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EDITORIAL

REZIGNACE

Po několika měsících od svého zvolení jsem se rozhodl rezignovat na členství v představenstvu ČLK.
Někoho to potěšilo, určitě moji manželku, mnoho kolegů mi to bude mít za zlé, já sám z toho mám velmi
smíšené pocity. Považuji za  správné své rozhodnutí zdůvodnit.

Proč jsem kandidoval? 

Chtěl jsem změnu a myslel, že mohu pomoci.

Viděl jsem  vedení ČLK v posledních letech jako agitku ČSSD, od níž  někteří jeho  členové za odměnu
získali posty nejen politické a někteří nemocniční lékaři trochu profit, naproti tomu především ambu-
lantní lékaře a soukromá zdravotnická zařízení zatížilo břímě existenčních starostí. Doufal jsem, že je
možné, aby lékařská komora byla nepolitickou stavovskou organizací. A takovou by být měla, protože
ze zákona sdružuje lékaře všech politických názorů a zastánce všech filosofií. Přitom  většině z nich jde
o stejnou věc - dělat dobře svou profesi a být za ni dobře ohodnocen. A ti lepší lépe, ti horší hůře. Nevidím
žádný důvod, proč by měla komora útočit na profesní sdružení a naopak, nevidím přínos centrálního
rozhodování o všem. Nevidím žádný skutečný antagonismus mezi lékaři nemocničními a ambulantní-
mi. Každý nemůže být přednostou kliniky, naopak není racionální, sociálně přijatelné ani ekonomické,
aby všichni zkušení lékaři do smrti dělali sekundáře v nemocnici. Jsem přesvědčen, že začínající lékař
se může naučit kvalitní medicíně jen v kvalitních nemocnicích. A v neposlední řadě je každý lékař
zároveň pacientem, stejně jako jeho rodinní příslušníci a rozhodně je v zájmu každého z nás, aby byl
dobře ošetřen i v době, kdy bude starý a nemocný a jeho vrstevníci na tom budou stejně.

Rozhodování o kandidatuře bylo velmi dlouhé a oscilovalo mezi všemi pro a proti. Rozhodování o re-
zignaci bylo velmi krátké. Jsem trochu fatalista, mé přesvědčení je,  že některé události v našem životě
mají vyvolat důraznější sebereflexi a revizi hodnot. To jsem udělal a pohlédl na výsledek své dosavadní
činnosti a cestu, která k němu vedla. 

Stanovy ČLK týkající se jejího vedení jsou šity na míru absolutistickému vůdci. Při vědomí, že jsou to
stanovy organizace ze zákona povinné, je to alarmující. Představenstvo, stejně jako celý národ rozdělené
na dva názorové proudy, schvaluje či neschvaluje rozhodnutí prezidenta, ale nakonec to je  jedno, protože
komoru zastupuje prezident. Ten se může stanoviskem představenstva zaštítit, když mu vyhovuje, anebo
ho odmítnout, když má jiný názor a pak jednat podle svého přesvědčení. Zásadní rozhodnutí pak mohou
vycházet ze zcela jiných jednání na jiných místech a s jinými osobami. Podívám-li se na mnohahodinová
jednání představenstva pohledem zvenčí, připadá mi to jako maňáskové divadlo, maňáskové sice hlasu-
jí, ale herec a režisér dlouho dopředu vědí, jak hra dopadne, ať už má v ní převahu ten či onen. Komora
si dále bude platit „agenty“ v parlamentu, aby tak mohla aktivně ovlivňovat politické dění. Dále existu-
je snaha antagonizovat lékaře zaměstnance a lékaře soukromé. Dále existuje ČLK o.s., sdružení za-
stupované při jednáních prezidentem ČLK, takže často ani vcelku zasvěcenému pozorovateli není jasné,
za koho mluví. K osobě prezidenta se příliš vyjadřovat nechci, zklamal mě jen jednou. To bylo tehdy,
když jsem poprvé pochopil, jak chápe sjednocení lékařského stavu. Sjednocení názorů lze dosáhnout
postupnými a třeba i obtížnými kompromisy, ale ty kompromisy musí znamenat ústupky i zisky na obou
stranách. Je-li kompromis asymetrický, je to asimilace. Ve slavném sci-fi seriálu existuje civilizace
kyborgů, kteří sjednocují celý vesmír. Každý, kdo je potká,uslyší stejný pozdrav: „My jsme BORG. Budete
asimilování….“ Nevím, proč mě to napadlo. V rámci svých názorů pak prezident vystupuje vždy konzis-
tentně a skutečně po celou dobu zachovává stejný trend. Nekritizuji ho, jen vidím svět jinak. Tím méně
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ho chci chválit. Chválí se sám. A dost a všude. Od dětství mi vštěpovali, že samochvála smrdí. A jak. Ale
jsem i relativista. Každý má svou pravdu.

Jestli někdo dočetl až sem, pak již ví, že se mé asi naivní představy o možném směřování ČLK
nenaplňují, nemohu je ovlivnit a nechci být asimilován. Důvody, kvůli kterým  jsem kandidoval, pro mě
stále platí. Žijeme ale v roce 2006 v České republice a politická reprezentace je obrazem národa. Tedy
i lékařů. 

Přeji hodně sil a úspěchů všem, kteří jsou schopni současnost změnit a velmi si vážím jejich práce. 

Jan Nový, Plzeň 4. 11. 2006

Komentář: Dr. J. Nový učinil své rozhodnutí bez předchozí konzultace s výborem SSG ČR či členy
představenstva ČLK. Jeho popis situace v ČLK se shoduje se stanoviskem výboru SSG ČR. Rezignaci 
Dr. Nového lidsky chápeme, nicméně hluboce litujeme toho, že v představenstvu ČLK bude chybět osoba
jeho kvalit a vysokého morálního kreditu. Konstatujeme rovněž oslabení „reformního, proprivátního“
křídla představenstva ČLK.
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XXIX. doškolovací seminář SSG ČR ve spolupráci s firmou Organon
Milovy 6.–8. 10. 2006

Letos jsme se sešli již podeváté v Milovech počátkem října na doškolovacím semináři. Před devíti
lety zde tradice doškolovacích seminářů vznikla a to, že letošní Milovy byly již 29. seminářem 
v pořadí, dokazuje, že o podobné akce je stále zájem. Je to zajisté  zejména výběrem přednášejících,
doprovodného programu a letos nám přálo i počasí, užívali jsme si pravého babího léta.
S velkým zájmem se setkaly prakticky všechny přednášky, ať již od  našich tradičních přednáše-
jících doc. Unzeitiga, který celé dopoledne zároveň moderoval, ale i ostatní neméně zajímavá
sdělení kolegů Burdové, Mulače, Štěpána a edukační přednáška kolegy Pluty o karcinomu endomet-
ria. Velmi očekávána byla přednáška prof. Berana, který nám předal základní know-how o vakci-
naci, která nás očekává se vstupem HPV-vakcín na náš trh a která je zatím spíše doménou pediatrů
a praktiků pro dospělé. Ačkoliv se maraton přednášek zdál velmi náročný, v tomto modelu „kom-
prese“ lekcí do jednoho bloku máme v úmyslu nadále pokračovat, protože se tak umožní využití
odpoledních hodin k rekreaci, apod.
Odpolední doprovodný program dal na vybranou příznivcům aktivnější verze volného času na 
golfovém hřišti ve Svratce i těm, kteří se vydali shlédnout hrad Pernštejn. Spokojeni, alespoň 
v kuloárech to tak prezentovali, byli prakticky všichni, včetně těch, kteří se vydali za zbytky hub 
v místních lesích nebo na kola.
Tradičně kvalitní společenský večer doplnila kapela The Fireballs v duchu 50. let, naštěstí těch
Made in USA, ne soc.-realistických. V průběhu večera proběhlo vyhlášení výsledků, pro firmu
Organon a jejich typických kreativních soutěží, letos v úpravě podzimních ikeban a dalších. Velmi
slušný catering místního hotelu byl doplněn přívlastkovými víny našeho tradičního dodavatele,
ověnčeného vítězstvími  na nejednom Vinexu, pana Valihracha. 
Při nedělní debatě o aktuálních otázkách financování  našich praxí jsme přivítali hned dva hosty -
výkonného místopředsedu SAS Zorjana Jojka, který je zároveň nepsaným vůdcem protikubkov-
ského křídla v ČLK. Tento se snažil přítomným členům SSG vysvětlit stav jednání v dohodovacích
řízeních o rámcových smlouvách, úhradách na rok 2007 a souvislost stávající neveselé politické
situace ve státě, resortu a zejména situací v Představenstvu ČLK před listopadovým sjezdem ČLK.
Padla rovněž informace o rezignaci Honzy Nového na práci v Představenstvu ČLK. Poté vystoupil
kandidát SAS na post vicepresidenta ČLK, soukromý neurolog z Brna, kolega Flašar. Přítomné
seznámil se svojí vizí práce Komory, jejího Představenstva a fungování zdravotnictví na principu
konkurenčních zdrav. pojišťoven oproti postátněnému systému NHS, jemuž by vévodily neziskové
státní nebo komunální nemocnice a do kterého se nás snaží zavést Rath, Kubek, Puchejř a spol. 
V další části debaty nad aktuálními tématy byly zdůrazněny novinky, které nás čekají a které ve
svém důsledku mohou napomoci zmírnit neradostnou perspektivu ve financování našich praxí,
počínaje HPV vakcinací, znovu připomenuta byla nutnost péče o aging-females a perspektiva účasti
gynekologů na léčbě postmenopauzální osteoporózy. Jako úplná novinka, doporučená výborem
SSG, byla aktivita firmy HiLCD, jejíž nabídku ti, kteří nahlásili svoje emailové adresy na sekreta-
riát SSG, již dostali. Nabídku firmy naleznete na jiném místě Zpravodaje a na webu SSG stejně
jako další aktuality, proto doporučuji jeho alespoň občasnou návštěvu.
Jako odpověď na požadavky našich členů byla anoncována snaha o uspořádání doškolování v ultra-
zvukové diagnostice, které by více odráželo potřeby našich členů než příliš odborně a často
exhibičně zaměřená setkání ultrazvukové sekce. Na semináři byl distribuován dotazník mapující
právě potřeby kolegů v UZ doškolování.
Těším se s Vámi na viděnou na semináři v lednu v Průhonicích s tradičním partnerem firmou 
Novo Nordisk. Aleš Skřivánek
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Přehled nejdůležitějších jednání od vydání posledního Zpravodaje
5. 6. 2006 Praha - MZ ČR - zasedání Komise MZ pro screening nádorů prsu
Za SSG ČR přítomen J. Dvořák

Na jednání byly probírány reakreditace jednotlivých screeningových pracovišť a připomínky k prá-
ci některých center. Zástupci radiologů opakovaně prosazovali přímé zvaní pacientek do center 
a vynechání gynekologů a praktických lékařů z dosavadního schématu. Argumentovali přitom kom-
patibilitou a ostatními zeměmi EU. Náš zástupce seznámil přítomné se zásadním nesouhlasem
ČGPS i SSG s navrhovanou změnou. V nejbližších letech se patrně na průběhu screeningu nic
nezmění.

6. 6. 2006 Praha ČSK - Zasedání krizového štábu
Za SSG ČR přítomni A. Stará, J. Hanzelka

Snaha o společný postup i v dohodovacích jednáních, o vytvoření týmu expertů, kteří by analyzo-
vali finance ve zdravotnictví. Úsilí o zastřešení jednotlivých segmentů. Tuto snahu naši zástupci
odmítli. Přidali se i zástupci ambulantních specialistů (Dr. Jojko a Ing. Král, Dr. Tautermann).
Ambulantní specialisté mají jiné podmínky než malé nemocnice, zubaři a praktičtí lékaři. Po
dlouhé cestě jsme si vybojovali úhradu na rodné číslo a od tohoto nechce nikdo v segmentu ambu-
lantních specialistů ustoupit. Jednání se pak točilo v kruhu, neboť když jde o úhrady, sjednocující
prvek se vytrácí.

7. 6. 2006 Praha  Centromed -  jednání segmentu ambulantních specialistů k Rámcové smlouvě
Za SSG ČR přítomna A. Stará

Většina zástupců tohoto segmentu  se dohodla s pojišťovnami na textu nové Rámcové smlouvy.
Smlouva je na dobu určitou a to na dobu 8 let. Podpis dohody této smlouvy bude 14. 6. opět 
v Centromedu v 16.00. Jednání se nezúčastnili zástupci LOK, ČLK, SPACH, oční lékaři 
a internisté. Bylo zřejmé, že tito doufají, že ministerstvo vydá Rámcové smlouvy vyhláškou i přes
negativní stanovisko, které vydala legislativní rada vlády.
Na výše zmíněné jednání  navazovalo jednání o cenách na 2. pololetí roku 2006. Pojišťovny
deklarovaly, že dle právních rozborů je jediným možným řešením uzavírání (a dohodování) jen 
s jednotlivými zdravotními zařízeními. Přesto se po složitém jednávání povedlo připravit jakýsi
návrh, který je snad akceptovatelný pro pojišťovny i pro poskytovatele. Zástupci zdravotních
pojišťoven jej nyní musí předat k odsouhlasení svým správním radám.Tyto teprve rozhodnou, zdali
jsou  pro  ně  akceptovatelné. Opět  se  bude  o těchto dodatcích jednat 14. 6.
Zástupci VZP veřejně přečetli oficiální návrh, který dostaly všechny pobočky VZP na prodloužení
smluv do 31. 12. 2007. Údajně jen u velmi malé části poskytovatelů obdrží jiné podmínky. Jsou to
ta zařízení, kde došlo k hrubému porušení smlouvy a VZP zvažuje v budoucnu ukončit smlouvu.
Pojišťovna 201- vojenská, prodlouží smlouvy do 31. 12. 2006. 

