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EDITORIAL

Byli jsme na Kubě ...

Milé kolegyně a kolegové,
pro nás starší je tento ostrov spojen s hesly jako „ostrov svobody“, „Kuba si“ atd., atd... Pro mladší gene-
raci jde již jen o poslední baštu socialismu, který si drží formu stejnou jakou známe z doby před rokem
1989 u nás. Nebyla to proto jen touha poznat zemi, o níž jsme hodně slyšeli a byla nám i vnucována
jako vzor, ale chtěli jsme vidět na vlastní oči, z dnešního úhlu pohledu, přežívající součást naší minu-
losti. A myslím, že to bylo velice přínosné, přesvědčující a alarmující.
Když tento ostrovní stát v devadesátých letech minulého století ztratil své hlavní obchodní partnery, kteří
v rámci socialistické solidarity a internacionalismu drželi jeho ekonomiku nad vodou, nezbylo nic jiného,
než nabídnout světu svoje bohatství, kterým jsou podmínky pro turistiku. Díky uvolnění poměrů a čás-
tečnému otevření se zahraničním investorům buduje Kuba pro zahraniční turisty hotelové a odpočinkové
komplexy skutečně ve velkorysém stylu s naprosto perfektně zorganizovanými službami. V jednom z nich
jsme strávili 9 dní a s drobnou dávkou velkorysosti nebylo tomuto pobytu co vytknout. Vše bylo napros-
to perfektní, i když někdy se stopami realizace místními obyvateli, na nichž je patrný nejen vlastní oso-
bitý naturel, ale i výchova, kterou prošli. Ale snaží se a uvědomují si nutnost kultivace vlastní a snad 
i celé země. 
Proti tomuto světu, ve kterém se nám velmi dobře a pohodlně žilo, ostře kontrastuje ten svět druhý, který
tu zbyl a ve kterém žije ta méně šťastná většina lidí, kteří nedostali možnost býti mezi vyvolenými za-
městnanci zahraničních společností. A že rozdíl je veliký a dokonalý, o tom svědčí např. jiná měna pro
místní obyvatele a jiná pro zahraniční turisty. Ostatně není to tak dávno, kdy jsme zrušili tuzexové
poukázky.
Měli jsme příležitost, i když jistě jen povrchní, vidět i svět, který nebyl určen nám. Je to svět zmaru, apa-
tických lidí, kteří jsou organizováni ke společné práci, aktivizováni hesly a transparenty. Svět lidí, pro
které jedinou možností povyražení, mimo alkoholu, je zakoupit si fotografie a jiné upomínky na dva 
revolucionáře. Ti jsou zato ale k vidění prakticky všude, na čepicích, šálách, tričkách a upomínkových
předmětech. Je to svět krásných havanských domů, vil a paláců, které jsou zdevastovány, jakoby opuště-
ny, svět neopravených ulic, chodníků a dopravních prostředků držících pohromadě naprosto nevysvětlitel-
ným způsobem. Vše významné kdysi mělo hodnotu, bylo někým spravováno a od roku 1959 patří státu.
Tím je zajištěno blaho pro všechny a pokud si chce místní člověk nějak přilepšit, je tu černý trh, stále
požadované spropitné za každou službu a žebrota.
Bylo by toho ještě hodně k popisu společenského systému, kterým jsme i my prošli a měli bychom mít
důvod být dostatečně poučeni a radovat se, že máme tuto etapu za sebou.
Jaké je však roztrpčení z návratu do normálního světa, domů. To, co jsme si mysleli že máme za sebou,
se nám druhými dveřmi začíná vracet zpět. Opět je nám vnucován /zatím jen ve zdravotnictví/ systém
centrálního řízení, centrálního rozdělování, centrálního spravování, centrálního rozhodování. A opět je
to pod hesly rentability, úspornosti a prospěšnosti pro všechny a celou společnost.
Zdravotnictví se dostalo do finanční krize. Označme proto viníka a začněme šetřit! Postupně zlikviduj-
me soukromý sektor!
Zatím jde o 80 lůžkových zařízení. Těm hrozí zrušení bez ohledu na jejich výkonnost, bez ohledu na
jejich kvalitu, efektivitu, na spokojenost s jejich službami. Pacient je až na posledním místě. Tato zařízení
totiž nejsou pod tím správným centrálním vedením a dohledem, a proto kdo ví, co dělají s vydělanými
penězi.
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Zatím se tento problém týká jen části zdravotnické veřejnosti v oněch nemocnicích, podaří-li se ale tento
krok, budou následovat kroky další, které postupně postihnou celý soukromý sektor ve zdravotnictví. Plán
na centralizaci ambulantní složky byl již prezentován předchozí ministryní. Uvědomujeme si všichni ,
o co jde a co nám hrozí? Tady jde o princip, nikoliv o zrušení 80 nemocnic. Tady jde o princip postup-
né socializace a návratu na Kubu.
Je mi líto, že ne všichni se mohou přesvědčit, čemu jsme unikli a kam začínáme drobnými kroky opět
směřovat. Některým z nás imponuje, že protagonisté současného směru jsou akční a po létech stojatých
vod a přetrvávajících problémů ve zdravotnictví se „něco děje“. Domysleme ale cíl, ke kterému směřují.
Náprava jakéhokoliv patologického stavu musí vést ke zjištění a následné eliminaci jeho příčiny. A po-
stup řešení současné krize má k tomuto daleko. Tady je hlavní cesta, nikoliv cíl.
A já chci na Kubu jezdit na dovolenou a nikoli na odborné metodické stáže o socialistickém zdravot-
nictví.
Zvažme proto potenciál, který máme jako lékaři ve svých rukou k ovlivnění voleb, a využijme jej ku
prospěchu vlastnímu a hlavně svých pacientů.

Pěkné prožití Svátků Vánočních a vše nejlepší do Nového roku.

Jiří Štěpán
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Přehled nejdůležitějších jednání od vydání posledního Zpravodaje
OMLUVA
Jednání 6. 9. a obě z 21. 9. 2005 měla být komentována již v minulém Zpravodaji. Za omyl se
omlouvá sekretariát SSG ČR.

6. 9. 2005 Praha ČLK - seminář zástupců odborných společností s D.Rathem o situaci v postgraduál-
ním vzdělávání
Za SSG přítomen J. Štěpán

Jednání vedli prezident ČLK D. Rath a prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., tajemník Akreditačních
komisí MZ ČR.
Zástupci jednotlivých odborných společností byli informováni o aktuální situaci v systému post-
graduálního vzdělávání. Návrh nového systému předložený ČR nebyl komisí pro zdravotnictví při
EU akceptován a specializační atestace získané v ČR by nebyly v této podobě uznány v ostatních
zemích EU. Tvoří se proto nová kompatibilní koncepce postgraduálního vzdělávání. Hlavním prob-
lémem mezi požadavky EU a návrhem ČR byla neshoda v délce pobytu školenců na akredito-
vaných pracovištích a koncepce těchto pracovišť. Vzhledem k tomu, že tvorba nového návrhu 
a jeho akceptace potrvá delší dobu, je navrhováno prodloužit platnost dosavadního systému post-
graduálního vzdělávání asi do roku 2007 k zachování kontinuity. Takový návrh půjde ke schválení
do parlamentu. V budoucím systému budou pracoviště určená s postgraduálnímu vzdělávání akre-
ditována do tří stupňů a školenci budou povinni na jednotlivých pracovištích absolvovat přede-
psané stáže. 
Celé jednání působilo dojmem značné nejistoty a hledání řešení.

21. 9. 2005 Praha VZP - III. kolo jednání Dohodovacího řízení o úhradách v segmentu ambulantních
specialistů na I. pololetí 2006
Za SSG ČR přítomen J. Štěpán

Závěrečné jednání navazovalo na předchozí jednání 13. 9. a pokračovalo se v hledání společné
dohody. Té nakonec nebylo dosaženo. Důvodem neshody byla rozdílná stanoviska obou hlavních
subjektů, tj. poskytovatelů a plátců, na způsob navýšení úhrad. Je předpoklad, že navýšení ve
výběru pojistného v roce 2006 bude 6%. Obě strany akceptovaly polovinu z této částky přiznat jako
navýšení úhrad ambulantním specialistům. Dle představ pojišťoven by však toto navýšení mělo být
směrováno na jednotlivé segmenty a nikoliv rodná čísla. Vzhledem k neohraničenosti segmentů,
kde dochází ke stálému přírůstku poskytovatelů, by to pro nás znamenalo ve skutečnosti snížení
úhrad jednotlivým subjektům místo jejich navýšení. Žádná ze stran nebyla během dlouhého jed-
nání ochotna ustoupit ze svých podmínek. Nedohoda znamená pokračování ve stávajícím systému
nebo změnu, kterou by dala vyhláška MZ ČR, jak tomu bylo i v předchozích obdobích. 

21. 9. 2005 Praha ČLK - seminář o současné situaci v oblasti ambulantní péče
Za SSG ČR přítomen J. Štěpán

Seminář svolal prezident Rath. Pozváni byli představitelé jednotlivých odborností. Cílem byla vzá-
jemná informace o situaci. Dostavilo se asi 11 zástupců z cca 35 pozvaných. Prezident ČLK podal
podrobný výklad o současné krizi ve financování, ve které označil za zdroj problémů pojišťovny,
konkrétně VZP a obhajoval pozice ČLK a MZ. Za přínos označil zvýšení hodinového tarifu za
práci lékaře, bez ohledu na současné platební možnosti pojišťoven. Dalším důležitým krokem je
vydání nového sazebníku. Nikdo však není schopen sdělit, kdy k němu dojde.
Celé jednání působilo dojmem politické agitace obhajující MZ ČR a sociální demokracii.
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14.–16. 10. 2005 Praha  - sjezd ČLK 
Za SSG ČR přítomen Jan Nový

Náš zástupce se zúčastnil sjezdu ČLK jako delegát. Výsledek je znám, takže jen několik poznámek.
Snaha o odvolání prezidenta ČLK byla neúspěšná, při hlasování ho většina přítomných podpořila,
úspěšné bylo hlasování o neprodloužení volebního období prezidenta na více než 2x po sobě, ke
hlasování o možnosti, aby David Rath byl současně prezident ČLK a ministr vlády, nedošlo. Sjezd
byl opět organizačně představenstvem komory zvládnut dokonale ve svůj prospěch za použití všech
možných prostředků včetně zpochybnění hlasování nebo nedodržování schváleného programu. Na
druhé straně nutno přiznat, že je těžko někoho odvolávat a nepředstavit alternativu. 

19. 10. 2005 Praha - Kongresové centrum - diskuse k vládnímu návrhu Zákona o zdravotních zaříze-
ních a veřejných službách
Za SSG ČR přítomen MUDr. Jiří Dvořák

Schůzky se zúčastnili zástupci profesních organizací, právník Sdružení praktických lékařů, prezi-
dent ČSK, zástupce pacientských organizací a zástupce asociace nemocnic. Za ministerstvo
zdravotnictví se zúčastnil ředitel legislativního oddělení Mgr. Zoran Nerandžič. V průběhu jednání
byly upřesněny některé právní pojmy . Ze schůzky vyplynulo, že je snaha, aby zákon vešel v plat-
nost 1. 7. 2006. Předpokládá se, že nové smlouvy budou řešeny již podle tohoto zákona, a proto bu-
dou současné smlouvy prodlouženy asi o rok a v průběhu této doby budou probíhat výběrová řízení
podle nové legislativy. Pro soukromá zdravotnická zařízení je  zákon potenciálně nebezpečný.

25. 10. 2005  Praha ČSK - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák. A. Stará

Koalice konstatovala, že protest praktických lékařů, který podpořily i další subjekty Koalice, byl
úspěšný. Upozornil na krizi v systému veřejného zdravotního pojištění a vedl k odvolání ministryně,
která chtěla vrátit české zdravotnictví o 16 let zpět. Diskutovala se současná nepřehledná situace
na MZ ČR. Prezident ČSK předložil prohlášení, v němž on a prezident lékárnické komory nesou-
hlasí s tím, aby prezident České lékařské komory vykonával funkci ministra zdravotnictví. Koalice
tento text podpořila. Jednalo se rovněž o smlouvách na rok 2006. Koalice doporučuje, aby lékaři
podepisovali dodatky ke smlouvám až poté, když je schválí jejich profesní organizace. SSG ČR
bude souhlas se zněním jednotlivých dodatků prezentovat na www stránkách. Došlo rovněž 
k předání funkce mluvčího Koalice. Další půl rok jím bude Dr. Zorjan Jojko (SAS).

