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EDITORIAL

Prosím Tě, Mirku, mám napsat editorial do nového zpravodaje, společnosti stále ještě soukromých
gynekologů. Já ale fakt nemůžu, vezmi to za mě.

To ti teda drahá kolegyně děkuji! Vím, že jsi chtěla psát o volbách a po několika větách ... zoufalství,
vztek, depka. Beru. Nesedím v žádných výborech, předsednictvech ani komisích, kopu si na tom svým
venkovským písečku a mohu si následujícími větami naštvat pouze pár kolegů.

Jak volby dopadly, víme dobře. Nanečisto jsme volili v Brně - předsednictvo SSG ČR. Dojemná shoda,
dojemná jednota. Nevím, kdo z pléna prahnul po tom nahradit několik „navolených“, kteří se za nás
berou při všech možných a nemožných jednáních. Tyto volby pro nás dopadly skvěle.

Volby do parlamentu a jejich výsledek nás budou pronásledovat a odvádět od smysluplné práce ještě
dlouho. Rád se nechám překvapit a zaskočit, nebudou-li v dohledné době volby další. Spekulovat, co by
bylo lepší, nemohu. V době, kdy můj pokus vyjde v tištěné formě, všechno už bude dávno jinak.

Pravděpodobně mně, ani ostatním kolegům, nikdo třeba z internistů nenabídne pět „melounů“, aby-
chom přestoupili k jejich oboru. Ten peníz by nám možná vyřešil většinu problémů. 

Další, poměrně solidní perspektiva se rýsuje v průmyslové zóně našeho okresního městečka. Již asi
pátá zahraniční firma zde staví provoz na výrobu součástí automobilů. Hledají a nemohou nalézt 
1200 zaměstnanců. Náborová oblast - Česko. Dokonce i Dráhy se uvolily vybudovat novou zastávku 
a přeložit rychlíkovou trať. Taková je moc těch čtyřkolých svatyní. Členů SSG je asi 800. Dojde-li na
nejhorší, nezoufejte, práci najdeme všichni. Na úřadu práce v našem městečku je evidováno stále stejně
nezaměstnaných, nikdo se do práce v novém podniku nehrne. Proč asi?

Opravdu se dnes 6. 6. 2006 (ty tři šestky mají prý magickou, negativní moc) nedivím, když se něko-
mu nic nechce a pokud se mu chce, tak jen to, co se nemá a nedělá s potěšením.

Vím, že se kolegyně, jako již mnohokrát, otřepe, vzpamatuje ze šoku a bude za nás, spolu s těmi,
kterým jsme dali v pátek 26. května mandát, nadále jezdit po různých jednáních, snažit se vyjednávat
nevyjednatelné a bránit nás, abychom nebyli pokusnými králíky nových ministrů. 

Třetí volební pokus, pokud k němu dojde, už nesmíme prokaučovat !!! 

Hlas z venkova - Miroslav Novotný  
Písek 6. 6. 2006  

Pozn.: Editorial je výsledkem žádosti O. Hlaváčkové, která v povolební depresi požádala o pomoc 
M. Novotného. Jmenovanému děkujeme. Výbor SSG ČR.
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Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, 
Brno 26.–28. 5. 2006

Celostátní konference odborné společnosti a profesního sdružení proběhla letos jako společná již
popáté. Měla některá specifika proti těm minulým. Proběhla na závěr Týdne zdravotnického 
neklidu těsně před letošními volbami, konala se naposledy koncem května, po dohodě se slovens-
kou odbornou společností budeme napříště naše sjezdy pořádat počátkem června. Valnou hromadu
jsme po připomínkách členů přesunuli z neděle na páteční podvečer po skončení odborného pro-
gramu. Poprvé jsme také sjezd přemístili z hotelu Voroněž na brněnské Výstaviště. Důvod je
jednoduchý - už se tam nevejdeme, resp. vejdeme se tam my, ale nikoliv firmy, bez jejichž přispění
by sjezd nebylo možné pořádat, resp. kongresové poplatky by musely být mnohonásobně vyšší 
a blíže těm, na které jsme zvyklí ze zahraničních akcí podobného rozsahu. Změnu k lepšímu oce-
nili jistě všichni účastníci. Čím se konference nelišila od těch ostatních, byla vysoká účast regis-
trovaných lékařů, porodních asistentek a firem, vysoká odborná i společenská úroveň sjezdu.
Témata odborných bloků byla zvolena jistě správně, plný sál po celou dobu sjezdu toho byl dokla-
dem,v sobotu dopoledne se dokonce do sálu muselo přidat dalších 50 sedadel ke stávajícím sedmi
stům židlím.
Po odborné části programu v pátek proběhlo valné shromáždění členů SSG, které bylo zároveň
volebním a zvolilo staronový výbor Sdružení. Valné shromáždění zároveň schválilo dosavadní čin-
nost výboru a připojilo se svým prohlášením k Týdnu zdravotnického neklidu, pořádaném Koalicí
soukromých lékařů. Zároveň shromáždění schválilo zdvojnásobení členských příspěvků od příštího
roku.
Do hotelu Voroněž jsme se vrátili alespoň sobotním společenským večerem, který kromě bohatého
rautu a víny z vinařství Valihrach oživily dvě živé kapely - jazzové seskupení Jana Kořínka and the
Groove s importovaným Ebem Davisem a bigbeatový Doctor P.P. 
Informace o aktuálních otázkách při financování našich praxí, jak je dostali naši členové na valném
shromáždění, zprávy o stavu dohodovacích řízení, o jednání o rámcových smlouvách, o úhradách
a současné zdravotně-politické situace po volbách prezidenta ČLK, po obměně Představenstva
ČLK, kam se dostali 2 naši členové včetně místopředsedy SSG a před volbami parlamentními jsou
podrobněji rozvedeny na dalších stranách. 
Mně nezbývá na tomto místě než poděkovat za odvedenou práci kolegům a kolegyním z organi-
začního výboru, z vědecké rady konference, účastníkům i sponzorujícím firmám za jejich účast.
Chci věřit, že v době, kdy se k vám Zpravodaj dostane, budeme více optimističtí, než v posledních
letech a že výsledek parlamentních voleb nám dá alespoň šanci změnu ve vedení resortu a celé
země, na slušnou perspektivu pro nás i naše potomky a nebudeme si s nebožtíkem Tučným zpívat,
„všichni jsou už v Mexiku, buenos dias, já taky jdu“ (za Mexiko dosaď kteroukoliv zemi dle vlast-
ního výběru).
Těším se na setkání s Vámi všemi na příštím doškolovacím semináři v Milovech, a ještě předtím na
kongresu ICGI v Praze na počátku září.

Aleš Skřivánek
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Přehled nejdůležitějších jednání od vydání posledního Zpravodaje
6. 4. 2006 Praha MZ ČR - jednání o screeningu karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Vzhledem k obtížně řešitelné situaci v Komisi MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla,
kde je dlouhodobě hlas patologů proti konsensu ostatních členů Komise zejména ve věci kritérií na
laboratoře a úhrady cytologického vyšetření, svolal ministr jednání všech zainteresovaných stran.
Kromě zástupců gynekologů, patologů, klinických cytologů, pojišťoven a MZ ČR se zúčastnil 
i zástupce onkologické společnosti. Všichni přítomní deklarovali souhlas s požadavky, které již
dlouhodobě prosazujeme. Tradičně proti byla zástupkyně patologů. Představitel MZ ČR nakonec
slíbil, že ministerstvo patrně vydá rozhodnutí ve veřejném zájmu. 

11. 4. 2006 Praha ČSK - jednání Krizového štábu
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará

Všichni zúčastnění konstatovali bezprostřední ohrožení systému zdravotnictví v ČR urychleně
vytvářenou legislativou, která je velmi nestandardní cestou prosazována v parlamentu fungující
koalicí ČSSD a KSČM. Plánovaly se protestní akce na 2. polovinu května 2006.

18. 4. 2006 Praha MZ ČR - jednání Komise MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Další ze série jednání, tématem bylo opět projednávání žádostí laboratoří, které se přihlásily do
plánovaného organizovaného screeningu. Řada laboratoří se počty vyšetření ani neblíží k požado-
vanému minimu 15.000 rodných čísel za rok.

18. 4. 2006 ČSK - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará

Diskutovalo se o ohrožení privátních lékařů současnými úhradovými vyhláškami, jejichž výklad
není jednoznačný a rovněž o legislativních změnách, které v legislativě prosazuje tandem ČSSD 
a KSČM. Mnohým změnám patrně zabránit nelze, naděje na obrat ve prospěch soukromého
zdravotnictví skýtají blížící se parlamentní volby. Jednalo se rovněž o protestech koncem května,
demonstrace je bohužel plánována na pátek 26. 5. 2006, kdy se koná v Brně celostátní sjezd SSG
ČR a ČGPS. Rovněž se připravoval společný postup zástupců Koalice v nově zvoleném představen-
stvu ČLK. 

2. 5. 2006 Praha ČSK - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará

Jednání analyzovalo situaci těsně před volbami, kdy precizně pracující koalice komunistů a sociál-
ních demokratů v poslanecké sněmovně stihne patrně protlačit většinu navrhovaných změn ve
zdravotnické legislativě i přes odpor senátu a prezidenta ČR. Nově přijímané zákony ohrožují
soukromé zdravotnictví jako celek. Diskutovala se účast Koalice na plánovaném týdnu zdravotnic-
kého neklidu. Závěrečná demonstrace koliduje bohužel s celostátním sjezdem SSG ČR a ČGPS,
naši zástupci se jí proto účastnit nemohou. Na jednání Koalice navazovalo zasedání Krizového
štábu, kde se probírala obdobná problematika, zejména Týden zdravotnického neklidu. Za SSG ČR
se účastnila jednání A. Stará.



9. 5. 2006 Praha MZ ČR - dohodovací řízení k úhradám zdravotní péče pro rok 2007
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Jednání svolalo MZ ČR, které je dle nové legislativy svolavatelem dohodovacího řízení. Účast-
níkům byl předložen jednací řád, který prakticky vyřazuje z jednání všechna dobrovolná profesní
sdružení. Jednací řád napadli a označili za nepřijatelný postupně prezident ČSK, předseda SSG
ČR, představitel nemocnic, předsedové SPL, SPLD i SAS. Většina zúčastněných konstatovala, že
jednání je špatně připravené a představuje v době těsně před volbami a přijímáním nových zákonů
ztrátu času. Účastníci se dohodli, že nejlepší bude vyčkat na změny legislativy a v jednání pokračo-
vat až po nich, případně po parlamentních volbách. Jako příklad činnosti MZ ČR je možné
poukázat na skutečnost, že 11. 4. 2006 požadoval náměstek Dryml, aby všechny plné moci byly no-
tářsky ověřené, 24. 4. 2006 tentýž náměstek opět písemně sdělil, že notářské ověření není nutné ...

9. 5. 2006 ČSK - jednání Krizového štábu 
Za SSG ČR přítomna A. Stará

Byly upřesněny akce na týden zdravotnického neklidu. Protestem v poslanecké sněmovně byly
pověřeny nemocnice, kterých se zákon o veřejných neziskových nemocnicích přímo dotýká. 
Dne 24. 5. 2006 bude regionální demonstrace v Brně na Komenského náměstí od 16.00 hod 
a 25. 5. 2006 bude stejná akce v Ostravě na Masarykově náměstí taktéž od 16.00 hodin. V pátek
26. 5. 2006 bude manifestační pochod Prahou s alegorickými vozy. Sraz je v 11.30 na Palackého
náměstí (před budovou MZ ČR) a začátek protestu je plánovaný na 12 hodinu. Předpokládaný
konec je plánován na 15. hodinu. Logem protestu je králík. Členové SSG ČR se protestní akce 
v Praze 26. 5. 2006 nemohou účastnit ve větším počtu, neboť v té době probíhá v Brně celostátní
sjezd a Valné shromáždění. Členové Koalice naši absenci akceptují.16. 5. 2006 bude na půdě stom-
atologické komory tisková konference a ve 14.00 pak opět bude zasedat krizový štáb. 

10. 5. 2006 Praha Centromed - jednání o úhradách péče pro 2. pololetí 2006 a o rámcových smlouvách
Za SSG ČR přítomna A. Stará

Šlo o jednání zástupců poskytovatelů a zdravotních pojišťoven. Nejdříve se jednalo o návrzích
dodatků na 2. pololetí 2006. Pojišťovny deklarovaly ochotu postupovat v intencích vyhlášky 101,
text je možné opravit. Obě strany předloží návrhy na příští jednání - 7. 6. 2006. Při diskusi 
o Rámcových smlouvách došlo k neshodě mezi pojišťovnami a většinou poskytovatelů na straně
jedné a prezidentem ČLK Kubkem na straně druhé. Tento ostentativně jednání opustil. Počítá 
s podporou MZ ČR a s tím, že vládě bude předložena vyhláška, která Rámcové smlouvy stanoví.
Po odchodu ČLK a LOK z jednání byla diskuse věcná a konstruktivní. Další jednání bude rovněž
7. 6. 2006.

16. 5. 2006 Praha MZ ČR - Jednání s náměstkem MZ ČR M. Pohankou
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Náš zástupce seznámil náměstka s obavami profesního sdružení i odborné společnosti o zahájení
organizovaného screeningu karcinomu děložního hradla v ČR. MZ přes opakované sliby nevydalo
nový Věstník, který by stanovil dostatečně přísná kritéria pro laboratoře. Rovněž jednotná úhrada
cytologie agregovaným kódem nebyla realizována. Bez uskutečnění těchto základních opatření je
začátek screeningu iluzorní. Náměstek Pohanka stál u zrodu Komise pro screening karcinomu
děložního hrdla, vždy naše požadavky podporoval. I při této schůzce chápal náš postoj a souhlasil
s ním. Nicméně splnění našich požadavků negarantoval...
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16. 5. 2006 Praha - Jednání s představitelem jedné z komerčních pojišťoven
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Zástupce pojišťovny seznámil předsedu SSG ČR s plánem na vyčlenění některých úkonů, které
jsou dosud hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Tyto by přestaly být propláceny, hradil by
buď pacient nebo komerční připojištění. Předseda SSG ČR označil snahu jako krok správným
směrem, nicméně vyčlenění kódů odbornosti 603 a úhrad podmiňujeme vznikem našeho samostat-
ného segmentu. V opačném případě by ušetřené finační prostředky nesměřovaly ke gynekologům,
ale ke všem ambulantním specialistům. Odborná společnost i profesní sdružení budou každopád-
ně pracovat na seznamu výkonů, které by mohla hradit pacientka.