14. 6. 2006 Praha Centromed - jednání o rámcové smlouvě a úhradách pro 2. pololetí 2006
Za SSG ČR přítomna A. Stará

Poslední kolo jednání v segmentu ambulantních specialistů a gynekologů o rámcové smlouvě.
Rámcová smlouva byla dohodnuta a podepsána. Závěrečné kolo všech Rámcových smluv pro
všechny segmenty poskytovatelů proběhne 21. 6. 2006 na půdě Svazu pojišťoven. Rámcové smlou-
vy jsou dle mínění naprosté většiny zúčastněných přijatelným kompromisem. Jiný názor má LOK,
prezident ČLK, (ještě) ministr zdravotnictví David Rath a několik satelitních profesních sdružení.
MZ ČR hodlá v rozporu s platnou legislativou upravit rámcové smlouvy vyhláškou, i když došlo 
k dohodě. 



V druhé části jednání bylo projednáno doporučení k uzavírání dodatků na 2. pololetí roku
2006.Tyto dodatky by měly být projednávány s jednotlivými zdravotnickými zařízeními. Je to výjim-
ka, neboť jsme se ocitli v právním vakuu pro 2. polovinu roku 2006. Vznikl návrh dodatku pro 
2. pololetí 2007, který patrně ZP budou nabízet. I ten je kompromisem mezi pojišťovnami a ambu-
lantními specialisty.

20. 6. 2006 Praha MZ ČR - jednání s náměstkem M. Pohankou
Za SSG ČR přítomen Dr. V. Dvořák

Poslední pokus našeho zástupce o alespoň minimální pozitivní změny ve screeningu karcinomu
děložního hrdla v ČR se stávajícím obsazením MZ ČR. Předseda SSG sdělil náměstkovi, který stál
u zrodu Komise MZ ČR pro screening nádorů děložního hrdla a vyvíjel opakovaně iniciativu 
k prosazení screeningu a přísných kritérií pro hodnotící laboratoře, že pokud nebude vydán ale-
spoň nový Věstník, bude čtyřletá činnost komise prakticky bez výstupu. Náměstek přislíbil maxi-
mální podporu našim požadavkům, výstup ale bohužel nezávisí na něm a postoj současného MZ
ČR k SSG ČR (i dalším profesním sdružením) rozhodně nelze označit za vstřícný.

20. 6. 2006 Praha  - jednání Krizového štábu
Za SSG ČR přítomen Dr. V. Dvořák

Projednávána byla současná legislativa. Ministr zdravotnictví vydává ve spěchu vyhlášky, které jsou
v rozporu s platnou legislativou a budou následně rozporovány. Typickým příkladem je i vyhláška
o rámcových smlouvách. Takřka jistě se (nejen) jí bude zabývat Ústavní soud. V případě VZP mají
smluvní zařízení možnost podepsat rozesílaný dodatek, nebo žádat pojišťovnu, aby jej upravila 
a dala do souladu s vyhláškou 290/2006 Sb. Jak ale bude postupovat VZP k těm, kteří toto budou
žádat a vyhláška bude následně zrušena, lze obtížně předpovědět. Tzv. trvalý smluvní vztah, na nějž
bychom údajně měli nárok, lze velmi lehce výrazně znepříjemnit či znemožnit. To si asi pan prezi-
dent ČLK Kubek, který vyhlášku vítá, neuvědomuje ...

21. 6. 2006 Praha - závěrečné jednání Dohodovacího řízení o rámcových smlouvách
Za SSG ČR přítomen J. Nový

Na samém začátku přečetl předsedající dr. Bek dopis ředitele VZP dr. Horáka, který se omluvil 
a zároveň ačkoliv nijak nezpochybnil dosud přijaté dohody, vymínil si podepsat dohodu až po
schválení správní radou VZP, která se sejde 26. 6. 2006. Tento postup byl z několika stran kriti-
zován, neboť je to precedens zpochybňující celý mechanismus dohodovacího řízení. Pak pokračo-
val program i přes návrhy Mgr. Buriánka (asi za ČLK, o.s.) na okamžité ukončení jednání. Byly
sjednány dohody ve všech segmentech mimo lůžkových zařízení, jejich zástupci  však spolu se zás-
tupci pojišťoven prezentovali vůli po dohodě a po společném jednání všech segmentů se dohodli
na dalším jednání, případná dohoda by mohla být ještě podepsána 26.6.2006 po jednání VZP.
Shrnutí současné situace:
Některé pojišťovny mají automatickou prolongaci smlouvy. VZP a VoZP zasílají dodatky o prolon-
gaci.
MZ vydalo Vyhlášku 290/2006 Sb. o rámcové smlouvě. Výhodou je, že jde o smlouvu na dobu
neurčitou - trvalý smluvní vztah u zařízení, kde počet nositelů výkonů je nižší než 10. Nevýhodou
je, že je upravena ordinační doba na minimálně 35 hod. týdně, je možno chybět jen jeden den 
v měsíci a ještě jen z důvodu školení, nepřítomnost delší než 3 dny je nutno hlásit předem zdravot-
ním pojišťovnám i s údajem, kdo zastupuje. Revizní lékař ZP posuzuje i odůvodněnost prove-
deného léčebného postupu a schvaluje, zda pojišťovna použitý postup uhradí. ZP je oprávněna
zveřejnit rozsah nasmlouvané zdravotní péče, výši celkové úhrady poskytnuté zdravotnickému
zařízení pojišťovnou za celý rok a výši úhrady za předepsaná léčiva a zdravotnické prostředky.
Výpovědní důvody této smlouvy jsou velmi vágní, takže pojišťovna může smlouvu vypovědět prak-
ticky kdykoliv.
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Dne 26. 6. 2006 by mělo být jasné, zda je po podpisu VZP k dispozici i smlouva vzniklá na zákla-
dě dohodovacího řízení. Ta je sice jen na 8 let, ale nemá žádnou z nevýhod výše popsaných - není
stanovena ordinační doba, nejsou povinnosti hlášení nepřítomnosti, pojišťovny nemají právo zveřej-
ňovat úhrady, atd.
Co udělat? 
Kdo chce upřednostnit trvalý smluvní vztah i s jeho nevýhodami, zažádá si zdravotní pojišťovny 
o smlouvu na základě Vyhlášky 290/2006 Sb. Měl by tak udělat co nejdříve, neboť je nejvýše
pravděpodobné, že nastoupivší ministr tuto vyhlášku zruší, přesto smlouvy dle ní uzavřené budou
platit.
Kdo chce vyčkat na smlouvu dohodnutou, vyčká na informaci, že došlo podpisem ředitele VZP 
k uzavření jednání.
Co je důležité?
Rozhodně si návrhy těchto smluv dobře přečíst a event. se poradit i s právníkem, co je pro něho
výhodnější.

27. 6. 2006 Praha ZP MV - jednání o úhradách zdravotní péče na 2. pololetí 2006 a rok 2007
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará

Vstřícné jednání, kterého se kromě zástupců SSG ČR ZP MV účastnili rovněž zástupce SAS 
a Sdružení klinických psychologů. Přítomní se shodli, že radikální změna systému financováni
našich praxí je v krátkém časovém horizontu nereálná. Zástupci poskytovatelů navrhovali cca 4 %
navýšení na r.č. oproti srovnatelnému období a výrazné zmírnění regulací za preskcipci 
a vyžádanou péči oproti ministerským vyhláškám pro 1. pololetí 2006. Podobný model by měl platit
pro rok 2007. V tomto roce by se měly rozběhnout práce na případných zásadních změnách
současného modelu a případný přechod na ceník s cenami v Kč, nikoli již bodech. Zástupci
pojišťovny 211 neměli zásadních připomínek, jen se pokoušeli o mírnější navýšení úhrady na r.č.
Všichni přítomní konstatovali, že největším ohrožením dohody je stávající MZ ČR, které i po
skončení svého mandátu negativně zasahuje do jednání mezi ZP a poskytovateli.

2. 8. 2006  - jednání v Segmentu ambulantních specialistů

1. Projednány návrhy financování roku 2007
Dle nového zákona se smlouvy na financování nově projednávají  na celý rok. Byl rozpracován
návrh, který by pokryl celý 1 rok (zprůměrování  nákladů na RČ, léky a vyžádanou péči).
Umožnil by řešit výkyvy pojištěnců v době dovolených či nemoci. Jako druhý byl rozpravován
návrh na 2. pololetí tak, jako jsme byli zvyklí dosud. Je však velkou otázkou s jakými návrhy při-
jdou pojišťovny, které již deklarovaly, že nechtějí hradit průměr bodů na rodné číslo.

2. Projednáván dodatek VZP na 2. čtvrtletí roku 2006
3. Cenová dojednání na 2. pololetí roku 2006
4. Rámcové a typové smlouvy

10. 8. 2006 Praha - jednání Správní rady ČNFO se SSG ČR
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Diskutovala se činnost Fóra v roce 2006 a příprava akcí v rámci Světového dne osteoporózy - 
(20. říjen). Náš zástupce konstatoval důležitost naší odbornosti v péči o pacienty s osteoporózou
a opakovaně vyzval zástupce SMOS k vypracování jasných guidelines - zejména jakou cílovou
skupinu odesílat na denzitometrické vyšetření, které bude hrazené z veřejného zdravotního
pojištění.



15. 8. 2006 Praha - jednání s ředitelem úseku zdravotní péče VZP D. Štamberou
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Náš zástupce byl osloven uvedeným představitelem VZP v souvislosti s plánovanou podporou VZP
screeningu karcinomu děložního hrdla. Start tohoto screeningu, který ministr Rath ohlásil na 
1. 7. 2006, je v nedohlednu. Proběhla věcná diskuse o perspektivách a současných možnostech
VZP. Vstřícný krok pojišťovny v současné zcela zablokované situaci je třeba ocenit. 

15. 8. 2006 Praha, Svaz zdravotních pojišťoven - jednání skupiny poskytovatelů mimonemocniční 
specializované péče a zdravotních pojišťoven o výši úhrad a hodnotě bodu v rámci DŘ pro rok 2007
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Předložen byl návrh Svazu zdravotních pojišťoven, který předpokládal omezení poskytovatelů obje-
mem péče ve srovnávacím období. V praxi by to znamenalo např. úhradu celé preskripce 
a vyžádané péče u nových pacientů. Zcela by odpadla motivace poskytovatelů brát nové pacienty.
Navíc v návrhu byl termín „reálná hodnota bodu“. Přeloženo do češtiny to znamená, že hodnota
bodu by se posunula hluboko pod 1,- Kč. Každá pojišťovna by tuto hodnotu měla jinou. Tento
návrh označil za zcela nepřijatelný nejprve zástupce SSG ČR a pak i řada dalších. Poskytovatelé
podali návrh, který vychází ze současného modelu a o něco navyšuje úhradu na r.č. Další diskuse
byla stanovena na 5. 9. 2006. Zajímavé bylo prohlášení ředitele VZP Horáka, že je ochoten disku-
tovat s jednotlivými odbornostmi o odlišném modelu financování. SSG předloží opakovaně návrh,
který byl vypracován při prosazování samostatného segmentu.

22. 8. 2006 Praha - Jednání s generálním ředitelem OZP Ing. Fridrichem o typových smlouvách
Za SSG ČR přítomni Dr. Dvořák, Dr. Stará

Smlouva by měla vycházet z  dohody VZP a prezidenta ČLK. Zatím se upravuje do podoby při-
jatelné jak pro pojišťovnu, tak pro poskytovatele. Tato smlouva by pak byla rozesílána jednotlivým
zdravotnickým zařízením. Ten, kdo si již na OZP vyžádal a podepsal  smlouvu ve znění Kubek-
Horák, či podepsal již smlouvu ve znění ministerské vyhlášky, má již od studování smluv klid.

23. 8. 2006 Praha - Centromed - mimořádné jednání k dohod. jednání o cenách na rok 2007
Za SSG ČR přítomna A. Stará

Vzhledem ke změněné situaci a novému sazebníku, kdy se změnila reálná hodnota bodu a výsled-
kům dohodovacích jednání, byly vypracovány různé varianty návrhů. 23. 8. 2006 byl rozeslán jeden
návrh k široké diskusi. Hlavní snahou navrhovatelů bylo zmírnit regulace a ponechat výpočet na
r.č. pro dané zařízení. Stále se diskutuje otázka 1/2 ročního vyúčtování a ročního. Zde bude
rozhodovat zřejmě názor většiny poskytovatelů. Zástupce  SSG  po dohodě byl pro roční systém.
Půjde však o návrh poskytovatelů, reakce pojišťoven a event. MZ ČR jsou těžko předvídatelné.

4. 9. 2006 Praha Hotel Hilton - General meeting ECCA (European Cervical Cancer Association)
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Šlo o jednání odborníků z různých zemí EU. Tématem byla celoevropská koordinace boje s karci-
nomem děložního hrdla, plánovaná osvěta, spolupráce s pacientskými organizacemi a perspektivy
ECCA v roce 2007.
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5. a 7. 9. 2006 Praha - Jednání o úhradách pro segment ambulantních specialistů na rok 2007 
Za SSG ČR přítomen dr. T. Malík

Přítomní  zástupci všech  odborností a VZP a představitelé malých  pojišťoven se po dlouhém 
4 hod. jednání prvního dne dohodli na rámci, ve kterém budou jednat. Podařilo se smést ze stolu
návrat  k omezení  stropem na ordinaci a udržet omezení na r.č. Jednalo se o míře navýšení, o regu-
lacích na rok nebo na půl roku. Náš návrh na zavedeních ročních regulací z technických důvodů
neprošel (jiné segmenty již byly dohodnuty jinak). Dr. Kubek za LK o.s. jednání v mnoha směrech
svými odborářskými vstupy brzdil. Po prvním dnu zůstaly nevyřešeny 4 oblasti: výše Inu, výše re-
gulace na léky, regulace na indukovanou péči, psychologové a spol. a dialýza.
V následném dni během 3 hodin bylo dohodnuto následující:
Regulace půlroční
Regulace za léky: 105 % srovnatel období r. 2006 nebo 95% srovnatel pololetí 2005, použije se to,
co bude pro ordinaci výhodnější. Pokuta 40 %.
Regulace za indukovanou péči: 107 %  srovnatel období r. 2006 nebo 100 % srovnatel pololetí 2005,
použije se to, co bude pro ordinaci výhodnější. Pokuta 40 %.
Inu : minimálně 1,03
Přijato všemi hlasy poskytovatelů a pojišťoven. Proti LK  a LOK. Pokud by dohoda  nebyla  schvále-
na, řešilo by ministerstvo, což pro nás  ještě nikdy nedopadlo dobře. 