25. 10. 2005 Praha MZ ČR - jednání s náměstkem MZ ČR M. Pohankou
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Věcná diskuse s kolegou, který stál u zrodu projektu organizovaného screeningu karcinomu
děložního hrdla a který vždy chápal problémy našeho oboru. Náš zástupce poukázal na velmi
obtížnou situaci nejen ambulantních  gynekologů a na to, že start výše uvedeného screeningu je
vzhledem k obstrukcím ze strany Společnosti patologů v nedohlednu. Náměstek měl s předsedou
Sdružení na většinu témat shodný názor a přislíbil podporu našich požadavků.

27. 10. 2005 Praha MZ ČR - jednání zástupce zdravotních pojišťoven a poskytovatelů 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

1. náměstek MZ ČR D. Rath předložil zúčastněným text, na kterém se MZ ČR dohodlo se zástup-
ci pojišťoven. Jedná se o soubor opatření, která mají stabilizovat finanční situaci ve zdravotnictví.
Text uveřejňujeme v nekrácené podobě:
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DOHODA O OPATŘENÍCH K ZAJIŠTĚNÍ STABILIZACE
V SYSTÉMU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ROCE 2006

V návaznosti na „Všeobecnou dohodu“ o opatřeních v systému poskytování zdravotní péče ze dne
3. 6. 2005 proběhla ve dnech 27. září 2005, 5. října 2005, 13. října 2005 a 18. října 2005 jednání
u předsedy vlády za účasti zástupců zdravotních pojišťoven, Ministerstva zdravotnictví, poradců
předsedy vlády a prezidenta České lékařské komory. Projednávaným tématem byla opatření
k zajištění stabilizace systému veřejného zdravotního pojištění a nalezení východisek ze současné
situace růstu zadluženosti systému zdravotního pojištění.

Východiska:
Bylo docíleno shody, že
• Uvedené návrhy budou představovat řešení situace v roce 2006 a nemají ambici řešit reformu sys-

tému veřejného zdravotního pojištění v delším časovém horizontu
• Bude vycházeno z analýzy příjmů a výdajů (modelace 3 variant), kterou předložili předsedové

správních rad zdravotních pojišťoven na předchozím jednání s panem premiérem:
• očekávané příjmy r. 2006 173 mld. Kč 
• náklady r. 2006 při nulovém navýšení budou  ve výši 172 mld. Kč
• v roční bilanci r. 2006 vzniká "rezerva" 1 mld.Kč; 

kterou lze využít pouze na snížení deficitu předchozích let
• Na realizaci nařízení vlády ve mzdové oblasti bude využito části navýšení platby za státní

pojištěnce dle bodu 7. Na realizaci se budou podílet jednou polovinou lůžková zdravotnická
zařízení (formou vnitřních úspor) a jednou polovinou zdravotní pojišťovny (formou zvýšení
úhrad).

• Splnění následujících bodů umožní vyrovnanou bilanci systému veřejného zdravotního pojištění
v roce 2006 a vytvoří prostor pro následné řešení stávajícího kumulovaného deficitu.

Závěry:
1. Bylo docíleno shody v záměru, aby v roce 2006 závazky po lhůtě splatnosti u VZP poklesly opro-

ti r. 2005 a byla zachována rovnováha hospodaření u zaměstnaneckých pojišťoven;
• tím bude zabezpečena vyrovnaná bilance příjmů a nákladů v rámci rozpočtového roku, 
• zvýšení příjmů zdravotnických zařízení, zohledňující vliv nařízení vlády ve mzdové oblasti 

a inflační vlivy v předpokládané výši 2,2 % (2,64  mld. Kč) bude třeba řešit dodatečnými zdroji
ze státního rozpočtu (viz bod 7); „inflační navýšení“ nákladů se nepředpokládá u léků a zdravot-
nických prostředků,

• dílčí snížení závazků po lhůtě splatnosti u VZP a zabránění vzniku závazků po lhůtě splatnosti
ostatních zdravotních pojišťoven bude umožněno navrhovanými úspornými opatřeními realizací
bodů 5 a 6 a dodatečnými zdroji ze státního rozpočtu dle bodu  7; přes tato opatření se nepodaří
v roce 2006 dosáhnout lhůt splatnosti dle Rámcové smlouvy,

• zdravotní pojišťovny a ostatní účastníci jednání jsou si vědomi, že úsporná opatření nesmí vést
ke snížení kvality poskytované zdravotní péče.

2. Bylo docíleno shody na tom, že pokud Ministerstvo zdravotnictví vydá úhradové vyhlášky pro r.
2006, nebudou tyto úhradové vyhlášky v rozporu s parametry této dohody.

3. Bylo docíleno shody, že regulace nákladů vyplývající z této dohody v roce 2006 bude zajištěna 
i na základě zdravotně pojistných plánů (§ 17 odst. 14 zák. č. 48/1997 Sb.) a smluvních ujednání: 

• za tímto účelem je třeba, aby byly zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2006
předloženy Poslanecké sněmovně Parlamentu v co nejkratším termínu, 

• schválené zdravotně pojistné plány jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok 2006 budou se-
staveny jako vyrovnané a jejich údaje budou respektovány (v souladu se závěry schůzky u před-
sedy vlády),

• v případě schválení dodatečných zdrojů ze státního rozpočtu dle bodu 7 bude „nulový“ nárůst
nákladů upraven. 

4. Bylo docíleno shody, že problematika změny Seznamu zdravotních výkonů, včetně mzdových
indexů lékařů, bude předmětem samostatného jednání pracovní skupiny. 

5. Bylo docíleno shody, že všechny náklady na léky a zdravotnické prostředky budou řešeny na
úrovni jednotlivých zdravotnických zařízení stanovením prospektivních limitů pro léčiva a zdra-
votnické prostředky v objemu maximálně 98 % nákladů za rok 2005.

Zpravodaj č. 6/2005 7



Za tímto účelem je třeba: 
• vydání lékové vyhlášky musí vést ke snížení nákladů na léky. Před vydáním musí být provedena

ekonomická kalkulace dopadů vyhlášky, na které se shodnou zástupci zdravotních pojišťoven 
a Ministerstva zdravotnictví. Nová vyhláška musí tuto kalkulaci respektovat;

• změnit metodu stanovování maximálních cen léčivých přípravků a zdravotnických prostředků,
konkrétně  maximální ceny léčivých přípravků a  zdravotnických prostředků y stanovit na úrovni
průměru cen v jednotlivých zemích EU násobeném koeficientem odpovídajícím poměru vybra-
ného makroekonomického ukazatele (zodpovědnost MF);

• regulovat kumulovanou obchodní přirážku na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky formou
maximální a degresivní obchodní přirážky dle návrhu ZP (zodpovědnost MF):

• řídit výdaje u předepisovaných léčivých přípravků a zdravotnických prostředků na úrovni výda-
jů roku 2005 v jednotlivých zdravotnických zařízeních tak, aby byla zachována dostupnost 
a kvalita zdravotní péče.

6. Bylo docíleno shody v provedení potřebných a oprávněných změn v síti smluvních zdravotnic-
kých zařízení tak, aby nedošlo ke snížení kvality a byla zajištěna potřebná dostupnost zdravotní
péče pro pojištěnce. K realizaci těchto kroků je potřebná podpora státní správy a samosprávy. 

K realizaci těchto změn se doporučuje:
• vytvořit ve spolupráci zastoupených institucí a zástupců krajů jednotnou sadu základních ukaza-

telů pro sledování a hodnocení kvality pro poskytování zdravotní péče (s využitím dat a analýz
Národního referenčního centra). Termín: do 30. 6. 2006. Výsledků tohoto hodnocení využít při
modelaci sítě smluvních zdravotnických zařízení.

• provést revize smluvních vztahů s ambulantními lékaři tak, aby jedné fyzicky podnikající osobě
(zaměstnanci) odpovídal maximálně smluvní úvazek 1,0 (kapacitní číslo). Všem, kteří mají
kapacitní číslo větší než 1,0 (a přitom jde o fyzickou osobu či jednoho zaměstnance na úvazek
1,0), snížit kapacitní číslo na 1,0,

• zastavit uzavírání nových smluv či rozšiřování stávajících smluv s nákladnými provozy, přede-
vším hemodialýzy, laboratoře, invazivní pracoviště, NMR, CT, PET. To předpokládá zastavení
projednávání nových kapacit v přístrojové komisi MZ s výjimkou případů nutné obnovy stáva-
jících kapacit.

• vydat nový indikační seznam pro lázeňskou péči dle návrhu zdravotních pojišťoven z r. 2004, 
s platností nejpozději od 1. 4. 2006. 

7. Bylo docíleno shody v potřebě dalšího zvýšení valorizace pojistného za státem hrazené pojištěnce
(nad rámec již schválených 2,3 mld. Kč, které jsou zahrnuty v částce 173 mld. Kč - viz výcho-
diska) o minimálně 1 % (tj. 1,7 mld. Kč) z 21 % na 22 % vyměřovacího základu průměrné
měsíční mzdy v roce 2006 tak, aby došlo k alespoň částečnému snížení historicky vzniklé dispro-
porce této skupiny oproti ostatním plátcům pojistného.

Specifikace potřebných  dodatečných zdrojů (nad rámec schválených 2,3 mld. Kč):
a) pro kompenzaci inflace ve výši 2,2 %  je nutných cca 2,64 mld. Kč. 
b) pro kompenzaci zkrácení závazků po lhůtě splatnosti o cca 10 dní bude využita částka 

cca 2,36 mld. Kč. 
8. Účastníci jednání se shodli, že k naplňování této dohody budou probíhat pravidelná měsíční setkání

pracovní skupiny s vyhodnocováním a případnými korekcemi vedoucími k naplnění této dohody.

V Praze dne 19. října 2005:
Předseda vlády:
Za Ministerstvo zdravotnictví:
Za zdravotní pojišťovny:
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PRINCIPY ÚHRAD AMBULANTNÍ SFÉRY PRO ROK 2006

Cíle: 
1. pokrýt nárůst nákladů zdravotnických zařízení
2. snížit výdaje VZP
3. snížit výdaje za léky a zdravotnické prostředky
4. snížit počet odložitelných (neakutních) výkonů

Návrh řešení:
Ambulantní specialisté:
Zachovat současný systém úhrady s navýšením maximální úhrady na rodné číslo o 3%, vydat nový
seznam výkonů s cílem snížit objem poskytované péče o 10 %, regulace léků, indukované péče 
a materiálu při překročení 100 % vlastního objemu z referenčního období - souhrnný limit bude
každé ambulanci nahlášen před započatým obdobím, při nižším objemu než 100 % a při zachova-
ném počtu ošetřených rodných čísel se při nižších nákladech na léky, indukovanou péči a materiál
vyplatí bonus ve výši 30 % z ušetřené částky

U praktických lékařů:
Vycházíme z požadavku jež tlumočil dr. Jelínek u premiéra - praktičtí lékaři nechtějí více, chtějí
peníze v termínu splatnosti.
Limit na výkony ve výši 103 % a nasmlouvání signálního kódu - tj. platba navíc bez limitace
Limit na léky a zdravotnické prostředky ve výši 100 % referenčního období