23.5.2006 Praha, ČSK - Jednání krizového štábu
Za SSG ČR přítomna A. Stará

Závěrečné jednání krizového štábu, před demonstrací 25. 5. Probírání trasy a alegorických
vozů.Vzhledem k celostátnímu sjezdu ČGPS + SSG ČR v Brně  se nás tato příprava přesného
plánu akce netýkala. Přesto  se soukromí gynekologové, kteří nebudou v Brně, protestu zúčastní.
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Důležité !

ICGI kongres!
7.–9. září 2006

Kolposkopický kurz 6. září 2006

Výjimečná příležitost

Vážení kolegové,

počátkem září se koná v Praze odborně asi nejzajímavější kongres, jehož jsme se měli v minulosti
možnost zúčastnit. Srovnání odborné úrovně snese jen americký kongres ASCCP, konaný á 2 roky .
Celý kongres je postaven na edukaci zejména ve 2 směrech, na nichž je dnes postavena ambulant-
ní gynekologie: kolposkopii, cervikální patologii a prevenci onkol. onemocnění v gynekologii 
a ultrazvukové diagnostice, ať již prenatální nebo gynekologické.
Ve středu 6. 9. 2006 před kongresem se pod záštitou světové kolposkopické federace IFCCP a osob-
ně jejího presidenta Howarda Jonese bude konat celodenní kolposkopický kurz za účasti předních
světových kolposkopistů, z nichž mnozí v Česku ještě nebyli a mnozí asi již ani v budoucnosti 
nebudou. Podařilo se nám získat kurz za cenu 2000,- Kč pro gynekology z ČR a Slovenska, podob-
né akce se ve světě pohybují v částkách řádově vyšších. Pro Vaši představu, zmiňovaný kongres
ASCCP měl letos congress fee 900 USD pro časné registrace.
V současnosti vyjednáváme ještě o dalších slevách na kongres a o podpoře firem pro naše gyneko-
logy a zejména členy SSG. Pokud o účasti na kongresu uvažujete a jediné, co Vás odrazuje, je kon-
gresový poplatek, dejte prosím v co nejkratší době vědět o svém zájmu na sekretariát SSG,
pokusíme se Vaši účast sponzorovanou firmami podpořit. Více již udělat nemůžeme.
Přesto, že jste o ICGI kongresu byli opakovaně informováni, pokud nemáte anonci u sebe, po-
dívejte se na webové stránky www.icgi2006.com nebo přes stránky www.ssg.cz.

Za organizátory kongresu

Vladimír Dvořák                 Aleš Skřivánek                 Walter Prendiville                 Jean-Luc Mergui
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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

PODĚKOVÁNÍ  I
Výbor SSG ČR děkuje členům za opětovné zvolení. Projevená důvěra nás zavazuje. Slibujeme, že
se vynasnažíme nezklamat.

PODĚKOVÁNÍ  II
Děkujeme všem, kteří zaslali SSG ČR aktualizovanou plnou moc. Ti, kteří ji dosud nezaslali 
a chtějí být SSG ČR zastupováni, nechť odešlou vyplněný formulář plné moci, který je vložen 
v tomto čísle Zpravodaje. Notářské ověření již není nutné.

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.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Valné shromáždění SSG ČR odsouhlasilo v Brně dne 26. 5. 2006 zvýšení členského příspěvku od
roku 2007 na 2.000,- Kč/rok.

ZÁJEMCI O GOLF
Pokud některý ze členů SSG ČR již golf hraje, nebo má zájem se začít učit a má zájem se zúčast-
nit golfových akcí, které SSG ČR plánuje organizovat, nechť to nahlásí e-mailem či písemně na
sekretariát SSG ČR.

ZAHRANIČNÍ SEMINÁŘE

Nabízíme tentokrát 2 varianty, obě se patrně budou realizovat. 

Jachty - regata v Egejském moři 14.–21. 10. 2006 
Nalodění i vylodění v Aténách. Na každé jachtě bude k dispozici kvalifikovaný kapitán. Počasí 
v této době bývá velmi pěkné, stále možnost koupání (moře obvykle přes 26°C). Jedná se o plavbu
na klidném moři, v noci se kotví na různých ostrovech Egejského moře.

FIGO - Kuala Lumpur - Severní Borneo - Brunei  4.–18. 11. 2006
5.–7. 11. Kuala Lumpur - ++++ hotel v historickém jádru, odborná konference, okruh městem,
Národní mešita, Národní muzeum, čínský harém, královský palác, historický chrám Balu.
8.–14. 11. - ostrov u Severního Bornea - ++++ hotel, výborně vybavené bungalovy nad mořem -
každý dvoulůžkový pokoj má sociální vybavení, klimatizaci, telefon, TV, ledničku... Restaurace 
s mořskými plody, restaurace se západní a malajskou kuchyní, bar s výhledem na moře. Možnosti
- relaxace u moře, kanoe, jachty, šnorchlování, potápění, výstup na nejvyšší malajskou horu 
Mt. Kinabalu (4.101 m) - 2 dny, přenocování v noclehárnách, výlet do národního parku (volně žijící
orangutani), horké prameny a řada dalších aktivit.
15.–17. 11. Sultanát Brunei - ++++ hotel - prohlídka nejzajímavějších míst sultanátu, o němž se stále
více píše v turistických průvodcích jako o místě, které se musí vidět.
18. 11. dopoledne - návrat.

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ SSG ČR NA ROK 2006

Typ seminář či konference Místo akce Datum akce

VIII Congress of the ICGI Praha 7.–9. 9. 2006
XXIX. doškolovací seminář ve spolupráci s firmou Organon Milovy 7.–8. 10. 2006

(Českomoravská
vysočina)

10 Zpravodaj č. 3/2006
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P L N Á     M O C

Zmocnitel - smluvní zdravotnické zařízení:

Název ..................................................................................................

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

Rodné číslo ............................................................................................

Zdravotnické zařízení se sídlem ..................................................................

IČZ ……………………........……… IČO ....................................................

z p l n o m o c ň u j e
Profesní sdružení poskytovatelů zdravotní péče:
Název Sdružení soukromých gynekologů ČR
Sídlo Orlí 18, 602 00  Brno
Datum registrace 28. 4. 1998
Zastoupené MUDr. Vladimírem Dvořákem

k zastupování:
- v dohodovacích řízeních o hodnotě bodu a výši úhrad, Seznamu výkonů a rám-
cové smlouvě ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb.

V zařízení pracuje celkem …….. lékařů. 
Zařízení zaměstnává …… porodních asistentek, na něž má úvazek se zdravotními pojišťovnami 
ve výši ……..
Celkové kapacitní číslo ordinace je ………. (pro lékaře, který pracuje sám na úvazek 1,0 a nemá
nasmlouvánu porodní asistentku se rovná 1,0).

Touto plnou mocí ruším platnost všech dosavadních plných mocí, které jsem v minulosti udělil(a)
v souvislosti s:
- dohodovacím řízením o rámcových smlouvách ve smyslu § 17 odst. 2 zák.č.48/1997 Sb. v platném
znění

- dohodovacím řízení o hodnotě bodu, sazby, jakož i dalších ujednání ohledně cen platných pro
poskytování zdr. péče hrazené ze zdr. poj. Ve smyslu § 17 odst. b zák.č.48/1997 Sb. v platném
znění v segmentu ambulantních specializované péče.

V …………………..................…  dne …………………………………………                  podpis a razítko

V minulosti jsem udělil(a) plnou moc (zakroužkujte): 

SSG ČR, ČLK, SSL, jiné organizace (vypište název) ...........................................................................
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XIX. doškolovací  seminář 
Sdružení soukromých gynekologů ČR ve spolupráci 

s firmou Organon a Sekcí ambulantních gynekologů ČGPS ČLS JEP
Datum konání:   7.–8. 10. 2006 (příjezd možný již 6. 10. 2006)
Místo konání: Hotel Devět Skal, Milovy (Českomoravská vysočina)

7. 10. 2006 SOBOTA
Program:
Chairman: Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. „Výsledky „Clinical Experience Programme P201“ s pilulkou bez
estrogenu v ČR“
MUDr. Marcela Burdová „Vybrané kazuistiky - menstruační migréna“ 
MUDr. Vladimír Mulač „Health Economic Project ČR - výsledky projektu“ 
MUDr. Jiří Štěpán, CSc. „Steroidy v asistované reprodukci“ 
Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.  „Základy očkování a imunizace“
MUDr. Marek Pluta „Karcinom endometria“

8. 10. 2006 NEDĚLE
Jednání členů SSG ČR - situace ve financování gynekologických ordinací - výsledky posledních jed-
nání SSG ČR 

Začátek přednášek: cca 9.00 hodin
Registrace: 6. 10. 2006 od 17.00–20.00 hodin

7. 10. 2006 od 7.30 hodin
Ubytování: Hotel Devět Skal, Milovy (celý hotel je opět zamluven pro nás)
Společenský večer: 7. 10. 2006, Hotel Devět Skal

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

REGISTRAČNÍ POPLATEK + CENY VIZ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

• První přihlášení budou ubytováni v pokojích s rekonstruovanou koupelnou, u kterých je cena
stanovena lehce pod pultovou cenou, ostatní přihlášení budou ubytováni v pokoji s původní koupel-
nou, kde je cena stanovena mírně nad cenu pultovou.

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

• Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 17. 9. 2006, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

Přihlášku k účasti zasílejte na adresu: sekretariát SSG ČR, Orlí 18, 602 00  Brno. 
Platbu za konferenční poplatek a ubytování zasílejte převodem na účet společnosti G-AGENCY,
s.r.o. u České spořitelny Olomouc, č. ú. 1808339319/0800, variabilní symbol viz závazná přihláška!
Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. 

Informujte, prosím, o konání akce i další kolegy

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

MUDr. Aleš Skřivánek - pověřen organizací



inzerce Loette



XIX. 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 55 v rámci ochrany osobních dat)

Adresa ordinace vč. PSČ: .....................................................................................................
Tel.: ……............................ Fax: …............................... E-mail: ………………….....…….............
REGISTRAČNÍ POPLATEK do 31. 8. 2006 do 22. 9. 2006 na místě
člen SSG ČR 600,- Kč 900,- Kč 1200,- Kč
nečlen SSG ČR 900,- Kč 1200,- Kč 1600,- Kč

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

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.
Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ
DPH!

Variabilní symbol*

* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 66 v rámci ochrany osobních dat)

UBYTOVÁNÍ HOTEL DEVĚT SKAL, MILOVY
6. 10. 2006 pátek 7. 10. 2006 sobota bez ubytování

1-lůžkový pokoj 1.200,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc
2-lůžkový pokoj 1.600,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 800,- Kč/noc)    
ubytován(a) spolu s .............................................................................................
3-lůžkový pokoj 2.200,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 740,- Kč/noc)    
ubytován(a) spolu s .............................................................................................

• První přihlášení budou ubytováni v pokojích s rekonstruovanou koupelnou, u kterých je cena stanovena  lehce pod
pultovou cenou, ostatní přihlášení budou ubytováni v pokoji s původní koupelnou, kde je cena stanovena mírně nad
cenu pultovou.

• Po vyčerpání ubytovací kapacity hotelu budou zájemci informováni o možnosti ubytování  v okolních  penzionech.
• Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 17. 9. 2006, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

Cena za ubytování celkem byla odeslána bankovním  převodem dne ........................
na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800, u České spořitelny a.s. Olomouc. 

Těm, kteří se odhlásí do 3. 9. 2006, bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek 30 %. Později
již není možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit!
Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ DPH!

Datum Podpis, razítko
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KORESPONDENCE

Vážený pan
Ing. Josef Čekal
ředitel
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Orlická 4
130 00  Praha 3

V Brně dne 6. března 2006

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

Vážený pane řediteli,

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 řediteli, na základě výše uvedeného Vás proto žádám, aby Všeobecná zdravotní
pojišťovna neuplatňovala vůči lékařům odbornosti 603 regulace za vyžádanou péči, pokud její
nárůst bude způsoben pouze změnou seznamu výkonů. Novela vyhlášky ze dne 20. března 2006 to
umožňuje - Čl. II, odst. 3. 

