Hodnota bodu hrazené zdravotní péče se sjednává v cenovém dodatku ke Smlouvě na příslušné
kalendářní období ve vazbě na výsledky dohodovacího řízení, konaného ve smyslu § 17 zák. 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů.

3. Pro období od 1. 5. 2004 do 30. 6. 2004 platí hodnoty bodu sjednané pro 2. čtvrtletí 2004.

Článek II.

1. Zdravotnické zařízení vykáže poskytnutou zdravotní péči Pojišťovně dle metodiky, samostatnou
fakturou, v papírové formě.

2. Přílohou faktury je vyplněné „Potvrzení o nároku cizího pojištěnce“, jehož vzor je přílohou toho-
to dodatku Smlouvy.

3. „Potvrzení o nároku cizího pojištěnce“ není nutné dokládat v případě, že se pojištěnec  prokázal
„Potvrzením o registraci“ vydaným Pojišťovnou.

Článek III.

1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. 
2. Platnosti nabývá dnem podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti od 1. 5. 2004.
3. Dodatek se uzavírá na dobu platnosti Smlouvy, pokud nedojde ke změně právních předpisů

vztahujících se k předmětu dodatku Smlouvy.
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4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyho-
tovení.

5. Příloha č. 1 dle textu je nedílnou součástí Smlouvy.

Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek Smlouvy byl uzavřen podle jejich svo-
bodné vůle a že souhlasí s jeho obsahem.

...................................... dne ...........................          ...................................... dne ...........................

.........................................................................           .........................................................................
Razítko a podpis Razítko a podpis

ředitele statutárního zástupce Zdravotnického zařízení



PŘÍLOHA Č. 1
(tiskopis na průpisním papíře, aby bylo možno vytvořit najednou dvě kopie (opisy) identifikačních
údajů pacienta a jeho prohlášení. Jeden opis pro lékaře, druhý pro lékárny)

Strana 1.

Potvrzení o nároku
cizího pojištěnce (členské země EU, země EHP, Švýcarska) o nároku na čerpání 

věcných dávek na území České republiky po dobu přechodného pobytu

Na základě:
Evropského průkazu zdravotního pojištění
Formuláře E ..………….

Pozn.: Pokud byl předložen formulář E112,  potvrdí  pacient v části B tiskopisu pouze odst. 2. 

A. Identifikační údaje pacienta

Stát pojištění

Příjmení, jméno pojištěnce

Adresa pojištěnce

Číslo pojištěnce

Datum narození

Datum platnosti formuláře, příp. Evropského průkazu Od ………………......

Do ………………......

Název a kód kompetentní instituce

Adresa kompetentní instituce

Číslo průkazu

B. Prohlášení pacienta/ Patient Erklärung/ Patient declaration

1. Prohlašuji, že jsem na území České republiky nepřijel za účelem čerpání zdravotní péče. 
Ich erkläre hiermit, dass ich nicht zwecks Inanspruchnahme medizinischer Behandlung ins Gebiet der Tschechischen Republik eingereist bin.
I herewith declare that I did not travel to the Czech Republic with a view to take advantage of medical care.

Mám v úmyslu pobývat v České republice do ………….....…     ……………………. (datum).
Ich gedenke mich in der Tschechischen Republik bis zum .................    ........................ aufzuhalten.
I intend to stay in the Czech Republic until .................    ........................ (date).

2. Za výpomocnou zdravotní pojišťovnu volím ………………….. (uveďte kód zvolené smluvní zdravot-
ní pojišťovny).
Als die aushelfende Krankenkasse wähle ich ............... (tragen Sie die IK Nr. der ausgewähltenVertragskrankenkasse ein).
Name of the chosen emergency health insurance fund is ............... (enter code of the chosen contractual hif).

.........................................................................           .........................................................................
(místo, datum)    (podpis cizího pojištěnce)

Ort, Datum Unterschrift des Fremdversicherten
Place, Date Foreign insuree´s signature
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Příloha č. 1
Informace pro cizího pojištěnce:

1. V části B, odst. 1 vyplňte datum Vašeho předpokládaného odjezdu z České republiky. V části B,
odst. 2 uveďte kód zvolené výpomocné zdravotní pojišťovny. Podpisem potvrďte uvedené údaje.
Pokud nedisponujete formulářem E 112, potvrzujete podpisem, že jste do ČR nevycestoval za
účelem čerpání zdravotní péče. Pokud Vám byly předepsány léky. Předložte v lékárně jedno vyho-
tovení tohoto tiskopisu.

Tragen Sie in den Teil B,  Abs. 1,  das Datum Ihrer voraussichtlichen Abreise aus der Tschechischen Republik ein.  In den Teil B, Abs. 2, tra-
gen Sie die IK Nr. Der ausgewählten aushelfenden Vertragskrankenkasse ein. Angegebene Dater bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift. Falls
Sie über den Vordruck E 112 nicht verfügen, bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie nicht zum Zweck der Inanspruchnahme medi-
zinischer Behandlung in die Tschechische Republik eingereist sind. Falls Ihnen die Arzneie verordnet wurden, liegen Sie eine Ausfertigung
dieses Vordrucks in der Apotheke vor. 