Komplement:
Limit úhrad ve výši 100 % referenčního období

Doprava:
Limit úhrad ve výši 100 % referenčního období

Stomatologická péče:
Limit úhrad ve výši 103 % referenčního období

Lze konstatovat, že se mají dosáhnout drastické úspory na úkor poskytovatelů. V roce 2006 vzroste
opět výrazně plat jedné skupině lékařů - zaměstnanců, poskytovatelé (zejména soukromí ambulant-
ní lékaři) mohou mít vážné existenční problémy. Navrhované úspory v preskripci nemají v historii
obdobu. Náš představitel, spolu s několika ostatními, mnohé pasáže „Dohody“ kritizoval. Poukázal
např. na to, že by bylo prakticky nemožné přijmout nové pacienty - každý nově registrovaný pacient
by snížil průměrné náklady na preskripci na unicitní rodné číslo. Paradoxně ve výhodě by byli ti,
kterým pacienti odcházejí. U některých připomínek bylo přislíbeno jejich zohlednění. Dr. Rath ale
konstatoval, že navržený text s mírnými úpravami bude buď přijat, nebo bude dána pojišťovnám
možnost regulace zpětně podle jejich pojistných plánů, což by patrně postihlo všechny poskytova-
tele. Na dotazy, zda je skutečně nutné zvyšovat platy části lékařů - zaměstnanců, zaznělo rozhod-
né ano ... Celkový objem z vyhlídek na rok 2006 je neradostný. Bylo dohodnuto, že proběhnou ještě
další jednání s jednotlivými segmenty poskytovatelů.        
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Připomínky, které odeslal předseda SSG na MZ ČR po proběhlém jednání:

Ing. Marie Nikoličová
MZ ČR

Vážená paní inženýrko,
po čtvrtečním jednání na MZ ČR si dovoluji zaslat připomínky Sdružení soukromých gynekologů
ČR k dohodě o opatřeních k zajištění stabilizace v systému veřejného zdravotního pojištění v roce
2006 a k návrhu řešení úhrad jednotlivých segmentů: 
1. Navrhovaný způsob úhrady ambulantních specialistů znevýhodňuje ta zařízení, která budou při-

jímat nové pacienty - vzhledem k zastropování preskripce a indukované péče 100 % vlastního
objemu z referenčního období by přijetí každého nového pacienta znamenalo snížení limitu na
preskripci a vyžádanou péči pro všechny pacienty. Paradoxně by byla zvýhodněna ta zařízení,
kterým pacienti odcházejí - preskripce a vyžádaná péče by u těchto zařízení mohla být nižší.
Doporučujeme proto stejně jako u objemu péče zastropovat preskripci i materiál na rodné číslo,
nikoli na objem preskripce či vyžádané péče daného zařízení. 

2. Úhrady komplementu. Bude-li zastropována úhrada akreditovaným mammografickým praco-
vištím, která participují na screeningu nádorů prsu, je realizace tohoto probíhajícího screeningu
ohrožena. Totéž platí rovněž pro laboratoře, které odečítají cervikovaginální cytologie v rámci
probíhajícího oportunního screeningu karcinomu děložního hrdla a které by se v budoucnu měly
podílet na screeningu organizovaném. Budou-li tyto laboratoře omezeny 100 % referenčního
období, je realizace screeningu karcinomu děložního hrdla nemožná a nelze předpokládat
zlepšení tristní situace v současné době, kdy je výskyt tohoto onemocnění u nás jeden 
z nejvyšších v Evropě. Doporučujeme proto nelimitovat tato zmíněná zařízení, obecně by mělo
být co nejvíce péče komplementu hrazeno prostřednictvím zdravotnických zařízení, která
vyšetření požadují (viz úhrada RTG stomatology). U některých vyšetření komplementu by rea-
lizace v řádu několika měsíců nečinila problémy. Rovněž doporučujeme co nejrychlejší úpravu
hodnoty bodu v rámci komplementu - nepovažujeme dlouhodobě za možné, aby hodnota bodu
byla pro různá zařízení rozdílná. Rovněž doporučujeme velmi přísnou kontrolu vykazování
různých vyšetření v rámci komplementu, děje se běžně to, že stejná činnost je vykazována různý-
mi zařízeními různě, rozdíl v úhradě bývá často i několikanásobný. Příklady rádi uvedeme.

3. Na jednání bylo zmíněno, že u některých odborností má dojít ke změně kalkulace klinických
vyšetření, tyto změny v sazebníku nepovažujeme za možné bez souhlasu zainteresovaných
odborností nebo bez řádně proběhnuvšího dohodovacího řízení.

4. Souhlasíme s návrhem na redukci lůžkových i ambulantních zařízení, doporučujeme, aby se na
plánech kultivace sítě a smluvních vztahů podílely odborné společnosti a profesní sdružení, 
v případě odbornosti 603 zastávají oba subjekty k problematice shodný názor, některé návrhy již
byly předloženy.

5. Rovněž souhlasíme s revisí indikačního seznamu pro lázeňskou péči a s výraznou redukcí
indikací. 

6. Jako výraznou finanční úsporu vidíme opatření, při němž by zdravotní pojišťovny přestaly při-
spívat na úhradu kontracepčních preparátů, tento návrh jsme již rovněž opakovaně podávali.

7. Vzhledem k tomu, že na jednání opakovaně zaznělo, že jedním z největších problémů je nárůst
výdajů za léky, dovolujeme si navrhnout, aby naprostá většina preparátů, které je možno volně
zakoupit v lékárně, nebylo možno předepsat na recept.

8. Dovoluji si opakovaně připomenout, že SSG ČR i ČGPS ČLS JEP opakovaně navrhovaly
vytvoření samostatného segmentu pro ambulantní gynekologii. Toto opatření by umožnilo stabi-
lizovat segment, jsme ochotni garantovat, že úhrady tomuto segmentu by meziročně nestouply,
došlo by k souladu reality s platnou legislativou, v níž ambulantní gynekolog je uváděn jako
součást primární péče, v současné době je tato odbornost úhradami zařazena do segmentu
ambulantních specialistů. S naším návrhem opakovaně vyslovilo souhlas MZ ČR, rovněž zástup-
ci poskytovatelů a většina zdravotních pojišťoven. Při finálních jednáních byl návrh odmítnut
pro odpor části pojišťoven zaměstnaneckých. 

S pozdravem
MUDr. Vladimír Dvořák
Předseda SSG ČR
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1. 11. 2005 Praha ČLK - jednání s výkonnou sekretářkou VR ČLK
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará

Zdravotní pojišťovny provedly analýzu dopadů nového Sazebníku na úhrady péče. Údajně bylo
zjištěno, že 5 odborností si výrazně navýší úhrady - nárůst nad 140 %. Jednou z odborností byla 
i gynekologie a porodnictví. Padl návrh na výrazné zkrácení časů klinických vyšetření u těchto
odborností. Naši zástupci vyslovili zásadní nesouhlas s navrženým řešením. Konstatovali, že již
nyní patří časy klinických vyšetření odbornosti 603 k nejkratším.
Navrhli dvě varianty řešení:
1) Vytvoření samostatného segmentu ambulantní gynekologie. V tom případě jsme ochotni prezen-

tovat nárůst úhrad srovnatelný s ostatními segmenty.
2) Zkrácení časů klinických vyšetření (komplexního a cíleného) u  všech odborností o 10 %. 
U nás by to znamenalo o 3 a 2 minuty. Jednalo by se o spravedlivé řešení s větší úsporou, než jaká
je navrhována. Všechny odbornosti včetně naší by stále na novém stavu profitovaly. Představitelka
ČLK přislíbila podporu našich návrhů.

1. 11. 2005 Praha MZ ČR - jednání s I. náměstkem D. Rathem a náměstkem M. Pohankou
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Věcné jednání o současné situaci a návrzích MZ ČR ke stabilizaci finanční situace ve veřejném
zdravotním pojištění. Předseda SSG ČR sdělil připomínky k tezím MZ ČR. Požadoval m.j. uvádět
limity na preskripci a vyžádanou péči na rodné číslo, ne na historický objem zdravotnického zaří-
zení (viz připomínky na dopis  adresovaný Ing. Nikoličové). Jednalo se rovněž o screeningových
programech, segmentu ambulantní gynekologie a perspektivách úhrad v dalších letech. Je nutno
konstatovat, že postoj obou představitelů MZ ČR byl velice vstřícný a byla nám přislíbena podpo-
ra a možnost připomínkovat všechny materiály, týkající se našeho oboru. Oba náměstci se v prob-
lematice detailně orientují, rozdíl s naprosto nekompetentní M. Emmerovou byl zřejmý. Doufejme,
že slíbený začátek spolupráce přinese hmatatelné výsledky ...

2. 11. 2005 Praha MZ ČR - jednání Komise pro screening karcinomu děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Náš zástupce i ostatní gynekologové v Komisi opakovaně deklarovali, že původní kriteria pro
screeningové laboratoře jsou pro nás minimální a nepodkročitelná. Prakticky totožné názory s na-
ším měli i zástupci zdravotních pojišťoven, MZ ČR a předsedkyně Společnosti pro klinickou
cytologii. Tradičně v opozici byli zástupci patologů, kteří hájí pro nás nepřijatelnou tezi, že prak-
ticky každé oddělení patologie se může podílet na screeningu. Vleklý spor by se měl vyřešit na
příštím jednání komise. Rozumný konsensus se současnou reprezentací patologů je ale obtížně
představitelný. Naštěstí je osud screeningu z velké části v rukou gynekologů - je plně v naší kompe-
tenci, do které laboratoře budeme cytologické preparáty referovat. Nutno upozornit, že gynekolog
je za výběr laboratoře zodpovědný! Při zahájení soudního řízení je pak dost pozdě na údiv ...

2. 11. 2005 Praha, Centromed - jednání segmentu ambulantních specialistů v Praze 
Za SSG ČR přítomna A. Stará

SSG ČR bylo jediným subjektem, který předložil konkrétní písemný návrh financování péče na 
1. pololetí 2006, který by nebyl vysloveně likvidační - uveřejňujeme:

Návrh SSG ČR k jednání o návrhu Úhrad zdravotní péče na rok 2006 
pro segment ambulantních specialistů

Cíl: Dohoda k úhradě v Segmentu ambulantních specialistů pro 1. pololetí roku 2006
1. Zachovat současný systém úhrady s referenčním obdobím 1. pololetí roku 2005 
2. Zachovat hodnotu bodu 1,05 Kč
3. Zastropovat maximální úhradu na rodné číslo s 3% procentním navýšením.
4. Zastropovat náklady na léky a vyžádanou péči na rodné číslo,dle objemu daného zdravotnického

zařízení z referenčního období.
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5. Ponechat systém současný systém regulací na léky a vyžádanou péči (zde je ale možnost ústupu a
mírné navýšení regulací). Vždy však musí platit, že bude uplatněna jen jedna regulace pro dané
smluvní zařízení, a to vždy ta nižší.

6. Vydat nový Seznam výkonů s navýšením mzdových nákladů, který bude zakalkulován. V rámci
úspor a snížení objemu poskytované péče pak ale zabudovat do nového Sazebníku i nové snížené
časy u nejvíce frekventovaných výkonů klinických vyšetření u všech ambulantních specialistů a to
o 10 % (jedná se o Komplexní vyšetření a Cílené vyšetření). Jedná se o vstřícný krok, kdy by si ambu-
lantní specialisté nenechávali proplácet čas nad diagnostickém vyhodnocení laboratorních a jiných
výsledků, nutných k správnému postavení diagnózy a správnému léčebnému postupu.

6. Ponechat však zásadně čas Kontrolního vyšetření, který je zcela minimální a nutný k zachování
péče lege artis!

7. Lázně - přehodnotit a výrazně snížit indikace k lázeňské péči  plně hrazené ze zdravotního veřejného
pojištění. Týká se všech oborů, ne jen ambulantních specialistů!

Zpracovali MUDr. Alexandra Stará a MUDr. Vladimír Dvořák
P.S.: Upozorňujeme, že případná nedohoda by mohla znamenat uplatnění paragrafu 17 odstavce

14. zákona č. 48/1997 Sb.

