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Vážení přátelé,
začnu tím, co je nám nejbližší. Dodatky máme 
podepsané, jednání našeho segmentu 
o úhradách péče pro rok 2017 úspěšně proběhlo. 
V dohledné době by k žádnému zemětřesení 
dojít nemělo, ale již teď se můžeme těšit na 
elektronické recepty zřejmě od ledna 2018 a na 
elektronickou evidenci tržeb asi od poloviny roku 
2018. 
K nyní aktuálním odborářským výzvám ČLK lze 
stručně říci, že je nepřijatelné jednostranně 
navyšovat platy v lůžkových zařízeních a zvyšovat 
procentuální podíl výdajů na zdravotnictví, 
které do těchto zařízení plynou. Prostředkem ke 
zlepšení podhodnoceného odměňování by měly 
být změny v Seznamu výkonů a kontinuální růst 
hodnoty bodu.
Za čím dál důležitější považujeme profesní 
pojištění. Když jsem oprášil to své archaické, 
rychle jsem spěchal uzavřít nové. Díky aktivitě 
SSG a Mgr. Uhra máme k dispozici možnost 
komplexního pojištění jednak vybavení, jednak 
profesní odpovědnosti, které pokrývá všechny 
myslitelné varianty a jednak pojištění přerušení 
provozu.Vzhledem k tomu, že hodnota lidského 
života byla vyčíslena na 10 milionu korun, není 
radno jít pod tuto částku. A při přerušení provozu 
jsou hrazeny buď náklady nebo zisk, nikoliv obojí, 
takže podle toho je potřeba promyslet pojistnou 
částku.
Nedá mi to nyní neodbočit. Když jsem četl 
v minulém editorialu reminiscenci Jirky Dvořáka 
na jeho dědečka, vzpomněl jsem si na toho svého, 
který jako důstojník prvorepublikové armády strávil 
po roce 1948 několik let v jáchymovských dolech. 
Tyto ztracené a pošlapané generace našich dědů 
a otců by nám určitě mohly závidět náš současný 
život.Vybudovali jsme si své praxe, vedeme své 
malé bitvy tu s pojišťovnami, tu se SÚKLem, 

tu s úředním šimlem, ale nemáme se špatně. 
A já tak přemýšlím, jestli se vlastně my můžeme 
těšit na ještě lepší budoucnost našich dětí.
Určitě jim nezávidím jejich virtuální svět 
počítačů. A už vůbec ne absolutní ztrátu 
bezpečí v současném světě. Do Evropy jsme 
si dobrovolně importovali válku, do jejích bran 
vtáhli nezodpovědní politici Trojského koně. 
Jenže na rozdíl od Trojanů, kteří netušili, že 
se v něm ukrývají nepřátelští bojovníci, my 
humanisté to víme a mnohé z nás to zřejmě vůbec 
neznepokojuje. Myslím, že jeden historií poučený 
a pronásledovaný národ musí žasnout nad naší 
ztrátou pudu sebezáchovy. Co nikdo z nás ale 
neví, je místo a okamžik, kdy některý z těchto 
utajených bojovníků nebo jeho dětí nebo dětí 
jeho dětí, zaútočí. A nemůže to ani vědět jedna 
naivní paní z Berlína.
V naší malé zemičce je zatím klid. Zatím. Ale už 
nyní zvažujeme, kam bezpečně na dovolenou. 
Začneme se brzy raději vyhýbat letištím, metru, 
sportovním stadionům, koncertům, některým 
čtvrtím evropských měst, posléze některým 
městům a nakonec některým evropským státům. 
Jsem xenofob? Přemýšlím o jiné nám známé 
komunitě imigrantů. Mohu k nim mít určitě 
drobné výhrady, například vůči jejich tržnicím 
nebo jejich zahradnické vášni pro pěstování 
konopí, ale nikdo z nich se určitě neopásá 
výbušninou a nepůjde vraždit. A jejich děti 
nejezdí do zahraničí studovat způsob, jak nejlépe 
podřezávat hrdla, ale na našich školách patří 
k nejlepším studentům a s jejich integrací jim 
nikdo nemusí vůbec pomáhat.
Co závěrem? Ať mě klidně nazvou xenofobem, ale 
takovou Evropu, kterou nám chystá impotentní 
Evropská unie, svým dětem nepřeji. Nezbývá než 
doufat ve zdravý rozum. 