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

MUDr. Vladimír Dvořák
předseda ČGPS ČLS JEP

Pozn: Obdobný text obdrželi ředitelé všech ZP, ministr zdravotnictví ČR a prezident ČLK. Došlé
odpovědi uveřejňujeme. Ministr, prezident ČLK a zbylé ZP neodpověděli.
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Dopisy náměstka Drymla výmluvně hovoří o úrovni práce MZ ČR. Vyžadování notářského ověření 
a následné zrušení požadavku bez omluvy ukazuje absenci elementární slušnosti nejen pana náměstka.
Snaha o eliminaci vlivu profesních sdružení je zřejmá.
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OTEVŘENÝ   DOPIS   PANU  PREMIÉROVI  ČESKÉ   REPUBLIKY

Vážený pane premiére,
dne 25. 4. 2006 jste ve vysílání stanice ČRo1 - Radiožurnál pravil, že protestujícím privátním lékařům
jde mimo jiné o změnu stávajícího systému - „nechat si platit přímo na dřevo“. Svědčí to o tom, že se vů-
bec neorientujete v problematice. (Pokud byste se orientoval, svědčilo by to o něčem mnohem horším.)
Rád bych Vás informoval o tom, že ti naši kolegové, kteří se současným systémem nesouhlasí,
dávno zdravotní péči poskytují bez smluvních vztahů se zdr. pojišťovnami, a tedy u nich se dávno
na dřevo platí. Těch se ovšem současná krize pramálo týká. Týká se právě těch, kdo zdravotní péči
poskytují prostřednictvím zdravotních pojišťoven. A věřte mi, že chtěl-li by kdokoli z nich s tím
skoncovat, nebylo by nic snažšího než dosavadní smlouvy s VZP pro jejich chronické a neustálé
porušování ze strany VZP rozvázat.
V současném sporu privátní zdravotníci vs. MZ ČR jde přesně o opak! Tedy o to, aby privátní
ambulance mohly dál poskytovat péči prostřednictvím zdravotních pojišťoven. Aby nebyly tlačeny
právě prostřednictvím MZČR do situace, zda podepsat diskriminující podmínky nebo nepodepsat,
a tedy se vydat cestou plateb na dřevo.
Ve slušné demokratické společnosti platí, že smlouvu podepisují dva subjekty po vzájemné dohodě
a dobrovolně. V současné době byly zdravotní pojišťovny zbaveny svéprávnosti a panem ministrem
jsou tlačeny do toho, aby poskytovatelům zdr. péče předkládaly k podpisu neakceptovatelné pod-
mínky. Pacient, který vše platí, byl z tohoto rozhodování zcela vyšachován. (Viz nové složení
dozorčích rad ZP a přímé podřízenosti jejich ředitelů ministrovi zdravotnictví. Dokonce Vy sám
jste před časem  kupř. uvedl, že by měla v budoucnu existovat již jen jedna zdr. pojišťovna.)
Chtěl bych Vás ujistit, že mnozí z nás mají mnoho důvodů, proč poskytovat svoji péči prostřednictvím
pojišťoven. Abych mluvil za sebe: každý, kdo rozumí medicíně, ví, že prevence je lepší než léčba.
Domnívám se, že pacient, který má preventivní prohlídky a výkony preventivního rázu hrazené
pojišťovnou, bude spíše tyto absolvovat. Ten, kdo by si je měl platit, spíše půjde k lékaři až s rozvinutým
problémem (co by platil, dokud ho nic nebolí). Navíc lékař, kterému záleží na úspěchu jakékoli léčby,
bude vždy úspěšnější a tedy i spokojenější v situaci, kdy pacient bude aktivně, dlouhodobě spolupraco-
vat. K tomu ho může motivovat právě pojištění (ovšem v žádném případě ne daň). 
Nad druhým argumentem se možná pragmatický politik cynicky uchechtne. Kdo vede delší dobu
soukromou praxi však ví, o čem mluvím.  Rád se setkávám s panem či paní XY i s jejich dětmi třeba
jednou do roka u preventivní prohlídky, protože mi jsou sympatičtí a po těch letech společného
setkávání by mi chyběli, kdyby třeba kvůli nutnosti za ošetření platit ke mně chodit přestali.
Čili nyní již, pane premiére, v kostce víte, oč tu běží. Nejde nám, jak se mylně domníváte, o „prachy
na dřevo“, ale o funkční pojišťovenský systém, který je ku prospěchu obou stran - lékaře i pacien-
ta. Byl bych rád, kdybyste si tedy napříště odpustil další brnkání na struny těch nejtemnějších pudů
Vašich potencionálních voličů, nota bene pomocí tvrzení zcela se rozcházejících  s realitou. Uvě-
domte si, že pokud vylepujete (ČSSD) lživé billboardy na adresu svých soupeřů, jedná se v pod-
statě o různé  špinavé revanše v rámci Vašeho boje. Slušný občan se Vám do nich nemíchá, protože
by se stejně nedobral toho, kdo vlastně plival poprvé. Ovšem jste-li premiér v civilizované zemi
(skutečně nejsme v Turkmenistánu), nemůžete si dovolit lživě osočovat občany státu, který repre-
sentujete. I kdybyste měl 200 křesel v parlamentu, Českou republiku ze střední Evropy neodstěhu-
jete. Určitá kultura, zejména jste-li representantem členské země EU, by Vám měla být vlastní.
A ještě jedna douška - musím se Vám svěřit, že mě hluboce uráží to, že se snažíte spolu s Vaším
ministrem zdravotnictví (korespondovat s lhářem a hulvátem jeho kalibru je pod moji úroveň, tak
mu prosím resumé tohoto dopisu přetlumočte) vyvolat u lidí dojem, že zřejmě než přijmu pacien-
ta, vnutím mu leták, kterouže stranu má volit. Můžu Vás ubezpečit, že propisky s logem politických
stran nerozdávám a ani děti si neodnášejí balónky. Jediné, k čemu mě vyprovokovala vaše dnešní
nestydatost v rádiu, je to, že vyvěšuji v čekárně tento dopis.
Protože nedovolím, aby lidé jako jste Vy bourali po léta budované vztahy s mými pacienty. Nechť
oni sami posoudí, mnohdy po více než desetiletém docházení do mé ordinace, zda jsem skutečně
ten netvor, kterému jde v prvé řadě o „platby na dřevo“, zda já jejich trápením nadřazuji svůj „hmot-
ný zájem“, abych ještě naposled použil Vašeho slovníku.
S pozdravem MUDr. Tomáš Havel
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DOPIS PREZIDENTOVI

V Praze dne 27. 4. 2006

Vážený pane prezidente,

obracím se na Vás jménem Krizového štábu lékařů, lékárníků a nemocnic a dalších sympatizujících
zdravotnických organizací s naléhavou žádostí o vetování zákona „o veřejných neziskových
ústavních zdravotnických zařízeních“. Tento zákon vrací české zdravotnictví před rok 1989 a pod
rouškou takzvané neziskovosti nastoluje centrálně řízený zdravotnický systém. Namísto kvality 
a efektivity poskytované zdravotní péče povede ke koncentraci moci ve zdravotnictví do rukou
resortního ministra a k rozkladu systému veřejného zdravotního pojištění. Zákon vznikl bez jakéko-
liv předcházející veřejné a odborné diskuse, obsahuje četné  technické a věcné chyby i nesmysly 
a je v rozporu s celou řadou zákonů, včetně ústavy naší země. Představuje také brutální zásah do
vlastnických vztahů, čímž přesahuje hranice zdravotnictví a vytváří nebezpečný precedens i pro
jiné oblasti našeho života.

Již dnes pociťujeme, nejen my zdravotníci, ale především naši pacienti, důsledky dalších zhoub-
ných nápadů a opatření ministra Davida Ratha. Proto jsme sepsali petici na obranu dostupné
zdravotní péče, k níž svůj podpis připojilo k dnešnímu dni téměř čtvrt miliónu občanů. 

Vážený pane prezidente, pokud to uznáte za vhodné, bylo by pro nás velkou ctí, kdybychom Vás
mohli osobně seznámit s touto peticí i s katastrofální situací ve zdravotnictví.  

Věříme, že nás v našem úsilí podpoříte a přejeme Vám vše dobré.

S úctou

MUDr. Jiří Pekárek 
Mluvčí krizového štábu lékařů, lékárníků a nemocnic
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V Praze dne 21. dubna 2006
Č.j.: /OÚZP/06

Vážený pane předsedo,

dovolte mi, abych Vás, jako zástupce segmentu ambulantních specialistů, v souladu s výsledky
dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravot-
ního pojištění pro II. pololetí 2005 uvedenými ve Věstníku MZ ČR, částka 7/2005 v Čl. 1 a 2 usta-
novení (3) Regulační opatření informoval, že pro II. pololetí 2005 je splněna podmínka dle
odstavce 8. citovaného Věstníku MZ ČR (viz tabulka) pro neuplatnění regulace na předepsaná léči-
va a ZP a na vyžádanou péči v odbornostech 222, 801-805, 807, 809, 812-822. Na základě výsled-
ku vyhodnocení uvedené podmínky Pojišťovna nebude tyto regulační mechanizmy za II. pololetí
2005 u ambulantních specialistů uplatňovat.

Vážený pane předsedo, dovoluji si Vás požádat o rozeslání tohoto dopisu s přílohou ostatním zás-
tupcům segmentu ambulantních specialistů, kteří se účastní dohodovacích jednání k úhradám
zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Dopis včetně přílohy Vám proto posílám
i v elektronické podobě. Za jejich rozeslání předem srdečně děkuji.

S pozdravem
Ing. Josef Čekal
ředitel VZP ČR

Příloha:

Vyhodnocení podmínky pro uplatnění  regulace na předepsaná léčiva a ZP a na komplement za 
II. pololetí 2005

Léky ZP Léky + ZP Komple- Léky + ZP 
ment +Komple-

ment
v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

plánované náklady 
pro II. pololetí 2005 
dle ZPP pro r.2005 8 215 000 1 081 000 9 296 000 2 067 000 11 363 000

náklady v II.pololetí 2005 7 840 583 1 205 947 9 046 530 1 997 859 11 044 389

Rozdíl (plánované náklady 
dle ZPP pro r. 2005 - 
- náklady v II.pololetí 2005) 374 417 -124 947 249 470 69 141 318 611

Pozn.: Jedna z mála příznivých zpráv v tomto roce.
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PROHLÁŠENÍ PŘEDSTAVENSTVA UZS K SITUACI VE ZDRAVOTNICTVÍ

1. Představenstvo UZS prohlašuje k situaci ve zdravotnictví, že zcela nekompetentní, nesmyslné 
a zmatené kroky ministra zdravotnictví Dr. Ratha a jeho protektora předsedy vlády Ing. Paroubka
vedou nejenom k ohrožení péče o zdraví občanů ČR, ale i k ekonomickému ohrožení fungování
zdravotního systému. Bez ohledu na realitu dochází k prosazování zákonných norem prostřed-
nictvím poslanců ČSSD v těsné spolupráci s poslanci KSČM k soustavnému potlačování role
zaměstnavatelů i odborů nejen v systému tripartity, ale i ve správních orgánech největší zdravotní
pojišťovny ČR. Ve svém důsledku jde o likvidaci soukromého sektoru a návrat k nechvalným prak-
tikám státem řízeného jednotného zdravotnictví před rokem 1989 a k likvidaci vývoje občanské
společnosti od tohoto roku. Navíc pokusy o navýšení objemu financí pro zdravotnictví mají zcela
účelový předvolební charakter a těžce dopadnou na stabilitu hospodaření zdravotnických zařízení
a pojišťoven od druhé poloviny roku 2006.

2. Chybí jakákoliv koncepce dalšího vývoje směrem k evropskému standardu. Lze předpokládat, že
dopady zákonných norem tímto politickým souručenstvím prosazené a prosazované bude nutno
ihned po volbách co nejrychleji odstranit a nahradit normami obvyklými v Evropě (mimo Běloruska).

3. Ekonomické ztráty způsobené v tomto období nemohou býti účtovány obyvatelům tohoto státu,
ale plnou zodpovědnost za ně musí nésti osoby, které je prosadily a realizovaly. Tato odpovědnost,
jak doufáme, bude posuzována i po stránce trestně právní. Dr. Rath navíc spolu se svými
nejbližšími spolupracovníky nese zodpovědnost za ekonomické i další důsledky vyhlášením nucené
správy nad VZP. Toto zcela ochromilo aktivitu VZP.

4. Prezident unie spolu s viceprezidentem pro zdravotnictví opakovaně ve svých dopisech upo-
zorňovali premiéra Ing. Paroubka na absolutní nevhodnost jmenování Dr. Ratha do funkce minis-
tra zdravotnictví pro jeho charakterové nedostatky a jednoznačné prosazování vlastních mocen-
ských a ekonomických zájmů v jeho předchozích funkcích (LOK, ČLK), tento ve svých dopisech
se jednoznačně stavěl za Dr. Ratha a do funkce ministra jej jmenoval. Proto se představenstvo UZS
zcela distancuje jménem svých členských svazů, což jsou prakticky představitelé všech zdravotnic-
kých svazů ČR od zdravotní politiky těchto dvou osob a politického směru jimi prosazovaného.
Jednání s nimi pokládá nejen za neúčelné, ale i za zbytečné. Reaguje tím také na slova Dr. Ratha
vyslovená na jednání tripartity, že s unií jednat nebude. Tím urazil i všechny členské svazy unie.
Chápeme přitom zdrženlivost ředitelů zdravotnických zařízení přímo řízených ministerstvem,
neboť v minulosti byla již prokázána jeho mstivost v personálních otázkách.

5. Představenstvo UZS podporuje činnost Krizového štábu a souhlasí s již proběhlými i dalšími
akcemi, které budou v souladu s tímto prohlášením. Je přesvědčeno, že protidemokratický charak-
ter akcí těchto dvou osob dopadne především na občany ČR a povede k tomu, že pracovníci ve
zdravotnictví ztratí dosud přežívající sociální cítění. Toto se nepodařilo ani komunistům za 40 let
jejich totalitní vlády.

6. Předsednictvo UZS děkuje prezidentovi i viceprezidentovi pro zdravotnictví, že mimo podporu
všech zdravotnických zaměstnavatelských svazů získal ke spolupráci i zdravotnické odbory a unie
vystupuje spolu s touto reprezentací zaměstnanců v absolutní shodě.

7. Toto prohlášení nemá žádný politický charakter, upozorňuje však na tragické chyby, kterých se
dopouští tato koaliční vláda a jmenovitě na chtivost moci a peněz a insuficienci odpovědnosti 
ministra zdravotnictví a jeho ochránce premiéra vlády.

V Praze dne 24. 4. 2006 
Ing. Ernst Pavel Csc., prezident UZS

MUDr. Stejskal Dalibor, viceprezident pro zdravotnictví UZS
Ing. Musílková Jiřina, viceprezidentka UZS pro oblast zdravotních pojišťoven

Pozn.: SSG ČR je prostřednictvím Koalice soukromých lékařů členem Unie zaměstnavatelských svazů.
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Praha, dne 24. 4. 2006

PROHLÁŠENÍ PŘEDSTAVENSTVA UNIE K SITUACI VE ZDRAVOTNICTVÍ

Toto prohlášení vychází z Prohlášení přijatého sekcí zdravotnictví Unie dne 23. 1. 2006, z Prohlá-
šení shromáždění delegátů Asociace českých a moravských nemocnic konaného dne 5. 4. 2006 
a ze stanovisek zaměstnavatelských a odborových reprezentací přednesených na Pracovním týmu
pro zdravotnictví RHSD ČR dne 13. 3. a 3. 4. 2006 a předložených na plénu RHSD ČR dne 
16. 2. 2006. Vyjadřuje tak hodnocení situace ve zdravotnictví převážnou většinou zdravotnické
obce a zaměstnavatelskou reprezentací. Vyplývají z něho zejména tyto hlavní závěry:

1. Nerespektuje se sociální dialog ve zdravotnictví, neboť návrhy vyhlášek či návrhy zákonů nejsou
projednávány před jejich přijetím s reprezentativními organizacemi sociálních partnerů. Uplatňuje
se autoritativní způsob jednání opřený o hrozby nucených správ a odvolávání ředitelů. Je tak prak-
ticky znemožněna věcná, demokraticky vedená příprava žádoucích změn ve zdravotnictví v zájmu
všech občanů. Výsledkem je nekompetentní příprava přijímaných opatření, vynucené změny
během období jejich platnosti a ekonomická a právní nejistota, což se projevuje v negativních
dopadech na dostupnost a kvalitu zdravotní péče. 