Celý text dohody je rovněž na www.ssg.cz.

12. 9. 2006 Praha ÚHKT - Jednání Pracovní skupiny pro očkování proti HPV při ČLS JEP
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Kromě předsedy SSG ČR se za náš obor jednání účastnili rovněž V. Unzeitig a A. Havránková. Byli
přítomni zástupci ÚHKT, pediatrů a vakcinologů. V. Dvořák a V. Unzeitig obhajovali postoj
odborné společnosti. V našich podmínkách považujeme za optimální cílovou skupinu pro vakci-
naci dívky po dosažení 15. roku věku. Doporučit plošnou vakcinaci před důkladným rozborem
finančních dopadů tohoto opatření nedoporučujeme. Důkladné poučení pacientky (ev. + rodičů) 
o karcinomu děložního hrdla a jeho screeningu, STD a kontracepci považujeme za stejně důležité
jako samotnou vakcinaci. Role gynekologa při tomto očkování v ČR bude jistě klíčová. Ambulant-
ním gynekologům doporučujeme, aby se o problematice informovali a svým pacientkám (a jejich
dcerám) vakcinaci doporučovali a aplikovali. Ostatní přítomní obhajovali doporučení vakcinace
bez ekonomické analýzy a časnější start. 

14. 9. 2006 Praha Nemocnice na Homolce - Společná schůze předsedů Oborových komisí a členů 
VR ČLK
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Program jednání:
1)  Návrh novely zákona 95/2004 - postgraduální vzdělávání, financování postgraduálu. 

Zde náš zástupce souhlasil s názorem většiny přítomných. V ČR je nejvyšší počet základních
oborů ze zemí EU. Žádoucí je jejich výrazná redukce.

2)  Informovaný souhlas pacienta 
Společně se zástupci chirurgických oborů doporučoval předseda SSG ČR spíše jednoduchý,
stručný a univerzální informovaný souhlas. Tento by se v ambulantních podmínkách prakticky
nepoužíval.

3)  Problematika ÚPS a zákoník práce
Moderující a prezident ČLK důrazně vystupují proti případnému směnnému provozu 
v lůžkových zařízeních a vyvíjejí snahu o označení tohoto opatření jako postup non lege artis.
Zde byl náš zástupce důrazně v opozici proti většině přítomných. Uvedl, že směnný provoz je
organizačním opatřením, za non lege artis jej označit nelze. Navíc jeho zavedení by bylo reakcí



na přijaté legislativní změny, které ČLK prosazovala. Alternativou by bylo navazování smluv 
s lékaři - zaměstnanci, kteří by pak sloužili jako soukromí. Tento způsob je jasným účelovým
obcházením zákonů. Při závěrečném hlasování většina přítomných byla sice proti zavedení
směnného provozu, ale jako postup non lege artis jej odmítli označit. 

14. 9. 2006 Praha, MZ ČR - 3. jednací den dohodovacího řízení o úhradách na rok 2007 
Za SSG ČR přítomen J. Nový

Účastníky přivítal nový náměstek ministra dr. Hroboň a oznámil, že MZ bude respektovat dohody
vzešlé z jednání. Ministr má dle něho jen dvě priority - dostupnost zdravotní péče pro pacienty 
a finanční stabilitu systému. Pak se omluvil a odešel pracovat.
Jednání vedl generální ředitel VZP dr. Horák, předložil program jednání, do něhož poskytovatelé
chtěli přidat i informaci pojišťoven o úhradách na 2. pololetí, což ZP odmítly.
Jednání bylo velmi zmatené, nebylo jasné, kdo má hlasovat, nakonec byl namnožen přijatý jednací
řád, podle něhož mohli hlasovat jen zástupci skupin poskytovatelů - 9 skupin a pojišťovny - 9 zúčast-
něných ZP.
Dr. Horák otevřel otázku váhy hlasů a počtu plných mocí, čímž nahrál dr. Kubkovi - za ČLK o.s. 
(v materiálu uváděno pouze ČLK), ten prohlásil, že v segmentu ambulantních specialistů nedošlo
k dohodě, protože on má nejvíce plných mocí a spolu s LOK-ČSL tolik, že to, co bylo na před-
chozím jednání 7. 9. 2006 přijato jako dohoda neplatí, že segment neměl zvoleného mluvčího,
nejednal podle jednacího řádu. Významně oponovali dr. Tautermann a Jojko, kteří řekli, že mají
záznamy o jednáních a že vše proběhlo a slíbili dodat dokumentaci do 5 dnů na MZ. Dr. Horák
velmi slyšel na argumentaci ČLK o.s. a  LOK- ČSL (zastupoval právník ČLK Mgr. Buriánek) a kon-
statoval, že mandátová komise nebyla zvolena. Píšu to krátce, ale bylo to tříhodinové nechutné jed-
nání plné výpadů dr. Kubka (velký potlesk nakonec sklidila výzva, aby neurážel slušné lidi).
Protiargumentací předsedkyně mandátové komise (jejíž složení bylo na předchozích jednáních při-
jato ve stejném složení jako v minulém období) a ostatních (včetně ZP) bylo, že mandátová komise
pracovala a jestli někdo může za formální chyby, že je to ministerstvo zdravotnictví, které jako
svolavatel ze zákona nepostupovalo dle jednacího řádu. 
Pak byl přednesen výsledek jednání v jednotlivých segmentech, ve všech kromě domácí péče bylo
dosaženo dohody a nikdo ji nenapadl,  ambulantní specialisté byli vyzváni, aby nehlasovali, protože
kromě zvoleného koordinátora Tautermanna se prohlásil koordinátorem Kubek, protože má
nejvíce plných mocí ze všech zástupců poskytovatelů v segmentu, chvíli hlasovali oba, ale dr. Horák
je nepočítal, pak tedy už nehlasoval nikdo.
Dle návrhu dr. Horáka byla provedena volba mandátové komise, on tam chtěl zástupce LOK či
ČLK, navrhoval desetičlennou komisi, ale byli proti jak poskytovatelé, tak pojišťovny a bylo
odhlasováno 6 členů jako v minulosti, z poskytovatelů zástupce lékařů, nemocnic a nelékařů -
nakonec ve složení Mgr. Uher, dr. Popovičová, Bc. Miskoniová. Volba probíhala ve stejném duchu
jako jednání předtím.
V závěrečném chaotickém jednání bylo zpochybněno celé dohodovací řízení, které od počátku
neprobíhalo dle jednacího řádu a v němž tím pádem nemá smysl pokračovat, většinou byly výzvy
na MZ, aby byly respektovány dohody i přes nedostatky proběhlého řízení.
Jsem zvědav na formulaci zápisu, bude ověřován jak ZP tak poskytovateli - dr. Jojko.
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ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ ZÁVĚREČNÉHO DNE DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ 
K ÚHRADÁM ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO ROK 2007,

který se konal dne 14. září 2006

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání zahájil za Ministerstvo zdravotnictví (dále MZ) MUDr. Pavel Hroboň. Uvedl hlavní zásady
vedení ministerstva při posuzování výsledků tohoto dohodovacího řízení - MZ bude respektovat
dohody, bude sledovat dostupnost zdravotní péče, finanční stabilitu systému a soulad s příslušný-
mi právními předpisy. Dále bude MZ respektovat jednací řád, na kterém se účastníci jednání
dohodli na předchozím jednání.
Dále pověřil řízením závěrečného jednání ředitele VZP ČR, MUDr. Pavla Horáka, CSc., MBA
(dále předsedající).
1.   Předsedající --   seznámil účastníky DŘ s návrhem průběhu jednání:
•   je nutné odstranit chyby v seznamu účastníků dle nového jednacího řádu DŘ, kteří nebyli na

minulém jednání uvedeni,
•   jednání bude vedeno v souladu s jednacím řádem přijatým na minulém jednání DŘ
•   je nutno vyřešit otázku mandátů, 
•   je třeba schválit program jednání (informace o výsledcích jednání v jednotlivých segmentech 

a o uplatněných námitkách jiných segmentů, příp. jejich uplatnění na dnešním DŘ, volba
mandátové komise),

•   je třeba určit případný další termín jednání, pokud dnešní jednání nebude pro všechny segmen-
ty označeno jako uzavřené a konečné.

2.   Ing. Král, Aprimed - žádá zařadit do programu jednání informaci o úhradách ve 2. pololetí
2006. Hlasováno - poskytovatelé - ano, zdravotní pojišťovny - ne - návrh nebyl schválen. 

3.   Poskytovatelé - požadují okamžité rozdání schváleného jednacího řádu - jednací řád byl namno-
žen a rozdán všem účastníkům v průběhu jednání.

4.   Předsedající - hlasování bude podle provedené prezence - 28 hlasů za poskytovatele, 9 hlasů za
zdravotní pojišťovny.

5.   Všeobecná diskuse nad platností mandátové komise - byla zvolena na jaře 2005 s platností
mandátu na 1 rok.

6.   PL Mgr. Uher - trvají na projednání podle jednacího řádu.
7.   ČLK o.s. MUDr. Kubek - chtějí přepočítat váhu hlasu podle počtu plných mocí.
8.   Pokračování diskuse ve věci mandátové komise a jejího oprávnění.
9.   Amb.spec. MUDr. Tautermann - na zahájení jednání nebyla dohoda v segmentu ambulantních

specialistů zpochybněna, tudíž je platná, neboť pro přijetí dohody hlasovalo všech 9 pojišťoven
(100 %)  a 97,7 % oprávněných poskytovatelů tohoto segmentu, proti byl pouze LOK - SČL.

10. LOK - SČL - namítá a požaduje přepočet hlasů podle tabulky zpracované MZ a poté hlasování
o platnosti či neplatnosti dohod z tohoto DŘ.

11. Diskuse k problému platnosti hlasů a způsobu hlasování - účastníci v drtivé většině obhajují
předchozí platný způsob hlasování, vyjma LOK - SČL.

12. LOK - SČL MUDr. Kubek - žádá výslovně uvést do zápisu - Předběžná dohoda ambulantních
specialistů není dohodou.

13. Předsedající - navrhuje odsunout diskusi o platnosti hlasů po jednání o předložených dohodách.
14. OZP, Ing. Friedrich - navrhuje přerušení jednání, aby se segmenty dohodly - po hlasování 

nepřijato.
15. Internisté, MUDr. Lacinová - největší problém je v segmentu ambulantních specialistů, který

sdružuje největší množství jednotlivých oborů.
16. Amb. spec., MUDr. Jojko - oznamuje, že v segmentu ambulantních specialistů je užíván již

dlouhou dobu jiný způsob počítání váhy hlasů, než je prosté aritmetické nasčítání plných mocí
-  za každých 10 hlasů (plných mocí odpovídajících počtu nositelů výkonů) 1 hlas, maximálně
5 hlasů na jednoho oprávněného zástupce. Takový způsob hlasování nebyl nikdy změněn . Ke
konstataci se připojuje MUDr. Tautermann.

17. ČLK, o.s. MUDr. Kubek - namítá nepravdivost tvrzení skupiny Jojko - Tautermann.
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18. Předsedající - na předchozím jednání DŘ byly skupiny vyzvány k jednání se zdravotními
pojišťovnami, problémy s váhou hlasů a plnými mocemi, včetně jednacího řádu DŘ byly
odsunuty vzhledem k nutnosti respektovat čas určený k jednání. Navrhuje se jednat o předlo-
žených materiálech.

19. OZP, Ing.Friedrich - návrh na 10 min. přestávky - nebyl přijat.
20. Předsedající - navrhuje pokračovat v jednání podle skupin poskytovatelů - hlasování -  ZP 9 x ano,

poskytovatelé 25x ano, 3 x se zdrželi - návrh byl přijat.
21. Výsledky hlasování podle jednotlivých segmentů:
•   Akutní lůžková péče - MUDr. Sölich - dohoda - 100 % souhlas pojišťoven i poskytovatelů; ostat-

ní segmenty - bez protestu.
•   Praktičtí lékaři PL + PLDD - MUDr. Neugebauer - dohoda - 100% souhlas, ostatní segmenty -

bez protestu.
•   Zubní lékaři - Zubohrad - dohoda - 100 % souhlas, ostatní  bez protestu.
•   Komplement - Privilab - dohoda - 100 % souhlas, ostatní bez protestu.
•   Doprava - nepřítomna, přednesl MUDr.- Horák - dohoda - 100 % souhlas, ostatní bez protestu.
•   Fyzioterapie - dohoda - 100 % souhlas, ostatní bez protestu.
•   Lázně - dohoda - 100 % souhlas, ostatní bez protestu.
•   Domácí péče - nedohoda - podklady jednajících stran byly předány svolavateli DŘ.
•   Ambulantní specialisté - dohoda - souhlas 100% zdravotní pojišťovny, souhlas 4/5 poskytovatelů

(80 %); ostatní bez protestu.
Protokoly z jednání mezi zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci jednotlivých segmentů byly
předány MZ (v osmi segmentech bylo dosaženo dohody, v jednom segmentu nebylo dohody
dosaženo).
22. LOK - SČL, Mgr. Buriánek - protestuje proti tzv. dohodě u ambulantních specialistů, odvolává

se na tabulku plných mocí.
23. Předsedající - tímto nelze namítat proti souhlasu ostatních segmentů s předloženou dohodou

ambulantních specialistů.
24. Amb. spec., MUDr. Jojko - zástupci ambulantních specialistů jsou schopni předložit a zdokla-

dovat MZ do 5 pracovních dnů průběh jednání v tomto segmentu včetně zápisu z jednání, ve
kterém byl přijat v současné době užívaný způsob hlasování v segmentu ambulantních specia-
listů, kterým lze potvrdit, že ČLK o.s. a LOK - SČL nedisponují takovým počtem plných mocí,
který by je opravňoval účinně zpochybňovat dohodu v segmentu ambulantních specialistů
(MUDr. Jojko předložil písemně podklady 19.9.2006, tedy v termínu stanoveném na DŘ).

25. ČLK o.s. a LOK - SČL - MUDr. Kubek, Mgr. Buriánek - nesouhlasí s tím, aby bylo konsta-
továno, že došlo k dohodě v segmentu ambulantních specialistů.