EDITORIAL

Jan Líman



Tradiční jarní doškolovací seminář, pořádaný 
ve spolupráci s fi rmou Bayer s.r.o. se po třech 
letech vrátil do Mikulova. Ti, kteří se těšili 
na jarní Mikulov, byli poněkud zklamáni, ale 
o to více jsme se mohli věnovat odbornému 
programu akce. Jsme rádi, že se nám podařilo 
vybrat zajímavá témata a nejen špatné počasí 
venku udrželo v sále do pozdních odpoledních 
hodin přes 200 účastníků. Kromě prakticky 
a interaktivně pojatého kulatého stolu nebo 
spíše rozhovoru z obýváku (ti, co byli v sále, 
budou rozumět) na téma Jaydess u nullipar 
jsme měli možnost vyslechnout edukační 
přednášku minimálně evropské úrovně 
v podání kolegyně Daniely Fischerové na téma 
UZ obraz patologií endometria. Zlatko Pastor 
nás provedl ženskými sexuálními dysfunkcemi 
a kolega Filip Rob (dermatovenerolog) měl 
velmi pěknou přehlednou a zejména aktuální 
přednášku na téma STD.

Více jak dvouhodinový odpolední právnický 
blok, zaměřený na legislativní novinky, 
vedl nad jiné povolaný náměstek ministra 
zdravotnictví pro legislativu a právo 
JUDr. Radek Policar. Obsahově mě asi nejvíce 
potěšila skutečnost, že těch novinek není 
příliš.
Aktuality zejména z oblasti ekonomiky našich 
praxí, úhrady na letošní a zejména příští 
rok najdete rozsáhleji na jiných místech 
Zpravodaje a na webu.
Věřím, že odborná i společenská část 
semináře se účastníkům líbila a těším se 
na setkání s Vámi na 3. společné federální 
konferenci obou odborných společností 
v červnu v Karlových Varech a na tradičních 
akcích, které pro Vás připravujeme na podzim 
(Milovy, ultrazvuková konference v Brně, 
Pyramida a pravděpodobně i podzimní 
roadshow).

58. DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ 
SDRUŽENÍ SOUKROMÝCH 

GYNEKOLOGŮ ČR

58. DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE

8.–10. 4. 2016 HOTEL GALLANT MIKULOV

Aleš Skřivánek
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23. 2. 2016 PRAHA ÚSTŘEDÍ VZP 
JEDNÁNÍ O PERSPEKTIVĚ ÚHRAD PÉČE PRO SEGMENT AMBULANTNÍ 

GYNEKOLOGIE PRO ROK 2017 A DALŠÍ ROKY
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Zástupci největšího plátce zdravotní péče a předseda SSG ČR dospěli ke shodě, že úhradový dodatek 
pro rok 2017 by se neměl výrazně lišit od dodatku pro rok letošní. Pro léta další začne společná práce na 
tvorbě ceníku. Úhrady by měly ve většině případů formu agregovaných plateb – „balíčků“. Práce je teprve 
v počátcích, jakmile budou první konkrétnější výstupy, budeme informovat členskou základnu.

1. 3. 2016 PRAHA ČLK
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOALICE SOUKROMÝCH LÉKAŘŮ

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

1. Výměna mluvčího KSL
• Funkci mluvčího KSL na období do září 2016 převzal Dr. Chrz, prezident České stomatologické komory.