Dalším návrhem bylo zastropování úhrady celého segmentu, což by bylo výrazně nevýhodnější. 
Velmi dlouhé jednání, ve kterém se opět projevila naprostá nesourodost segmentu. Dermatologie 
a interna se považují za podhodnocené obory a chtějí mít stejně jako operativní obory. Je zajímavé,
že ten, kdo ekonomicky myslí, přistoupil na náš návrh. Proti našemu návrhu byl i Dr. Kubek, zastu-
pující ČLK o.s., který dokonce vystoupil proti Dr. Rathovi. Výsledkem bylo, že nebylo dosaženo
žádné dohody. Pokračování tohoto nesourodého jednání bude na MZ ČR 4. 11. 2005.
Podotýkáme, že snížení časů u Komplexního vyšetření dělá pro odbornost 603 3 minuty a u cíle-
ného 2 minuty, za podmínek, že bude navýšen mzdový index, si jednoznačně všechny obory za stej-
nou činnost vydělají více než nyní. Předpokládá se, že MZ ČR navrhne tedy plošně toto snížení 
u všech oborů v rámci veřejného zájmu. 

4. 11. 2005 MZ ČR - jednání segmentu ambulantních specialistů, pojišťoven a zástupců MZ ČR
Za SSG ČR přítomna A. Stará

V segmentu ambulantních specialistů došlo k nedohodě a MZ ČR se snažilo toto rozhodnutí
zvrátit. Ze strany všech pojišťoven zazněla neochota cokoliv měnit. Jedině snad zastropovat celý
segment objemem péče. Toto však bylo pro různorodost oborů v tomto segmentu pro zástupce
poskytovatelů zcela nepřijatelné. Jednání bylo dlouhé a z pojišťoven čišela neochota se dohodnout.
VZP se měla vyjádřit k požadavkům poskytovatelů e-mailem do 11. 11., ale neučinila tak. Ostatní
pojišťovny neměly zájem komunikovat vůbec. 
Zřejmě bude rozhodovat ministr vyhláškou. Tak si budeme muset počkat. Jedno je však jisté, a to,
že limity na preskripci budou velmi tvrdé. 

8. 11. 2005 Stomatologická komora - jednání Koalice soukromých lékařů  
Za SSG ČR přítomna A. Stará

Koalice přijala za své stanovisko SASu ke koncepci zdravotnictví senátora Julínka, které zveřejňu-
jeme. 

Stanovisko 
Sdružení ambulantních specialistů ČR

k materiálu
„Reforma zdravotnictví pro Českou republiku v Evropě 21. století“

(pracovní skupina stínového ministra zdravotnictví - říjen 2005)

Rada Sdružení ambulantních specialistů podporuje základní principy uvedené v materiálu „Reforma
zdravotnictví pro Českou republiku v Evropě 21. století“, má však objektivní připomínky k části 3 -
„Zvýšení kvality a efektivity poskytování zdravotních služeb“, zejména ke způsobu výběru a uzavírání
smluv se zdravotními pojišťovnami.
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Odůvodnění:
V obchodních soutěžích, které budou v procesu navazování smluvních vztahů mezi poskytovateli
a plátci vypisovány, nemohou jednotliví drobní ambulantní poskytovatelé obstát bez určité institu-
cionální ochrany před finančně i organizačně silnějšími velkými společnostmi provozujícími
zdravotní péči i „nákupčími“ zdravotní péče, tedy zdravotními pojišťovnami.
O tom, že je i vztah mezi pojišťovnami a malými poskytovateli nerovnoprávný, se můžeme přesvěd-
čit i v současnosti, kdy jsou privátní ambulance jednotlivých lékařů vůči zásahům pojišťoven často
naprosto bezbranné. Bezprostředním příkladem je například současné jednostranné vypovídání smluv
Oborovou zdravotní pojišťovnou, které lze považovat za nežádoucí i vůči jejím klientům - pacientům.
Tento nerovnovážný vztah, by se jistě, v případě posílení pravomocí pojišťoven, akcentoval, a to
zejména:
a) v oblasti regulací kvantity poskytované péče,
b) v nárocích na technické a personální vybavení zdravotnických zařízení,
c) v nárocích organizačně - provozních.
Neopodstatněné nároky na malá soukromá zdravotnická zařízení by mohla být ze strany „nákup-
čích“ péče teoreticky vznášena i účelově, s cílem redukovat počet drobných privátních poskyto-
vatelů a zvětšovat prostor pro působení poskytovatelů protekčních - či „lukrativních“.
Současná situace a vývoj napovídají, že se za tak zvaně „lukrativní“ mohou označovat ti poskyto-
vatelé, kteří mají přístup k veřejným finančním prostředkům (státní zdravotnická zařízení, krajské
nemocnice či akciové společnosti ve vlastnictví krajů) nebo jsou dotovány velkými investory
(například průmyslovými podniky či finančními skupinami).
Tyto praktiky však považuje Rada SAS za nekalou konkurenci.
Rada SAS dále konstatuje, že by vyřazením drobných privátních ambulantních specialistů a kom-
plementárních pracovišť došlo k neadekvátnímu útlumu potřebné konkurence v oblasti regulo-
vaného trhu, a to se všemi známými dopady (zvyšování cen, zvyšování provozních nákladů včetně
personálních, pokles kvality a etiky péče).
Soutěž mezi zbylými „velkoposkytovateli“ - ať už by se jednalo o krajské nemocnice či soukromé
řetězce, by totiž byla minimální, a to zejména ze dvou důvodů:
• díky topografické hustotě velkoposkytovatelů, která by v důsledku regulace zdravotním pojištění

byla podstatně nižší, než-li je to ve sféře služeb pojištěním neregulovaných
• existovala by jistá přirozená spádovost, jejímž důsledkem by bylo,  že by pojištěnci nevyhledávali

„cenu“, kvalita by díky standardizaci v jednotlivých zařízeních mohla být obdobná.
Není tedy jen lobbyistickým konstatováním, nýbrž i ekonomickou nutností, aby byla konkurence
posilována i existencí drobných ambulancí či komplementárních pracovišť. 
Je nesporné, že otázka „ceny“ služeb by se neměla odvíjet  pouze od nabídky poskytovatelů, neboť
neexistují tak účinné mechanismy kontroly, které by s jistotou dokázaly odhalit „dumping“.
Cena by měla akceptovat povinnost plnění minimálních standardů technického a personálního
vybavení; jsou-li stanoveny minimální standardy, lze stanovit i minimální cenu, popřípadě podrobit
nabídky podezřelé z dumpingu nezávislému ekonomickému auditu.
Jen za splnění těchto podmínek lze definitivně opustit „Sazebník“ výkonů.
V ceně ambulantně poskytované zdravotní péče musí být zahrnuty i odpisy,  financování investic
i jiné finanční dotace z jiných zdrojů, včetně veřejných rozpočtů.
Nadstandard by měl pacient hradit přímo - popřípadě z osobního účtu či připojištění. 

Souhrnně:
1. Aplikace mechanismu obchodní soutěže na získání smluvního vztahu s pojišťovnou v podobě, která

je popsána v koncepčním materiálu, bez mechanismu zabezpečujících rovnoprávné postavení posky-
tovatelů, jak je to obvyklé ve většině zemí EU, povede bez jakýchkoli pochyb k zániku podstatné
části privátní ambulantní a komplementární péče. 

2. Materiál nepostrádá principy „eliminace výběru lukrativních pojištěnců“ zdravotními pojišťovnami,
postrádá však principy „eliminace nekalé konkurence a dumpingu mezi zdravotnickými zařízení-
mi“. Za nekalou konkurenci považuje SAS i jakoukoli cenovou nabídku obsahující dotaci ceny 
„z jiných zdrojů“ (popsáno výše). Absence tohoto mechanizmu je z dlouhodobého hlediska nebez-
pečná i pro pacienty a stát.

3. Vzhledem k tomu, že je možné jasně definovat nepodkročitelné technické a personální vybavení,
požadujeme stanovit i minimální nepodkročitelnou cenu, která musí být v obchodních soutěžích
akceptována. V případě pochybností o objektivitě ceny by měl následovat nezávislý ekonomický audit.
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4. Při uzavírání smluv v rámci určitého pojistného plánu by měla hrát roli „ombudsmana“ malých
poskytovatelů demokraticky volená sdružení, tak jak je tomu v některých dalších demokratických
státech (například v SRN).

5. Rada SAS doporučuje zahrnout do Koncepce logické a demokratické principy obsažené v materiá-
lu „Stanovisko sdružení ambulantních specialistů k problematice tvorby sítě zdravotnických
zařízení v České republice“ z února 2005, který byl autorům Koncepce poskytnut.

Za Radu SAS
MUDr. Pavel Tautermann, předseda

Materiál zmíněného senátora je zajisté textem, který správně charakterizuje současnou tristní
situaci a dává alespoň částečně návod k řešení. Jedna část návrhu reformy ale potenciálně ohrožuje
malá soukromá zařízení, proti této hrozbě je nutné najít pojistku. Dr. Julínek se diskusi nad textem
nebrání, naopak považuje návrh za otevřený, autoři jsou velmi vstřícní a ochotni problémy dále
diskutovat. Proběhla diskuse nad zdravotnickými zákony, které jsou po prvém čtení v Parlamentu.
Byla projednávána i současná situace na MZ ČR, VZP a ČLK. 
Projednávaly se rovněž vládní návrhy zdravotnické legislativy, které jsou ohrožením soukromého
zdravotnictví v ČR. Jednalo se i o nabídce ODS, aby se Koalice prezentovala na jejím sjezdu v Brně
26. - 27. 2. 2005. Bylo schváleno vystoupení MUDr. Pekárka (zveřejňujeme).

8. 11. 2005 Praha ÚP VZP - jednání s ředitelkou VZP
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Další ze série jednání o budoucích smluvních vztazích odbornosti 603, síti ambulantních i lůžko-
vých zařízení a perspektivě úhrad naší odbornosti. Pozornost byla věnována rovněž screeningovým
programům. Náš zástupce uvedl oblasti, kde by bylo možné v naší odbornosti dosáhnout úspor,
např. redukcí indikací k lázeňské léčbě, zrušením příspěvku na kontracepci, již navrženou redukcí
a agregací laboratorních vyšetření u gravidních a podobně. Jednání ředitelky VZP bylo tradičně
vstřícné a konstruktivní, perspektiva další spolupráce se však vzhledem k politické situaci v resor-
tu jevila velice nejistou.

8. 11. 2005 Praha MZ ČR - jednání s tiskovou mluvčí a náměstkem MZ M. Pohankou
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Nové vedení ministerstva se chce zaměřit na propagaci prevence v médiích. Náš zástupce byl
osloven v souvislosti s programem prevence karcinomu děložního hrdla. Důraz na podporu pre-
vence a ochotu alespoň vyslechnout názory našeho sdružení, diskutovat o nich a některé z nich
zohlednit, je třeba ocenit. Zatímco po jediném jednání s M. Emmerovou prohlásil předseda SSG
ČR, že na další s ní již nemá smysl jezdit (a také nejezdil), v tomto případě rozhodně neměl pocit
ztraceného času. To samozřejmě nemění nic na faktu, že socialistické zdravotnictví tak, jak je má
sociální demokracie ve svém programu, je principům SSG ČR cizí.

9. 11. 2005 Praha Café Louvre - tisková konference k vakcíně proti papilomavirům 
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Pořádající firma vyzvala z řad gynekologů V. Dvořáka, J. Ondruše a V. Unzeitiga, aby seznámili
hojně zastoupené zástupce médií s perspektivou vakcinace proti HPV infekci. Jmenovaní se kromě
seznámení novinářů s problematikou správně soustředili na klíčovou roli, kterou podle nás bude
mít v ČR při této vakcinaci gynekolog. 

10. 11. 2005  Praha Poslanecká sněmovna ČR - jednání Správní rady ČNFO, Seminář o osteoporóze,
Valná hromada ČNFO
Za SSG ČR V. Dvořák, A. Skřivánek, M. Mikulík

Naši zástupci se koncentrovali na obhajování důležitého postavení, které dle našeho názoru bude
v blízké budoucnosti náležet gynekologům v prevenci, diagnostice i léčbě osteoporózy. Byl m.j. kri-
tizován „screeningový program“ jedné ze zdravotních pojišťoven, při němž je hrazeno vyšetření
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celotělovým denzitometrem pacientům od 40 let... Bylo rovněž konstatováno, že pokud dojde 
v roce 2006 k neselektivnímu zastropení komplementu 100 % letošní úhrady, nebude prakticky
možné nové případy diagnostikovat. Omezení preskripce na 98 % objemu daného zařízení z roku
2005 by neumožňovalo diagnostikované případy léčit. České národní fórum proti osteoporóze
bude proto návrh MZ ČR a zdravotních pojišťoven připomínkovat. 