In section B, Art. 1,  fill in the date of your intended departure from the Czech Republic. In section B, Art. 2, fill in code of the chosen emer-
gency hif. The stated data confirm by your signature. In case you dispose of no E 112 form, confirm by signature that you did not travel to
the Czech Republic with a view to take  advantage of medical care. In case any pharmaceuticals (drugs or medicine) were prescribed to you,
submit one issue of this form in the pharmacy. 

Informace pro lékaře:
1. Ošetřující zdravotnické zařízení přepíše do části A tiskopisu údaje z formuláře nebo 
z Evropského průkazu zdravotního pojištění. Správné vyplnění je předpokladem pro úhradu péče
ze strany české zdravotní pojišťovny.
Zdravotnické zařízení vyzve pacienta, aby v části B odst. 1 uvedl datum předpokládaného odjezdu
z ČR. Zároveň jej požádá o volbu některé ze svých smluvních zdravotních pojišťoven. Kód zvolené
pojišťovny uvede v části B, odst. 2. Pacienta poté vyzve k podpisu prohlášení.

Protože jak evropské formuláře, tak i Evropský průkaz zdravotního pojištění jsou vystaveny v jazyce
vydávající země, v následující tabulce jsou uvedena čísla polí a jejich český význam:

Evropská karta zdravotního pojištění

3. Příjmení pojištěnce

4. Jméno pojištěnce

5. Datum narození pojištěnce

6. Číslo pojištěnce

7. Kód instituce a její akronym

8. Číslo průkazu

9. Platnost průkazu

Komentář: Věříme, že z dodatku je všem patrné, na co se po vstupu do EU můžeme těšit. Ošetření
pojištěnců jmenovaných zemí přinese stejné peníze, jako ošetření pacientů z ČR, administrativa bude
nesrovnatelně náročnější. Do doby, kdy zaujme stanovisko Koalice ambulantních lékařů, doporučujeme
podobné dodatky nepodepisovat.

19



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

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

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

st. č. 29/2004 6. 6. 2004

zdravotní způsobilost a bezúhonnost - určeno k publikaci 

Zdravotní způsobilost a bezúhonnost - podmínky způsobilosti k výkonu povolání ve zdravotnictví

V dubnu tohoto roku nabyly účinnosti dva nové klíčové zdravotnické zákony: zákon č. 95/2004 Sb.,
o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (dále pro zjednodušení jen jako
zákon o lékařích), a zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti 
k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním
zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických
povoláních - dále pro zjednodušení jen jako zákon o nelékařích). Oba citované předpisy upravují 
v souladu s komunitárním právem způsobilost k výkonu zdravotnických povolání, přičemž jakkoliv
to jejich názvy (zejména pokud jde o zákon o lékařích) nenaznačují, upravují způsobilost k výkonu
zdravotnického povolání nejen z hlediska odborného, ale i z hlediska zdravotního stavu a (trestní)
bezúhonnosti.
Ust. § 3 odst. 1 zákona o lékařích stanoví, že způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře
a farmaceuta má ten, kdo je 

- odborně způsobilý
- zdravotně způsobilý
- bezúhonný.

Zcela analogicky pak zákon o nelékařích v ust. § 3 odst. 1 stanoví, že k výkonu povolání zdravot-
nického pracovníka a jiného odborného pracovníka má ten, kdo je 

- odborně způsobilý
- zdravotně způsobilý  
- bezúhonný.

Odbornou způsobilost ponecháme pro účely tohoto výkladu stranou a budeme se soustředit na
další dvě povinné složky způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání - zdravotní způsobilost 
a bezúhonnost. Úprava obsažená v obou zákonech je v podstatě analogická, proto se další výklad
bude týkat jak lékařů, tak i nelékařů.

Zdravotní způsobilost
Zdravotní způsobilost zjišťuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává na vyžádání
posuzované osoby její (registrující) praktický lékař, a je-li posuzovaná osoba zaměstnancem, na
vyžádání jejího zaměstnavatele lékař pracovnělékařské péče. Seznam nemocí, stavů nebo vad, které
vylučují zdravotní způsobilost k výkonu zdravotnického povolání nebo umožňují výkon tohoto
povolání s podmínkou, druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek, včetně rozsahu odborných
vyšetření stanoví prováděcí právní předpis. Tímto prováděcím právním předpisem se rozumí 
vyhláška ministerstva zdravotnictví, která však dosud nebyla vydána. 
Lékaři i nelékaři jsou povinni podrobit se lékařským prohlídkám za účelem posouzení zdravotní
způsobilosti, a to:
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a) v termínech stanovených prováděcím právním předpisem (dosud nebyl vydán),
b) v odůvodněných případech na vyžádání

1. zaměstnavatele, jde-li o zaměstnance, nebo
2. orgánu příslušného k registraci zdravotnického zařízení, jehož je posuzovaná osoba

provozovatelem (zdravotní odbor krajského úřadu příslušný podle místa provozování
zdravotnického zařízení - tzv. krajský zdravotní rada).