2. Odpovědi na dopisy k nedostatku léků
•  Na dopisy KSL, upozorňující na nedostatek některých léků, reagoval SÚKL, VZP ČR a VoZP ČR 

(poznámka: po jednání KSL zaslala vyjádření i ZPŠ). Přesto, že některé z oslovených institucí na dopis 
KSL odpověděly, žádný významný efekt tato iniciativa nepřinesla.

3. Další kroky ve věci vzniku skupiny poskytovatelů lékárnické péče v DŘ
•  Dr. Dvořák navrhuje zaslat všem účastníkům dohodovacího řízení prohlášení, ve kterém KSL konstatuje, 

že bere na vědomí stanovisko mandátové komise DŘ, ale upozorňuje na to, že samostatný segment 
poskytovatelů lékárenské péče v rámci DŘ pro rok 2017 nevznikl.

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH 
JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ 

POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE



4. Nabídka deníku Metro
•  Dr. Chrz informoval o nabídce deníku Metro, který v měsíčních intervalech vydává komerční 

přílohu věnovanou zdravotní péči a nabízí zveřejnění článků za zvýhodněnou cenu. Dr. Chrz 
se sejde s obchodní zástupkyní deníku Metro a dohodne s ní podmínky.

5. Diskuse s Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem
•  Zástupce Koalice zajímal zejména názor Ministerstva fi nancí ČR a hnutí ANO na zvýhodňování 

nemocnic na úkor ambulantního sektoru. Mgr. Vojtěch konstatoval, že možnosti MF v této 
oblasti jsou omezené, ale ujistil přítomné, že hnutí ANO plánuje prosazovat přesun fi nančních 
prostředků do primární péče. Souhlasil s názorem KSL, že zdravotnictví vyžaduje systémové 
změny, zejména vyřazení části péče z veřejného zdravotního pojištění, které není schopné 
pokrýt rostoucí náklady na zdravotní péči nejen z důvodu zavádění nových, dražších technologií, 
ale i proto, že zcela chybí nástroj k regulaci konzumace péče pacientem. Tento požadavek je však 
zatím politicky neprůchodný. 

•  Podle názoru zástupců KSL by značné úspory přinesla restrukturalizace nemocnic, kterou se 
nepodařilo prosadit. Velkou chybou bylo i zrušení regulačních poplatků, jejichž kompenzace 
odčerpává nemalou část veřejných fi nancí.

•  K fi nancování zdravotnictví v příštím roce Mgr. Vojtěch informoval o plánovaném navýšení 
výběru pojistného o 8 mld., zároveň však upozornil na to, že je potřeba tvořit rezervy. Nedá 
se tedy předpokládat, že by se zvýšení pojistného významně promítlo do navýšení příjmů 
zdravotnických zařízení.

•  Zástupci KSL informovali Mgr. Vojtěcha o přebujelé administrativě, která je neúměrně zatěžuje 
na úkor péče o pacienty. Modelem pro přijímání zákonů a vyhlášek, které administrativní 
povinnosti přinášejí, jsou ve většině případů nemocnice. Ty však mají zázemí, které soukromým 
ambulancím chybí.

•  K navázání vzájemné spolupráce byly navrženy pravidelné schůzky ke konkrétním problémům.
 Koalice soukromých lékařů považuje za prioritní řešit:
 — systém zdravotního pojištění,
 — posílení odpovědnosti veřejnosti za své zdraví,
 — prosazení rozumné legislativy s rozumnou rolí státu a zkrácení připomínkového řízení,
 — odvahu k nepopulárním krokům.