15. 11. 2005 Praha - jednání Koalice soukromých lékařů se senátorem Julínkem
Za SSG ČR přítomna A. Stará

Stručné shrnutí informací od pana senátora:
- t.č. se v poslanecké sněmovně projednává novela zákona 48/97 Sb. - ta nejspíše projde a bude 
i platit. ODS sice pracuje na pozdržení, ale to se asi nepodaří. V každém případě bude ale prob-
lémem toho zákona, že se nestihne nejspíše jeho účinnost od 1. 1., přičemž celá řada v něm obsa-
žených věcí toto vyžaduje. Takže nás asi čeká pěkný zmatek (nebo pojišťovny?).
- ostatní návrhy zákonů (o ZZ, o NZZ, o zdravotní péči) byly odloženy až na další pravidelnou
schůzi, čímž na 99 % nemohou prý stihnout být přijaty v tomto volebním období.

- je obava z „runu“ na VZP. 5–7% úbytek jejich pojištěnců by znamenal významné prodloužení
našich lhůt splatnosti, 10% úbytek možná i její konec.

- Senátor Julínek dá Dr. Rathovi týdenní lhůtu na omluvu, jinak jej bude žalovat včetně finančního
odškodnění za obvinění vznesená proti němu.

- senátor řekl, že prostudoval naše připomínky k jeho koncepci. MUDr. Hroboň prý připravuje
písemnou reakci s modelacemi možných změn, což od něj snad brzy dostaneme.

21. 11. 2005 - MZ Praha - Zveřejnění vyhlášky o úhradě zdravotní péče na I. pololetí roku 2006
Za SSG ČR přítomen Jan Nový

Dne 21. 11. 2005 byli pozváni zástupci poskytovatelů zdravotní péče a zdravotních pojišťoven k jed-
nání na MZ. Ministr Rath osobně představil úhradovou vyhlášku, jejímž úkolem je snížit objem
poskytované zdravotní péče (uveřejňujeme) a požádal o podání připomínek jen věcně technického
charakteru do 23. 11. 2005.  Pro segment ambulantních specialistů byly stanoveny velmi tvrdé regu-
lace za preskripci a indukovanou péči. Zároveň bylo oznámeno, že od 1. 1. 2006 bude platit nový
sazebník, jehož uplatnění situaci v regulaci indukované péče ještě podstatně zhoršuje.

6. 12. 2005 Praha MZ ČR - jednání s náměstkem M. Pohankou
Za SSG ČR V. Dvořák

Další ze série jednání o screeningu karcinomu prsu a hrdla děložního. Tentokrát se náš zástupce
zaměřil na upozornění na možné dopady úhradové vyhlášky na uvedené screeningové programy.
Pokud nebude screeningová mamografie vyjmuta z vyžádané péče, lze stěží předpokládat, že gyne-
kologové budou nadále odesílat pacientky ke screeningovým vyšetřením a poté jejich značnou část
platit ze svého. Obdobné obtíže lze očekávat při dosud oportunním screeningu karcinomu dělož-
ního hrdla. Dle sdělení náměstka Pohanky je prostor pro případné úpravy vyhlášky minimální.

6. 12. 2005 Praha ČSK - jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR V. Dvořák, A. Stará

Tématem byl kongres ODS, kde za Koalici vystoupil Dr. Pekárek (uveřejňujeme), jednání Unie
zaměstnavatelských svazů, vývoj projednávání ústavní stížnosti na odst. 14, § 17 zákona č. 48/1977 Sb.
Podrobná debata byla o úhradách v 1. pololetí 2006 a Dohodovacím řízení o Rámcové smlouvě.
Diskutovala se rovněž situace v ČLK a situace před mimořádným sjezdem této organizace v lednu
2006.
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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ SSG ČR NA ROK 2006

Typ seminář či konference Místo akce Datum akce
XXVII. doškolovací seminář ve spolupráci s firmou Olomouc 28.–29. 1. 2006
Novo Nordisk (anonce v tomto Zpravodaji)
XXVIII. doškolovací seminář ve spolupráci s firmou Průhonice 1.–2. 4. 2006
Janssen-Cilag
Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR Brno 26.–28. 5. 2006
VIII Congress of the ICGI Praha 7.–9. 9. 2006
XXIX. doškolovací seminář ve spolupráci s firmou Organon Milovy 7.–8. 10. 2006

(Českomoravská
vysočina)

OPAKOVANÉ DOPORUČENÍ
Doporučujeme všem členům SSG ČR, aby sdělili na sekretariát Sdružení své e-mailové adresy 
a čísla mobilních telefonů. V akutních situacích to velice usnadní komunikaci.

SCREENING FAMILIÁRNÍHO OVARIÁLNÍHO KARCINOMU
Vážení kolegové, 
během léta a podzimu letošního roku jsme Vás informovali o možnosti spolupráce v pilotním pro-
jektu Screeningu familiárního ovariálního karcinomu (SOFOK). Projekt byl plánován ve spoluprá-
ci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Informaci jsme prezentovali po schválení projektu Správní
radou zdravotní komise VZP ČR (27. 5. 2005) a multicentrickou etickou komisí. Vše bylo připra-
veno tak, aby projekt mohl být realizován od ledna 2006. 
Bohužel Vám musíme oznámit, že jsme byli dne 18. 11. 2005 informováni ředitelkou VZP ing. Mu-
sílkovou o pozastavení projektu vzhledem ke špatné ekonomické situaci pojišťovny. 
Děkujeme Vám za projevený zájem. Doufáme, že se ekonomická situace VZP zlepší a v krátké době
se budeme moci k realizaci projektu vrátit. Všechny informace o sledování žen se zvýšeným rizikem
karcinomu ovária, o indikacích ke genetickému vyšetření a o pracovištích, která vyšetření mutací
provádějí, jsou dostupné na webových stránkách www.onkogyn.cz, odkaz Pro lékaře, kolonka
SOFOK. 

Za kolektiv lékařů 
Doc. MUDr. David Cibula, CSc 

ZÁMOŘSKÝ DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ 2006
Jedná se o destinaci na únor 2005, patrně Seychelly nebo Maledivy. Ti, kteří již projevili zájem,
budou kontaktováni. Ostatní žádáme, aby kontaktovali písemně či e-mailem sekretariát SSG ČR,
bližší informace budou sděleny adresně.
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XXVIII. doškolovací  seminář Sdružení soukromých gynekologů ČR 
ve spolupráci s firmou Janssen - Cilag 

Datum konání: 1. 4. – 2. 4. 2006 (příjezd možný již 31. 3. 2006)

TÉMATA:
1. 4. 2006  SOBOTA
Program:
Doc. MUDr. Milan Košťál, CSc. „Pozice transdermální antikoncepce v algoritmu výběru hor-

monální antikoncepce“
MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc. „Právní aspekty a závaznost doporučených postupů v lékařské

praxi“
Mgr. Jakub Uher „Nejčastější právní otázky v soukromé gynekologické praxi“
MUDr. Zuzana Líbalová „Hormonální antikoncepce a dysplazie čípku“
MUDr. Vladimír Dvořák, MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C., Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
- panelová diskuse „Role HPV vakcinace v prevenci dysplazie děložního čípku“

2. 4. 2006 NEDĚLE
Situace ve financování gynekologických ordinací, výsledky posledních jednání SSG ČR.

Místo konání:  Kongresové centrum Floret, Praha - Průhonice 
Začátek přednášek: cca v 10.00 hodin
Registrace: 31.3. 2006 od 17.00 - 20.00 hodin

1.4. 2006 od 7.30 hodin
Ubytování: Hotel Floret, Park Hotel (Hotely budou obsazovány v uvedeném pořadí, za ubytování je

stanovena jednotná částka pro všechny hotely)
Společenský večer: 1. 4. 2006, Kongresové centrum Floret, pro účastníky semináře součástí 

registračního poplatku, doprovod 800,- Kč

REGISTRAČNÍ POPLATEK + CENY VIZ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

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

• Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 20. 3.2006, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

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

Přihlášku k účasti zasílejte na adresu: sekretariát SSG ČR, Orlí 18, 602 00  Brno. 
Platbu za konferenční poplatek a ubytování zasílejte převodem na účet společnosti G-AGENCY,
s.r.o. u České spořitelny Olomouc, č. ú. 1808339319/0800, 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
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XXVIII. doškolovací seminář Sdružení soukromých gynekologů ČR
ve spolupráci s firmou Janssen - Cilag

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 33 v rámci ochrany osobních dat)

Adresa ordinace vč. PSČ: .....................................................................................................
Tel.: ……............................ Fax: …............................... E-mail: ………………….....…….............
IČO: ................................. DIČ: ................................
REGISTRAČNÍ POPLATEK do 6. 2. 2006 do 13. 3. 2006 na místě
člen SSG ČR 600,- Kč 900,- Kč 1200,- Kč
nečlen SSG ČR 900,- Kč 1200,- Kč 1600,- Kč

SPOLEČENSKÝ VEČER - sponzorován firmou Novo Nordisk a GE
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 44 v rámci ochrany osobních dat)

UBYTOVÁNÍ Hotel Floret, Park Hotel
pátek 31. 3. 2006 sobota 1. 4. 2006 bez ubytování

1-lůžkový pokoj 1800,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc
2-lůžkový pokoj 1900,- Kč vč. snídaně/pokoj/noc (na osobu 950,- Kč/noc)  
ubytován(a) spolu s .............................................................................................

Hotely budou obsazovány v uvedeném pořadí, za ubytování je stanovena jednotná částka pro všech-
ny hotely. 

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

• Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 20. 3. 2006, Vámi požadované ubytování bude zrušeno.

Cena za ubytování celkem byla odeslána bankovním  převodem dne ........................
na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800, u České spořitelny a.s. Olomouc. 
Těm, kteří se odhlásí do 26. 2. 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. 2005 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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KORESPONDENCE

STANOVISKO K DOHODĚ O OPATŘENÍCH K ZAJIŠTĚNÍ STABILIZACE
V SYSTÉMU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ROCE 2006

Ve dnech 27. září 2005, 5. října 2005, 13. října 2005 a 18. října 2005 jednání u předsedy vlády za
účasti zástupců zdravotních pojišťoven, Ministerstva zdravotnictví, poradců předsedy vlády a prezi-
denta České lékařské komory. Projednávaným tématem byla opatření k zajištění stabilizace systé-
mu veřejného zdravotního pojištění a nalezení východisek ze současné situace růstu zadluženosti
systému zdravotního pojištění. Výsledkem je dohoda (plný text uveden níže). 