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti je příslušný lékař povinen vydat též na žádost posuzo-
vané osoby.
Zdravotní způsobilost je obecnou podmínkou způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.
Znamená to, že ten, kdo není zdravotně způsobilý ve smyslu budoucí vyhlášky, nesmí zdravotnické
povolání vykonávat, a to ani samostatně, ani v pracovněprávním vztahu. Pokud tak i přesto činí,
porušuje svoji právní povinnost a za takové porušení je též odpovědný. Odpovědnost za to, že 
v jeho zdravotnickém zařízení poskytují zdravotní péči způsobilé osoby, nese ovšem i provozovatel
tohoto zdravotnického zařízení. Proto je zcela na místě, aby zaměstnavatel požadoval na svých
zaměstnancích předložení lékařského posudku o zdravotní způsobilosti, a to nejméně před sjed-
náním příslušného pracovněprávního vztahu a dále v situacích, kdy nastanou okolnosti, které
důvodně zakládají obavu, že dotčený zaměstnanec svoji zdravotní způsobilost ztratil (např.
dlouhodobá pracovní neschopnost, zjevné příznaky nemoci či vady, která vylučuje zdravotní způ-
sobilost apod.). V těchto případech bude vyžádání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti
zaměstnavatelem plně odůvodněno, a proto bude dotčený zaměstnanec povinen příslušnou lékař-
skou prohlídku absolvovat. 
V této souvislosti nutno poukázat na to, že zákon stanoví pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty
povinnost předložit do 3. 10. 2004 doklad o své zdravotní způsobilosti zaměstnavateli, jde-li 
o zaměstnance, a příslušnému krajskému zdravotnímu radovi, jde-li o provozovatele zdravotnic-
kého zařízení. Tuto povinnost jsou lékaři, zubní lékaři a farmaceuti povinni splnit přímo na základě
zákona, výzva zaměstnavatele nebo zdravotního rady není nutná.
Zákon o nelékařích podobné ustanovení neobsahuje. Lze nicméně mít za to, že nová právní úpra-
va je sama o sobě dostatečným důvodem pro to, aby zaměstnavatel, popř. zdravotní rada mohli
závazně požadovat předložení dokladu o zdravotní způsobilosti. V praxi bude proto zcela na místě,
aby zaměstnavatelé požadovali po svých zaměstnancích - nelékařích (zdravotní sestry, zubní tech-
nici apod.) lékařské posudky o zdravotní způsobilosti, a to v době co možná nejkratší. Je totiž třeba
si uvědomit, že u provozovatele zdravotnického zařízení, v němž poskytuje zdravotní péči nezpů-
sobilá osoba, může příslušný orgán přikročit dokonce ke zrušení registrace, což znamená zánik
oprávnění k provozování. 
Situaci nicméně dále komplikuje skutečnost, že příslušný prováděcí předpis, který má upravovat
posuzování zdravotní způsobilosti, dosud nebyl vydán. Ministerstvo zdravotnictví zastává dle 
dostupných informací výklad, že do doby, než příslušná vyhláška nabude účinnosti, se při posu-
zování zdravotní způsobilosti má postupovat podle směrnice č. 49/1967 Věstníku MZ, o posu-
zování zdravotní způsobilosti k práci, reg. v částce 2/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento
výklad budí řadu pochybností, nicméně je v současné době jediným funkčním řešením. Proto by
měl lékař, který bude požádán o vystavení lékařského posudku o zdravotní způsobilosti, z této
směrnice pravděpodobně vycházet s tím, že není možno ji považovat za závaznou. Protože však
zákon posuzujícímu lékaři neumožňuje vystavení lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ode-
přít, byť s poukazem na to, že neexistuje relevantní právní úprava, je třeba přiměřené použití cito-
vané směrnice připustit.

Bezúhonnost
Bezúhonnost je vedle odborné a zdravotní způsobilosti další obecnou podmínkou způsobilosti 
k výkonu zdravotnického povolání. Ten, kdo není bezúhonný ve smyslu zákona o lékařích či
nelékařích, nesmí zdravotnické povolání vykonávat. 
Za bezúhonného se pro účely obou zkoumaných zákonů považuje ten, kdo nebyl odsouzen za
úmyslný trestný čin nebo za trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s výkonem zdravot-
nického povolání, nebo ten, na něhož se hledí, jako kdyby nebyl odsouzen. Je zřejmé, že právní
úprava je v tomto ohledu velmi přísná. Vyplývá z ní, že způsobilost k výkonu zdravotnického
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povolání zaniká právní mocí rozsudku, jímž byl lékař, zubní lékař, farmaceut nebo nelékařský
zdravotnický pracovník uznán vinným jakýmkoliv úmyslným trestným činem nebo nedbalostním
trestným činem, pokud byl spáchán v souvislosti s výkonem zdravotnického povolání. Výjimku bu-
dou tvořit ta odsouzení, ohledně kterých se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen (viz níže).