2. Není připravena a předložena k diskuzi žádná koncepce reformy ve zdravotnictví, která by byla
východiskem návrhů zákonů či jejich novel. Tyto návrhy jsou tak připravovány nesystémově, pouze
s vybranými poslanci, bez vnějšího připomínkového řízení, bez projednání v Legislativní radě vlády
a bez projednání se sociálními partnery. Nemohou proto vést a nevedou k žádné ekonomicky 
a sociálně přijatelné reformě. Přijetí takto chaoticky připravených zákonů závažně deformuje  sys-
tém veřejného zdravotního pojištění, jeho veřejnoprávní charakter, jak o tom svědčí dále uvedené
nejzávažnější změny. Prosazovaný záměr - řídit zdravotní pojišťovny jen státními úředníky a poslan-
ci a nikoliv také zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců, kteří jsou největšími plátci pojistného -
byl pro všeobecný odpor změněn jen v případě zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. V pří-
padě největší zdravotní pojišťovny ale zůstává.
Zdravotní pojišťovny se zbavují jejich hlavní úlohy - nezávislou správou prostředků zdravotního
pojištění zabezpečovat potřebnou zdravotní péči pro pojištěnce podle platných pravidel v dohodě
s orgány samospráv a poskytovateli zdravotní péče. Tato úloha se přenáší na  administrativní aparát
ministerstva. V zásadě se vylučuje objektivizovaný výběr zdravotnických zařízení podle předem
odborně připravených a přijatých pravidel, na základě potřeby dostupnosti a kvality zdravotní péče,
což je nezbytné pro financování z veřejných prostředků. Tento proces se nahrazuje zapsáním
netransparentně vybraných zdravotních zařízení rovnou do zákona. Vytváří se zároveň nerovný
přístup zdravotnických zařízení různých zřizovatelů. Výsledkem této legislativy bude:
a) přímé řízení zdravotnictví státním administrativním aparátem, 
b) centrální byrokratické plánování, které významně zhorší přístup občanů k zdravotní péči, novým

lékům, vyšetřením a metodám léčby.

3. Dalším destabilizujícím opatřením je skutečnost, že novelou zákona byly z dohodovacích řízení
o smlouvách a výši úhrad zdravotní péče vyloučeny všechny skupiny poskytovatelů ambulantní
péče s výjimkou nemocnic a nelékařských profesí.

4. Byla zavedena nucená správa nad VZP aniž by byla předem doložena závažnými odpovídajícími
důvody. Bylo tak znemožněno nejvýznamnější zdravotní pojišťovně reagovat na situaci s potřebnou
pružností, samostatností a odpovědností.
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5. Za situace, kdy prakticky všem zdravotnickým zařízením k 1. 7.2006 končí platnost smluv se
zdravotními pojišťovnami, Ministerstvo zdravotnictví nepřipravilo a neprovedlo výběrová řízení ani
nečiní kroky k prodloužení dosavadních smluv - vedle finanční nejistoty a destabilizace pro 2. polo-
letí 2006 tak hrozí rozpad smluvních vztahů.

Vzhledem k uvedené vážné situaci považujeme za nezbytné:
a) přijetí opatření snižujících dopady na  pacienty a síť zdravotnických zařízení,
b) připravit alespoň základní záměry koncepce reformy zdravotnictví a v souladu s nimi provést

nápravu nesystémově přijatých legislativních změn.

MUDr. Dalibor Stejskal v.r. Ing. Pavel Ernst, CSc. v.r.
viceprezident Unie pro zdravotnictví                                 prezident Unie

Zpravodaj č. 3/2006 33



3. 5. 2006

REGULACE PRESKRIPCE - INFORMACE PRO AMBULANTNÍ LÉKAŘE

V návaznosti na nabytí účinnosti vyhlášky MZ ČR č. 101/2006 Sb. obeslala OZP své smluvní part-
nery dodatky k dodatkům a upravila tak způsob a úhradu zdravotní péče poskytovanou po 
1. 4. 2006 v souladu s citovaným předpisem. 

Historicky poprvé upravují jedno období 2 právní normy. Z tohoto důvodu obsahují dodatky 
k dodatkům i způsob, jakým bude OZP provádět vyrovnání úhrady za poskytnutou zdravotní péči
v jednotlivých čtvrtletích 1. pololetí 2006.
V dodatku k dodatku OZP mimo jiné transparentně popsala způsob, jakým bude provedeno
vypořádání regulačních omezení. Vyrovnání bude provedeno podle objemu zdravotní péče poskyt-
nuté v jednotlivých čtvrtletích, přičemž rozhodným údajem pro zařazení daného druhu péče do
příslušného čtvrtletí je u výkonů vlastních a výkonů vyžádané péče datum provedení výkonu, u léčiv
a zdravotnických prostředků datum vydání léčiva, resp. zdravotnického prostředku. 

Způsob navrhovaný OZP je transparentní, dobře kontrolovatelný a technicky jediný možný, neboť
pracuje s údaji obsaženými v povinném datovém rozhraní ( datum předpisu receptu nebo poukazu
není předmětem datového rozhraní - na základě namátkové kontroly vyúčtovaných receptů lze kon-
statovat, že ve více než 90% případů je datum vydání léčiva, respektive zdravotnického prostředku
identické s datem předpisu). 

Protože nelze z pochopitelných důvodů zpracovávat miliony receptů ručně a zavádět z nich do
pomocné evidence údaj o datu předepsání léčiva, respektive zdravotnického prostředku, je nezbyt-
né provést vyhodnocení jak výše uvedeno. OZP svým smluvním partnerům, u nichž je výsledkem
vypořádání regulačních omezení srážka z titulu překročení limitu na preskripci, zašle přehled 
dokladů, které byly rozhodné pro vznik srážky. 

Ve výjimečných případech, kdy dotčené zdravotnické zařízení po kontrole údajů ve své evidenci
zjistí, že časový posun mezi předepsáním léčiva, respektive zdravotnického prostředku a jejich
vydáním by mohl lékaře poškodit, je zdravotnické zařízení oprávněno požádat o vyřazení
označených nepříslušných receptů z regulace. OZP v takovém případě provede dohledání recep-
turních tiskopisů a jejich vizuální kontrolu. Pokud bude námitka shledána oprávněnou a datum
preskripce skutečně bude spadat mimo regulované období, vyřadí recept z regulace. 

Ing. Ladislav Friedrich, CSc.
generální ředitel v.r.
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CO DĚLAT PŘED PODPISEM SMLUVNÍCH DODATKŮ
PRO 1. POLOLETÍ RESP. 2. ČTVRTLETÍ 2006, 

CO DĚLAT PO JEJICH PODPISU
aneb

ZMĚNY ÚHRAD PO VYDÁNÍ VYHLÁŠKY 101/2006 SB.
(stav ke dni 2. 5. 2006)

Článek navazuje na stejnojmenný příspěvek z 15. 2. 2006, 
který se zabýval jen Vyhláškou 550/2005 Sb.

Všem lékařům vřele doporučujeme, aby měli trpělivost a tento příspěvek přečetli celý až do konce včet-
ně červeně psaných poznámek v závěru. 
V úvodu je část obecná, mapující situaci od doby začátku účinnosti Vyhlášky 101/2006 Sb., jeho
poslední část obsahuje konkrétní postřehy k dodatkům od zdravotních pojišťoven. Některé z nich nám
nabízejí jen tzv. jiný systém úhrady, který je Vyhláškou 101/06 Sb. sice dovolen, jeho pravidla se však
od základního nastavení vyhlášky mohou významně lišit. 
Celý tento článek bude průběžně aktualizován podle toho, jak budeme dostávat dodatky od pojišťoven
(viz text v závorce pod nadpisem).

Úvod:
Jak všichni jistě víte, Vyhláška 550/2005 Sb. byla novelizována Vyhláškou 101/2006 Sb. Tato vešla
v platnost dnem 1. 4. 2006, ale má ambice řešit naše úhrady v celém 1. pololetí 2006.  

Jejími zásadními principy jsou:
1. Zvýšení maximální úhrady za výkony ze 103 na 105 % (jako „průměr na rodné číslo“).
2. Regulace za předpis léků při překročení ne 98, ale 101 % loňských nákladů, přičemž při překro-

čení nedosahujícím 5 % je pokuta jen 20 %, při překročení do 10 % je pokuta 40 % (z překročení
nad 5%), a pokuta 100 % je až z části, která by znamenala více než 110% loňských nákladů.

3. Regulace na indukovanou péči je ne 100 %, ale  v případě RTG až při překročení nad 110 % loň-
ska, u ostatních vyjmenovaných odborností je limitem 106 %.

4. Při nutnosti užít léčbu nebo předepsat lék nebo pomůcku dražší než 15 000,- Kč  dává novela
zdravotní pojišťovně možnost tento typ péče nezahrnout do regulovaných položek.

5. Vzniká možnost jiné dohody o způsobu úhrady mezi pojišťovnou a zdravotnickým zařízením.

Přes mnohé přetrvávající obsahové i formální nedostatky je jistě Vyhláška 101/2006 Sb. pro
zdravotnická zařízení, ale hlavně pro pacienty příznivější, než byla původní 550/2005 Sb. 

Jsme rádi, že společný tlak  zdravotníků i pacientů v čele s Krizovým štábem měl i tento efekt.

Jak postupovat při hodnocení „svého“ dodatku.

Stejně, jako při podpisu dodatku na začátku roku, je třeba postupovat v jednotlivých krocích:

Krok l:
Nemáte-li ji již od začátku roku, udělejte si nyní vlastní tabulku referenčních hodnot z Vaší vlastní
praxe za l. pololetí 2005 pro všechny pojišťovny:
Úhrada za výkony v Kč/l unicit. R.č ….. léky v Kč/l unicit. R.č …….. počet ošetřených unicit. r.č.
/v oj. případech, kde to jde, také náklady na komplement v Kč/.

Krok 2: 
Prostudujte návrh smluvního dodatku pojišťovny, porovnejte čísla - limity jimi vypočtené s čísly
Vaší tabulky z Kroku l. Některé pojišťovny nám limity již zaslaly. Mají podle Vyhlášky povinnost
nám poslat čísla týkající se výkonů, ZUM a ZULP. Čísla týkající se regulací za předpis léků 
a indukované péče poskytují spíše dobrovolně, neboť jim to Vyhláška neukládá. 
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Pokud nový dodatek od pojišťovny počítá s kalkulacemi na celé pololetí, lze užít jí zaslané hodno-
ty z prvního dodatku z ledna tohoto roku a jen si k nim připočítat příslušné procentuální navýšení.
Pozor je třeba dát u pojišťoven, které v souvislosti s novou nabídkou chtějí toto pololetí rozdělit na
2. čtvrtletí a každé počítat/hradit zvlášť. Jejich nabídku je možné akceptovat jen v případě, že se
absolutně spolehnete na svůj počítač.
Pokud čísla neodpovídají, pak dodatek nepodepisujte. Napište odvolání a doložte vlastní sestavou
preskribce z Vašeho počítače a uveďte Vaše vypočtené referenční číslo. 
Pokud čísla odpovídají Vašim výpočtům, přejděte ke Kroku 3.

Krok 3: 
Pokud se jedná o pojišťovnu s vysokou četností unicitních rodných čísel, nyní více než 50 za polo-
letí, a čísla jsou v pořádku a nejsou žádné další regulace či dodatky neuvedené ve vyhlášce, pak
můžete podepsat. 
Pokud se jedná o pojišťovnu pro Vás „malou“ (s počtem URČ menším než 50 za pololetí v případě,
že Vaše kapacitní číslo je „1“), netýkají se Vás žádné uvedené limity. Dle novely úhradové vyhlášky
nebudete nijak regulováni ani ve výkonech, ani v předpisu indukované péče, či léků.

Krok 4:
Musíte se sami rozhodnout, zda podepsat dodatek, i když Vašemu požadavku dle „Kroku 3“  neby-
lo vyhověno. S podpisem dodatku, pokud máte pochybnosti, nespěchejte, přesto dle reakce
pojišťovny sami u sebe zvažujte rizika nepodepsání.

Krok 5: 
Udělejte si tabulku popsaných limitů stejným způsobem, jako bylo v Kroku l - tedy jakýsi plán na
pololetí. Pravidelně, alespoň lx měsíčně, kontrolujte své výsledky v porovnání s požadovanými. 
Nedoporučujeme překračovat tyto limity a očekávat, že odborné a etické zdůvodnění Vás ochrání od
pokuty ve výši překročení.
Nedoporučujeme razantně snížit vlastní průměry, postavili byste si základy pro problémy budoucí 
a dostávali se v budoucnu stále níže.
Cíl: Dosáhnout cca 97 % loňské skutečnosti v nákladech na léky a cca 100 % za komplement.
Počítejte s tím, že proti roku 2005 došlo od 1. 1. 2006 ke změnám cen léků, některé byly ale
zlevněny více (až na 85 %), jiné jsou nyní dražší (102 %).
Počítejte s tím, že dle nového Seznamu výkonů došlo k navýšení bodového ohodnocení i RTG 
a laboratorních vyšetření. 106% svých loňských nákladů na laboratorní vyšetření tedy dosáhnete
provedením cca 90–100 % rozsahu loňského rozsahu předpisu této indukované péče. U RTG
vyšetření lze v průměru počítat s tím, že 110 % loňských nákladů dosáhnete přibližně stejnou akti-
vitou, jako před rokem.