26. Předsedající - navrhuje dále o problému ambulantních specialistů nediskutovat a zvolit mandá-
tovou komisi.

27. Amb.spec. dr. Koblic - mandátová komise z dubna 2005 pracovala do 14.9.2006, od dnešního
dne je třeba zvolit novou komisi; navrhuje stejné složení komise, jako doposud.

28. Předsedající - mandát uplynul, komise k 14.9.2006 neexistuje, je nutno zvolit novou.
29. LOK - SČL - navrhuje Mgr. Buriánka.
30. Předsedající - právo návrhu má každý zástupce segmentu. Postupně byli navrženi: Bc. Misco-

niová - domácí péče,  JUDr. Šmehlíková - Revírní bratrská pokladna, Ing. Horák -VZP ČR, 
Mgr. Uher - PL + PLDD, Mgr. Straňava - Oborová zdravotní pojišťovna bank, pojišťoven 
a stavebnictví, MUDr. Knajfl - sdružení ambulantních chirurgů, Mgr. Buriánek - amb.spec.

31. OZP, Ing. Friedrich - navrhuje 8 členů mandátové komise - 4 za ZP, 4 za poskytovatele.
32. PL MUDr. Neugebauer - navrhuje  počet  3 + 3 (paritní zastoupení zástupců zdravotních

pojišťoven a zástupců poskytovatelů zdravotní péče s tím, že při rozhodování v mandátové
komisi má v případě rovnosti hlasů předseda hlas rozhodující - čl.8 odst.3 Jednacího řádu DŘ).

33. Předsedající - navrhuje větší počet hlasů kvůli možnosti účasti všech navržených členů,
doporučuje proto doplnit počet za ZP na 5 pro zachování parity členů.

34. Amb. spec. MUDr. Jojko - žádá hlasovat podle návrhů, hlasovat podle zástupců skupin. 
35. Domácí péče, Bc. Misconiová - mandátová komise nemůže schválit a vyřešit problém s platnos-

tí či neplatností dohody.
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36. Nerozhodná diskuse kolem návrhu jednat po segmentech.
37. PL, Mgr. Uher - navrhuje hlasovat nejprve o počtu členů, poté o konkrétních lidech.
38. ČLK o.s. MUDr. Kubek - kdo má zájem pracovat v komisi, nechť je mu to umožněno.
39. Předsedající - hlasování o 10 členech mandátové komise: PL - ne, amb.spec. - zdrželi se, kom-

plement - ne, doprava - nepřítomna, ústavní péče - ne, lázně - zdržely se, fyzioterapie - ne,
domácí péče - ne, stomatologie - ne, ZP - 1 x ano, 8 x ne - návrh nebyl přijat.
Hlasování o 6 členech mandátové komise (3+3) - PL - ano, amb.spec. - zdrželi se, komplement
- ano, doprava - nepřítomna, ústavní péče - ano, lázně - ano, fyzioterapie -ano, domácí péče -
ano, stomatologie - ano; tj.  2/3 poskytovatelů ano, ZP - 1 x zdržel se, 8 x ano - návrh byl při-
jat.

40. Předsedající - za zdravotní pojišťovny navrženi Ing. Horák, JUDr. Šmehlíková, Mgr. Straňava -
hlasování - ZP - 9 x ano, poskytovatelé - 7x ano - návrh byl přijat.

41. Předsedající - za poskytovatele postupně navrženi Bc. Misconiová, Mgr. Uher, JUDr.
Popovičová, Mgr. Buriánek, MUDr. Knajfl.

42. Domácí péče, Bc. Misconiová - navrhuje 3 zástupce - lékaři, nelékaři, nemocnice, teprve potom
hlasovat o jménech - hlasování - ZP - 9 x ano, poskytovatelé - 6 x ano, 1 se zdržel -  návrh byl
přijat.

43. Předsedající - za nemocnice navržena JUDr. Popovičová - hlasování - poskytovatelé - 7 x ano,
ZP - 9 x ano - návrh byl přijat; za nelékaře navržena Bc. Misconiová - hlasování - poskytovatelé
- 7 x ano, ZP - 9 x ano -návrh byl přijat; za lékaře - Mgr. Buriánek - poskytovatelé - 4 x ne, 3 x
se zdrželi, ZP - 1 x ano, 4 x ne, 4 x se zdržel - návrh nebyl přijat; MUDr. Knajfl - poskytovatelé
- 4 x ne, 2 x se zdrželi, 1 x ano, ZP - 2 x ne, 1 x ano, 6 x se zdrželi  -  návrh nebyl přijat; 
Mgr. Uher - poskytovatelé - 6 x ano, 1 x se zdržel, ZP - 8 x ano, 1 x se zdržel - návrh byl přijat.
Mandátová komise o počtu 6 členů byla zvolena ve složení : Bc. Misconiová, JUDr. Popo-
vičová, Mgr. Uher (za poskytovatele zdravotní péče), Ing. Horák, JUDr. Šmehlíková, 
Mgr. Straňava (za zdravotní pojišťovny).

44. Domácí péče, Bc. Misconiová - opakuje návrh - procesní pravidla mandátové komise jsou zpra-
cována, navrhuje stejné znění jako doposud - navrhuje, aby procesní pravidla byla přílohou
tohoto zápisu, budou zaslána elektronicky na MZ k využití dle zápisu. 

45. ČLK o.s., MUDr. Kubek - namítá - volba mandátové komise byla zmatečná a proto ji ČLK o.s.
zpochybňuje.

46. Aprimed, Ing. Král - žádá uznání kontinuity předchozího jednání mandátové komise.
47. Předsedající - mandátová komise v současném DŘ o cenách nepracovala, mandát staré komise

byl časově omezen a uplynul, žádná kontinuita neexistuje. Jednání mandátové komise je třeba
provést dle jednacího řádu.

48. PL+ PLDD, Mgr. Uher - navrhuje, aby mandátová komise jednala dle stávajících pravidel.
49. ČLK o.s., MUDr. Kubek - nesouhlas s návrhem Aprimedu, podezření na nečinnost mandátové

komise; vyzývá MZ k zajištění všech práv a pravidel tohoto DŘ.
50. Předsedající - navrhuje přijmout návrh Aprimedu a rozeslat procesní pravidla mandátové

komise se zápisem z tohoto jednání.
51. ČLK o.s. MUDr. Kubek - jak je možno donutit mandátovou komisi k provedení kontroly plat-

nosti plných mocí?
52. Předsedající - člen mandátové komise za VZP ČR bude trvat v mandátové komisi na kontrole

plných mocí a aktuálnosti hlasů; pokud tato kontrola neproběhne, budou jako proti současné-
mu jednání nezpochybnitelná pouze konsensuální rozhodnutí a mandát jednotlivých účastníků
DŘ nebude prokázán.

53. Domácí péče Bc. Misconiová - žádá ČLK o.s. o upuštění od invektiv vůči mandátové komisi,
které jsou nepravdivé a osočují slušné lidi.

54. Diskuse zástupců ČLK o.s. versus ostatní poskytovatelé o platnosti či neplatnosti dohody v seg-
mentu ambulantních specialistů.

55. Diskuse k formálním otázkám kolem Jednacího řádu DŘ - MZ versus poskytovatelé.
56. Domácí péče Bc. Misconiová - žádá o hlasování, aby se mandátová komise řídila dosavadním

zněním procesních pravidel, která budou přílohou tohoto zápisu - hlasování - poskytovatelé - 
7 x ano, ZP - 9 x ano - přijato; ČLK o.s. toto hlasování označuje za zmatečné.



57. Zvoleni ověřovatelé tohoto zápisu: za ZP - JUDr. Šulcová, VZP ČR - 8 x ano; za poskytovatele
- MUDr. Jojko - 8 x ano.

58. Předsedající - není třeba stanovovat další termín jednání, výstupy ze všech segmentů z ukončení
oponentní a schvalovací fáze DŘ (Protokoly z jednání - viz bod.21) byly předloženy MZ dne
14.9.2006. Ambulantní specialisté doloží do 5 dnů písemné potvrzení skutečnosti o proběhlých
jednáních (bylo splněno, předloženo MZ 19.9.2006, je přílohou tohoto záznamu).

Ověřovatelé: JUDr. A. Šulcová - za zdravotní pojišťovny
MUDr. Z. Jojko - za poskytovatele zdravotní péče

Zaznamenala: Ing. M. Nikoličová, MZ

Komentář:
Účastnit se podobných jednání vyžaduje skutečně pevné nervy. ČLK o.s. a LOK stojí tradičně proti
sdružením soukromých lékařů a prosazují své mocenské ambice.
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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÉ A AKUTNÍ:
OBRAZOVKY V ČEKÁRNÁCH GYNEKOLOGICKÝCH ORDINACÍ - 

- DOPORUČENÍ VÝBORU SSG ČR

Vážení členové SSG ČR,
jak jsme Vás již informovali před týdnem, v poslední době se množí iniciativy několika subjektů na
našem reklamním trhu se snahou umístit obrazovky s reklamními spoty a z části i odbornými infor-
macemi do čekáren našich ordinací. Nabídkami se zabýval na svém zasedání v Milovech i výbor
SSG ČR a jako nejvýhodnější jsme vyhodnotili nabídku společnosti Hi LCD, a.s., která na rozdíl
od konkurence kromě moderní technologie - velkých LCD obrazovek, zavedení vysokorychlost-
ního internetu do ordinací, případně převzetí nákladů na něj, nabízí i částku 36.000,- Kč za rok pro
ordinaci, což považujeme za nezanedbatelné. Firma se rozhodla z části zisku přispívat i na chod
naší organizace. Stane-li se tak, budeme se snažit m.j. zajistit kvalitní právní servis pro členy. 
Nabídku firmy naleznete vloženu v tomto čísle Zpravodaje i na našich webových stránkách
www.ssg.cz. Pokud v čekárnách máte zařízení jiného poskytovatele reklamy, kteří za to nic neplatí,
doporučujeme jej stručnou písemnou formou vyzvat k odstranění obrazovek z čekáren s tím, že
nemáte zájem na další spolupráci. Smlouvy, které jsme měli možnost vidět, tomu nijak nebránily 
a nejsou v nich ani stanoveny nějaké sankce a výpovědní lhůty.
Zároveň Vám doporučujeme, abyste v případě, že se Vám nabídka firmy Hi LCD, a.s. bude líbit,
urychleně navázali s firmou kontakt, protože počet monitorů je omezen. Na druhou stranu, v pří-
padě malého zájmu ze strany gynekologů se firma obrátí na jinou cílovou skupinu (pediatry, sto-
matology) a uspokojeni nebudou ani ti z Vás, kteří o spolupráci mají zájem. Proto doporučujeme
zájemcům kontaktovat firmu a poté o této možnosti informovat i ostatní kolegy. V současné době
jsme jediným subjektem, který tak velkorysou nabídku dostal. Ostatní odbornosti (praktici, pe-
diatři) mají pouze nabídku umístění běžných malých TV monitorů bez jakéhokoli poplatku provo-
zovateli ordinace. Nabídku firmy Hi LCD podpořil i výbor odborné společnosti, která bude mít
kontrolu nad osvětovou částí programu.
Přejeme Vám pěkný zbytek babího léta a děkujeme za pochopení a spolupráci

výbor SSG ČR

PODĚKOVÁNÍ  I
Opakovaně 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
Dovolujeme si opakovaně požádat členy SSG ČR, aby sdělili na sekretariát Sdružení své e-mailové
adresy, případně informovali o změnách těchto adres. Ti, kteří to již učinili, vědí, že řadu informa-
cí dostanou se značným předstihem prostřednictvím tohoto média.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Opakovaně upozorňujeme, že Valné shromáždění SSG ČR odsouhlasilo v Brně dne 26. 5. 2006
zvýšení členského příspěvku od roku 2007 na 2.000,- Kč/rok. Toto navýšení může být více než kom-
penzováno nabídnutou možností umístění LCD monitoru s reklamní, osvětovou a zpravodajskou
tématikou do našich čekáren. Číslo účtu k poukázání členského příspěvku: 2053887329/0800.
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POTVRZENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
Vzhledem k dotazům na potvrzení o uznávání odborné způsobilosti byl ve spolupráci se SASem
osloven doktorem Jojkem  JUDr. Kessner z generálního ředitelství VZP. Zde je závazné stanovisko
VZP :
Informace z centrálního ředitelství VZP týkající se požadavku mít potvrzení o způsobilosti k výkonu
povolání lékaře vydávané MZ ČR dle zákona 95/2004 Sb.
VZP, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 95/2004 Sb. nově požaduje potvrzení 
o odborné způsobilosti od všech lékařů, kteří: 
- nabyli odborné způsobilosti po nabytí účinnosti tohoto zákona,
- mají v oboru, který vykonávají jen I. atestaci (nemají II. ani nástavbovou atestaci) a zároveň 
nemají licenci ČLK k výkonu soukromé praxe v příslušném obou a zároveň v posledních 6 letech
alespoň 5 let nevykonávají lékařské povolání.

Všichni ostatní jsou způsobilí k výkonu svých praxí i bez potvrzení od MZ a centrální vedení VZP
proto od těchto lékařů (mimo výjimečné případy, kdy by mohlo dojít k pochybnostem o platnosti
předložených dokumentů - což zákon také připouští) požadovat nebude.
Jste-li tedy lékař s II. nebo nástavbovou atestací v oboru, který vykonáváte, nebo jste lékař s I. atesta-
cí, ale máte příslušnou licenci ČLK k výkonu soukromé praxe v daném oboru a nejméně 5 z posled-
ních 6 let pracujete jako lékař a všechny tyto skutečnosti jste schopen řádně doložit, o příslušné
potvrzení MZ žádat nemusíte a nemusíte se obávat o to, že by absence tohoto dokumentu mohla být
příčinou toho, že s Vámi nebude navázána smlouva s VZP.   
Právním oddělením nejvyššího ředitelství VZP jsme byli požádáni o to, abychom je neprodleně
informovali, pokud by některý lékař kdekoli v ČR zaregistroval ze strany VZP jiný, než výše po-
psaný postup. Vyzýváme tedy lékaře - členy SSG ČR, aby adresovali svoje upozornění na takovýto
požadavek (podložený) na sekretariát SSG ČR, abychom je mohli pak neprodleně projednat 
s vedením VZP.