6. Různé
•  Dr. Chrz informoval o loňském setkání zástupců profesních komor s premiérem Sobotkou. 

Premiér projevil zájem o další schůzku, ale požaduje poskytnutí námětů k diskusi v předstihu 
před jednáním. KSL má možnost předložit své problémy v materiálu, které premiérovi poskytne 
ČSK. Dr. Jojko navrhuje k diskusi s Mgr. Sobotkou: 

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE
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 — kontroly SÚKL,
 — návrh zákona o neziskových zdravotnických zařízeních,
 — narůstající nepoměr mezi fi nancováním nemocnic a soukromých ambulancí.
•  Připravovaný nový zákon o odpadech s sebou přináší další administrativní zatížení. Zdravotnická 

zařízení budou mimo jiné povinna zpracovat manipulační řád pro nakládání s odpady, který 
bude součástí stávajícího provozního řádu.

9. 3. 2016 PRAHA
JEDNÁNÍ KOMISE PRO SCREENING KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Komise pozvala na své jednání primáře jednoho zařízení. Byl často citován v médiích 
a uveřejňovaná tvrzení diskreditovala screening karcinomu děložního hrdla a nebyla doložena 
důkazy. Odpovědi na dotazy členů komise svědčily o tom, že se kolega v problematice screeningu 
neorientuje, pro svá tvrzení neměl evidence based argumenty. Komise mu důrazně doporučila, 
aby se do budoucna podobných projevů na veřejnosti vyvaroval a aby své názory prezentoval na 
odborném fóru, což se zatím nestalo.

23. 3. 2016 PRAHA MZ ČR
JEDNÁNÍ KOMISE MZ ČR PRO SCREENING NÁDORŮ PRSU

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Další z pravidelných jednání komise. Zástupci některých mamodiagnostiků zaslali ministrovi 
zdravotnictví žádost, aby žena k mamografi ckému vyšetření nepotřebovala žádanku registrujícího 
gynekologa či praktického lékaře. Žádost odůvodňovali praxí v jiných zemích a zbytečným 
zatěžováním lékařů primární péče. Návrh ostře kritizovali zástupci praktických lékařů 
a gynekologů. Realizace návrhu by poškodila dva zbývající screeningové programy a prevenci jakou 
takovou. Komise se ztotožnila se stanoviskem zástupců primární péče. Komise rovněž označila 
za nepřijatelné zneužívání screeningu ke komerčním aktivitám. Jedná se například o nabízení 
denzitometrického vyšetření za úhradu pacientkám odeslaným na screening.



24. 3. 2016 PRAHA 
JEDNÁNÍ ANALYTICKÉ KOMISE

Za SSG ČR přítomen J. Dvořák

Prezentace nákladů dle jednotlivých segmentů (ve zkratce):
•  celkový nárůst nákladů 3 % 2014/15
•  stomatologická péče – nejmenší nárůst
• péče praktických lékařů – nárůst 6 %, jeden z důvodů jsou preventivní programy a očkování
•  gynekologie bez komentáře, přes mírné zvýšení nákladů v předchozívh letech se v poslední době 

růst zpomalil
• výrazná renovace lázenské péče, nárůst až o 80 %, ale očekává se oploštění křivky růstu
•  záchranná služba 44 % nárůst, jeden z důvodu je fi nancování výjezdu dvou sanitek (dříve při 

výjezdu dvou sanitek se hradila jenom jedna), ale i obrovký nárůst výkonů – výjezdů mnohdy 
neindikovaných

• náklady na léky vydané na recepty – stagnace, není ovlivněno snížením DPH o 5 % v roce 2015
•  náklady na zdravotnické prostředky – nárůst způsoben především předepisováním 

inkontinenčních pomůcek

Vývoj příjmů ovlivněn růstem ekonomiky, vyšší zaměstanaností a tím snížením počtu státních 
pojištěnců. Nedá se proto udělat přesný odhad pro rok 2016, navíc vláda může rozhodnout o výši 
úhrady za státní pojištěnce až do 30. 6. 2016.
Proto proběhla velká diskuse, zda vůbec uvádět ve zprávě analytické komise odhad růstu výběru 
pojištění v roce 2016 a 2017 v procentech. Náš segment prošel bez poznámek.