Stanovisko SPL a SPL DD k této dohodě je následující:

Pozastavujeme se nad tím, že ačkoli dohoda bude znamenat výrazné dopady na poskytovatele
zdravotní péče a pacienty, nebyli zástupci těchto skupin vůbec účastníky jednání a ani neměli
možnost se k věci před učiněním dohody vyjádřit.
Zarážející je, že ačkoli budou mít opatření výrazný dopad, účastníci přiznávají, že nemají snahu
řešit reformu systému.
Výsledkem má být ušetření 1 miliardy v roce 2006, přičemž současný deficit přesahuje miliard 10.
Tedy současný deficit veřejného zdravotního pojištění nemá být v roce 2006 řešen a dohoda výslov-
ně uvádí, že v roce 2006 nebude dosaženo úhrad v řádných, ve smlouvách uvedených, lhůtách
splatnosti.
Dohoda předpokládá nulové navýšení úhrad zdravotnickým zařízením. Přitom ovšem řeší prob-
lematiku nařízení vlády zvyšujícího mzdy, které se týká pouze některých zdravotnických zařízení,
a to tak, že polovinu tohoto navýšení má pokrýt státní rozpočet a polovinu zdravotní pojišťovny. 
Dohoda předpokládá vydání úhradových vyhlášek ministerstvem, které by legalizovaly tuto doho-
du. Tím může dojít k situaci, kdy dohodovací řízení zcela pozbývá smyslu, neboť veškeré úhrady 
a především regulační opatření bude stanovovat (v intencích této dohody) ministerstvo zdravotnictví.
Bylo dohodnuto, že regulace nákladů bude probíhat i podle zdravotně pojistných plánů, což zna-
mená, že platné smlouvy a cenové dodatky vůbec nebudou zaručovat úhradu a regulace v nich uve-
dené. Tento systém regulace připouští následné krácení úhrad bez ohledu na to, zda zdravotní péče
byla poskytnuta odůvodněně či nikoliv, ale  pouze na základě rozpočtů zdravotních pojišťoven.
Seznam výkonů bude dle dohody řešen samostatným jednáním jakési pracovní skupiny, což zcela
opomíjí platnou legislativu, která tuto kompetenci svěřuje dohodovacímu řízení k seznamu výkonů.
Dohoda předpokládá zavedení limitů na léky a zdravotnické prostředky  pro jednotlivá zdravot-
nická zařízení ve výši maximálně 98 % nákladů za rok 2005. Neřeší však situaci, kdy limit bude
dosažen či překročen.
Dohoda předpokládá změny v síti smluvních zdravotnických zařízení ve smyslu vyřazení některých
stávajících smluvních zařízení z této sítě. Rovněž předpokládá úpravu kapacitních čísel u ambulant-
ních lékařů.
Dohoda předpokládá novelu vyhlášky, která stanovuje podmínky pro lázeňskou péči, což jsme
opakovaně ministerstvu doporučovali, a tudíž s tímto bodem pochopitelně souhlasíme (za předpo-
kladu, že změna bude spočívat ve zpřísnění podmínek pro lázeňskou péči).
Vítáme i valorizaci  pojistného za státem hrazené pojištěnce, i když navrhované zvýšení  pokládáme
za nedostatečné.

za SPL ČR - MUDr. Václav Šmatlák, MUDr.Jana Uhrová
za SPL DD - MUDr. Pavel Neugebauer
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PROHLÁŠENÍ PREZIDENTŮ 
LÉKÁRNICKÉ A STOMATOLOGICKÉ KOMORY

Jsme zásadně znepokojeni posledním vývojem sporu kolem případného jmenování MUDr. Davida
Ratha ministrem zdravotnictví. 

Úkolem ze zákona zřízených komor je především dbát na odbornost výkonu profese, chránit pro-
fesní etiku, demokratické principy samosprávy a jejich apolitičnost. To vše postrádáme v posled-
ních krocích prezidenta a vedení České lékařské komory. 

Představenstvo ČLK za osobní účasti MUDr. Davida Ratha v pátek 21. října 2005 „upravilo“
stavovské předpisy ČLK tak, že: 

„…prezident komory může nadále vykonávat svou funkci i v případě, že je pověřen funkcí
člena vlády…“ 
„…prezident komory může pozastavit výkon funkce prezidenta komory…“

Považujeme toto jednání za zcela účelové, nezákonné a protiústavní, směřující k jasnému cíli,
kterým je koncentrace moci do rukou jediné osoby! 

Zákon jasně stanoví, že v případě nepřítomnosti prezidenta řídí lékařskou komoru sjezdem zvolený
viceprezident. Představenstvo ČLK si tuto pravomoc přisvojilo!

Vzhledem k tomu, že kandidát na ministra zdravotnictví, MUDr. David Rath, nerespektuje základ-
ní demokratické principy ani platné zákony této země, přestává pro nás být důvěryhodnou osobou. 

Zároveň vyzýváme instituce i organizace působící v českém zdravotnictví, aby, pokud náš názor
sdílejí, podpořily toto prohlášení a to zasláním jeho podepsané kopie na níže uvedená faxová čísla
a adresy. Toto prohlášení včetně informací o tom, které organizace a instituce jej podporují, bude
předáno prezidentu republiky i předsedovi vlády.

PharmDr. Lubomír Chudoba MUDr. Jiří Pekárek
prezident prezident
České lékárnické komory České stomatologické komory

V Praze dne 26. 10. 2005

Adresy a faxová čísla:

Česká lékárnická komora Česká stomatologická komora
Poliklinika Budějovická Slavojova 22
Antala Staška 80/1670 128 00 Praha 2
fax: 261 260 366 fax: 234 709 616

Za Koalici soukromých lékařů: MUDr. Jan Jelínek, mluvčí Koalice
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PROHLÁŠENÍ 44. SNĚMU ČSK K SITUACI VE ZDRAVOTNICTVÍ

Delegáti 44. sněmu České stomatologické komory vyjadřují vážné znepokojení nad současným
vývojem ve zdravotnictví. Mnohaletá bezkoncepčnost resortu je v poslední době maskována aro-
gancí státní moci, odváděním pozornosti od skutečných příčin hluboké krize a vyřizováním sporů
v osobní rovině. Zdůrazňujeme, že ani výměna ministra, ani jakékoli změny ve vedení VZP ČR
nemohou vyřešit zásadní problémy, pokud nedojde k hlubokým systémovým změnám. Jsme
přesvědčeni, že ke krizi vedly v minulosti následující kroky: 
1) nedostatečná koncepční práce ministerstva zdravotnictví:
2) zpolitizování některých témat (např. finanční spoluúčast)
3) chybné ministerské vyhlášky
4) nedostatečná platba státu za jím placené pojištěnce
Hledání viníka na půdě zdravotních pojišťoven, uvalení nucené správy na VZP ČR a tlak na
odvolání jejího vedení považujeme za odvádění pozornosti od pravých příčin finančního deficitu.
Žádáme proto, aby v období do parlamentních voleb v roce 2006 již nebyly ze strany státu činěny
žádné nevratné a nepromyšlené kroky, zejména v oblasti legislativy. Pokud tak nebylo učiněno
dosud, pak alespoň tento čas je třeba využít k trpělivé práci na ekonomicky životaschopné reformě
zdravotnictví.
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TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ 
STÍNOVÉHO MINISTRA ZDRAVOTNICTVÍ ODS TOMÁŠE JULÍNKA

ZE DNE 10. 11. 2005

Nucená správa VZP je snahou zakrýt připravované omezení zdravotní péče

Za snahu zakrýt razantní omezení zdravotní péče, které v těchto dnech chystá ministr zdravotnictví
David Rath za podpory předsedy Paroubka, označil dnešní vyhlášení nucené správy nad VZP
stínový ministr zdravotnictví Tomáš Julínek: „Ministr zdravotnictví si vzal za oběť především vážně
nemocné pacienty, kteří v následujících týdnech přijdou o současnou úroveň zdravotní péče. Napří-
klad moderní léky na rakovinu nedostane více než 20 % nemocných, jen velmi malý počet lidí může
v příštím pololetí získat umělou kyčel.“ Julínek zároveň upozorňuje na fakt, že nucená správa byla
vyhlášena v rozporu se zákonem. Tato vláda dokonce sama ve svém usnesení ze srpna letošního
roku potvrdila, že VZP je svázána státními vyhláškami a smluvními vztahy do té míry, že nemá
žádný prostor pro snižování nákladů, a tedy i dluhů," připomíná Julínek. 
„Uvalení nucené správy nad VZP je krok, který problémy českého zdravotnictví nevyřeší, naopak
je může prohloubit,“ konstatuje Julínek a zároveň dodává, že jako pojištěnec VZP zvažuje odchod
do některé ze zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven: „Od dnešního dne nespravuje moje peníze
na zdravotní pojištění nezávislá instituce, ale úzká skupina lidí okolo ministra Ratha, o jejichž
čistých úmyslech vážně pochybuji!“

Předseda senátního klubu ODS a stínový ministr zdravotnictví Tomáš Julínek  
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TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ ODS ZE DNE 10. 11. 2005

I.
• ODS zásadně odmítá uvalení nucené správy na VZP. Tento atak probíhá podle podobného

scénáře, jako uvalení nucené správy na IPB, na kterou doplatili čeští daňoví poplatníci. Jsme
přesvědčeni, že k tomuto kroku není zákonný důvod.

• Příčina současného stavu není ve VZP, ale v politice vlády ČSSD. Vláda sama ve svém usnesení
(srpen 2005) uvádí, že VZP nemohla dosáhnout vyrovnaného hospodaření, protože vládou
stanovené předpisy jí to neumožňovaly.

• ODS před krizí ve zdravotnictví dlouhodobě varovala na půdě Poslanecké sněmovny a Senátu.
Požadovali jsme včasné řešení známých problémů.

II. Uvalení nucené správy znamená:
• koncentraci moci do rukou ministra Ratha,
• naplnění bezbřehých ambicí ministra Ratha,
• vyřízení si účtů ministra Ratha s ředitelkou VZP Jiřinou Musílkovou,
• převzetí soukromých finančních zdrojů ve výši 150 miliard Kč ve zdravotním pojištění, které si

platí občané, ministrem Rathem.

III. Nucenou správu nad VZP považujeme za první krok k naplnění politiky socialistů:
• zestátnění zdravotnictví,
• postupná likvidace soukromých lékařů, 
• útok na ostatní zdravotní pojišťovny,
• zestátnění nemocnic.

IV. Důsledky tohoto kroku znamenají:
• popření vývoje uplynulých šestnácti let,
• destabilizaci zdravotnictví, nikoli nápravu jeho problémů,
• omezení dosavadní svobodné volby lékaře,
• snížení úrovně a dostupnosti lékařské péče,
• odchod klientů od VZP a zhoršení její finanční situace,
• soustředění obrovské moci do rukou ministra,
• rozšíření atmosféry strachu, vyhrožování a manipulace do celé společnosti.

V. Závěr
• Zásadně se ohrazujeme proti osobním a neopodstatněným útokům ministra Davida Ratha, na

některé politiky ODS. 
• ODS považuje správce VZP Antonína Pečenku za nedůvěryhodnou osobu.
• Za situaci a další vývoj ve zdravotnictví přebírá v plné míře zodpovědnost předseda vlády Jiří

Paroubek, který doktora Ratha na post ministra prosadil.
• Tato krize, stejně jako další neuvěřitelné skandály z poslední doby (Zgarba, Krejčíř, Unipetrol,

uprchlí vrazi) usvědčuje vládu z naprostého selhání v základních povinnostech, které má vůči
občanům ČR.

• ODS žádá, aby k situaci zaujaly stanovisko i další strany vládní koalice, jinak nesou i ony plnou
zodpovědnost za tuto krizi.
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PROJEV PREZIDENTA ČSK J. PEKÁRKA NA SJEZDU ODS
V BRNĚ DNE 26. 11. 2005

Vážený pane předsedo, vážení přátelé!
V programu jednání  jsou na pořadu  pozdravy hostů - takže přeji hezký podvečer tomuto advent-
nímu kongresu ODS. Řekl bych, že je to poprvé, kdy mohu mluvit za Českou stomatologickou
komoru a zároveň za Koalici soukromých lékařů, která zastupuje bezmála 20 000 soukromých
praktiků, pediatrů, gynekologů, zubních lékařů a dalších specialistů, před tak významným politic-
kým fórem.
Komoře byla dána do vínku apolitičnost, nejsme stranou. Nestojíme ale stranou a proto se zajímá-
me o programy politických stran, a to zejména o koncepty zdravotnických reforem. Když jsem si
však nedávno dovolil kritizovat koncepci zdravotnictví ČSSD, vzkázala mi dnes již bývalá minis-
tryně, že je to komoře zapovězeno a ať si pro tento účel založím svou vlastní stranu. Vážení přátelé,
dovedete si představit politickou stranu složenou výhradně ze zubních lékařů?! Všichni mají ze
zubařů strach a tak by byla nevolitelná. I když, znám jednu stranu, ze které jde již dlouhá léta 
strach a přece ji občané nepoučení historií stále volí.