Výbor SSG ČR

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.

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ SSG ČR NA ROK 2007

Typ seminář či konference Místo akce Datum akce

XXX. doškolovací seminář 
ve spolupráci s firmou Novo Nordisk Průhonice 26.–28. 1. 2007 

Zpravodaj č. 4/2006 21



22 Zpravodaj č. 4/2006



POSTOJ ČESKÉ GYNEKOLOGICKÉ A PORODNICKÉ SPOLEČNOSTI 
K VAKCÍNÁM PROTI HPV:

- ČGPS ČLS JEP považuje možnost primární prevence části prekanceróz a karcinomů děložního
hrdla i jiných lokalit pomocí uvedených vakcín za významný přínos 

- svým členům doporučuje pacientky o možnosti vakcinace informovat a vakcinaci doporučit
- start vakcinace doporučuje po dosažení 15. roku věku
- roli registrujícího gynekologa při osvětě i samotné aplikaci vakcíny považuje v ČR za klíčovou 
- vzhledem k absenci analýzy poměru cost/benefit v podmínkách ČR nedoporučuje v současné
době úhradu vakcíny z veřejných prostředků

- podání vakcíny ženám mimo věkovou skupinu označenou v indikaci (spc) či podání mužům nelze
označit za postup non lege artis

Zpravodaj č. 4/2006 23



XXX. doškolovací  seminář Sdružení soukromých gynekologů ČR 
ve spolupráci s firmou Novo Nordisk 

Datum konání:   27.–28. 1. 2007 (příjezd možný již 26. 1. 2007)

27. 1. 2007 SOBOTA
Program:
MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc. „Novinky v HT“
MUDr. Lukáš Horčička „Proč indikovat vaginální estrogenní terapii?“
MUDr. Radim Uzel, CSc. „Ženská menopauza - evoluční paradox nebo sociální choroba“
MUDr. Vladimír Dvořák „Možnosti snížení incidence karcinomu děložního hrdla v ČR -  

screening versus vakcína?“ 
MUDr. Aleš Skřivánek „Gynekolog a vakcína - doporučení pro praxi“

28. 1. 2006 NEDĚLE
Situace ve financování gynekologických ordinací, výsledky posledních jednání SSG ČR.

Místo konání: Kongresové centrum Floret, Praha - Průhonice 
Začátek přednášek: cca 9.00 hodin
Registrace: 26. 1. 2007 od 17.00–20.00 hodin

27. 1. 2007 od 7.30 hodin
Ubytování: Hotel Floret, Park Hotel

(Hotely budou obsazovány v uvedeném pořadí, za ubytování je stanovena
jednotná částka pro všechny hotely).

REGISTRAČNÍ POPLATEK + CENY VIZ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

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

• Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 12. 1. 2007, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

Společenský večer: 27. 1. 2007, Kongresové centrum Floret, pro účastníky semináře součástí regis-
tračního poplatku, doprovod 800,-Kč

Věříme, že uvedená témata vzbudí Vaši pozornost a že naši přední odborníci jsou zárukou kvality. 

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

Informujte, prosím, o konání akce i další kolegy

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

MUDr. Aleš Skřivánek - pověřen organizací



XXX. DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ SDRUŽENÍ SOUKROMÝCH GYNEKOLOGŮ ČR
VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU NOVO NORDISK

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 11 v rámci ochrany osobních dat)

Adresa ordinace vč. PSČ: .....................................................................................................
Tel.: ……............................ Fax: …............................... E-mail: ………………….....…….............
REGISTRAČNÍ POPLATEK do 5. 12. 2006 do 8. 1. 2007 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

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

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

Variabilní symbol*

* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 22 v rámci ochrany osobních dat)

UBYTOVÁNÍ HOTEL FLORET, PARK HOTEL
26. 1. 2007 pátek 27. 1. 2007 sobota bez ubytování

1-lůžkový pokoj 1.500,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc
2-lůžkový pokoj 1.900,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 950,- Kč/noc)    
ubytován(a) spolu s .............................................................................................
3-lůžkový pokoj 2.310,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 770,- Kč/noc)     
ubytován(a) spolu s .............................................................................................

Hotely budou obsazovány v uvedeném pořadí, za ubytování je stanovena jednotná částka pro
všechny hotely
• Bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete písemně či telefonicky informováni,

náhradní ubytování si zajistí každý individuálně.
• Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 12. 1. 2007, 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 25. 12. 2006, bude vrácena částka snížená o manipulační poplatek 30 %.
Později již není možné uhrazené ubytování a poplatky navrátit!
UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ DPH!
Na platby před datem 31. 12. 2006 se pohlíží jako na kauce tzn. nejedná se o zdanitelné plnění ve smyslu Zákona 
o DPH. Kauce se zúčtovává k datu zdanitelného plnění akce.

Datum Podpis, razítko
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DOTAZNÍK
DOŠKOLOVÁNÍ  V  ULTRAZVUKOVÝCH VYŠETŘOVACÍCH  METODÁCH 

Milé kolegyně, vážení kolegové,
v poslední době se na nás obrací stále více členů našeho sdružení se žádostí o pořádání seminářů
či kurzů na téma ultrazvuk v gynekologii a porodnictví. Konference příslušné sekce ČGPS se jim
zdají pro praxi málo využitelné. Zajímá nás proto, zda máte zájem o to, aby SSG ČR začalo s exper-
ty v oboru organizovat pravidelné semináře (případně s praktickou částí) na výše uvedené téma. 
V případě výrazného zájmu členské základny začneme s doškolováním v roce 2007. Prosíme 
o vyplnění dotazníku, i negativní odpověď pomůže výboru při rozhodování. Uvedete-li do
dotazníku své jméno a adresu (pokud máte, i e-mailovou adresu), budete o konání akce vyrozuměni
přednostně. 

Za pochopení a spolupráci děkuje
výbor SSG ČR

1) Mám zájem o doškolovací semináře na téma UZ diagnostika v gynekologii a porodnictví

ANO NE

2) Mám zájem o účast na výukových praktických seminářích - účastníci budou s UZ přístroji 
pracovat. Tyto semináře by byly pro menší počet účastníků. 

ANO NE

Maximální akceptovatelná cena za celodenní (8 hod.) intenzivní kurz: ...........   Kč

Správnou odpověď zakroužkujte, je možné zodpovědět oba dotazy kladně. 

Jméno a příjmení ..............................................................................

Kontaktní adresa ..............................................................................

E-mail ..............................................................................



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) ...........................................................................



KORESPONDENCE
Uveřejňujeme jen malou část, většinu textů jako upomínku neradostné situace za působení 
ministra D. Ratha. Doufejme, že stejně či dokonce hůře již nebude...

Dopis předsedy SSG ČR - reakce na jednací řád dohodovacího řízení z dílny MZ ČR 

Vážení,
dovoluji si konstatovat, že tento jednací řád byl na jednání na MZ ČR dne 9. 5. 2006 mnohými sub-
jekty označen jako nepřijatelný. Zcela absurdní a elementární logiku postrádající je konstatování,
že: „Profesní komory mají počet hlasů odpovídající notářsky ověřenému počtu povinných členů“.
Bude-li tento jednací řád, o němž jsme minule slyšeli, že jde jen o návrh, který obdržíme a budeme
mít možnost připomínkovat, platit, je účast jiných subjektů než zdravotních pojišťoven a profesních
komor zbytečná. SSG ČR nikdy nedělalo stafáž, naše účast na jednáních nebyla jen symbolická. 
Z tohoto důvodu se jednání 30. 6. 2006 na MZ ČR nezúčastníme.

S pozdravem 
Vladimír Dvořák
předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR

V Brně dne 22. 6. 2006

V Praze dne 23. června 2006

Vážený pane náměstku,
děkujeme za pozvání na další jednací den dohodovacího řízení. Vzhledem k tomu, že v souladu 
s platným jednacím řádem se segment ústavní péče dohodl se zdravotními pojišťovnami na
dřívějším termínu jednání, prosíme o sdělení, co by mělo být předmětem jednání na ministerstvu. 
K Vaší žádosti o předložení platných plných mocí jsme již v minulosti sdělili své odmítavé
stanovisko. V této souvislosti upozorňujeme, že Ministerstvo zdravotnictví nemá oprávnění AČMN
ani jiným účastníkům dohodovacího řízení dávat jakékoli pokyny. 
Pokud by se svolávané jednání mělo řídit „jednacím řádem“, zaslaným nám ministerstvem, sdělu-
jeme, že takového dohodovacího řízení se AČMN nezúčastní. Trváme na stanovisku, že dohodo-
vací řízení má účastníky schválený jednací řád, který žádným zákonem nebyl zrušen, nebyl zrušen
ani účastníky dohodovacího řízení a ministerstvo není oprávněno jednací řád rušit nebo měnit. 
Ministerstvu zdravotnictví jistě neuniklo, že návrh zákona, opravňující ministerstvo vydat jednací
řád dohodovacího řízení se ze známých důvodů zákonem nestal a nestane. Vydání „jednacího řá-
du“ ve Věstníku MZ nebude mít proto žádný právní účinek a nikoho k ničemu nebude zavazovat. 
Ministerstvu je jistě známo, že veřejný činitel, který překročí svou pravomoc, může naplnit
skutkovou podstatu trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele, pokud způsobil jiné-
mu škodu anebo opatřil sobě nebo jinému neoprávněný prospěch. Za neoprávněný prospěch lze
považovat i opatření neoprávněného vlivu na rozhodování dohodovacího řízení samotnému minis-
terstvu nebo lékařské komoře. Neoprávněným vlivem při rozhodování o značných finančních
prostředcích veřejného zdravotního pojištění pak může být způsobena přímá finanční škoda jed-
něm a neoprávněný prospěch jiným účastníkům. 
K této situaci by došlo v případě uplatnění „jednacího řádu“, který stanoví účastníky dohodovacího
řízení profesní komory a stanoví jim nejvyšší počet hlasů. A to přesto, že zákon stanoví jako účast-
níky dohodovacího řízení jedině zdravotní pojišťovny a sdružení poskytovatelů zdravotní péče. 

JUDr. Jana Popovičová, Dr. Stanislav Fiala
Asociace českých a moravských nemocnic
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Vážený pan MUDr. Vladimír Dryml
náměstek pro zdravotní pojištění a kontrolu
Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4, 128 01  Praha 2
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Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
Sekretariát: Těšnov 5 tel.: 222 324 985

110 00  Praha 1 fax: 236 043 336  
E-mail: kzps@kzps.cz 

Praha, dne 16.června 2006

Vážený pane ministře, 
v částce 73/2006 Sb. byly vydány dvě vyhlášky, a to 219/2006 Sb. a 220/2006 Sb., které mění pod-
mínky pro provozování lékáren, a to opět bez projednání s reprezentativními organizacemi sociál-
ních partnerů.
Vzhledem k tomu, a vzhledem k závažným připomínkám k jejich obsahu ze strany příslušných pro-
fesních sdružení, považujeme za nezbytné úpravy nebo zrušení těchto vyhlášek. 

S pozdravem 
Ing. Pavel   E r n s t , CSc.
místopředseda KZPS   
a prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Vážený pan 
MUDr. David Rath
ministr zdravotnictví
Praha

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
Sekretariát: Těšnov 5 tel.: 222 324 985

110 00  Praha 1 fax: 236 043 336  
E-mail: kzps@kzps.cz

Praha, dne 26.6.2006

Vážený pane ministře, 
přes Váš příslib na plénu RHSD ČR, že Ministerstvo zdravotnictví bude respektovat zásady sociál-
ního dialogu, dochází k opakovanému vydávání vyhlášek MZ bez projednání s dotčenými profesní-
mi svazy, a zejména bez projednání s representativními organizacemi sociálních partnerů. Takto
byla vydána v posledním době mimo jiné také vyhláška č. 290/2006 Sb. o rámcových smlouvách a
vyhláška č. 301/2006 Sb. o elektronickém, předepisování léčiv. Uvedený způsob příprav, projed-
návání a vydávání legislativních norem vede k věcným nedostatkům a k narušení vztahů a stabili-
ty v našem zdravotnictví. Považujeme proto za nezbytnou obnovu průběhu legislativního procesu
v souladu s jeho náročností a přijatými dohodami a nápravu nedostatků v již vydaných vyhláškách,
resp. v jiných legislativních normách.

S pozdravem 

Ing. Pavel   E r n s t , CSc.
místopředseda KZPS   
a prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Vážený pan 
MUDr. David    R a t h 
ministr zdravotnictví
Praha



PROHLÁŠENÍ K RÁMCOVÝM SMLOUVÁM

Vážení pánové,
jako člena Představenstva ČLK, pověřený komunikací s ambulantními specialisty jsem si dovolil
prostudovat srovnání  všech textů rámcových smluv provedené Mgr. Buriánkem.
Vzhledem k tomu, že jsme se 24.6.2006 na  Představenstvu dohodli, že lékařům-členům ČLK dáme
objektivní a úplné informace, aby se mohli sami kvalitně rozhodnout, jak postupovat, vyzývámn
Vás tímto veřejně s přepracování materiálu, který i přikládám v příloze a který je jako „objektivní
srovnání“ rozesílán lékařům.
Mgr. Buriánek jistě ví, že hlavním problémem ministerské verze Rámcové smlouvy jsou výpovědí
důvody hl. ze strany zdravotních pojišťoven, přesněji řečeno to, že ministerská verze jako jediná
obsahuje ustanovení, že zdravotní pojišťovna může smlouvu vypovědět po jakémkoli provinění se
proti ustanovením rámcové smlouvy (zdůrazňuji: jakémkoli). Toto  eventuelní trvalost smluvního
vztahu přínejmenším velmi relativizuje.
Předem děkuji, že nadále budete postupovat opravdu objektivně a v duchu usnesení Představenstva
ČLK.

S úctou
. Zorjan Jojko, člen Představenstva ČLK

Výbor SSG ČR se s prohlášením ztotožňuje.

Přístup MZ ČR k Rámcovým smlouvám - ukázka toho, jak si sociální demokracie přestavuje dialog ...