Úmyslné trestné činy
Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel chtěl porušit nebo ohrozit zájem chráněný trest-
ním zákonem (např. zájem na ochraně života, zdraví, majetku apod.) nebo jestliže věděl, že svým
jednáním takový zájem může porušit nebo ohrozit a pro případ, že se tak stane, s tím byl srozuměn.
Mezi úmyslné trestné činy nepatří jen obecně známé trestné činy vraždy, krádeže, loupeže, podvo-
du, zpronevěry apod., ale také např. trestný čin výtržnictví (pachatel se dopustí hrubé výtržnosti
tím, že na místě veřejně přístupném napadne jiného - typicky hádka v restauraci nebo v hledišti
sportovního utkání, která vyústí ve fyzickou potyčku), trestný čin rvačky (pachatel ohrozí zdraví
jiného tím, že se zúčastní rvačky), porušování domovní svobody (pachatel neoprávněně setrvá 
v domě nebo bytě jiného - po hádce mezi partnery vyzve partnerka partnera, aby opustil její byt,
což partner odmítne, neboť výzvu hodnotí jako projev afektu), trestný čin ohrožování pod vlivem
návykové látky (pachatel ve stavu vylučujícím způsobilost vykonává činnost, při níž by mohl ohro-
zit zdraví lidí - např. lékař, který byl v minulých dvou letech disciplinárně postižen za požívání alko-
holu na pracovišti, vykonává opětovně své povolání pod vlivem alkoholu), trestný čin zkreslování
údajů o stavu hospodaření a jmění (pachatel nevede účetní knihy, uvádí v nich nepravdivé údaje,
zatají je apod.), trestný čin padělání a vystavování nepravdivých lékařských zpráv, posudků 
a nálezů (pachatel jako lékař nebo jiná způsobilá zdravotnická osoba vystaví nepravdivou nebo hru-
bě zkreslenou lékařskou zprávu, nálezu nebo posudek nebo v nich podstatné skutečnosti zamlčí)
apod. Z uvedených příkladů je zřejmé, že ke ztrátě způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
může vést i jednání, které obecně není vnímáno jako mimořádné a vysoce společensky nebezpečné.
Na pachatele úmyslné trestného činu se hledí, jako kdyby nebyl odsouzen, zejména pokud soud
upustil od potrestání, pokud se odsouzený osvědčil ve zkušební době podmíněného odsouzení 
k trestu odnětí svobody, vykonal-li trest obecně prospěšných prací nebo trest zákazu činnosti a také
tehdy, zahladil-li soud odsouzení po uplynutí doby stanovené zákonem. Tato doba se řídí druhem
trestu a jeho výměrou, počítá se zpravidla od okamžiku, kdy byl trest vykonán (den výstupu 
z výkonu trestu odnětí svobody, den zaplacení peněžitého trestu, den skončení trestu zákazu čin-
nosti) a její délka se pohybuje od tří do deseti let.
Pro objasnění problematiky lze uvést několik příkladů:
1) zubní lékař - zaměstnanec, kterému bylo v posledních dvou letech čestnou radou České stoma-

tologické komory uloženo disciplinární opatření, neboť bylo zjištěno, že v zaměstnání požíval
alkohol, opětovně ošetřoval pacienty pod vlivem alkoholu. Konkrétní pacient opustil v průběhu
vyšetření ordinaci a okamžitě si stěžoval u vedení nemocnice, které přivolalo policii. Krevní
zkouškou bylo u lékaře zjištěno 1,1 promile alkoholu v krvi. Žádný pacient nebyl poškozen.
Dotčený lékař byl shledán vinným trestným činem ohrožování pod vlivem návykové látky dle
ust. § 201 písm. b) tr.zákona a odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání šesti
měsíců a k trestu zákazu činnosti spočívajícímu v zákazu výkonu povolání zubního lékaře 
v trvání tří let. Právní mocí tohoto rozsudku ztratil odsouzený zubní lékař bezúhonnost, a to na
dobu tří let, neboť po výkonu trestu zákazu činnosti se na něj bude hledět, jako by nebyl
odsouzen. Bude-li tedy po této době splňovat další podmínky (zejména zdravotní způsobilosti),
může své povolání opět vykonávat.

2) všeobecná sestra při noční službě na anesteziologicko-resuscitačním oddělení neposkytla pacien-
tovi po náročné operaci srdce pomoc, přestože se pacient dusil, z úst mu tekla krev a příslušné
přístroje indikovaly selhávání vitálních funkcí, a odešla do své kanceláře sledovat televizní pro-
gram. Pacient zemřel. Zdravotní sestra byla shledána vinnou trestným činem vraždy dle ust. 
§ 219 odst. 1 tr. zákona (nikoliv pouze neposkytnutí pomoci, neboť v daném případě měla zvlášt-
ní povinnost poskytnout pacientovi pomoc, což však neučinila) a odsouzena k trestu odnětí svo-
body v trvání deseti let a trestu zákazu činnosti v trvání osmi let. Dnem právní moci rozsudku
ztratila bezúhonnost a tedy způsobilost k výkonu jakéhokoliv zdravotnického povolání. Za
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bezúhonnou se bude považovat až po uplynutí deseti let ode dne, kdy vykoná trest odnětí svo-
body a soud její odsouzení zahladí.