5. 4. 2016 PRAHA ÚSTŘEDÍ VZP
DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ O ÚHRADÁCH PÉČE V SEGMENTU AMBULANTNÍ 

GYNEKOLOGIE PRO ROK 2017
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Všeobecná zdravotní pojišťovna a Svaz zdravotních pojišťoven zaslaly návrhy textu úhradové 
vyhlášky. Každý z nich obsahoval pasáže, které byly pro SSG ČR nepřijatelné. Na návrh předsedy SSG 
ČR započala diskuse nad společným návrhem zdravotních pojišťoven a poskytovatelů. Výsledkem 
byl dokument, který by měl garantovat text téměř shodný s úhradovým dodatkem pro rok 2015 
s mírným navýšením. Text byl přijat všemi zúčastněnými. Dohodu hodnotíme jako výrazný úspěch 
našeho segmentu.

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE
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5. 4. 2016 PRAHA ČLK
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOALICE SOUKROMÝCH LÉKAŘŮ

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

1. Informace o průběhu dohodovacího řízení a návrh Dr. Kubka, prezidenta ČLK, neúčastnit 
se letošního DŘ
•  Bylo zahájeno první kolo dohodovacího řízení se zástupci zdravotních pojišťoven o úhradách 

zdravotní péče na rok 2017. SSG ČR se se zdravotními pojišťovnami dohodlo, zástupci sdružení 
akceptovali návrh na navýšení úhrad o 2% ve srovnání s rokem 2015. SAS ČR má od zdravotních 
pojišťoven příslib navýšení o 2,5%. Ostatní zástupci Koalice půjdou na jednání s návrhy na taková 
procentní navýšení, že se dá předpokládat nedohoda. Nedořešeným problémem stále zůstává 
kompenzace zrušených regulačních poplatků.

•  K výzvě Dr. Kubka ignorovat letošní dohodovací řízení se žádná z organizací KSL nepřipojí.

2. Kampaň ČLK
•  Z důvodu rostoucího nedostatku praktických lékařů, zejména v odlehlých regionech ČR, vypsalo 

MZ ČR dotační program, který poskytne zájemcům o práci v těchto oblastech fi nanční prostředky 
na zřízení nových lékařských praxí. Cílem programu je zajištění dostupnosti primární péče 
rovnoměrně na celém území ČR. Ministerstvo zdravotnictví nabízí na zajištění dostatečného 
personálního zabezpečení ordinace částku až do výše 250 000 Kč a na technické vybavení 
ordinace fi nanční dotaci ve stejné výši. 

•  Na základě opakovaných interpelací v Poslanecké sněmovně a tlaku Svazu měst a obcí ČR zvažuje 
MZ ČR rozšíření tohoto dotačního programu i na zubní lékaře.

•  Na nedostatek lékařů a zdravotnických pracovníků upozorňuje současně kampaň ČLK 
„Zdravotnictví volá o pomoc“, která je však tendenčně zaměřena pouze na problémy lůžkových 
zařízení. Zástupci KSL negativně hodnotili mediální vystupování prezidenta ČLK Dr. Kubka 
na podporu dalších fi nančních dotací nemocnicím. Společně se shodli na textu Prohlášení 
Koalice soukromých lékařů k současné situaci ve zdravotnictví a mediálním prohlášením ČLK, 
adresovaného MZ ČR, PSP ČR, zdravotním pojišťovnám a médiím. V prohlášení konstatují, 
že fi nanční problémy ve zdravotnictví se netýkají pouze lůžkových zařízení, ale dlouhodobě 
podhodnoceno je i poskytování péče v privátní sféře a navrhují řadu systémových řešení (viz 
příloha). 