Vážený pan
MUDr. Vladimír Dryml
náměstek
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

V Praze dne 14.7.2006

Vážený pane náměstku,
k dopisu ze dne 4. července 2006, kterým došlo k vrácení rámcových smluv konstatuje Svaz
zdravotních pojišťoven ČR (dále jen SZP ČR)  k jednotlivým bodům:

1. Dohodovací řízení o obsahu rámcových smluv svolané  SZP ČR bylo zahájeno dne 3.1.2006.
Před uplynutím zákonem stanovené šestiměsíční lhůty došlo dne 30.6.2006 k předání textů rám-
cových smluv na MZ ČR (převzetí bylo potvrzeno podatelnou). Předané texty byly odsouhlase-
ny účastníky dohodovacího řízení.

2. nekomentováno
3. V souladu se zákonem č. 48/1997 Sb. § 17 odst. 3 jsou zaslané materiály opatřeny platnými pod-

pisy zástupců svazů zdravotních pojišťoven (SZP ČR a Otevřený svaz zdravotních pojišťoven).
4. Výsledky dohodovacího řízení pro jednotlivé rámcové smlouvy jsou řádně podepsány jeho účast-

níky, včetně příslušných skupinových smluvních zdravotnických zařízení zastupovaných  svými
zájmovými sdruženími, tedy nikoliv profesními sdruženími. 

5. Znění textu rámcových smluv bylo dle stávajícího platného jednacího řádu odsouhlaseno pří-
tomnými účastníky jednání, kteří svůj souhlas potvrdili podpisem. Příloha vašeho dopisu
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obsahuje seznam zmocnitelů s počtem plných mocí pro dohodovací řízení k hodnotám bodu,
výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení obje-
mu poskytnuté zdravotní péče pro rok 2007, který nemá s Dohodovacím řízením o rámcových
smlouvách žádnou souvislost.

6. Oba svazy zdravotních pojišťoven jsou samostatné právnické osoby jednající na základě zákona
(§ 17 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb.) o obsahu rámcových smluv. 

7. Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR byla na dohodovacím řízení zastoupena SZP ČR
jako jeho řádný člen do 28.5.2006. Samostatná zdravotní pojišťovna nemůže být ze zákona (§ 17
odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb.) účastníkem dohodovacího řízení o rámcových smlouvách jinak,
než prostřednictvím svazů zdravotních pojišťoven. 

8. Ředitel zdravotní pojišťovny je statutárním orgánem pojišťovny, formulovat postoj zdravotní
pojišťovny k jednáním o rámcové smlouvě je jeho pracovní povinností. Způsob projednávání
jeho práce ve správních orgánech pojišťovny stanoví statut a upravuje vlastní plán projednávání
a rozhodnutí. 

Vážený pane náměstku,
zároveň Vám sděluji, že SZP ČR jako svolavatel Dohodovacího řízení k rámcovým smlouvám po-
stoupil znění Vašeho dopisu čj. 29363/2006 ze dne 4.7.2006 včetně výše uvedeného stanoviska
svolavatele na vědomí všem účastníkům dohodovacího řízení dle přiloženého seznamu.

S pozdravem

MUDr. Jiří Bek v.r.
prezident

RÁMCOVÉ SMLOUVY 

Text určený předsedům OS ČLK

V Praze 7.7.2006

Věc: Žádost o pomoc v jednáních o rámcových smlouvách.

Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,

z titulu člena Představenstva ČLK pověřeného jednáním s ambulantními specialisty se na Vás,
předsedkyně a předsedy okresních sdružení ČLK,  obracím s následující informací a žádostí 
o pomoc. Předem mého dopisu jen ale prosím, abyste, pokud nejste ambulantními specialisty,
předali tento dopis tomu členu Vašeho Představenstva, který má právě tuto oblast na starosti,
eventuelně všem Vám dostupných kolegům -  ambulantním specialistům.
Jak jste jistě registrovali, zabývalo se Představenstvo ČLK na svém posledním zasedání i otázkou
nových rámcových smluv.  Po velmi podrobné diskusi převážil názor, že není potřebné ostatní
lékaře „vodit za ruku“ a bylo přijato usnesení, že bude na stránkách ČLK zveřejněn podrobný roz-
bor všech možností, které se velmi pravděpodobně objeví, aby si každé zdravotnické zařízení
mohlo samo vybrat, co pro sebe bude považovat za nejlepší. Představenstvo ČLK se zavázalo
neprotěžovat žádnou z možností. 
Ponechám stranou, že ačkoli již od 24.6. uplynuly 2 týdny, na webu stále ještě není opravdu  objek-
tivní rozbor všech alternativ  (místo toho je zahlcen - v jistém smyslu v rozporu s usnesením
Představenstva - různými doporučeními) a pokusím se soustředit se  na samu věcnou podstatu
problému.
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Jde o to, že:
1) existuje vyhláška 290/2006 Sb., 
2) Všeobecná zdravotní pojišťovna rozesílá různé návrhy na prolongaci smluv do konce roku 2006,

resp. 2007, 
3) ve hře je výsledek Dohodovacího řízení mezi zástupci zdravotnických zařízení a zdravotních

pojišťoven.

Ad 1)
Je nezpochybnitelným faktem, že Vyhláška 290/06 Sb. byla vydána a že, pokud nebude zrušena,
platí. Je nezpochybnitelným faktem, že zdravotní pojišťovny i zdravotnická zařízení mají povinnost,
aby jí vyhověly, dnes již mít své smlouvy  uvedeny do souladu s ní.
Je ale také nezpochybnitelným faktem, že zákon 48/1997 Sb.,  tedy norma této vyhlášce nadřízená,
nařizuje zdravotním pojišťovnám, aby  své návrhy již konkrétních tzv. typových smluv vycházejících
ze smlouvy rámcové, nejdříve projednaly se zástupci zdravotnických zařízení. Teprve pak mohou
začít tisknout návrhy pro jednotlivé ambulance nebo nemocnice.
Každému je jistě jasné, že jde o proces, který nelze stihnout za 3 týdny a který není vhodné právě
v zájmu zdravotnických zařízení příliš urychlovat nebo zkracovat.
Dovolím si připomenout situaci před 5 lety, kdy jednání o typových smlouvách trvala asi 3 měsíce,
byla velmi náročná, ale v konečném důsledku velmi efektivní. Díky nim máme u některých
pojišťoven automatickou prolongaci smluv, máme s většinou pojišťoven dojednaná přesnější pravid-
la kontrol revizními lékaři a smírčích jednání, řada ustanovení je v konečných smlouvách napsána
podstatně jasněji a průhledněji, než to bylo ve vyhlášce.
I vyhláška 290/06 Sb. obsahuje některá ustanovení, která, budou-li ponechána ve stejném znění,
mohou v budoucnu znamenat problém. 
Jde například o 
1. odstavec, který sice říká, že nesmíme odmítnout přijetí pojištěnce do péče z jiného důvodu, než

jsou ty uvedené v § 11, odst 1 písm. b) zákona ,  nepíše však, kterého zákona,  
2. odstavec, který dává zdravotním pojišťovnám velmi volnou  možnost o nás zveřejňovat jakékoli

ekonomické údaje, 
3. odstavec, podle kterého není určena doba platnosti smlouvy pro zdravotnická zařízení s vyšším

počtem nositelů výkonů, než 10,
4. odstavec, podle kterého s námi může zdravotní pojišťovna rozvázat smlouvu při jakémkoli

opakovaném porušení ustanovení smlouvy a to ačkoli jsou rámcovou smlouvou řešeny i věci
charakteru technického (vyplňování dokladů, receptů apod.), ale i situace možných větších
sporů. Bez bližší specifikace tohoto ustanovení (k jejíž negaci nemají nejspíše zdravotní
pojišťovny žádný věcný důvod), může být potencionálním důvodem výpovědi i špatně podepsaný
recept nebo neorazítkovaný doklad.

A zde bych si dovolil přednést svou první prosbu:
Kolegyně a kolegové, prosím, považujete-li i Vy za potřebné projednat a vyřešit nejen výše vyjmenované
body, apelujte cestou, kterou uznáte, na prezidenta ČLK, aby přestal vyvíjet tlak na pojišťovny s cílem
vše jen urychlit a vlastně přeskočit ta jednání o typových smlouvách, která již byla zahájena mezi ně-
kterými pojišťovnami a profesními sdruženími. Zdravotnická zařízení samostatně nebudou přeci
schopna být pro pojišťovny v těchto jednáních dostatečně silným partnerem. 
Je zajímavým paradoxem, že před 5 lety, kdy bylo Sdružení ambulantních specialistů (tehdy SSL) na
půdě ČLK označované opakovaně za hlavního nepřítele lékařského stavu, vedení ČLK i v osobě nejvyšší
na těchto jednáních velmi úzce spolupracovalo a dnes, kdy je mezi jednotlivými profesními sdruženími
a vedením ČLK úzké i personální propojení, jsou tato jednání torpédována možná i proti většinové vůli
Představenstva ČLK, jistě ale proti zájmům lékařů, kterých se to týká,  samotným prezidentem naší
stavovské organizace.

Ad 2) 
Nestihnutelnost termínu 30.6.2006 stanoveného Vyhláškou  290/06 Sb. byla důvodem toho, že 
i VZP přistoupila k nabídce prolongace smlouvy do konce roku 2007, resp. do doby sladění smlou-



vy s novou rámcovou smlouvou. Bylo jistě přinejmenším nešťastné, že tento prolongační dodatek
doplnila u části zdravotnických zařízení ještě také návrhem revize rozsahu smlouvy. Vzhledem ale
k tomu, že tak může učinit i bez tohoto písemného upozornění kdykoli během trvání smlouvy,
nadále zdůrazňuji, že nebylo třeba tomu ze strany prezidenta ČLK věnovat až tak velkou
pozornost. Věci nejspíše dopadnou stejně s i bez jeho apelů.

Dovolím si doplnit druhou prosbu:
V situaci, kdy my, ambulantní specialisté, jsme nuceni pracovat v době platnosti řady zákonů a vy-
hlášek, jejichž existence  je s vysokou pravděpodobností úspěchu napadána u Ústavního soudu (např.
úhradová vyhláška 101/06 Sb. pro její snahu být retroaktivní, ačkoli náš právní řád nepřipouští
ja-koukoli retroaktivitu žádného právního předpisu, dnes diskutovaná vyhláška 290/06 Sb. o rozhodnutí
o rámcových smlouvách vzhledem k tomu, že i dle Legislativní rady vlády ČR nebyla vydána v souladu
s platným legislativním procesem v ČR) apelujte, prosím, na prezidenta ČLK, aby zbytečně nevyhledá-
val další možné body sporu, které pro ty z nás, kteří jsou méně informovaní, znamenají jen nepotřeb-
né zvětšení míry  nejistoty a v konečném důsledku mohou pro nás mít i negativní dopad, neboť nejspíše
na úkor výše našich úhrad bude VZP kompensovat své zvýšené výdaje v rámci přetisku nových prolon-
gačních dodatků. 

Ad 3)
Dne 29.6.2006 parafoval i zástupce Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR dohodu o rámcové smlou-
vě a tato byla v řádné lhůtě (před koncem 6. měsíce od začátku jednání) doručena na MZ ČR, které
by t.č. mělo posoudit její soulad s veřejným zájmem a zákonem a rozhodnout o ní. 
Sám jsem toho názoru, že tyto dohodnuté  texty  jsou pro zdravotnická zařízení (různě dle pří-
slušnosti k různým segmentům) lepší, než obsah vyhlášky 290/06 Sb., přičemž sám jsem ambulant-
ním kardiologem a velmi mi záleží na maximální smluvní jistotě.  Jsem  toho názoru, že kdyby MZ
ČR tyto texty akceptovalo a vydalo jako Vyhlášku, byl by na světě dokument, proti kterému by
nikdo neměl věcný důvod podávat ústavní stížnost. Zjednodušeně řečeno - mohli bychom se na
tuto smlouvu spolehnout po celou dobu její platnosti.

Takže třetí - dnes poslední -  prosba:
Apelujte, prosím, na prezidenta a nerozhodnutou část Představenstva ČLK,  aby prosazovali oprav-
dovou smluvní jistotu, která neznamená jen se jednoduše  soustředit na  formulaci ve smlouvě 
o tzv. „trvalém smluvním vztahu“  v současném, velmi nestabilním prostředí a prosazovat ji bez ohle-
du na objektivní stav ve společnosti a na to, že většina právníků tento termín neumí přesně vyložit.
Když nic jiného, tak přeci jakákoli i drobná novela zákona či vyhlášky  může platnost takové formu-
lace ze dne na den  zrušit. 
Věřím, že souhlasíte, že máme-li si být jistí dlouhodobou existencí našich ambulancí, potřebujeme
vyvážené širší vztahy mezi všemi účastníky zdravotnického systému. Potřebujeme jasná, dopředu
známá pravidla nastavená zákony a vyhláškami Ministerstva zdravotnictví, potřebujeme pevné
postavení zdravotních pojišťoven, které se nebudou muset každý den obávat uvalení nucené správy (bez
existence zdravotních pojišťoven nejspíše zmizí i samostatní ambulantní specialisté), potřebujeme
jasné postavení pacientů, kteří budou motivováni nepřečerpávat finanční možnosti systému.
Věřím, že se mnou souhlasíte, že takové rovnováhy není možné dosáhnout  nepřiměřenými požadavky
a jakýmkoli nepřiměřeným nátlakem na kteréhokoli účastníka, jak se to děje dnes.

V zájmu nás všech Vám předem děkuji za pomoc.
S úctou

MUDr. Zorjan Jojko, člen Představenstva ČLK a místopředseda SAS ČR.
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K rukám předsedům OS ČLK

V Praze 13.7.2006
Vážená paní předsedkyně,
Vážený pane předsedo,

předpokládám, že jste dostal a přečetl včerejší dopis Dr. Kubka, kterým reagoval  na mnou zaslané
informace. Ujišťuji Vás, že jsem nepřijal funkci v Představenstvu ČLK, abych se jen hádal 
a eventuelně vyvracel různá zkreslení faktů, ať jsou podávána kýmkoli. 
Mou hlavní současnou aktivitou (kromě mé vlastní práce)  je vyjednávání o tzv. typových smlou-
vách. V prostředí, kdy jsou pojišťovny trvale napadány a je jim vyhrožováno nucenou správou,
pokud budou vlastně jen plnit svou zákonem danou  povinnost vyjednávat,  nejde vůbec o jedno-
duchý úkol. 