Krok 6:
Jednejte s lékaři - praktickými i ambulantními specialisty ve svém okolí, kteří Vám posílají pacien-
ty. Využijte matematických možností vypočtených průměrů tak, aby mohlo v případě potřeby být
pomoženo Vám stejně jako Vašim kolegům. Podrobněji na tomto místě nelze popsat. Není tím ale
v žádném případě myšleno, abyste dělali podvody.  
Braňte se odmítání péče svým  pacientům  a jejich vyhánění ze svých ambulancí (třeba do státních
nemocnic), pokud to bude jen možné. Oni jsou dlouhodobou zárukou Vašich příjmů.

Jednejte s pracovišti komplementu, kam jste zvyklí posílat. Nadále od nich chtějte, aby Vám vydá-
vala průběžně - alespoň 1x měsíčně -  údaje o nákladech na Vámi indukovanou péči. Nejlepší
variantou je od nich znát tyto náklady v bodech (počet bodů x 0,86 Kč je pak výpočet Vašich 
nákladů pro regulaci). Jistě Vám rádi dle svých možností vyhoví. Jinak jim hrozí, že absence těch-
to informací a strach z výše regulací Vás donutí zastavit předepisování jimi prováděné péče dříve,
než to bude nutné.
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Krok 7 - limitace úhrady za výkony:
Nezapomeňte ve výpočtu: - úhrada je zastropována limitem v korunách na l unikátního pojištěnce
na 105 % loňské skutečnosti, ale změnou Seznamu výkonů narostlo bodové ohodnocení některých
výkonů až i na 160 % proti roku 2005. Vy ale máte  limit v Kč na l unicit. rodné číslo. Optimální
tedy je při zachování stejného počtu unic. rodných čísel pro každou pojišťovnu snížit frekvenci
návštěv všude, kde je to z odborného hlediska možné, tak, aby počet bodů na l rodné číslo odpoví-
dal 105 % referenčního období. Varujeme před kalkulem - udělat jen celkově 105% bodů loňské
skutečnosti tím, že snížím o třetinu počet ošetřených rodných čísel. Při doúčtování v říjnu byste
zjistili, že musíte zhruba třetinu tržeb vrátit.

Krok 8 - co dělat s „velmi nákladným“ pacientem, s pacientem z pro Vás „malé“ pojišťovny.
V případě, že si budete hlídat průběžně náklady na léky a komplement a budete pracovat stejně jako
loni, měli byste limity splnit.
Problém nastane, pokud se vyskytne pacient, jehož oprávněný nárok na čerpání léků (např. pacient
po transplantaci), pomůcek (např. invalidní vozík, protéza), nebo diagnostických metodik výrazně
převyšujících náš limit.
Z jednoduchého výpočtu je vidět, že žádné „matematické naředění“ není možné. Stručně řečeno:
vše, co tomuto pacientovi předepíšete nad limit, hradíte ze svého.
Nedoporučujeme spoléhat se na vyjádření některých pojišťoven v dodatcích v tom smyslu, že uve-
dené okolnosti při doúčtování zohlední. 
Jako řešení vidíme pouze jasné stanovisko pojišťovny sdělené předem a písemně.
Neprodleně je nutné předepsat a zařídit jen léky ve vitální indikaci. Ty nejsou tak nákladné.
Dále je nezbytné, aby byl v plném rozsahu informován tento, jistě výjimečně se vyskytující, pacient.
Doporučujeme následující vzor (samozřejmě s vypuštěním pro Vás nadbytečných vět):

ZÁVAZNÉ STANOVISKO POJIŠŤOVNY………….

Pan/paní ……………………………, rodné číslo ………………..  je Vaším pojištěncem.

Byl/a u mne vyšetřena dne ……………, zprávu z vyšetření přikládám.

Potřebný náklad na léčbu za l. pololetí 2006 ……………………………………. Kč
Vámi stanovený limit na léky a PZT pro l. pololetí 2006 na l unicitní rodné číslo ošetřeného pacien-
ta v mé ambulanci …………………………….……. Kč.

Potřebný náklad na vyšetření složkami komplementu …………………………… Kč
Vámi stanovený limit na vyšetření komplementu pro l. pololetí a l unicitní rodné číslo
v mé ambulanci ……………………………………… Kč.

Potřebné náklady na léčbu uvedeného pacienta nejsem schopen do předepsaného průměru dostat.
Při ordinaci léků, (PZT, vyšetření komplementu) bych překročil mému zdravotnickému zařízení
stanovený limit, přičemž by hrozilo riziko, že bych příslušnou léčbu/pomůcku musel uhradit já
sám. Na tyto výdaje ale nemám vlastní prostředky. Předem děkuji za Vaši rychlou odpověď. 

Podpis lékaře , datum a razítko

Žádám proto o Vaše závazné stanovisko k uvedenému problému:

Pojišťovna …….. prostudovala zdravotnickou dokumentaci výše uvedeného pojištěnce a souhlasí,
aby lékař ………………………… poskytl potřebnou nezbytnou částku na léky do max. výše ………....... za
l. pololetí 2006 z veřejného pojištění.
Dále souhlasí, aby lékař použil složek komplementu k dovyšetření pacienta do celkové výše maxi-
málně ……............…. Kč za l. pololetí 2006.
Pojišťovna prohlašuje, že poskytnutá částka na léky a komplement bude příslušnému lékaři zahrnu-
ta do výpočtu regulací na léky a komplement jen ve výši jeho průměru, to je …….... Kč na léky 
a ……...... Kč na péči komplementu. 

Souhlasí                                                Nesouhlasí:

Razítko a podpis odpovědného pracovníka zdravotní pojišťovny ………......
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Tento tiskopis doporučujeme vystavit 2x, jeden exemplář vydat pacientovi s vysvětlením, že po
obdržení stanoviska od jeho zdravotní pojišťovny jste  ihned připraveni potřebnou péči poskytnout
v povoleném rozsahu. Považujeme za vhodné před odesláním výše uvedené žádosti příslušnou
zdravotní pojišťovnu předem telefonicky upozornit. Doporučujeme nevyvolávat žádné konflikty ani
s pojišťovnou, ani s pacientem.
Žádat pojišťovnu, samozřejmě, doporučujeme v případě, že stanovený limit je vyčerpán, či hrozí
velmi vysoké přečerpání bez další možnosti se do limitu dostat.

UPOZORŇUJEME VELMI NALÉHAVĚ:
Všechny pojišťovny mají v nových dodatcích ustanovení, ve kterém předjímají situaci, že by Vyhláška
101/2006 Sb. mohla být v budoucnu zrušena. Některé jen udávají, že bude v tom případě způsob
úhrady přehodnocen, jiné počítají s přehodnocením úhrad dle Vyhlášky 550/2005 Sb. Z těchto důvodů
chtějte (stejně, jako je to uvedené v našem vzoru), aby příslib pojišťovny byl obecný, nebyl vztažen 
k platnosti Vyhlášky 101/2006 Sb. nebo k cenovému dodatku z této vyhlášky vycházejícímu.

ZÁVĚREM UPOZORŇUJEME JEŠTĚ JEDNOU VELMI NALÉHAVĚ:
Všechny pojišťovny mají v nových dodatcích ustanovení, ve kterém předjímají situaci, že by Vyhláška
101/2006 Sb. mohla být v budoucnu zrušena. Některé jen udávají, že bude v tom případě způsob
úhrady přehodnocen,  jiné počítají s přehodnocením úhrad dle Vyhlášky 550/2005 Sb. 
Proto:
1. nevyužívejte plně regulační limit pro předpis léků 101 %, raději se nadále držte pod 98 % loňských

nákladů.
2. nevyužívejte plně regulační limit 106, resp. 110 % na indukovanou péči, raději se nadále držte pod

100 % loňských nákladů.
3. pokud budete potřebovat příslib pojišťovny k vynětí z regulací mimořádně drahých pomůcek nebo

způsobů léčby, chtějte aby tento příslib byl obecný a nebyl vztažen k platnosti Vyhlášky 101/2006
Sb. nebo k cenovému dodatku z této vyhlášky vycházejícímu. Zajistíte si tak pro Vás potřebnou
trvalou platnost takového příslibu.

Převzato od SAS 
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Vážený pan
MUDr. Milan Kubek
prezident České lékařské komory
Lékařská 2, 150 00  Praha 5

V Brně dne 12. května 2006
Vážený pane prezidente,

děkuji za pozvání na setkání dne 17. 5. 2006. Jsem přesvědčen o tom, že výhrady profesních
sdružení k činnosti MZ ČR, zejména k velmi nestandardně tvořeným a přijímaným legislativním
změnám zazněly již při schůzce na půdě ČLK dne 4. 4. 2006. Mám za to, že vývoj situace nám
dává za pravdu. Jednání 9. 5. 2006 na MZ ČR obavy z dalšího směřování českého zdravotnictví
rozhodně nerozptýlilo. 
Navrhované setkání 17. 5. 2006 proto nepovažuji za účelné. Stanovisko SSG ČR sdělí na schůzi
představenstva ČLK MUDr. Jan Nový (místopředseda SSG ČR). Věříme, že představenstvo ČLK
přihlédne k názoru podstatné části členské základny a nebude podporovat legislativní změny, které
dle našeho názoru představují bezprostřední ohrožení nestátních zdravotnických zařízení v ČR.

S pozdravem
MUDr. Vladimír Dvořák

předseda SSG ČR

Sdružení Ambulantních Specialistů České republiky
(dříve Sdružení smluvních lékařů ČR)

pokračovatel Spolku pokladenských lékařů, založeného v prosinci 1906
190 00 Praha 9 - Vysočany, Pod pekárnami 243/6

Kontaktní adresa: Informační centrum - 190 00 PRAHA 9, U Elektry 82
Tel./fax: 284815504, 266311382       IČO: 48135941       čís. účtu: 280454399/0800

E-mail: sasp@sasp.cz       kontakt@sasp.cz       http://www.sasp.cz

Vážený pan
MUDr. Milan Kubek
prezident České lékařské komory
Lékařská 2, 150 00 Praha 5

V Praze,12. května 2006
Vážený pane prezidente,      
velmi si cením Vašeho zájmu o náš názor, který projevujete ve svém pozvání ze 4. května 2006,
mám však za to, že jsme Vám své argumenty plně vysvětlili už při našem setkání 4. dubna 2006.
Od té doby se neudálo nic, co by je vyvracelo, naopak chování představitelů ministerstva jako
svolavatele a garanta dohodovacího řízení na schůzi 9. května 2006, jehož jste byl sám svědkem,
považujeme za další potvrzení jejich správnosti. Domnívám se proto, že by nebylo příliš účelné
naše setkání ve stejném složení opakovat. Své argumenty pro pokračování protestů jsme však sdělili
členům představenstva ČLK: MUDr. Jojkovi, MUDr. Kinštovi a MUDr. Hledíkové a požádali je,
aby je přednesli představenstvu i Vám na schůzi představenstva 19. května 2006. Tam by se mělo
rozhodnout o pomoci našim požadavkům, kterou nám nabízíte.

Se zdvořilým pozdravem
MUDr. Pavel Tautermann

předseda SAS ČR
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CENTRUM PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ
SDRUŽENÍ PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY

U Hranic 3221/16, 100 00, Praha 10, tel. 2 6718 4053, fax. 2 6718 4052, e-mail: spl@vol.cz

SDRUŽENÍ PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ PRO DĚTI A DOROST ČESKÉ REPUBLIKY
U Hranic 3221/18, 100 00, Praha 10, tel. 2 6718 4065, fax. 2 6718 4050, 

e-mail: centrum@detskylekar.cz

V Praze 12. 5. 2005

Vážený pane prezidente,

v reakci na Váš dopis ze 4. 5. t.r.,  ve kterém zvete zástupce našich profesních organizací k projed-
nání důvodů chystaných protestů, bychom Vás chtěli informovat, že důvody, které zástupci obou
sdružení praktických lékařů prezentovali na schůzce s Vámi 4. 4. t.r., bohužel trvají i nadále. Jsou
ryze věcné, nikoliv politicky motivované. Koneckonců projev představitelů MZd na schůzce 
zástupců ZZ dne 9. 5. vč. formálních i věcných nedostatků, které přípravu dohodovacího řízení
o cenách i vlastní „jednání“ provázely, naše obavy o další vývoj českého zdravotnictví nezmenšily. 

Rádi bychom Vám sdělili, že naše aktuální postoje a důvody k chystanému protestu zdravotníků
jsme projednali se členy představenstva ČLK MUDr. Kinštem a  MUDr. Jojkem a požádali je, aby
o nich informovali představenstvo na schůzi 19. 5. Představenstvo by mělo rozhodnout, jakou
pomocí by ČLK mohla ke zdárnému průběhu a výsledku protestu přispět. 

Z těchto důvodů se domníváme, že Vámi navrhované setkání dne 17. 5. k výše uvedenému tématu
nemůže přinést žádné nové zásadní informace a  bylo by neúčelné.  

S kolegiálním pozdravem 

MUDr. Václav Šmatlák, předseda SPL ČR

MUDr. Pavel Neugebauer, předseda SPLDD ČR
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STANOVISKO
K NÁVRHU VYHLÁŠKY MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ, 

KTEROU SE VYDÁVAJÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY

1. Vyhláška je vydávána v rozporu se zmocněním v zákoně a v rozporu s postupem stanoveným
zákonem

Zákon č. 48/1997 Sb. zmocňuje ministerstvo k vydání jednotlivých rámcových smluv jako výsled-
ku dohodovacího řízení, po předchozím posouzení souladu s právními předpisy a veřejným
zájmem. 
Ministerstvo nevyčkalo výsledku probíhajícího dohodovacího řízení, z něho vzniklých rámcových
smluv a proto je nemohlo ani posoudit. Rámcové smlouvy zpracovalo bez ohledu na probíhající
dohodovací řízení a v utajení před jeho účastníky. Ze získaných informací vyplývá, že rámcové
smlouvy byly ministerstvem dokončeny v průběhu dubna 2006, kdy ani v jednom segmentu neby-
lo jednání o textu konkrétních rámcových smluv před dokončením. 
Podle ustanovení § 17 odst. 2 uvedeného zákona, které umožňuje ministerstvu rozhodnout o rám-
cové smlouvě, nedojde-li k dohodě o rámcové smlouvě do 6 měsíců, vyhláška vydána být nemůže.
Dohodovací řízení bylo zahájeno 3. 1. 2006 a účastníkům zákon umožňuje jednat až do 3. 7. 2006.
I kdyby, jak tvrdí Lékařských odborový klub, bylo dohodovací řízení zahájeno pro segmenty prak-
tických lékařů a ambulantních specialistů dne 6.12. 2005, mohlo by ministerstvo po splnění
zákonem předepsaných podmínek rozhodnout a vydat vyhlášku pouze pro tyto dva segmenty
nejdříve 7. 6. 2006. 