3) farmaceutický asistent na venkovské taneční zábavě nabyl dojmu, že jeho spolužák ze základní
školy tančí s jeho přítelkyní častěji než on sám. Tento svůj dojem spolužákovi sdělil a použil při
tom několika vulgárních výrazů. Spolužák se slovně ohradil a farmaceutický asistent jej v návalu
žárlivosti udeřil dvakrát otevřenou dlaní do obličeje. Spolužák neutrpěl kromě drobné oděrky na
horním rtu žádné zranění. Pachatel byl uznán vinným trestným činem výtržnictví podle ust. §
202 odst. 1 tr.zákona a odsouzen k peněžitému trestu ve výměře 5.000,- Kč. Dnem právní moci
rozsudku ztratil bezúhonnost a pozbyl tak způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. V pří-
padě peněžitého trestu uloženého za úmyslný trestný čin lze odsouzení zahladit až po uplynutí
doby tří let od jeho výkonu, tedy v daném případě od zaplacení částky 5.000,- Kč na stanovený
účet soudu. Podmínkou zahlazení odsouzení je samozřejmě vždy i to, že odsouzený vedl po
celou dobu tří let po výkonu trestu řádný život.

Nedbalostní trestné činy
Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže 
- pachatel věděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný trestním zákonem
a bez přiměřených důvodů spoléhal na to, že tento následek nezpůsobí;

- pachatel sice nevěděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný trestním
zákonem, ač o tom vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl a mohl.