Věřím, že:
- nakonec se podaří celé vyjednávání dotáhnout do konce a Vy pak budete mít možnost posoudit
jeho pozitivní výsledky pro každého z Vás,

- jste nakloněni snaze vyjednat pro zdravotnická zařízení co nejlepší smluvní podmínky a nebudete
to zaměňovat za nějakou advokacii zdravotním pojišťovnám.

- čerpáte informace i z jiných zdrojů, než jsou dopisy od funkcionářů ČLK a že tedy umíte dobře
posoudit skutečný stav věcí,

- jste mou informaci i informaci Dr. Kubka přečetli pečlivě a že jste identifikovali, že jsem druhým
dopisem napadán v několika bodech i za něco, co jsem vůbec  nenapsal ani nikdy neřekl.

- i Vy vidíte, že to, co je t.č. přístupné na webu ČLK není objektivní kompletní rozbor textů
Rámcových smluv, že chybí rozbor věnující se jiným segmentům, než jsou praktičtí lékaři a ambu-
lantní specialisté a že i u nich jsou například vynechaná srovnání výpovědních důvodů a lhůt.

- nepatříte k „mase“, které stačí říct, že peníze utracené zbytečně jsou jen z „jiné kapsy“, že víte, že
ve skutečnosti je ta kapsa jen jedna.

Co je tedy nového od naposledy rozeslaných informací:
1. Otázka typových smluv dle Vyhlášky 290/06 Sb.
2. Prolongace smluv s VZP
3. Dohodovací řízení o Rámcové smlouvě

Ad 1.
- Některé pojišťovny rozeslaly sdružením poskytovatelů návrhy typových smluv - u většiny jsou tyto
texty dostupné na jejich webech. Běží teď lhůta na jejich připomínky k nim (většinou do
21.7.2006).  K dnešnímu dni  to jsou: Metal-Aliance, Škoda, Revírní bratrská pokladna, Hutnická
ZP a ZP Ministerstva vnitra. VZP zatím svůj návrh neposlala, ale podle informace MUDr. Horáka
tak učiní v nejbližší době, neboť dle rozhodnutí její Správní rady by mělo být jednání o typové
smlouvě ukončeno v 1.polovině září.

- V tisku se objevila zpráva, že ZP Metal-Aliance pod  hrozbou  nucené správy rezignovala na vyjed-
návání a začala návrhy smluv rovnou přímo rozesílat zdravotnickým zařízením. Žádné oficielní
oznámení o přerušení jednání od ZP MA zatím nedorazilo.

- Česká národní ZP bez předchozího jednání rozeslala již návrhy jakýchsi „adaptačních textů“ na
stav dle Vyhlášky 290/06 Sb. Problém jimi navrženého textu je v tom, že neřeší kompletně všech-
na ustanovení smlouvy a vyvolává řadu nejasností v tom, co vlastně platí a co neplatí. Ti z Vás,
kteří ten dodatek již dostali, mi jistě dají za pravdu.

Ad 2.
VZP začala rozesílat prolongační dodatky, což odpovídá informaci MUDr. Horáka, o které jsem
psal minule.  Zde mohu doplnit, že správní rada VZP zavázala  MUDr. Horáka sladit naše smlou-
vy s novou Rámcovou smlouvou nejpozději do konce roku 2006, takže je vlastně jedno, zda jste
podepsali dodatek s prolongací do konce roku 2006 nebo 2007. 



Ad 3.
Nejdříve upřesnění:
- Správní Rada VZP dne 24.6.2006 svým usnesením: „Vzala na vědomí postup  zástupců VZP 
v dohodovacím řízení o rámcových smlouvách“,

- Dne 29.6.2006 zástupce VZP k tomu pověřený MUDr. Horákem podepsal dohodu o Rámcových
smlouvách. Nešlo o prosté potvrzení správnosti textů, ta byla zástupcem VZP provedena cca 
14 dní před tímto termínem, zde šlo jednoznačně o podpis dohody.

- Dne 30.6.2006 byla tato řádná dohoda doručena svolavatelem Dohodovacího řízení - Svazem
zdravotních pojišťoven - do podatelny MZ ČR

Nové události:
- Dne 11.7.2006 vrátilo MZ ČR (náměstek ministra - MUDr. Dryml) bez rozhodnutí o nich tyto
dohody zpět Svazu zdravotních pojišťoven. 

Jak se bude  celá situace dále vyvíjet, nikdo neumí t.č. odhadnout. Svaz zdravotních pojišťoven 
o ní bude jednat v nejbližších dnech.
Vzhledem k tomu, že věřím, že i Vy (nebo Vaši kolegové z ambulancí ve Vašem okolí) považujete
tyto informace za důležité, dovolím si Vám  napsat vše nové, co se v této věci bude dít.

S úctou
MUDr. Zorjan  Jojko, člen Představenstva ČLK a místopředseda SAS ČR

P:S. MUDr. Kubka tímto žádám, aby, bude-li přeposílávat v budoucnu mé texty, aby bez mého
vědomí nijak obsahově ani graficky nezasahoval obsahově do jejich podoby.

PROHLÁŠENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU LÉKAŘŮ, LÉKÁRNÍKŮ A NEMOCNIC
K ZÁKONU O VEŘEJNÝCH NEZISKOVÝCH ÚSTAVNÍCH 

ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Krizový štáb lékařů, lékárníků a nemocnic prohlašuje, že zrušení nebo přinejmenším odložení účin-
nosti zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních považuje nadále za
jednu z priorit.

MUDr. Jiří Pekárek
mluvčí Krizového štábu lékařů, lékárníků a nemocnic
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DŮLEŽITÉ - ÚHRADY PÉČE V ROCE 2007

P  R  O  T  O  K O  L

Z  JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY
POSKYTOVATELŮ AMBULANTNÍ SPECIALIZOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE V

AMBULANTNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO OBDOBÍ ROKU 2007,
KONANÉHO DNE 7.9.2006

Datum a čas konání : 7. září 2006  v 17.00  hod.
Místo konání: VZP, Praha 3, Orlická
Svolavatel jednání: MZ ČR
Účastníci jednání: viz přiložená prezenční listina 

Jednání se uskutečnilo v souladu s „Jednacím řádem dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši
úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění“ a navázalo na jednání, která se konala dne
29. 6. 06, 15. 8. 06 a dne 5. 9. 06.

Výsledkem jednání dle Jednacího řádu je po hlasování zdravotních pojišťoven a poskytovatelů následu-
jící dohoda (schváleno 100 % hlasů zástupců zdravotních pojišťoven  a hlasy všech přítomných 
zástupců sdružení poskytovatelů s výjimkou ČLK o.s. a LOK-SČL, kteří hlasovali proti). Nedílnou
součástí tohoto protokolu je prezenční listina z dnešního jednání, tj. 7. 9. 06.

Článek I
Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických zařízeních

(1) Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických
zařízeních bude hrazena podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým
zařízením podle vyhlášky č. 134/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  úhradou za poskytnuté
zdravotní výkony (vč. ZUM a ZULP), kdy hodnota bodu se stanoví ve výši minimálně 1,05  Kč. 
U odborností, jejichž úhrady jsou upraveny v ustanovení bodu (4), písm. b) se takto stanovená hod-
nota  bodu vynásobí indexem navýšení úhrad (Inu), který je definován v bodu (3). 
Hemodialyzační zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických zařízeních bude
hrazena podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle
vyhlášky č. 134/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  úhradou za poskytnuté zdravotní výkony
(vč. ZUM a ZULP), kdy hodnota bodu se stanoví ve výši minimálně 1,02. Kč.

(2) V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 48/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů se
stanovují následující omezení objemu zdravotní péče a výše úhrad za provedenou zdravotní péči: 
a) časová regulace dle § 41 zákona 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (tj. limitem času

nositele výkonu 10 hodin na kalendářní den), přičemž toto omezení úhrady bude stanovováno
čtvrtletně a vypořádáno pololetně (tj.současně za I. a II. čtvrtletí a současně za III. a IV. čtvrt-
letí), a to nejpozději do 120 dnů po ukončení hodnoceného pololetí,

b) omezení objemem poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění -
Zdravotnické zařízení bude mít podle níže uvedených pravidel zdravotní pojišťovnou uhrazen
jen takový objem zdravotní péče, který odpovídá maximální úhradě vypočtené dle následujících
ustanovení.

(3) Maximální úhrada pro zdravotnické zařízení za  hodnocené období se určí po ukončení hod-
noceného období, a to jako součet maximálních úhrad pro dané zdravotnické zařízení za všechny
odbornosti nasmlouvané tímto zdravotnickým zařízením s příslušnou zdravotní pojišťovnou.
Hodnoceným obdobím je příslušné kalendářní pololetí roku 2007. Maximální úhrada za odbornost
se určí takto:



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

v dané odbornosti zdravotnickým zařízením v hodnoceném období
PUROo - průměrná úhrada za výkony, vč. ZUM a ZULP na jednoho unikátního pojištěnce

příslušné zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti daným zdravotnickým
zařízením v referenčním období  

Inu - index nárůstu úhrad
Pro rok 2007 bude použita hodnota Inu = minimálně 1,03. 

U zdravotnických zařízení, která poskytují ambulantní specializovanou péči ve více odbornostech,
se PUROo určí takto:

PUROo  =   PPBROo  x   RDHB  + PUZUMROo  + PUZULPROo
kde:
PPBROo - průměrný počet zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou

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

RDHB - reálně dosažená hodnota bodu pro ambulantní specializovanou péči daného
zdravotnického zařízení u příslušné zdravotní pojišťovny v referenčním období  

RDHB - se určí jako podíl celkové úhrady danému zdravotnickému zařízení od příslušné
zdravotní pojišťovny za ambulantní specializovanou péči  snížené o objem úhrady
za ZUM  a ZULP za referenční období a celkového zdravotnickým zařízením
vykázaného a zdravotní pojišťovnou uznaného počtu bodů za ambulantní speciali-
zovanou péči za referenční období.

PUZUMROo - průměrná úhrada za zvlášť účtovaný materiál na jednoho unikátního pojištěnce
příslušné zdravotní pojišťovny v dané odbornosti v daném zdravotnickém zařízení
v referenčním období

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

Referenčním obdobím se pro účely výpočtu maximální úhrady rozumí odpovídající kalendářní
pololetí minulého roku.  
U zdravotnických zařízení, která v referenčním období neexistovala, event. která neposkytovala
péči v dané odbornosti, mohou zdravotní pojišťovny pro účely výpočtu maximální úhrady použít
průměrné úhrady za referenční období srovnatelných zdravotnických zařízení.
U zdravotnických zařízení, kde oproti referenčnímu období dojde vlivem změny nasmlouvaného
rozsahu zdravotnických služeb (tj. změně spektra nasmlouvaných výkonů) v některé odbornosti 
k nárůstu průměrné úhrady na 1 unikátního pojištěnce, se maximální úhrada pro příslušnou odbor-
nost určená dle výše uvedených pravidel navýší o hodnotu zdravotnickým zařízením vykázaných 
a zdravotní pojišťovnou uznaných nově nasmlouvaných výkonů, vč. ZUM a ZULP. Nově nasmlou-
vané výkony se pro tyto účely ocení dle Seznamu výkonů s bodovými hodnotami ve znění platném
ke dni 31.12.2005 s použitím hodnoty bodu stanovené v bodu (1) a vynásobené indexem minimál-
ně 1,07.
Zdravotní pojišťovny dále zohlední případy, kdy zdravotnické zařízení prokáže, že zvýšené
průměrné náklady na ZUM a ZULP na 1 unikátního pojištěnce v dané odbornosti byly způsobeny
zvýšením cen, v důsledku změn legislativy upravující výdej léčiv a PZT.
Unikátním pojištěncem se rozumí jeden pojištěnec příslušné zdravotní pojišťovny ošetřený daným
zdravotnickým zařízením v dané odbornosti v příslušném pololetí alespoň jedenkrát, přičemž není
rozhodné, zda se jedná o ošetření v rámci vlastní péče nebo péče vyžádané. Pokud byl tento
pojištěnec daným zařízením v dané odbornosti ošetřen v příslušném pololetí vícekrát, zahrnuje se
do počtu unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti pouze jedenkrát.  

40 Zpravodaj č. 4/2006



Údaje o průměrných počtech bodů a průměrných úhradách za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť
účtovaných léčivech na jednoho unikátního pojištěnce podle odborností dosažené zdravotnickým
zařízením v referenčních obdobích a počty unikátních pojištěnců ošetřených v daných odbornos-
tech v referenčních obdobích oznámí zdravotní pojišťovny zdravotnickým zařízením za I. pololetí
2006 nejpozději do 31.01.2007 a za II. pololetí 2006 nejpozději do 31.7.2007.