3. Diskuse s Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem
•  Mgr. Adam Vojtěch, poradce ministra fi nancí pro oblast zdravotnictví shrnul ve své prezentaci 

zásadní problémy českého zdravotnictví a kroky k jejich nápravě:



 —  rozdělení odvodů do zdravotního pojištění, které povede ke konkurenci mezi zdravotními 
pojišťovnami,

 — převedení části prostředků na sociální služby do zdravotního pojištění,
 —  nastavení nových pravidel úhrad od zdravotních pojišťoven – kultivace současného regulačního 

a úhradového systému,
 —  vytvoření podmínek pro rovný vztah mezi pacienty a lékaři,
 —  stabilizace situace nemocnic a ambulancí, soutěžení o pacienty kvalitou a o kontrakty se 

zdravotními pojišťovnami cenou služeb,
 —  posílení pravomocí a odpovědnosti pojišťoven, 
 —  stanovení smysluplné regulační role státu – nastavení pravidel a kontrola jejich dodržování, 

nikoliv přímé řízení,
 —  motivace k odpovědnému chování lékařů i pacientů.
• Prezentace byla zaslána všem zástupcům Koalice soukromých lékařů. 

4. Různé
•  Dr. Chrz informoval o nabídce deníku Metro a týdeníku 5PLUS2 zveřejňovat v tematické měsíční 

příloze Zdraví články s obsahem podle potřeb jednotlivých členů KSL.

12. 4. 2016 PRAHA MZ ČR
JEDNÁNÍ KOALICE SOUKROMÝCH LÉKAŘŮ S MINISTREM ZDRAVOTNICTVÍ 

S. NĚMEČKEM
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Ministr zdravotnictví svolal schůzku bezprostředně po uveřejnění Prohlášení Koalice soukromých 
lékařů k situaci ve zdravotnictví a mediálním prohlášení České lékařské komory (uveřejňujeme 
ve Zpravodaji). Členové Koalice vyargumentovali ministrovi teze obsažené v Prohlášení. Ministr 
vyjádřil pochopení pro obavy zástupců ambulantních zařízení. Deklaroval, že bude prosazovat 
proporcionální růst všech segmentů. Jednající strany se shodly na tom, že některá vyjádření 
prezidenta ČLK jsou nevhodná. Ministr upřímně konstatoval, že od strany, která jej do funkce 
nominovala, žádné zvyšování spoluúčasti pacienta nelze očekávat. Diskuse byla věcná a ze strany 
zástupců MZ ČR vstřícná. Pro jednání následoval brífi nk za hojné přítomnosti médií.

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE PŘEHLED KONFERENCÍ
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PŘEHLED KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ, 
NA KTERÝCH SSG ČR DOPORUČUJE 
ÚČAST 2016

NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ TERMÍN KONÁNÍ

3. společná konference ČGPS ČLS JEP 
a SGPS SLS Hotel Thermal, Karlovy Vary 10.–12.6.2016

59. doškolovací seminář SSG ČR Hotel Devět Skal, Milovy 16.–18.9.2016

37. celostání konferene Sekce 
ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS 
JEP

OREA Hotel Voroněž I, Brno 7.–9.10.2016

IV. konference Sekce gynekologické 
sexuologie ČGPS ČLS JEP KC Floret, Praha Průhonice 22.10.2016

9. konference Seke kolposkopie 
a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP OREA Hotel Pyramida, Praha 9.–11.12.2016



DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Členský příspěvek na rok 2016 činí 3.000,– Kč, č. účtu: 2053887329/0800, 
VS – rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 99.

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

•  zpracování písemných stanovisek, právních 
rozborů, posouzení smluv,

•  zpracování dotazů, týkajících se právní 
problematiky,

•  účast právníka na jednáních, je-li potřebné 
(se zdravotními pojišťovnami, smírčí 
jednání…),

•  v urgentních případech okamžitá telefonická 
konzultace – např. při hrozbě zahájení 
trestního stíhání.