Obě popsané formy zavinění představují nedbalost. Na bezúhonnost zdravotnických pracovníků
nemají vliv nedbalostní trestné činy, pokud byly spáchány bez souvislosti s výkonem povolání. Tak
dopravní nehoda farmaceuta, který při cestě do zaměstnání srazil chodce na přechodu pro chodce
a způsobil mu četná zranění, kterým poškozený na místě podlehl, bude trestným činem ublížení na
zdraví podle ust. § 224 odst. 1, 2 tr.zákona, za který lze uložit i nepodmíněný trest odnětí svobody,
bezúhonnosti a tedy i způsobilosti farmaceuta k výkonu jeho povolání se nicméně nedotkne.
Naproti tomu však dopravní nehoda, kterou zavinil řidič vozidla zdravotnické záchranné služby při
jízdě s pacientem a k níž došlo k vážnému poranění řidiče druhého vozidla, bude nedbalostním
trestným činem podle ust. § 224 odst. 1, 2 tr. zákona spáchaným v souvislosti s výkonem zdravot-
nického povolání. Právní mocí odsouzení za takový trestný čin pozbývá jeho pachatel bezúhon-
nosti a nesmí nadále řídit vozidlo zdravotnické záchranné služby ani vykonávat jiné zdravotnické
povolání, a to až do doby, kdy se na něj bude hledět, jako by nebyl odsouzen.
Pokud jde o to, kdy se na pachatele nedbalostního trestného činu hledí, jako by nebyl odsouzen,
lze odkázat na výklad uvedený výše u úmyslných trestných činů. K trestům, u nichž se na pachatele
hledí, jako by nebyl odsouzen, zákon v případě nedbalostních trestných činů přidává ještě trest
peněžitý. Pachatel odsouzený k peněžitému trestu za nedbalostní trestný čin proto získá zpět
bezúhonnost okamžikem, kdy peněžitý trest vykoná (zaplatí stanovenou částku).
Bezúhonnost se dokládá výpisem z rejstříku trestů, který nesmí být starší devadesáti dnů u lékařů,
tří měsíců u nelékařů (rozdílná terminologie v obou jinak analogických úpravách působí úsměvně).
Ve výpisu z rejstříku trestů se uvádějí jen ta odsouzení, ohledně kterých neplatí fikce neodsouzení.
Jinými slovy, pokud se ohledně konkrétního odsouzení na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen,
ve výpisu z rejstříku trestů se takové odsouzení neobjeví, resp. nemá objevit. V důsledku systému
zápisu do rejstříku nicméně může dojít i k tomu, že takové odsouzení bude ve výpisu zaznamenáno
(např. se jedná o odsouzení, které mělo být zahlazeno, odsouzený o zahlazení dosud nepožádal 
a zápis v evidenci nebyl změněn). V takových případech je na odsouzeném, aby příslušnými kroky
zjednal nápravu. 
Výpis z rejstříku trestů obsahuje spisovou značku předmětného trestního řízení, datum odsouzení,
právní kvalifikaci trestného činu ve formě citace příslušného paragrafu trestního zákona a případ-
ně datum výkonu trestu nebo skončení zkušební doby. Výpis neobsahuje přímý údaj o tom, zda šlo
o úmyslný nebo nedbalostní trestný čin, tím méně pak o tom, zda byl tento trestný čin spáchán 
v souvislosti s výkonem zdravotnického povolání. Provozovatel zdravotnického zařízení tyto
skutečnosti přesto musí znát, jinak nemůže řádně posoudit způsobilost svých zaměstnanců 
k výkonu povolání. Formu zavinění (úmysl nebo nedbalost) lze zjistit na základě citace příslušného
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paragrafu ve výpisu z rejstříku trestů nahlédnutím do trestního zákona (zák. č. 140/1961 Sb.).
Postačí vyhledání příslušného paragrafu, přičemž platí, že jde-li o nedbalostní trestný čin, v textu
příslušného ustanovení to musí být uvedeno (zpravidla slovy „z nedbalosti“, případně „byť i z ne-
dbalosti“). U úmyslných trestných činů bývá buď uvedeno přímo slovo „úmyslněô nebo zde forma
zavinění není výslovně uvedena.
Souvislost s výkonem povolání je nutno zkoumat pouze u nedbalostních trestných činů. Podle
povahy trestné činnosti se lze spokojit s prohlášením dotčeného zdravotnického pracovníka. V pří-
padech hraničních (např. předloží-li zaměstnanec, který se uchází o místo řidiče vozidla zdravot-
nické záchranné služby, výpis z rejstříku trestů, z nějž vyplývá, že byl odsouzen za trestný čin dle
ust. 224 odst.1, 2 tr. zákona a byl mu uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech
motorových vozidel, který již vykonal, a podmíněný trest odnětí svobody, u nějž zkušební doba
ještě neuplynula, pak je na místě zkoumat, zda zaměstnanec nezpůsobil dopravní nehodu při
výkonu svého povolání) lze doporučit, aby zaměstnavatel vyzval zaměstnance k předložení před-
mětného rozsudku. Zaměstnanec ovšem nemá zákonnou povinnost tento rozsudek zaměstnavateli
předložit. Zákon takto vytváří situaci, která může v konkrétním případě způsobit značné obtíže.
Praxe ukáže, jakým způsobem se tyto nedostatky v právní úpravě podaří překlenout.
Doklad o bezúhonnosti předkládají lékaři, zubní lékaři a farmaceuti vždy před zahájením výkonu
zdravotnického povolání a v odůvodněných případech též na vyžádání zaměstnavatele, jde-li 
o zaměstnance, nebo příslušného krajského zdravotního rady, jde-li o provozovatele zdravotnic-
kého zařízení. Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti jsou přímo na základě zákona povinni do 
3. 10. 2004 předložit doklad o své bezúhonnosti zaměstnavateli, jde-li o zaměstnance, a příslušné-
mu krajskému zdravotnímu radovi, jde-li o provozovatele zdravotnického zařízení.
Pokud jde o nelékařské zdravotnické pracovníky, zákon o nelékařích neobsahuje jejich výslovnou
povinnost doložit bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů. U provozovatelů zdravotnických zařízení
lze tuto povinnost dovodit ze zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované v nestátních
zdravotnických zařízeních. Pokud jde o zaměstnance, výpis z rejstříku trestů lze požadovat před
sjednáním pracovněprávního vztahu jako jednu z jeho podmínek. Povinnost předložit výpis 
z rejstříku trestů, byť v odůvodněných případech, však ze zákona neplyne pro zaměstnance, kteří
již v pracovním poměru jsou. Bude jistě na místě, aby zaměstnavatelé požadavek na předložení
dokladu o bezúhonnosti vůči svým zaměstnancům vznesli, a to s poukazem na účinnost nové
právní úpravy, nicméně pravděpodobně neexistuje účinný právní nástroj, jímž by bylo možno
zaměstnance k předložení výpisu z rejstříku trestů donutit. V tomto směru je nutno vyčkat, jak se
k problematice odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení za porušení povinnosti posky-
tovat zdravotní péči pouze způsobilými osobami postaví praxe.
Závěrem lze shrnout, že právní úprava zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti jako podmínek způ-
sobilosti k výkonu zdravotnického povolání přináší řadu otázek a nejasností. V každém případě
znamená výrazné zpřísnění požadavků na osoby vykonávající zdravotnické povolání, přičemž 
některé tyto požadavky lze považovat za neodůvodněné (zejm. ztráta bezúhonnosti v důsledku
odsouzení za úmyslný trestný čin bez ohledu na souvislost s výkonem povolání). Podle informací
ze sdělovacích prostředků se připravuje zákonodárná iniciativa, která by měla úpravu podmínek
bezúhonnosti zdravotnických pracovníků zmírnit.