(4) Úhrada zdravotnického zařízení bude v případě splnění následujících podmínek upravena
takto:
a) V případě, že v ambulantním zdravotnickém zařízení byl v referenčním nebo hodnoceném

období ošetřen v některé odbornosti statisticky nevýznamný počet unikátních pojištěnců přís-
lušné zdravotní pojišťovny  resp. že v referenčním období zdravotnické zařízení zdravotní péči 
v některé odbornosti péči neposkytovalo,  se omezení maximální výší úhrady na tyto odbornos-
ti dle odstavce (3) nepoužije. Za statisticky nevýznamný počet unikátních pojištěnců příslušné
zdravotní pojišťovny se pro tyto účely považuje méně než  50 unikátních pojištěnců příslušné
zdravotní pojišťovny ošetřených v referenčním nebo hodnoceném pololetí v rámci jedné odbor-
nosti, při nasmlouvaném úvazku lékaře resp. hodnotě poměrného kapacitního čísla (dále jen
„PKČ“) větší nebo rovno 1,00. Při nasmlouvaném úvazku lékaře menším než 1,00 resp. pokud
je nasmlouvaná hodnota PKČ nižší než 1,00, se limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců pře-
počte příslušnou hodnotou úvazku, resp. PKČ nižší než 1,00.  

b) Omezení maximální výší úhrady dle odstavce (3) se dále nepoužije u zdravotnických zařízení
(která mají úvazek resp. PKČ lékaře nebo JVŠ alespoň  0,5) smluvní odbornosti 901 - klinická
psychologie, 903 - klinická logopedie, 927 - ortoptisté, a dále u zdravotnických zařízení jiných
smluvních odborností než 901 vykazujících výkony autorské odbornosti 910 - psychoterapie uve-
dených v příloze č. 1 a ambulantních dialyzačních zařízení odbornosti 128. 

c) V případech dle bodu (4) písmena a) i b) může zdravotní pojišťovna zdravotnickému zařízení
stanovit celkový limit maximální úhrady pro danou odbornost ve výši hodnoty zdravotnickým
zařízením vykázané zdravotní péče za hodnocené pololetí oceněné dle Seznamu výkonů 
s bodovými hodnotami ve znění platném ke dni 31.12.2005 s použitím hodnoty bodu 1,05 Kč 
a vynásobené indexem  minimálně 1,07.

(5) Omezení objemu úhrady dle bodu (3) a dle bodu (4) se nevztahuje na zdravotní péči poskyto-
vanou pojištěncům z členských států EU, Islandu, Lichtenštejnska a Norska1/, pojištěncům 
z dalších států, se kterými má Česká republika uzavřeny Smlouvy o sociálním zabezpečení2/ a dále
na zdravotní péči poskytovanou žadatelům o udělení mezinárodní ochrany (dříve „žadatelům 
o azyl“)3/. 

(6) Regulační omezení: 
1. Regulace úhrad za předepsaná léčiva a zdravotnické prostředky (dále jen „ZP“) a za vyžádanou

péči v odbornostech 222, 801 - 805, 807, 809, 812-822 (dále jen „vyjmenované odbornosti“).
Zdravotní péče autorské odbornosti 823 je obsažena ve smluvní odbornosti 807.  Do vyžádané
péče se nezahrnují výkony mammografického screeningu4/.
1.1  Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního  pojištěnce

příslušné zdravotní pojišťovny za předepsaná léčiva a ZP v hodnoceném období vyšší než
100 % stanovené referenční hodnoty, může zdravotní pojišťovna uplatnit srážku ve výši
odpovídající 40 %  zvýšených výdajů za předepsaná léčiva a ZP (nad 100 %), a to způsoby
obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Referenční hodnota
se stanoví ve výši vyšší z hodnot:
a) 105 % průměrné úhrady na 1 unikátního pojištěnce příslušné ZP za předepsaná léčiva 

a ZP daného ZZ dosažené v odpovídajícím pololetí 2006.
b) 95 % průměrné úhrady na 1 unikátního pojištěnce příslušné ZP za předepsaná léčiva a ZP

daného ZZ dosažené v odpovídajícím pololetí 2005.
1.2. Pokud zdravotnické zařízení prokáže, že k zvýšení průměrných nákladů za předepsaná léči-

va a ZP došlo v důsledku poskytování  zdravotní péče pojištěncům, kde vzhledem k jejich
zdravotnímu stavu bylo nutno použít mimořádně nákladných léčiv a zdravotnických
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prostředků, zdravotní pojišťovna toto navýšení  v regulaci dle bodu 1.1 odpovídajícím způ-
sobem zohlední, případně tuto regulaci nepoužije.

1.3. Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce
příslušné zdravotní pojišťovny za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodno-
ceném období vyšší než 100 % stanovené referenční hodnoty, může zdravotní pojišťovna
uplatnit srážku ve výši odpovídající 40 %  zvýšených výdajů za předepsaná léčiva a ZP (nad
100 %), a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny.
Referenční hodnota se stanoví ve výši vyšší z hodnot:
a) 107 % průměrné úhrady na 1 unikátního pojištěnce příslušné ZP za za vyžádanou péči ve

vyjmenovaných odbornostech daného ZZ dosažené v odpovídajícím pololetí 2006.
b) 100 % průměrné úhrady na 1 unikátního pojištěnce příslušné ZP za za vyžádanou péči ve

vyjmenovaných odbornostech daného ZZ dosažené v odpovídajícím pololetí 2005.
1.4. Pro účely stanovení výše průměrných úhrad i výše případné srážky se výkony vyžádané péče

jak v referenčním tak i v hodnoceném období ocení dle Seznamu výkonů s bodovými hod-
notami ve znění  platném v hodnoceném období, a to v odbornosti 809 hodnotou bodu 1,04 Kč
a v ostatních odbornostech hodnotou bodu 0,86 Kč.   

1.5. U zdravotnických zařízeních, kde oproti referenčním obdobím došlo ke změně nasmlou-
vaného rozsahu zdravotnických služeb (změna počtu nositelů výkonů oprávněných přede-
pisovat léčiva a ZP a vyžadovat péči ve vyjmenovaných odbornostech), zdravotní pojišťovny
po dohodě se zdravotnickým zařízením hodnoty průměrných úhrad dosažených daným
zdravotnickým zařízením v referenčním období pro tyto účely úměrně upraví. Zdravotní
pojišťovny dále zohlední zvýšení průměrných nákladů za předepsané léčivé přípravky a ZP
v souvislosti se zrušením centrálního nákupu léků v případě, že referenčním obdobím pro
uplatnění regulace bude příslušné období roku 2005.

1.6. U zdravotnických zařízeních, která v referenčním období neexistovala, mohou zdravotní
pojišťovny použít pro účely uplatnění regulačních omezení dle bodu 1.1 a 1.3 průměry za re-
ferenční období srovnatelných zdravotnických zařízení.

2. Údaje o průměrných hodnotách úhrad za předepsaná léčiva a ZP - včetně léků a ZP schválených
revizními lékaři a za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech vztažených na jednoho
unikátního pojištěnce dosažených zdravotnickým zařízením v referenčních obdobích a údaje 
o počtech unikátních pojištěnců ošetřených v referenčních obdobích oznámí zdravotní
pojišťovny zdravotnickým zařízením za 1. pololetí 2007 nejpozději do 31.1.2007 a za 2. pololetí
2007 do 31.7. 2007. 

3. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uplatnit regulační srážku za předepsaná léčiva a ZP a za
vyžádanou péči maximálně do výše odpovídající 15 % objemu úhrady dané pojišťovny danému
zařízení za zdravotní výkony snížené o objem úhrady za ZUM a ZULP za hodnocené období. 

4. Pokud zdravotnické zařízení ošetřilo v referenčním nebo hodnoceném období v příslušné odbor-
nosti statisticky nevýznamný počet unikátních pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, tato
zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu regulace dle bodu 1. Definice statis-
ticky nevýznamného počtu pojištěnců je obsažena v ustanovení odst. (4), písm. a).

5. Zdravotní pojišťovny nebudou uplatňovat regulaci podle bodu 1.1, pokud celkové úhrady za
předepsaná léčiva a ZP - včetně léků a ZP schválených revizními lékaři v hodnoceném období
nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče  na dané období  vycházející
ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.  

6. Zdravotní pojišťovny nebudou uplatňovat regulaci podle bodu 1.3, pokud celkové úhrady za
vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období nepřevýší předpoklá-
danou výši úhrad na tento druh zdravotní péče  na dané období  vycházející ze zdravotně pojist-
ného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.  
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7.  Zdravotní pojišťovny poskytnou zdravotnickým zařízením předběžné úhrady buď ve výši jedné
šestiny 103 % objemu úhrady za referenční období anebo ve výši hodnoty zdravotnickým
zařízením vykázané /event. zdravotní pojišťovnou uznané a případně omezené analogicky dle
ustanovení bodu (4), písm. c)/ zdravotní péče za příslušný měsíc. Zvolenou formu předběžných
úhrad zachovají zdravotní pojišťovny po celé hodnocené období. Předběžné úhrady za hodno-
cené pololetí budou  finančně vypořádány v rámci celkového finančního vypořádání, tj. vč.
vyhodnocení omezení úhrad, omezení obejmu péče a regulačních opatření dle bodu (6), a to
nejpozději do 120 dnů po ukončení hodnoceného období.

Jiný způsob úhrady a regulace je možný, pokud se zdravotní pojišťovna a ZZ na takovém způsobu
úhrady a regulace dohodnou a tento způsob nebude v rozporu s právními předpisy upravujícími
veřejné zdravotní pojištění. Předkladatel návrhu jiného způsobu úhrady je v tomto případě povinen
předložit druhé smluvní straně současně s návrhem jiného způsobu úhrady a regulace i návrh
úhrady a regulace dohodnutý v dohodovacím řízení, a to v doslovném znění bez jakýchkoli
doplnění či odchylek. Pokud jedna ze smluvních stran s návrhem jiného způsobu úhrady a regu-
lace nesouhlasí, jsou smluvní strany povinny sjednat způsob úhrady a regulace dohodnutý 
v dohodovacím řízení.

1/ podle příslušných předpisů Evropské Unie (Nařízení Rady (EHS) 1408/71 a 574/72

2/ Smlouva mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávie o sociálním zabezpečení

Smlouva mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení

Smlouva mezi Českou republikou a Rumunskou republikou o sociálním zabezpečení

Smlouva mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení

3/ Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zák. č. 165/2006 Sb.

4/ Výkony č. 89221, 89813 a 89913 provedené zdravotnickými zařízeními akreditovanými pro provádění mammografického screeningu 

Komentář: 
Dosažená dohoda je maximem možného, chování zástupců ČLK o.s. a LOK při jednáních bylo trapně
neprofesionální. V současné době čekáme na rozhodnutí MZ ČR, zda bude dohodu akceptovat.
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MÁME PREZIDENTA ČLK ZA CO CHVÁLIT?

Pan prezident ČLK Kubek se řídí stejně jako jeho předchůdce a přítel Rath klasickou poučkou Járy
Cimrmana: „Nepochválíme-li se sami, nikdo to za nás neudělá“. Opakovaná tvrzení bývalého
odborářského bosse, že se ze všech sil snaží pomoci soukromým lékařům, mi připadala nejprve
úsměvná, poté trapná, nyní nebezpečně demagogická a hlavně nepravdivá. Takže v pár bodech, za
co máme být Dr. Kubkovi vděčni:
• Se svým kamarádem ministrem zdravotnictví vyvinul maximální snahu o to, aby profesní organi-

zace soukromých lékařů byly vyřazeny z jednání o úhradách zdravotní péče. Na přípravě legisla-
tivních změn se podílelo právní oddělení ČLK. Pan prezident evidentně (stejně jako jeho před-
chůdce) zneužívá povinného členství v ČLK. Peníze, které všichni musíme platit, jsou z části
využívány proti nám.

• Za asi největší svůj úspěch vydává Kubek nové rámcové smlouvy, v nichž vybojoval pro všechny
smluvní partnery ZP trvalý smluvní vztah. To, že by patrně všechna soukromá zařízení, kde má
lékař úvazek alespoň 0,7, stejně vždy smlouvu dostala, jej asi nezajímá. Ukončení smluv hrozilo
zejména „miniúvazkům“ - lékařům, kteří pracují jako zaměstnanci v lůžkových zařízeních 
a jedno či dvě odpoledne v „privátu“ mají jako přivýdělek. Nebojuje tedy pan prezident spíše za
své kamarády - odboráře? Pro ně rovněž prosazoval omezení času, který mohou strávit ve
službách. Byli by prý příliš vyčerpaní. V soukromé praxi jim to patrně nehrozí ...

• Lékařům soukromým zařídil zvýšení počtu hodin týdně pro kapacitní číslo 1,0 na 35. Tato
skutečnost, spolu s povinností být v ordinaci 5 dní v týdnu, nás zbavila možnosti pravidelných
klinických dnů. Za to máme být vděčni?

• Na sjezdu ČLK nechává hlasovat lékaře - zaměstnance o tom, zda má ČLK jednat o úhradách
péče pro lékaře privátní. Má to podobnou logiku, jako kdyby priváti hlasovali o mzdách zaměst-
nanců ...

• Kubek stále využívá velmi podivnou organizaci ČLK o.s. Nikdo neví, jakou má členskou základ-
nu, její zástupci nebyli nikým zvoleni. Účetnictví ČLK o.s. údajně neexistuje. Pro tento subjekt
se snaží získat co nejvíce plných mocí soukromých lékařů. S existencí a způsobem chování ČLK
o.s. nesouhlasí patrně většina představenstva ČLK. To, jak bude ČLK o.s. na jednáních vystupo-
vat, se na představenstvu nediskutuje. Pan prezident patrně ví sám, jak se to má dělat ...

• Chování absolutistického monarchy je pro Kubka i jeho předchůdce Ratha vůbec typické. Pokud
Kubkovi představenstvo vyčítá fakt, že prezident ČLK vydává prohlášení, která s nikým nekon-
zultuje a s nimiž představenstvo nesouhlasí, odpoví, že mu to stanovy umožňují ... 

• Skutečnost, že se z Tempusu v posledních letech stalo periodikum velebící sociální demokracii,
privátním lékařům jistě dělá radost. Zajisté většina z nich bude volit stranu, která považuje
spoluúčast pacienta za zakázané slovo a dělá vše pro to, aby postupně vracela zdravotnictví před
rok 1989. Jako zvláštní pozornost nám nabízí vysoké daně a zadlužování dalších generací. 

Vzhledem ke všemu výše uvedenému současný prezident ČLK (stejně jako jeho předchůdce) moji
důvěru nemá. Soukromým lékařům doporučuji zvážit, komu dají plnou moc k zastupování. Pokud
ji již v minulosti zaslali ČLK o.s., měli by ji písemně zrušit a tuto skutečnost nahlásit některému 
z profesních sdružení. V opačném případě se v budoucnu nedivme, že o odměnách a smluvních
podmínkách soukromých lékařů budou rozhodovat odbory.

MUDr. Vanda Hořejší

Text článku naší členky byl zveřejněn v časopise Tempus Medicorum, výbor SSG ČR autorce gratuluje
a s obsahem souhlasí.
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