Ale zpátky ke zdravotnictví. Co chtějí soukromí lékaři?    
• Nadále vlastnit a svobodně nakládat se svým majetkem - soukromými praxemi
• Nabízet své služby zdravotním pojišťovnám na trhu služeb, kde nebudou upřednostňována 

a zvýhodňována některá zdravotnická zařízení jen proto, že jsou nezisková či zřizovaná státem
• Mít rovné smlouvy a dostatečně a včas zaplaceno za kvalitní péči

V současné době je zdravotnictví v dezolátním stavu a troufal bych si jeho stav přirovnat k situaci
na dálnici D1, kterou jsem já i mnozí z Vás do Brna přijeli. Dosud zde neproběhla zásadní rekon-
strukce, denně proto umírají lidé. Umírají zbytečně. Ty, kteří přežili pak terorizuje gang dálničních
lupičů. Máme z této cesty strach a nemyslím jen dálnici. Na prosazení samozřejmých liberálních
zásad ve zdravotnictví nestačí už jen síly komory a soukromých lékařů. Čekáme, že některá poli-
tická strana, a mám na mysli právě Vás, řekne:
Známe Vaše problémy, umíme je srozumitelně pojmenovat a budeme je řešit.

Takovou stranu bude většina z 20 000 soukromých lékařů volit a vyzveme k tomu i naše pacienty.
To je naše společná šance.
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Patrně nejnovější verze Úhradové vyhlášky pro I. pololeti příštího roku. Upozorňujeme na regulace,
které ještě nikdy nebyly tak tvrdé a některé zařízení by mohly existenčně ohrozit.

Návrh

VYHLÁŠKA 
ze dne ……………….. 2005, 

kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění 
včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2006

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 11 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona 
č. 459/2000 Sb. (dále jen „zákon“):

§ 1
Tato vyhláška stanoví v případech, kdy výsledkem dohodovacího řízení není dohoda podle § 17
odst. 8 zákona, nebo kde dohoda odporuje veřejnému zájmu podle § 17 odstavce 8
a) výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení 
1. poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, včetně odborných léčebných ústavů,

léčeben dlouhodobě nemocných a zdravotnických zařízení vykazujících ošetřovací den č. 00005
podle vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 1) (dále jen
„seznam výkonů“), 

2. v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících hemodialyzační péči,
3. poskytované praktickými lékaři pro dospělé a praktickými lékaři pro děti a dorost,
4. v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících specializovanou ambulantní zdravotní

péči,
5. v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní péči v odbornostech 222, 801

až 807, 809 a 812 až 823 podle seznamu výkonů,
6. v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících domácí zdravotní péči,
7. v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících zdravotní péči v odbornostech 902 

a 918 podle seznamu výkonů.
8. poskytované v rámci zdravotnické záchranné služby, dopravy a lékařské služby první pomoci
b)výši úhrad při poskytování neodkladné zdravotní péče v nesmluvních zdravotnických zařízeních.

§ 2
Zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, s výjimkou zdravotní péče
poskytované v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných a ve zdravotnic-
kých zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle seznamu výkonů (dále jen „zařízení
ústavní péče“), se hradí paušální sazbou. 
Pokud zařízení ústavní péče poskytne zdravotní péči malému počtu pojištěnců příslušné zdravotní
pojišťovny, odstavec 1 se nepoužije a poskytnutá zdravotní péče se hradí podle seznamu výkonů.
Cena bodu stanovená pro 1. pololetí 2001 zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2006.2) Malým počtem
pojištěnců se rozumí 100 a méně pojištěnců.
Postup výpočtu paušální sazby podle odstavce 1 a regulační omezení, se stanoví v příloze č. 1 k této
vyhlášce.
Zdravotní pojišťovna poskytne zdravotnickému zařízení měsíčně předběžnou úhradu ve výši jedné
šestiny úhrady poskytnuté v referenčním období. 

§ 3
(1) Výše úhrady zdravotní péče v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemoc-

ných a ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle seznamu
výkonů, se  pro 1. pololetí 2006 stanoví paušální sazbou. 

(2) Postup výpočtu paušální sazby podle odstavce 1 a regulační omezení, se stanoví v příloze č. 2
k této vyhlášce.

§ 4  
(1) Hemodialyzační péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických zařízeních uvedených 
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v příloze č. 3 k této vyhlášce se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou 
a zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony,
včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 sjednaná ve 2. pololetí 2005 a uveřej-
něná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2006.3)

(3) Pokud dojde v konkrétním zdravotnickém zařízení k nárůstu počtu pojištěnců, vyžadujících
neodkladnou dialyzační léčbu, oproti referenčnímu období, kterým je odpovídající kalendářní
pololetí minulého roku, je zdravotní pojišťovna oprávněna, po projednání se zdravotnickým
zařízením, nárůst počtu pojištěnců zohlednit v úhradě. 

(4) Zdravotní pojišťovna poskytne zdravotnickému zařízení měsíční předběžnou úhradu ve výši
hodnoty zdravotnickým zařízením vykázané, popřípadě zdravotní pojišťovnou uznané, zdravot-
ní péče za příslušný měsíc, nebo ve výši nejméně jedné šestiny celkového objemu úhrady v refe-
renčním období, přičemž způsob předběžné úhrady podle písmene a) nebo písmene b) bude
zachován v celém pololetí. 

(5) Celková úhrada podle odstavce 1, která bude činit nejvýše 103 % celkové úhrady v referenčním
období, kterým je odpovídající kalendářní pololetí minulého roku, se navýší koeficientem
změny příjmů a výdajů zdravotní pojišťovny v souvislosti s migrací pojištěnců. Výpočet a uplat-
nění koeficientu změny příjmů a výdajů zdravotní pojišťovny je stanoven v příloze č. 8  k této
vyhlášce.

(6) Regulační omezení se stanoví v příloze č. 4 k této vyhlášce. 

§ 5 
(1) Zdravotní péče poskytovaná praktickými lékaři pro dospělé a praktickými lékaři pro děti 

a dorost se v 1. pololetí 2006 hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou 
a zdravotnickým zařízením kombinovanou kapitačně výkonovou platbou, kombinovanou kapi-
tačně výkonovou platbou s dorovnáním kapitace, nebo podle seznamu výkonů.

Výše kapitačně výkonové platby podle odstavce 1 písm. a) se vypočte podle počtu registrovaných
pojištěnců násobeným základní sazbou ve výši sjednané ve 2. pololetí 2005 a uveřejněné ve
Věstníku Ministerstva zdravotnictví.3)

Výkony hrazené mimo kapitační platbu a výkony za neregistrované pojištěnce podle odstavce 1
písm. a) a b) se hradí podle seznamu výkonů, přičemž cena bodu sjednaná ve 2. pololetí 2005 
a uveřejněná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2006.3)

Výše kapitačně výkonové platby s dorovnáním kapitace podle odstavce 1 písm. b), včetně úhrady
za výkony hrazené mimo kapitační platbu a výkony za neregistrované pojištěnce, se vypočte podle
odstavce 2 a 3.
Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 písm. c), sjednaná ve 2. pololetí 2005 
a uveřejněná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2006.3)

Způsob dorovnání kapitace podle odstavce 1 písm. b) a regulační omezení úhrady podle odstavce
1 písm. a), b) a c) se stanoví v příloze č. 5 k této vyhlášce.
Celková úhrada za výkony mimo kapitační platbu a výkony za neregistrované pojištěnce podle
odstavce 3, která bude činit nejvýše 103 % celkové úhrady za výkony mimo kapitační platbu 
a výkony za neregistrované pojištěnce v referenčním období, kterým je odpovídající kalendářní
čtvrtletí minulého roku, se navýší koeficientem změny příjmů a výdajů zdravotní pojišťovny v sou-
vislosti s migrací pojištěnců. Výpočet a uplatnění koeficientu změny příjmů a výdajů zdravotní
pojišťovny je stanoven v příloze č. 8  k této vyhlášce.

§ 6  
(1) Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických

zařízeních se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým
zařízením podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony, včetně zvlášť účto-
vaných léčivých přípravků a zvlášť účtovaných zdravotnických prostředků, s omezením ma-
ximální úhradou na unikátního pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny ošetřeného v hodno-
ceném pololetí daným zdravotnickým zařízením v dané odbornosti.

(2) 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. Po-
kud byl tento pojištěnec daným zařízením v dané odbornosti ošetřen v příslušném pololetí více-
krát, zahrnuje se do počtu unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti pouze jedenkrát. 

(3) Referenčním obdobím je odpovídající kalendářní pololetí minulého roku.
(4) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 sjednaná ve 2. pololetí 2005 a uveřej-

něná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2006.3)

(5) Výše úhrady podle odstavce 1, včetně regulačních omezení,  se stanoví v příloze č. 6 k této 
vyhlášce.

(6) Zdravotní pojišťovna poskytne zdravotnickému zařízení měsíční předběžnou úhradu ve výši
hodnoty zdravotnickým zařízením vykázané, popřípadě zdravotní pojišťovnou uznané, zdravot-
ní péče za příslušný měsíc, nebo ve výši nejméně jedné šestiny 100 % objemu úhrady v refe-
renčním období, přičemž způsob předběžné úhrady podle písm. a) nebo písm. b) bude
zachován v celém pololetí. 

§ 7
(1) Zdravotní péče poskytovaná ambulantními zdravotnickými zařízeními v odbornostech 222,

801 až 807, 809 a 812 až 823 podle seznamu výkonů se hradí podle smluvního ujednání mezi
zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením paušální sazbou, nebo podle seznamu
výkonů.

(2) U zdravotnických zařízení, kde v důsledku výrazně kolísavého objemu poskytované zdravotní
péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, kdy zdravotnické zařízení poskytlo v referenč-
ním období, kterým je odpovídající kalendářní čtvrtletí minulého roku, péči statisticky nevýz-
namnému počtu pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, není možno objektivně stanovit pro
jednotlivé zdravotní pojišťovny paušální sazbu podle odstavce 1 písm. a), se poskytnutá zdravot-
ní péče hradí podle seznamu výkonů. Cena bodu pro odbornost 809 a pro odbornosti 222, 801
až 805, 807, 812 až 819, 822 a 823 sjednaná ve 2. pololetí 2005 a uveřejněná ve Věstníku
Ministerstva zdravotnictví zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2006.3) Statisticky nevýznamným
počtem pojištěnců se rozumí méně než 75 unikátních ošetřených pojištěnců.

(3) Unikátním pojištěncem se rozumí jeden pojištěnec příslušné zdravotní pojišťovny, kterému byla
poskytnuta zdravotní péče daným zdravotnickým zařízením v příslušném pololetí alespoň
jedenkrát. Pokud byla tomuto pojištěnci poskytnuta zdravotní péče daným zařízením v přís-
lušném pololetí vícekrát, zahrnuje se do počtu unikátních pojištěnců pouze jedenkrát.

(4) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 písm. b) sjednaná ve 2. pololetí 2005
a uveřejněná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2006.3)

(5) Postup stanovení paušální sazby podle odstavce 1 písm. a), výše úhrady podle odstavce 1 písm.
a) a b) a regulační omezení se stanoví v příloze č. 7 k této vyhlášce. 

§ 8
(1) Domácí zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických zařízeních (dále jen

„domácí péče“) se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnic-
kým zařízením podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony, včetně zvlášť
účtovaných léčivých přípravků a zvlášť účtovaných zdravotnických prostředků, podle typu
provozu zdravotnického zařízení:
- do limitu času nositele výkonu 8 hodin na kalendářní den, je-li zdravotní péče poskytována 
7 dní v týdnu, nebo 

- do limitu času nositele výkonu 8 hodin na pracovní den, není-li zdravotní péče poskytována 
7 dní v týdnu.
Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 sjednaná ve 2. pololetí 2003 a uveřej-
něná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2006.3)

Celková úhrada podle odstavce 1, která bude činit nejvýše 103 % celkové úhrady v referenčním
období, kterým je odpovídající kalendářní pololetí minulého roku, se navýší koeficientem
změny příjmů a výdajů zdravotní pojišťovny v souvislosti s migrací pojištěnců. Výpočet a uplat-
nění koeficientu změny příjmů a výdajů zdravotní pojišťovny je stanoven v příloze č. 8 k této
vyhlášce. 
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§ 9
(1) Zdravotní péče poskytovaná ambulantními zdravotnickými zařízeními v odbornostech 902 

a 918 podle seznamu výkonů se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou 
a zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony. 