Mgr. Jiří Slavík
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Vážený pan V Praze dne 24. 5. 2004
MUDr. Tomáš Julínek
Senátor

Vážený pane senátore,
obracíme se na Vás s žádostí o změnu jedné z podmínek výkonu povolání lékaře - bezúhonnosti.
Vzhledem k tomu, že při projednávání zákona č. 95/2004 Sb., v Senátu jste vyslovil určité pochyb-
nosti o právní úpravě, mimochodem podle našeho názoru Vám nebyly poskytnuty ministryní
zdravotnictví zcela relevantní informace, věříme, že se naší žádostí budete zabývat.

V současné době existuje pro lékaře dvojí úprava bezúhonnosti - pro provozovatele nestátních
zdravotnických zařízení (soukromé lékaře) platí definice uvedená v ustanovení §9 odst. 3, zákona
č.160/1992 Sb.: „za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně
odsouzen pro úmyslný trestný čin, ani nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z ne-
dbalosti v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.“

Pro všechny lékaře pak definice uvedená v ustanovení §3 odstavec 3 zák. č. 95/2004 Sb.:

„Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen za
úmyslný trestný čin nebo za trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s poskytováním zdravot-
ní péče nebo ten, na něhož se hledí, jako by nebyl odsouzen.“

Stav je tedy takový, že jako soukromý lékař nemůže pracovat ten, kdo byl odsouzen za jakýkoli
úmyslný trestný čin. Výklad ustanovení týkajícího se lékařů obecně je velmi problematický. Podle
některých právníků je třeba vykládat tak, že se opět míní jakýkoli úmyslný trestný čin. Ústav pro
jazyk český AV ČR provedl jazykový rozbor předmětné věty se závěrem, že význam souvětí nelze
jednoznačně interpretovat.

Konečně provozovat nestátní zařízení ani vykonávat povolání lékaře nemůže ten, kdo byl odsouzen
pro trestný čin v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.

Obracejí se na nás lékaři, kterých se tento problém týká, a bohužel nastávají situace, kdy lékař
odsouzený k podmínečnému trestu odnětí svobody v trvání čtyř měsíců, za trestný čin nesouvise-
jící s výkonem povolání lékaře nemůže vykonávat své povolání (musí ukončit provoz své soukromé
praxe a pravděpodobně nemůže jako lékař pracovat ani jako zaměstnanec), ačkoli soud konstato-
val, že uložený trest je zcela dostačující pro jeho nápravu. Obdobně máme i případy, kdy byl uložen
pouze peněžitý trest, opět s obdobným odůvodněním. S představou, že tito lékaři budou nuceni
čekat tři roky na výmaz rejstříku trestů, aby mohli po přezkoušení, neboť mezitím ztratí kvalifikační
podmínky, znovu zahajovat svou lékařskou činnost, se nemůžeme smířit.

Právní úpravu bezúhonnosti tedy pokládáme za zcela nevyhovující, v našem právním řádu
bezprecedentně tvrdou.

V České republice má pouze několik povolání určitou podmínku bezúhonnosti.

Jedná se o povolání, která přímo souvisí s výkonem a realizací práva nebo státní správy (soudci,
policisté, státní zástupci), kdy stát klade zákonem požadavky bezúhonnosti na své zaměstnance. 

U „běžných“ povolání, kdy se navíc nejedná o státní zaměstnance, není zvláštní podmínka
bezúhonnosti zákonem ukládána. Tedy z našeho pohledu je bezúhonnost, jako podmínka výkonu
povolání lékaře zakotvená v zákoně č. 95/2004 Sb., velmi problematická i s odhlédnutím od
nešťastné formulace této podmínky.

U fyzických osob - soukromých podnikatelů, je naopak podmínka bezúhonnosti běžná, ovšem srov-
náním zjistíme, že je pro ostatní soukromé podnikatele nastavena výrazně měkčeji, než pro lékaře.

Zákon č. 455/1991 Sb. definuje podmínku bezúhonnosti pro živnostníky takto: 
„Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen
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a) pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň 
jednoho roku, 

b) pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním a na který se
nevztahuje písmeno a),

c) nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání,“

Zákon č.523/1992 Sb. stanovuje podmínku bezúhonnosti pro daňové poradce takto:
„Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen
a) pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem daňového poradenství,
b) pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k povaze daňového poradenství 

a osobě, která se tohoto činu dopustila, je obava, že se dopustí stejného nebo obdobného činu
při výkonu daňového poradenství.“

Zákon č.85/1996 Sb. definuje bezúhonnost (vyškrtnutí ze seznamu advokátů) pro advokáty takto:
b) kdo byl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za úmyslný trestný čin

spáchaný v souvislosti s výkonem advokacie,
c) kdo byl pravomocně odsouzen za jiný úmyslný trestný čin, než je uveden v písmenu b), nebo kdo

byl za trestný čin uvedený v písmenu b) odsouzen k jinému trestu než nepodmíněnému trestu
odnětí svobody, pokud tato trestná činnost ohrožuje důvěru v řádný výkon advokacie"

Upozorňujeme, že se vždy jedná pouze o podnikání fyzické osoby svým jménem - tedy pokud
například nesplňuje advokát podmínku bezúhonnosti nemůže sice provozovat advokátní kancelář,
ale může být zaměstnán jako právník.