2. Vyhláška ukládá povinnosti, které lze stanovit pouze na základě zákona
Zákon č. 48/1997 Sb. v § 17 odst. 2 závazně stanoví obsah rámcových smluv. Tím nevylučuje doho-
du účastníků v dohodovacím řízení nad tento rámec, bude-li v souladu s právními předpisy. Lze
předpokládat, že účastníci si mohou dohodnout i vzájemné povinnosti bez zmocnění v zákoně.
Naproti tomu ministerstvo při vydání vyhlášky bez dohody účastníků může stanovit povinnosti jen
v rozsahu zmocnění. 
Vyhláška vydávaná ministerstvem bez dohody účastníků obsahuje řadu zásadních a závažných
povinností. Zdravotním pojišťovnám ukládá povinnosti v § 1, 2, 3, 4, zdravotnickým zařízením 
v § 2, 4 samotného textu vyhlášky. 
V jednotlivých rámcových smlouvách je např. stanoveno oprávnění zdravotní pojišťovny zveřejnit
(a zdravotnickému zařízení toto strpět) údaje, k jejichž vymezení ministerstvem mělo být zmocnění
v zákoně, který poslaneckou sněmovnou nebyl schválen. Stanovena je povinnost ve smlouvách sjed-
nat regulační omezení poskytnuté zdravotní péče, což zákon nestanoví; stanoveno je, kdy je splněn
závazek pojišťovny k úhradě; stanovena je povinnost revizního lékaře a povinnosti zdravotnického
zařízení při kontrole; stanovena je tříletá doba, po kterou mohou revizní lékaři kontrolovat  zdravot-
ní péči a vykázané výkony; stanovena je "smluvní pokuta", její výše neurčitě a oprávnění ji účtovat
(nikoli povinnost zaplatit); další "smluvní pokuta" za prodlení s úhradou je stanovena naprosto 
v nepřiměřené výši rozdílně pro jednotlivé druhy zařízení (5 % nemocnice, 10 % lékaři). 
Ke stanovení obsahu smluv, k němuž by ministerstvo bylo po proběhlém dohodovacím řízení
oprávněno, patří např. výpovědní důvody smluv, stanovené naprosto voluntaristicky, způsobem
zakládajícím spory o platnost či neplatnost výpovědi, nebo umožňujícím výpověď z důvodů banál-
ních nebo méně závažných (neposkytnutí součinnosti při kontrole).

3. Ministerstvo svou vlastní vyhláškou samo sobě stanoví oprávnění 
Stanoveno oprávnění ministerstva schvalovat Metodiku a Pravidla dohodnutá zástupci smluvních
stran (Čl. 2 odst. 2 rámcových smluv), která jsou součástí platných smluvních ujednání mezi
zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními.  

4. Ministerstvo podzákonným předpisem zasahuje do smluvních ujednání
Zrušení Metodiky a Pravidel dohodnutých smluvními stranami (Čl. 2 odst. 2 rámcových smluv),
která jsou součástí platných smluvních ujednání mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými
zařízeními.    
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Ustanovením Čl. 11 rámcových smluv jsou podzákonným předpisem měněna řádně sjednaná plat-
ná a účinná smluvní ujednání. 

5. Vyhláška je vydávána účelově
Vyhláška č. 457/2000 Sb. je vyhláškou platnou a účinnou a její účinnost není omezena.
Stanoviskem například všech asociací nemocnic je, že dosavadní právní úprava v podstatě vyhovu-
je a není nutné ji podstatně měnit. Na jednání dohodovacího řízení přistoupily na přání zdravot-
ních pojišťoven. Tvrzení MZ v odůvodnění vyhlášky, že nelze jednoznačně dovodit, zda by bylo
možné postupovat podle dosavadní vyhlášky, nemá opodstatnění. Pokud v ojedinělých případech
je nutné uvést vyhlášku v soulad s mezitím změněnými předpisy vyšší právní síly, k dílčím
nesouladům došlo postupně a lze je řešit vydáním vyhlášky ve lhůtách stanovených zákonem. 
Vyhláškou se ministerstvo pokouší dosáhnout jím prosazovaných legislativních změn, které dosud
nebyly a pravděpodobně již nebudou schváleny v tomto volebním období (např. sněmovní tisk
1045). A to přesto, že pro většinu z nich by bylo třeba zákona, když pro úpravu podzákonným před-
pisem chybí zákonné zmocnění.
Zejména to platí u v odůvodnění návrhu uvedeného problému hromadného ukončení stávajících
smluv. Podzákonným předpisem nelze prodloužit jejich účinnost a bylo by to i zbytečné za situace,
kdy zdravotní pojišťovny i poskytovatelé projevili vůli prodloužit účinnost smluv vesměs až do
konce roku 2007 příslušnými smluvními ujednáními.
Zcela účelové, nepodložené a nepravdivé je tvrzení v odůvodnění návrhu, že vydat vyhlášku před
splněním podmínek a uplynutím lhůt zákonem stanovených je nutné z důvodu, že v dohodovacím
řízení není možné dojít ke konsensuálnímu řešení. Dohodovací řízení probíhá bez závažnějších
problémů. 

V Praze dne 11. 5. 2006 

JUDr. Jana Popovičová, Dr. Stanislav Fiala
kancelář Asociace českých a moravských nemocnic
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OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDSEDY ODS MIRKA TOPOLÁNKA
členům krizového štábu lékařů, lékárníků, nemocnic, nelékařů a pacientů....

Vážení,
obracím se na Vás jako předseda demokratické politické strany, jako předseda strany, která má
ambici převzít po červnových volbách vládní zodpovědnost za tuto zemi. Přijměte, prosím, můj
závazek, že Občanská demokratická strana považuje stabilizaci celého zdravotnického systému za
jednu ze svých klíčových programových priorit. Jsem přesvědčen, že dnes je již každému zřejmé,
že problém stále se opakující tvorby miliardových dluhů a s ním spojené zásadní dopady na pacien-
ty i zdravotníky musí být vyřešen skutečnou změnou systému. Jsme připraveni k takovéto změně.
Jejími zásadami bude zavedení skutečného moderního evropského pojištění, právo občana vybrat
si svou pojišťovnu a zdravotnické zařízení, postavení pacienta jako partnera lékaře, transparentní
přehled o nákladech na zdravotní péči každého občana, důraz na prevenci a v neposlední řadě
skutečná solidarita. 
ODS již od února marně a bez odezvy vyzývá představitele ČSSD k zasednutí ke společnému jed-
nacímu stolu s cílem odpolitizovat a společně ještě před volbami stabilizovat zdravotní systém ve
prospěch zdravotníků a především pacientů a občanů této země.
Současná pokračující destabilizace systému, existenční ohrožení nemocnic, ambulantních lékařů,
zdravotníků a nepřípustné dopady na občany jsou plnou zodpovědností konfrontační, arogantní 
a demokratické zásady porušující politiky premiéra Paroubka a ministra Ratha.
Věřte, prosím, že ODS velmi dobře rozumí Vašim argumentům a důvodům, které Vás vehnaly do
protestních akcí. Jsme rovněž přesvědčeni, že nedodržování zákonů, porušování zásad odborné dis-
kuse, zastrašování, nabourávání důvěry lékaře a pacienta a centralizace moci a peněz do jedněch ru-
kou jsou typické pro totalitní režimy a nepatří a nesmí patřit do zdravotnictví demokratické země. 
Jako předseda zodpovědné strany Vás přesto velmi žádám, abyste se pokusili v míře co nejmenší
nebo žádné přenášet tyto zásadní problémy, způsobené posledními zákony a vyhláškami ministra
Ratha, na občany a pacienty a na jejich péči. Žádám Vás, aby jste se pokusili pomyslně „zatnout
zuby“ a ještě překlenout toto, doufejme velmi dočasné, období.

Mohu Vám za sebe i celou ODS slíbit, že jsme ihned po volbách připraveni:
1. Zrušit vyhlášku o úhradách zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění pro 1. pololetí, jejíž

sankční limity by nedlouho po volbách tvrdě dopadly na většinu nemocnic, lékařů, lékárníků 
a zdravotnických zařízení a způsobily by odmítání pacientů, odkládání operací a zdravotnických
výkonů či přeposílání pacientů jinam.

2. Zrušit úhradovou vyhlášku na druhé pololetí roku 2006, bude-li přijata protiprávně, bez řádného
a zákonem stanoveného dohodovacího řízení, neboť by se zásadně projevila ve snížení objemu
zdravotní péče pro občany, v prodlužování čekacích dob a v omezení možnosti poskytovat
občanům potřebnou a účinnou léčbu.

3. Zrušit, bude-li rudou koalicí sociálních demokratů a komunistů opět protlačen, zákon o nezisko-
vých zdravotnických zařízeních, který existenčně ohrožuje 80 fungujících nemocnic, který
ohrožuje desítky tisíc pracovních míst a který zásadně snižuje dostupnost péče a právo si vybrat
zdravotnické zařízení a lékaře stovkám tisíc občanů. Pokud dnes připustíme takovéto postátnění
nemocnic, budou to zítra ambulance a lékárny.

4. Vrátit se ke standardnímu a demokratickému dohodovacímu řízení o úhradách za péči za účasti
dotčených subjektů (zástupců poskytovatelů, pojišťoven a zástupců pacientů) a nikoliv účelově
přizvaných sympatizantů ministra Ratha, a napomoci k dosažení konsensu.

5. Skutečně, nikoliv pomocí účetních triků či podvodů v podobě předsunutých plateb, stabilizovat
hospodaření VZP a zabránit tak opětovnému prodlužování doby splatnosti, až bude VZP obě
předsunuté platby (ve výši 5 mld. Kč!) na podzim vracet.

6. Zabránit tomu, aby o všech prostředcích VZP a dalších zdravotních pojišťoven rozhodovali jen
politici ČSSD a KSČM či jen politici vůbec, ale opětovně rovněž zástupci pojištěnců a zaměst-
navatelů, neboli zástupci těch, co pojistné platí.

S pozdravem a úctou, Mirek Topolánek
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TÝDEN ZDRAVOTNICKÉHO NEKLIDU:

Sobota 20. 5. • Valná hromada České stomatologické komory, Národní dům na vinohradech,
10.00 hodin

• Sjezd Sdružení ambulantních specialistů ČR, hotel Floret Průhonice, 9.00 hodin

Neděle 21. 5. • Překvapení

Pondělí 22. 5. • Výzva občanům: „Nejsme pokusní králíci Dr. Ratha“ zahájení celostátního
rozšiřování informačních materiálů v jednotlivých krajích, začátek 12.05 hodin,
setkání krajských krizových štábů s hejtmany

Úterý 23. 5. • Poslední varování poslancům před znárodněním zdravotnictví

Středa 24. 5. • Protestní shromáždění v Brně, Komenského náměstí, 16.00 hodin, setkání kra-
jského krizového štábu s hejtmanem 

Čtvrtek 25. 5. • Protestní shromáždění v Ostravě, Masarykovo náměstí, 16.00 hodin, setkání kra-
jského krizového štábu s hejtmanem

Pátek 26. 5. • Společný protestní pochod lékařů, lékárníků a nemocnic, nelékařů a pacientů,
12.05 hodin, trasa pochodu:  Palackého náměstí - Rašínovo nábřeží -
Masarykovo nábřeží - Smetanovo nábřeží - Křížovnická - Mánesův most - Klárov
- nábřeží E. Beneše - Úřad vlády

• Sjezd Sdružení soukromých gynekologů ČR v Brně

PROHLÁŠENÍ 45. SNĚMU ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ KOMORY

Česká stomatologická komora se ostře ohrazuje proti současnému zneužití zdravotnictví v předvoleb-
ním období. Odmítáme být bezprávnými otroky ve službách státu, jimž jsou pouze diktovány povin-
nosti a zásadně omezována práva. Opakovaně zdůrazňujeme, že zejména v tomto čase nelze narych-
lo a bez předchozí hluboké a koncepční analýzy přijímat žádná zásadní právní rozhodnutí. To se týká
i smluv zdravotnických zařízení se zdravotními pojišťovnami, jejichž platnost právě končí.
Snahu Ministerstva zdravotnictví ČR o vydání novely vyhlášky o rámcových smlouvách, jež by jed-
nostranně diktovala smluvní podmínky, naprosto striktně odmítáme. Jednostranné vydání vyhlášky
bez předchozích dohodovacích jednání by bylo v rozporu s článkem 79 odst. 3 Ústavy ČR, neboť
Ministerstvo zdravotnictví ČR k němu není zákonem zmocněno. Nejednalo by se o oboustranně při-
jatelný smluvní vztah, ale o hanebný a zneužívající diktát státu nejenom vůči jedné skupině obyvatel. 
K tomuto prohlášení nás vede dosavadní platná legislativa, právní analýzy návrhů vyhlášky,
společenský kredit a hluboká znalost zdravotnické problematiky. Tedy atributy, jež současné vedení
Ministerstva zdravotnictví ČR důsledně ignoruje a porušuje.
Zdůrazňujeme, že v této zemi není pácháno pouze zjevné mocenské násilí, např. v podobě policej-
ní zvůle. Celé početné skupiny obyvatel jsou postihovány skrytým, ale o to zákeřnějším násilím.
Zdravotníci a jejich pacienti jsou jedněmi z nich a je naší povinností proti tomu protestovat.
Vážení členové vlády, vaše nečinnost z vás činí spoluviníky! To, že pouze přihlížíte destruktivnímu
počínání ministra Ratha, je neomluvitelné a z této spoluzodpovědnosti se nemůžete vyvinit!
Uvědomte si, že vaše nezodpovědné chování během volebního období zhodnotíme my i většina
občanů již za tři týdny při volbách.