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 sjednaná ve 2. pololetí 2003 a uveřej-
něná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2006.3)

(3) Zdravotní pojišťovny mohou smluvním zdravotnickým zařízením stanovit pro příslušné čtvrt-
letí předběžnou úhradu ve výši 100 % objemu úhrady referenčního období, kterým je odděleně
odpovídající kalendářní čtvrtletí minulého roku. 

(4) Celková úhrada podle odstavce 1, která bude činit nejvýše 103 % celkové úhrady v referenčním
období, se navýší koeficientem změny příjmů a výdajů zdravotní pojišťovny v souvislosti 
s migrací pojištěnců. Výpočet a uplatnění koeficientu změny příjmů a výdajů zdravotní
pojišťovny je stanoven v příloze č. 8  k této vyhlášce.

§ 10
(1) Zdravotní péče poskytovaná v rámci zdravotnické záchranné služby v odbornosti 709 podle

seznamu výkonů, se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnic-
kým zařízením podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté zdravotní výkony.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 sjednaná ve 2. pololetí 2005 a uveřej-
něná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2006.3)

§ 11
(1) Zdravotní péče poskytovaná v rámci dopravy se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravot-

ní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté
zdravotní výkony. 

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 sjednaná ve 2. pololetí 2005 a uveřej-
něná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2006.3) 

Celková úhrada podle odstavce 1, která bude činit nejvýše 103 % celkové úhrady v referenčním
období, kterým je odpovídající kalendářní pololetí minulého roku, se navýší koeficientem
změny příjmů a výdajů zdravotní pojišťovny v souvislosti s migrací pojištěnců. Výpočet a uplat-
nění koeficientu změny příjmů a výdajů zdravotní pojišťovny je stanoven v příloze č. 8 k této
vyhlášce.

§ 12
(1) Zdravotní péče poskytovaná v rámci lékařské služby první pomoci se hradí podle smluvního

ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu výkonů
úhradou za poskytnuté zdravotní výkony.

(2) Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 sjednaná ve 2. pololetí 2005 a uveřej-
něná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2006.3)

§ 13
(1) Úhrada neodkladné zdravotní péče, není-li uzavřena smlouva mezi zdravotnickým zařízením 

a zdravotní pojišťovnou, se provádí za poskytnuté zdravotní výkony takto:
stomatologická ambulantní péče se hradí podle sazeb platných pro zdravotní péči poskyto-
vanou zubními lékaři v 1. pololetí 2006, 
ostatní zdravotní péče se hradí podle seznamu výkonů a zdravotní pojišťovna může na základě
zákona6) uplatnit regulační omezení obdobně jako u smluvních zdravotnických zařízení.

Cena bodu pro úhradu zdravotní péče podle odstavce 1 písm. b) stanovená pro 1. pololetí 2001
zůstává v platnosti pro 1. pololetí 2006.2)

§ 14
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.
1) Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
2)Čl. II zákona č. 459/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění ně-
kterých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Příloha č. 1 bod B 1 nařízení vlády č. 487/2000 Sb., kterým se stanoví
hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 1. pololetí 2001.
3)§ 17 odst. 11 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb.
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STANOVISKO SZP ČR K NÁVRHU VYHLÁŠKY,
KTEROU SE STANOVÍ VÝŠE ÚHRAD ZDRAVOTNÍ PÉČE HRAZENÉ Z VEŘEJNÉHO

ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VČETNĚ REGULAČNÍCH OMEZENÍ 
PRO 1. POLOLETÍ 2006

1) Ministerstvo při návrhu uvedené vyhlášky nepostupovalo v souladu s procedurou předepsanou
příslušným zákonem a tím i Ústavou ČR a dále porušilo úpravu jednoho z ústavně zaručených
práv, garantovaných Listinou základních práv a svobod, vyhlášenou pod č. 2/1993 Sb., ve znění
ústavního zákona č. 162/1998 Sb. Již samotné uvozovací ustanovení vyhlášky, že je vyhláška
vydávána na základě ustanovení § 17 odst. 11 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění zákona 
č. 459/2000 Sb., je zavádějící, neboť zákonné zmocnění je vedle citovaného ustanovení § 17
odst. 11 písm. b) obsaženo i v § 17 odst. 7 písm. b) zmíněného zákona. 

2) Návrh vyhlášky zavádí nerovné podmínky v ceně za péči poskytovanou zdravotnickými zaříze-
ními a hrazenou jednotlivými zdravotními pojišťovnami. Návrh obsahuje „koeficient stabilizace“
a „koeficient změny příjmů a výdajů dané zdravotní pojišťovny“. Jedná se o nové pojmy, které
nemají oporu v platné právní úpravě. Určení rozdílného stabilizačního koeficientu zakládá
nerovné podmínky hospodaření jednotlivých zdravotních pojišťoven. Návrh vyhlášky není 
v souladu s Dohodou o opatřeních k zajištění stabilizace v systému zdravotního pojištění v roce
2006 ze dne 19. 10. 2005. Naplněním navrhované vyhlášky za použití shora uvedených koefi-
cientů naopak dojde k destabilizaci hospodaření některých zdravotních pojišťoven.

3) Vyhláška neodůvodněně navyšuje ceny a to i jinak srovnatelné (ambulantní) péče u zařízení
poskytujících akutní lůžkovou péči. Jedná se zvýhodnění segmentu, v němž je MZ zřizovatelem
významného počtu ZZ, na úkor soukromých zdravotnických zařízení.

4) Přes výše uvedenou výhradu je navíc způsob stanovení koeficientů věcně nesprávný. Koeficient
stabilizace vychází z finančního zůstatku ZFZP k 30. 9. 2005, který v sobě zahrnuje mimo jiné
i polovinu předsunuté platby, která bude vrácena v prosinci 2005 a vyúčtování úhrad za 1. pol.
2005 a tím významně nadhodnocuje reálnou situaci. Zároveň v používaných výdajích
nezohledňuje mandatorní výdaje základního fondu zdravotního pojištění. 
Koeficient změny příjmů a výdajů dané zdravotní pojišťovny dále vůbec nezohledňuje manda-
torní výdaje základního fondu zdravotního pojištění, ale staví proti nim všechny příjmy veřej-
ného zdravotního pojištění po přerozdělení. Použití výdajů roku 2005 a příjmů roku 2006 je 
z finančního pohledu zcela neslučitelné („míchá hrušky s jablky“), věcně je zcela otevřenou sna-
hou o destrukci systému veřejného zdravotního pojištění.

Návrh vyhlášky je v rozporu se stabilizačními opatřeními, dohodnutými při jednáních u předsedy
vlády v červnu a říjnu t.r.
Její realizace vyvolá nejen další prohloubení deficitu VZP ČR, ale i deficit některých zaměstna-
neckých pojišťoven. Tím by při dodržení stávající legislativní úpravy mohlo znamenat jejich nuce-
nou správu s následnou likvidaci.

Z výše uvedených důvodů SZP ČR doporučuje vyhlášku v této podobě nevydat.

V Praze dne 5. 12. 2005
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STANOVISKO VÍCEPREZIDENTKY ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 
MUDr. HELENY FOUSKOVÉ

KE STAVU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

Jsem velmi ráda, že Dr. Rath již nemá s vedením ČLK nic společného, neboť tak jeho účelové 
a vůči jeho oponentům dehonestující jednání již dál nepoškozuje dobré jméno ČLK. 
Stav, ve kterém jsem převzala řízení ČLK, je vážný. ČLK je ze zákona stavovskou organizací lékařů,
která má především dbát na odbornou úroveň, kvalitu poskytované péče a na etické chování svých
členů. Poznatky, ke kterým jsem zatím dospěla však ukazují, že v době, kdy komoru řídil 
MUDr. David Rath zde existovala skupinu mu blízkých lidí, která používala ČLK k prosazování
svých mocenských a především ekonomických zájmů na úkor komory a to způsobem, který je pro
jakoukoliv organizaci, lhostejno zda je to komora nebo politická strana, zničující.

Na základě dokumentů, které mám dnes k dispozici, musím s politováním konstatovat, že smlou-
vy mezi firmou MUDr. Klimovičové a ČLK týkající se vydávání komorového časopisu Tempus
Medicorum byly pro ČLK finančně nevýhodné, a to po mnoho let. ČLK přišla, a na základě nové
smlouvy uzavřené na dobu určitou do roku 2009, by i nadále přicházela o mnoho milionů korun.
Zde je třeba připomenout, že pouze MUDr. David Rath (jako soukromá osoba, nikoli jako prezi-
dent komory) byl navíc v minulosti jediným člověkem z ČLK, který byl oprávněn vstupovat do
účetnictví firem MUDr. Klimovičové, tedy dobře znal jejich hospodářské výsledky.

Zároveň musím potvrdit, že z kanceláře ČLK byly zcizeny téměř všechny originály zápisů před-
stavenstva od roku 1999 včetně odsouhlasených příloh, takže nové vedení ČLK nemůže zjistit, zda
originály smluv podepsané Dr. Rathem a uložené na právním oddělení ČLK jsou totožné s návrhy
odsouhlasenými představenstvem nebo delegáty sjezdů ČLK. Je sice pravda, že kopie těchto zápisů
jsou na více místech, ale bez příloh. Přílohy zápisů jsou ukládány pouze v kanceláři v Praze. Jsem
stále více přesvědčena, že je nutné uskutečnit forenzní audit. A blízcí spolupracovníci Dr. Ratha 
z představenstva, kteří mi v tom úsilovně brání, mne v tom jen utvrzují. Je pravda, že některé kauzy
již šetří kriminální a protikorupční policie. 

Zahájila jsem kontrolu dalších velmi podivných smluv uzavřených exprezidentem komory z pohle-
du jejich výhodnosti pro komoru. Dr. Rath tyto smlouvy uzavíral sám po formálním schválení před-
stavenstvem, neboť představenstvo složené převážně z jeho blízkých spolupracovníků si odhlasova-
lo, že nechce být detailně seznamováno s obsahem smluv uzavíraných za ČLK exprezidentem
komory, ale že plně důvěřuje kladnému vyjádření právního oddělení a exprezidenta ČLK. Všechny
nevýhodné smlouvy se budu snažit co nejdříve vypovědět. 

Celou současnou situaci jsem velice znepokojena a až do mimořádného sjezdu v lednu 2006 se
budu snažit vést ČLK tak, abych co nejvíce věcí napravila a začala očistu dobrého jména ČLK.
Chtěla bych se především zasadit o to, aby se lékařská komora stala opět komorou všech lékařů,
komorou čestnou, etickou, uznávanou, apolitickou, odbornou a důstojnou, aby členství v ČLK
považovali lékaři za čest a ne za nutnost. Jsem připravena na dobrém jménu komory spolupracvat
opravdu s každým, kdo má obdobnou představu o komoře a odhodlání ji uskutečnit.

MUDr. Helena Fousková
Viceprezidentka České lékařské komory

Ostrava, 5. 12. 2005
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SEZNAM ČLENŮ VÝBORU SSG ČR

MUDr. Vladimír Dvořák - předseda
MUDr. Jan Nový - místopředseda
MUDr. Aleš Skřivánek - jednatel

Jméno, příjmení Adresa Telefonní číslo
MUDr. Vladimír Dvořák Orlí 18   602 00  Brno 542 221 661

e-mail: ssgcr@ti.cz
MUDr. Olga Hlaváčková Zeyerova 2442   397 01  Písek 382 215 000

e-mail: olga.hlavackova@iol.cz
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e-mail: vmalik@volny.cz
MUDr. Jan Nový Raisova 21   320 07   Plzeň 377 371 740

e-mail: jan.novy@centrum.cz
MUDr. Aleš Skřivánek U stadionu 8   772 00  Olomouc 585 234 444

e-mail: alesskrivanek@volny.cz
MUDr. Alexandra Stará Slavíkova 15   120 00  Praha 2   222 716 273

e-mail: alexstara@volny.cz
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e-mail: jstepan@email.cz
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REVIZNÍ KOMISE SSG ČR
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