Domníváme se tedy, že i podmínky výkonu povolání lékaře a provozování soukromé praxe by mělo
být uvedeno do relace s podmínkami výkonu ostatních povolání. Je celá řada úmyslných trestných
činů, jejichž spáchání rozhodně neodůvodňuje zákaz provozování soukromé praxe, natož zákaz
výkonu povolání.

Pouze namátkou uvádíme několik z nich: poškozování lesa těžbou, pomluva, pytláctví, poškozování
cizí věci.

V praxi tak dochází k situacím, kdy lékař je sice odsouzen (zpravidla podmíněně či k peněžitému
trestu) soud vůbec neuvažuje o uložení trestu zákazu činnosti, ale lékař až do výmazu z rejstříku
trestů (u nejméně závažných trestů tři roky) nesmí vykonávat své povolání.

Máme za to, že soud v daném případě posuzuje závažnost činu, a v případě, kdy to uzná vhodným
uloží zákaz výkonu určité činnosti. Současná legislativa u lékařů znamená, že prakticky jakýkoli
rozsudek znamená i zákaz výkonu činnosti na minimálně tři roky.

Dle našeho názoru by byla zcela dostačující následující právní úprava: 

Varianta I.

Rozhodnutí u lékařů zaměstnanců by bylo v kompetenci soudu, u provozovatelů nestátních zdravot-
nických zařízení pak kopírujeme podmínky pro výkon profese advokáta. Dle našeho názoru zcela
dostačující.

Pro výkon povolání lékaře (lékaře zaměstnance): 
Zákon č.95/2004 Sb. §3 odstavec 3)
Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje po dobu stanovenou soudem ten, kdo byl
pravomocně odsouzen k zákazu výkonu povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta.

Pro provozování nestátního zdravotnického zařízení: 
Zákon č. 160/1992 Sb. §9 odst. 3)
Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten kdo nebyl pravomocně odsouzen
a) k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s posky-

továním zdravotní péče, 
b) nebo ten, na něhož se hledí, jako by nebyl odsouzen.
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Varianta II.

Rozhodnutí u lékařů zaměstnanců by bylo opět v kompetenci soudu, u provozovatelů nestátních
zdravotnických zařízení pak kopírujeme podmínky pro výkon činnosti jiných profesí - např. daňoví
poradci. Přísnější než varianta I. - provozovat NZZ by nesměl lékař odsouzený za jakýkoli trestný
čin související s poskytováním zdravotní péče..

Pro výkon povolání lékaře (lékaře zaměstnance):
Zákon č.95/2004 Sb. §3 odstavec 3)
Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje po dobu stanovenou soudem ten, kdo byl
pravomocně odsouzen k zákazu výkonu povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta.

Pro provozování nestátního zdravotnického zařízení: 
Zákon č.160/1992 Sb. §9 odst. 3)
Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten kdo nebyl pravomocně odsouzen
a) pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s poskytováním zdravotní péče,
b) pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže je obava, že se dopustí stejného nebo obdobného

činu při provozování nestátního zdravotnického zařízení,
c) nebo ten, na něhož se hledí, jako by nebyl odsouzen.

Varianta III.

Dle našeho názoru již velmi přísné, ale stále vhodnější než stávající stav. Vykonávat zdravotnické
povolání by nesměl odsouzený za úmyslný trestný čin související s výkonem povolání k nepod-
míněnému trestu odnětí svobody. Provozovat NZZ by nesměl odsouzený za jakýkoli trestný čin 
k nepodmíněnému odnětí svobody v trvání jednoho roku, nebo odsouzený za trestný čin spáchaný
v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.

Pro výkon povolání lékaře (lékaře zaměstnance): 
Zákon č. 95/2004 Sb. §3 odstavec 3)
Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen 
k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem
lékařského povolání. 

Zákon č. 160/1992 Sb. §9 odst. 3)
Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten kdo nebyl pravomocně odsouzen
a) pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s poskytováním zdravotní péče,
b) pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň

jednoho roku,
c) nebo ten, na něhož se hledí, jako by nebyl odsouzen.

Vážený pane senátore, věříme, že se naší žádostí budete vážně zabývat. V případě Vašeho zájmu
jsme připraveni provést další doplnění, upřesnění, jakož i poskytnout další potřebnou součinnost
tak, aby bylo dosaženo nápravy současného, dle našeho názoru zcela nevyhovujícího stavu.
Ujišťujeme Vás, že nemáme zájem na paušální ochraně lékařů, kteří zanedbávají své povinnosti
apod., ovšem na druhou stranu musí zákonná opatření a podmínky omezující výkon povolání a
provozování soukromé praxe odpovídat míře a závažnosti 

provinění, tak aby nebylo zbytečně bráněno výkonu povolání v případech, kdy k tomuto není dán
dostatečný důvod. 

S pozdravem

MUDr. .Jana Uhrová Mgr. .Jakub Uher
za Sdružení praktických lékařů ČR právní odd. SPL ČR
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