V Brně dne 13. května 2006
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Zaujal mne článek pana ministra v RP http://pravo.novinky.cz/p114a09d.php a dovolil jsem si na
něj reagovat

*Zubaři, lékárníci a někteří praktičtí lékaři budou protestovat, demonstrovat a snad i stávkovat
proti přijetí zákona o neziskových nemocnicích. 
Ne někteří, ale většina praktických lékařů - těm zaťala změna podmínek nejvíc. K tomu také větší-
na ambuulantních specialistů. Nemocniční lékaři taky nejsou tak slavně jednotní. LOK stojí ale
převážně za Rathem a Kubkem, není divu - taky by se mi líbilo, kdyby se neustále postupně zvedal
plat bez ohledu na to, jak a co dělám. Osobně bych měl nejraději variantu 103 % peněz za 90 %
práce co čtvrtletí, u toho bych do důchodu docela dobře vydržel 

*Pikantní je fakt, že se těchto profesí vůbec netýká, neboť v nemocnicích nepracují, neb jde 
o soukromé podnikatele, navíc i velmi dobře vydělávající. 
Pikantní je, že zákon o neziskovkách je jen jedním z Ratho - Paroubkových kroků k vytvoření české
verze NHS á la UK. Proč jen ty holky, co tam pracují, raději vlezou při potížích do Easy Jetu 
a přiletí ke mně - byť často nejsou pojištěné a platí u mne cash - poté co byly jednou u svého GP.
Že by to bylo mé osobní kouzlo ? Kdo mne zná neuvěří.
Protest jde předevších proti těmto krokům a naprosté buldozerové bezohlednosti tohoto tandemu
- bez diskuse v parlamentu, projednání ve výborech, s dotčenými organizacemi se protláčejí 
v 111 koalici i jiné zajímavé změny. Například přílepek k jakémusi zákonu určuje jedinými účast-
níky dohadovacího řízení o cenách MZd, pojišťovny a komoru. Komora a MZd jedno jest, VZP si
nyní ani nepšoukne (ne, že by neměla na hlavě tunu másla) a malé pojišťovny se tetelí strachy, kdy
dostanou nucenou správu. A je toho víc - to je cíl protestů - neziskovky jsou mediálně nejvděčnější. 

*Mohutnou ofenzívu proti tomuto zákonu spustila ODS, její hejtmani, ale i její čestný předseda
Václav Klaus. 
K ODS - když si projdeme prohlášení dr. Ratha od té doby, co ho vrtošivý stařík jmenoval 
ministrem, tak je to Rudé právo ante annos přes kopírák, jen je třeba zaměnit americké imperia-
listy ODSkou. Škoda, že nepřiletěly mandelinky - byl by to ODS brouk. Za to, že hejtmani až na
jednou černokabátníka jsou všichni ODS ale Paroubek s Rathem opravdu nemohou. Ani za to, že
hejtmani dostali od státu často zadlužené nemocnice a prakticky všechny dostali alespoň na nulu.
Do neziskovek budou valit další peníze jako do černé díry á la fakultky. A už povinně, neb jsou zři-
zovateli. Odkazy na ODS dále v textu již nebudu komentovat. 

*Naopak prakticky všichni zaměstnanci nemocnic, ale i většina občanů se privatizace nemocnic
obává a dala by přednost neziskovým nemocnicím pod veřejnou kontrolou státu. 
To je zcela pochopitelné - v nemocnici která má ve stávajícím systému generovat zisk, se musí
makat a šetřit - v neziskovce není nejmenší důvod - který kapr si vypustí rybník? 

*ODS sice chce nemocnice zprivatizovat, ale není si jista tím, zda to občanům může říkat naplno,
tak je proti návrhu zákona údajně proto, že „ruší“ některé nemocnice, což je samozřejmě naprostý 
faktický nesmysl, neboť cíl zákona je právě opačný. 
V kapitalismu je vykořisťovám člověk člověkem, kdežto v socialismu je tomu právě naopak. 
Vybrané nemocnice se stanou neziskovkami (ponechme stranou naproste neprůhledný klíč, dle
kterého byl seznam sestaven). To znamená výrazné zvýhodnění a jistotu smlouvy s pojišťovnou. Ty
ostatní se opravu neruší - jak to říkal don Corleone? Dám mu návrh, který nebude moct odmítnout. 

*Lidovci jsou jako vždy obojetní - sice sdílejí většinový názor veřejnosti, že nejlepší cestou jsou
neziskové nemocnice, ale ne podle tohoto zákona, který je prý nedokonalý. Tak v případě, kdy vyhra-
je ODS a nemocnice budou zprivatizovány a za pár let se ukáže, jaký je to gigantický průšvih, tak
budou říkat, že byli vždy pro neziskové nemocnice a proti privatizaci, ale to jim nebude bránit, aby
těch několik prvních let se jak pilné včeličky osobně nepodíleli - neparazitovali na procesu privatizace. 
Tady nemám co dodat, to sedí jak prdel na nočníku (černá). 
*Nejbohatší podnikatelé ve zdravotnictví, tedy zubaři, lékárníci spolu v jednom šiku s ODS ze
všech sil vedou zápas za privatizaci nemocnic a proti zákonu, který jim v tom má zabránit. To je
totiž hlavní a základní myšlenka celého zákona o neziskových veřejných nemocnicích. Naší snahou
je zachránit a stabilizovat alespoň základní síť nemocnic tak, aby každý člověk měl dostupnou
a kvalitní nemocnici ve svém okrese, která ho nikdy nesmí odmítnout ošetřit. 
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Málokterý podnikatel ve zdravotnictví má příjmy jako ředitel fakultní nemocnice a ztěží mu minis-
terstvo vyplatí statisíce za to, že svým zaměstnancům přidá na výplatě. Ale to jen na okraj. 
Není nejmenší důvod, proč by pseudoakciovky a jiné záhadné formy vlastnictví nemocnic pod
správou krajů či měst nemohly stát páteří zmiňované sítě. Zákonné možnosti existují, respektive
není problém udělat jednoduchou změnu ve stávajících zákonech - věcné břemeno, atd. Jak se 
protlačují zákony snad není třeba vysvětlovat.

*Existencí takové nemocnice samozřejmě není vůbec dotčeno zákonné právo každého si vybrat ja-
koukoliv jinou nemocnici třeba i v jiných koutech republiky. Neziskové nemocnice také nezname-
nají konec těch, co nebudou muset být neziskovými a dnes existují jako soukromé nemocnice se
smlouvou s pojišťovnami. Tyto nemocnice, pokud nebudou chtít být také neziskovými, mohou
pokračovat ve své práci dál za stejných podmínek jako mají dnes, včetně smluv s pojišťovnami.
Nezisková nemocnice dál samozřejmě zůstává plně v majetku svého majitele, ať jím je stát, církev,
město, kraj či jednotlivý soukromník. Kdo straší znárodněním, záměrně nemluví pravdu, pokud
ovšem za znárodnění nebere svůj plán na připravovanou privatizaci, která bude tímto zákonem
samozřejmě zmařena. 
Kecy. 
a) Podmínky se samozřejmě mění co půl roku, nebo častěji
b) jiný režim zdanění soukromý sektor tvrdě diskriminuje 
c) neziskovka má smlouvu jistou, i kdyby tam zhnisala futra na operačním sále. Až pojišťovně doj-

dou peníze (a bez změny systému dojít musí) tak někoho musí pustit k ledu - zvlášť když ji velí
ministertvo. 

d) není to znárodnění, většina zemědělců si taky mohla vybrat, jestli chce do JZD... 

*Soukromé, privátní nemocnici samozřejmě nikdo nemůže nic nařizovat a je čistě jen na jejím
majiteli, co s ní udělá. Běžnou chirurgii klidně může předělat na plastiku, internu na kosmetický
salón, konečně z celé nemocnice může udělat hotel či pozemky rozprodat na parcely. 
Již bylo komentováno - podnikání ve zdravotnictví je upraveno řadou zákonů a nyní probíhající tzv.
privatizace může být ošetřena tak aby k uvedenému nedocházelo - jen stačí držet se zásady, že kdo
chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod. Horolezci říkají, že kde je vůle, tam je cesta. 

*Pokud bude chtít zůstat u medicíny, tak logicky bude muset vytvářet zisk, aby se mu vložené
finanční prostředky ne jen vrátily, ale i zmnohonásobily, což je konečně legitimní cíl jakéhokoliv
podnikání. Zisk ve zdravotnictví je možné vytvářet jen tím, že šetřím na léčbě pacientů a šetřím na
platech zdravotnického personálu. 
Toto je nahrávka na smeč. 
Pokud nelze vytvořit zisk jinak, tak je buď nastavena cena výkonů špatně - což je věcí ministerstva,
nebo dostávají pacienti příliš mnoho. 
Jestli jsem správně četl zde uvedené, v neziskovce budou mít lékaři vysoké platy a pacienti Havaj.
Vzniklý rozdíl zaplatí zřizovatel. Proč to ty hejtmany tak štve ? 

*Zdravotníci to už dobře vědí, a proto ti zaměstnaní v nemocnicích se privatizaci tak brání. 
Plně chápu obavy nemocničních lékařů z poklesu příjmů a rizika propouštění. Vše má dvě strany
jako mince - z osobní zkušenosti vím, že v malé privátní nemocnici lékaři převážně pracují více 
a za méně peněz než v krajském gigantu. Aritmetika je jednoduchá - soukromému zařízení dluhy
nikdo z peněz daňových poplatníků nezalepí. 
Nenalézám zřetelný důvod, proč by měla být stejná práce hodnocena různě. Generuje -li lépe zapla-
cený lékař v krajské nemocnici de fakto ztrátu a jeho stejně kvalitní kolega ve zařízení soukromém
zisk, kde je chyba? 
*Nejsem si jist, zda si celé riziko uvědomují i všichni občané. 
Ti jsou vyškolení mít vše a zadarmo. 

*Konečně i neziskové nemocnice mohou tvořit zisk, ale na rozdíl od obchodních společností jej
musí z našeho zákona vložit do léčby svých pacientů, a ne si z něho postavit zámeček pro majitele
a platit jeho exotické dovolené na Bahamách. 
Bylo již komentováno. 

Ivo Gergel, gynekolog z VK
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PŘEDSTAVENSTVO LÉKAŘSKÉ KOMORY PRÝ CHÁPE NESPOKOJENÉ LÉKAŘE

17:01 - 19.05.2006
Praha - Představenstvo České lékařské komory, z jehož 19 členů jen tři zastupují nemocniční lékaře
a ostatní mají privátní praxe, vydalo dnes prohlášení, že důvody protestů soukromých lékařů
vedených krizovým štábem chápe. 
Pocity ohrožení vnímané soukromými lékaři považujeme za oprávněné, řekl ČTK po jednání před-
stavenstva jeho člen Zorjan Jojko, který je výkonným místopředsedou Sdružení ambulantních spe-
cialistů.
Toto sdružení má zástupce v krizovém štábu a v sobotu, kdy začíná takzvaný týden zdravotnického
neklidu, pořádá v Průhonicích sjezd. Na něj pozvalo představitele politických stran a ředitele
zdravotních pojišťoven. Týž den mají zubaři v Praze sněm, na který přijal pozvání ministr zdravot-
nictví David Rath.
Vyjádření prezidenta komory Milana Kubka se ČTK nepodařilo získat. Kubek se již dříve od akcí
krizového štábu distancoval. Na rozdíl od nespokojených soukromých lékařů Kubek podporuje při-
jetí zákona o neziskových nemocnicích. Odmítá zapojovat lékařskou komoru do politických bojů,
jak to podle něj činí představitelé stomatologické a lékárnické komory, které mají ve štábu své zás-
tupce. Podle ministra zdravotnictví Davida Ratha stojí za týdnem neklidu ODS.
Jojko ČTK řekl, že představenstvo se dnes shodlo, že politické reprezentace by nadále neměly zata-
jovat veřejnosti, že mezi současnými možnostmi medicíny a ekonomickými možnostmi zdravot-
ního pojištění je stále se prohlubující rozpor. Politici to prý tají od roku 1993.
„Řešení tohoto rozporu vysokými pokutami zdravotnickým zařízením a mnohdy těžko udržitelný-
mi limity považuje představenstvo za nepřijatelné,“ prohlásil Jojko. Podle něj toto řešení deformu-
je vztah lékaře s pacientem a může ohrozit dostupnost a kvalitu péče o nemocné.
Představenstvo se podle Jojka dnes shodlo, že je nutná reforma zdravotnictví, během níž politici
občanům vysvětlí, že moderní medicína je stále dražší, a získá souhlas občanů s nutnými změnami
- znamenalo by to buď vyjmout ze zdravotního pojištění část péče, takže by ji lidé platili hotově,
nebo by se na ni připojistili.
Ze 17 přítomných členů představenstva hlasovalo dnes deset pro usnesení, sedm se zdrželo nebo
bylo proti. Kubek podle Jojka usnesení nepodpořil.

ČTK
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V Praze dne 23. 5. 2006

STANOVISKO KRIZOVÉHO ŠTÁBU LÉKAŘŮ, LÉKÁRNÍKŮ A NEMOCNIC
A KRIZOVÉHO ŠTÁBU NELÉKAŘŮ

K PŘIJETÍ ZÁKONA 
O VEŘEJNÝCH NEZISKOVÝCH ÚSTAVNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Krizový štáb lékařů, lékárníků a nemocnic a Krizový štáb nelékařů vyslovuje politování nad při-
jetím zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních. Konstatuje, že poslan-
ci, kteří hlasovali pro jeho přijetí, nerespektovali varování zdravotníků a ponechali bez povšimnutí
téměř čtvrt milionu podpisů občanů pod peticí, převzali tímto krokem odpovědnost za dopady
tohoto zákona na systém zdravotní péče v České republice. 
Vyzýváme všechny, kterým jde o budoucnost českého zdravotnictví, aby přišli podpořit lékaře,
lékárníky a nemocnice, nelékaře a pacienty a zúčastnili se v pátek 26. 5. 2006 od 12.05 hodin spolu
s nimi manifestačního pochodu Prahou z Palackého náměstí k Úřadu vlády ČR.

MUDr. Jiří Pekárek
mluvčí Krizového štábu

Vážený pan
Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
prezident České republiky 
Pražský hrad
119 01  Praha 1

V Praze dne 30. května 2006

Vážený pane prezidente,
obracím se na Vás jménem Krizového štábu lékařů, lékárníků a nemocnic a dalších sympatizujících
zdravotnických organizací s naléhavou žádostí o vetování novely zákona č. 20/1966 Sb. a změně
dalších zákonů (sněmovní tisk 1045).
Tento zákon, kromě jiného, omezuje právo lékařů a dalších zdravotníků podnikajících ve své osob-
ní zodpovědnosti či majících podíl v obchodních společnostech dohodovat se zdravotními
pojišťovnami rámcové smlouvy a výši úhrad poskytované péče. Tuto zodpovědnost přenáší na
lékařské komory, které však ze zákona podobnou působnost nemají.
Podrobné důvody uvádíme v příloze.
Vážený pane prezidente, věříme, že naše důvody jsou natolik vážné, že k nim přihlédnete při posu-
zování tohoto předpisu.

S úctou

MUDr. Jiří Pekárek MUDr. Dalibor Stejskal
prezident viceprezident

České stomatologické komory Unie zaměstnavatelských svazů pro zdravotnictví
a mluvčí Krizového štábu s pověřením Svazu průmyslu a obchodu

Příloha:
Podrobné důvody
Organizace Krizového štábu
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K novele zákona č. 20/1966 Sb. a změně dalších zákonů (sněmovní tisk 1045):

1. Návrh byl původně předložen jako vládní návrh, který obsahoval pouze odůvodněné a potřebné
změny upravující právo pacienta na informace o svém zdravotním stavu včetně přístupu ke
zdravotnické dokumentaci. 

2. K tomuto návrhu byly doplněny úpravy řady dalších zákonů, představující zásadní zásahy do sys-
tému poskytování zdravotní péče a do veřejného zdravotního pojištění. Tyto návrhy byly zpraco-
vány v úzkém okruhu spolupracovníků D. Ratha a předloženy formou poslaneckých pozměňo-
vacích návrhů bez toho, aby jejich účel a dopad mohl být odborně posouzen. 

3. Zásadně byla změněna klíčová ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., upravující dohodovací řízení
mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče. 
•z dohodovacího řízení o rámcových smlouvách byla vyloučena všechna profesní sdružení

lékařů - poskytovatelů zdravotní péče a všechny asociace nemocnic 
•z dohodovacího řízení o seznamu zdravotních výkonů a z dohodovacího řízení o cenách bodu

a o výši úhrad zdravotní péče byla vyloučena všechna profesní sdružení lékařů - poskytovatelů
zdravotní péče 

•výše uvedení byli nahrazeni Českou lékařskou komorou (Českou stomatologickou komorou) 
a odborovými organizacemi

Znamenalo by to, že zdravotní pojišťovny by o smlouvách jednaly s účastníky dohodovacího řízení,
kteří nejsou jejich smluvními partnery, o výši úhrad by jednaly s komorami a odbory zastupujícími
zaměstnance, jimž žádná zdravotní péče hrazena není. 
Novelou zákona č. 220/1991 Sb. bylo vypuštěno ustanovení, podle kterého zastupují komory
hospodářské zájmy svých členů.
Navíc každé ze tří dohodovacích řízení by mělo jiné okruhy účastníků, převážně však ne ty, kterých
se výsledky dohodovacích řízení dotýkají. Taková dohodovací řízení by nemohla plnit funkce, které
jim zákon svěřuje. 
Vyloučení všech sdružení praktických lékařů, ambulantních specialistů, sdružení komplementu 
a všech existujících zájmových sdružení nemocnic z dohodovacích řízení lze považovat za podstat-
né omezení ústavního práva chráněného Čl. 27 odst. 1 Listiny základních práv a svobod - svobod-
ně se sdružovat na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů - odejmutím práva tyto zájmy
hájit v řízením k tomu zákonem určených. 
4. Narozdíl od dosavadní úpravy se způsob a důvody ukončení smlouvy mezi zdravotní pojišťovnou

a zdravotnickým zařízením stanoví přímo v zákoně. Smlouvu uzavíranou ze zákona na dobu
neurčitou lze ze strany zdravotní pojišťovny vypovědět z důvodů banálních. Tím je porušen prin-
cip právní jistoty jako základní právní princip právního řádu ČR. 

Zákon přitom zavádí nerovnost mezi zdravotnickými zařízeními podle počtu zaměstnanců 
a v návaznosti na zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních též podle
právní formy zdravotnického zařízení. To  je v rozporu s ústavním principem rovnosti práv 
a s rovným postavením každého při výkonu jednotlivých povolání a činností zaručeným Čl. 26
Listiny základních práv a svobod.  
5. Ministerstvo zdravotnictví se netají záměrem prodloužit kritizovanou výši úhrad zdravotní péče

v 1. pololetí 2006 i na 2. pololetí 2006. Přechodné ustanovení k novele zákona č. 48/1997 Sb. 
k vydání vyhlášky na 2. pololetí 2006 je zmatečné tím, že novela téhož zákona provedená s účin-
ností od 1.4. 2006 umožňuje konat dohodovací řízení pouze na celý kalendářní rok a tím vyluču-
je vydat vyhlášku z takového dohodovacího řízení vycházející pouze na 2. pololetí 2006. 

6. Novela zákona č. 95/2004 Sb. nesystémově vrací faktické rozhodování o vydávání osvědčení 
k odborné způsobilosti pro výkon povolání České lékařské komoře přes to, že výkon státní správy
a odpovědnost za tento výkon zůstává na státu. 

7. Novela zákona č. 96/2004 Sb. nesystémově ruší registrační zkoušky při výkonu nelékařských
zdravotnických profesí a diskriminuje např. zdravotní sestry po návratu z mateřské dovolené.
Dále vylučuje profesní organizace zdravotníků - nelékařů z procesu regulace celoživotního
vzdělávání. 
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Členové Krizového štábu (představitelé zdravotnických organizací, kteří zastupují více než 20 000
lékařů, 7 000 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. 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, mluvčí Krizového štábu nelékařů 

Zdravotnické organizace, které aktivity Krizového štábu podporují:
Asociace domácí péče České republiky
UNIFY ČR - Unie fyzioterapeutů ČR
Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče
SKALPEL - Svaz soukromých lékařů a podnikatelů ve zdravotnictví ČR
Společnost radiologických asistentů ČR
Sdružení ambulantních dětských kardiologů ČR
Grémium majitelů lékáren
Sdružení privátních diagnostických laboratoří
Sdružení soukromých patologů
Asociace mikrobiologických laboratoří
SSN ČR - Sdružení soukromých nemocnic České republiky
NZZ APRIMED - Sdružení nestátních zdravotnických zařízení APRIMED
Asociace denních stacionářů a krizových center
KVVOPZ - Komora vysokoškoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR
PRIVALAB - Sdružení privátních diagnostických laboratoří
Asociace zdravotnických zařízení Středočeského kraje
Asociace psychiatrických sester
Společnost instrumentářek
UNIPA - Unie porodních asistentek

HPV VAKCÍNA
FDA schválila kvadrivalentní vakcínu společnosti Merck, první a jedinou vakcínu proti rakovině
děložního čípku na světě
Kvadrivalentní vakcína působí preventivně proti rakovině děložního čípku, prekancerózním lézím 
a lézím nízkého stupně, jakož i bradavicím genitálií způsobeným HPV typy 6, 11, 16 a 18.

WHITEHOUSE STATION, N.J., 8. června 2006 - Společnost Merck & Co., Inc. dnes oznámila,
že americký úřad Food and Drug Administration (FDA) schválil kvadrivalentní rekombinantní
vakcínu proti lidskému papillomaviru (typy 6, 11, 16, 18), první a jedinou vakcínu proti rakovině
děložního čípku a vulvárním a vaginálním prekancerózám způsobeným HPV typy 16 a 18 a proti
prekancerózním lézím nízkého stupně a bradavicím genitálií způsobeným HPV typy 6, 11, 16 a 18.
Ve Spojených státech je každoročně diagnostikováno přibližně 10 000 žen, které mají rakovinu
děložního čípku a každý den na tuto nemoc zemře průměrně 10 žen.  
FDA schválil kvadrivalentní vakcínu jako prevenci rakoviny děložního čípku; cervikálních
prekanceróz [cervikální intraepiteliální neoplazie (CIN) 2/3 a adenokarcinomu in situ (AIS)]; vul-
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várních prekanceróz [vulvární intraepiteliální  neoplazie (VIN) 2/3]; a vaginálních prekanceróz
[vaginální intraepiteliální  neoplazie  (VaIN) 2/3)] způsobených HPV typy 16 a 18. Tato vakcína je
také schválena jako prevence proti bradavicím genitálií a nízkému stupni cervikálních lézí (CIN 1)
způsobeným HPV typy 6, 11, 16 a 18. Vakcína je schválena pro dívky a ženy ve věku 9 až 26 let. 
„Společnost Merck je hrdá na to, že zaujímá vedoucí postavení ve výzkumu a vývoji vakcíny proti
rakovině děložního čípku,“ uvedl Richard T. Clark, ředitel a president společnosti Merck & Co.,
Inc. „Skutečnost, že jsme přišli s tímto život zachraňujícím vědeckým pokrokem, je dalším
důkazem dlouhodobého poslání společnosti Merck zkoumat a vyvíjet nové vakcíny a léky, které
mohou podstatně zlepšit veřejné zdraví.“ 
Kvadrivalentní vakcína je koncipována proti většině klinických onemocnění spojených s HPV, jež
jsou způsobeny HPV 6, 11, 16 a 18. HPV typy 16 a 18 způsobují přibližně 70 procent případů
rakoviny děložního čípku, AIS (neinvazivní rakoviny děložního čípku), CIN 3, VIN 2/3 a VaIN 2/3
a způsobují 50 procent CIN 2 lézí. HPV 6 a 11 vyvolávají přibližně 90 procent případů  genitálních
bradavic. Tyto čtyři typy HPV též vyvolávají přibližně 35 až 50 procent všech cervikálních, vaginál-
ních a vulvárních lézí (CIN I, VIN I a VaIN I) nízkého stupně. Ve Spojených státech je každoročně
diagnostikováno asi 4,7 milionu výsledků anomálních Pap testů, které vyžadují sledování. Nejméně
3 miliony těchto výsledků jsou způsobeny stejným typem HPV. Všechny čtyři typy způsobují
anomální výsledky Pap testů; léze vyvolané typy 6 a 11 jsou klinicky neodlišitelné od
prekancerózních lézí způsobených typy 16 a 18.
„Kvadrivalentní vakcína představuje zásadní medicínský průlom - je to první vakcína specificky
koncipovaná proti rakovině - a je schválená nejen proti rakovině děložního čípku, ale též proti bra-
davicím genitálií,“ uvedl Doc. Kevin Ault, MD, z Department of Gynecology and Obstetrics,
Emory University School of Medicine a řešitel klinické studie s kvadrivalentní vakcínou. „Aplikace
kvadrivalentní vakcíny může pomoci podstatně snížit lidskou a ekonomickou zátěž, kterou před-
stavuje rakovina děložního čípku, prekancerózy či léze a bradavice genitálií nízkého stupně způ-
sobené HPV 6, 11, 16 a 18 ve Spojených státech a zbytku světa pro tuto i budoucí generace.“
V klinických studiích kvadrivalentní vakcína zabránila 100 procentům rakoviny děložního čípku
vyvolané HPV 16 a 18 u žen, které nebyly dříve vystaveny relevantním HPV typům.
Kvadrivalentní vakcína také zabránila 100 procentům vulvárních a vaginálních prekanceróz (VIN 2/3 či
VaIN 2/3) způsobených HPV 16 a 18 u žen, které se předtím nesetkaly s relevantními HPV typy. 
Tyto studie také ukazují, že podání kvadrivalentní vakcíny ženám, které jsou již před vakcinací
nakaženy jedním či více typy HPV (6, 11, 16, 18) , je ochrání před rozvojem klinického onemoc-
nění vyvolaného ostatními typy HPV této vakcíny, ale nemusí změnit průběh již existující infekce. 

O nemocech způsobených HPV
Ve Spojených státech je virem HPV nakaženo přibližně 20 milionů lidí a přibližně 80 procent žen
se nakazí HPV do 50 let věku. U většiny lidí infekce HPV zmizí sama od sebe; některé vysoce
rizikové typy HPV, nejsou-li zjištěny a léčeny, však mohou vést ke vzniku rakoviny děložního čípku.
Ve Spojených státech je každoročně diagnostikována rakovina děložního čípku přibližně u 10 000 žen
a 10 žen každý den na tuto nemoc zemře.  Rakovina děložního čípku je druhou nejčastější příči-
nou úmrtí na rakovinu u žen na celém světě. Každý rok je diagnostikováno téměř půl milionu pří-
padů a 240 000 žen na tento typ rakoviny zemře. Kromě toho způsobují určité typy HPV s nízkým
rizikem genitální bradavice a mohou vést k anomálním výsledkům Pap testů. Ve Spojených státech
amerických se každoročně objeví přibližně milion případů genitálních bradavic a odhaduje se, že
na celém světě je takových případů 32 milionů ročně. Navíc se odhaduje, že ve Spojených státech
amerických se každý rok zjistí 4,7 milionu abnormálních výsledků Pap testů, které vyžadují sle-
dování. Nejméně 3 miliony z nich jsou způsobeny některým typem HPV. Na onemocnění se vzta-
hem k HPV, včetně vyhledávacích vyšetření, sledování a léčby, se v USA vynakládá asi 5 miliard
dolarů ročně. Bude-li se kvadrivalentní vakcína používat současně s vyhledávacími vyšetřeními,
může pomoci výrazně snížit lidskou a ekonomickou zátěž způsobenou rakovinou děložního čípku
a dalšími nemocemi souvisejícími s HPV ve Spojených státech amerických.
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