Případné žádosti o právní pomoc zasílejte 
písemně prostřednictvím sekretariátu SSG ČR 
na e-mailovou adresu ssgcr@ti.cz nebo 
korespondenční adresu Orlí 10, 602 00 Brno. 
Dovolujeme si upozornit, že právní servis, 
garantovaný Mgr. Jakubem Uhrem, bude 
poskytován v případě, že se bude jednat 
o problematiku, která nastala po zaplacení 
stanoveného poplatku. Nepovažujeme za 
příliš kolegiální, když platbu za právní servis 
zasílají zájemci o právní servis až v momentě 
akutních problémů se zdravotní pojišťovnou 
či jiným subjektem.

PRÁVNÍ SERVIS
Máte-li zájem o právní servis, jehož garantem je Mgr. Jakub Uher, uhraďte na účet SSG ČR číslo 
2053887329/0800, variabilní symbol uvádějte rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí 
číslicemi 88, částku ve výši 1.000,- Kč na rok 2016, která zahrnuje:

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ VYJÁDŘENÍ K VYŠETŘENÍ CYTOLOGIE DĚLOŽNÍHO HRDLA METODOU LBC
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VYJÁDŘENÍ K VYŠETŘENÍ CYTOLOGIE DĚLOŽNÍHO HRDLA METODOU LBC 
(LIQUID BASED CYTOLOGY)



VYJÁDŘENÍ K VYŠETŘENÍ CYTOLOGIE DĚLOŽNÍHO HRDLA METODOU LBC
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Komentář: Ve vyjádření jsou shrnuty důvody, kvůli kterým nabízení LBC za úhradu odmítla Komise MZ ČR 
pro screening karcinomu děložního hrdla, výbor ČGPS ČLS JEP i SSG ČR.



Vzhledem k častým dotazům členské základny zveřejňujeme právní stanoviska k aktuálním 
tématům MUDr. Mgr. Jolany Těšinové, Ph.D., přednostky Ústavu veřejného zdravotnictví 
a medicínského práva 1. LF UK v Praze.
Tato i další stanoviska najdete i na webových stránkách našeho sdružení v sekci „Legislativní 
okénko“.

PRÁVNÍ ANALÝZY

Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění a některých dalších 
zákonů, provedená zákonem č. 200/2015 Sb., 
všeobecně označovaná jako transparenční, 
mění mimo jiné – s účinností od 1. září 2015 
– také pravidla pro převod majetkových práv 
a pro pokračování poskytování zdravotních 
služeb po zemřelém poskytovateli. Na základě 
této úpravy při prodeji praxe soukromého 
lékaře (fyzické osoby) nebo při jejím dědění 
odpadá podmínka konání výběrového řízení, 
na jehož základě mohly zdravotní pojišťovny 
uzavřít smlouvu o poskytování a úhradě 
hrazených služeb s kterýmkoli z uchazečů 
doporučených komisí (nikoli tedy nutně pouze 
s nabyvatelem praxe).

Převod majetkových práv (§17 odst. 8)
V případě, kdy dojde k převodu majetkových 
práv vztahujících se k poskytování zdravotních 
služeb z poskytovatele, který požádal 
o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb podle zákona o zdravotních službách 
(prodávající), na jinou osobu, které bylo 
v návaznosti na to uděleno oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb (kupující), 

se zdravotním pojišťovnám ukládá, aby 
uzavřely s touto osobou na její žádost 
smlouvu o poskytování a úhradě hrazených 
služeb ve stejném rozsahu jako s původním 
poskytovatelem. Tuto povinnost jsou zdravotní 
pojišťovny splnit nejpozději do 180 dnů ode 
dne doručení žádosti zdravotní pojišťovně. 
Smlouvu není zdravotní pojišťovna povinna 
uzavřít v případě, že původnímu poskytovateli 
smlouvu vypověděla. Žádost může podat 
osoba, na niž byla převedena majetková 
práva vztahující se k poskytování zdravotních 
služeb (nabyvatel praxe), nejpozději do 30 dnů 
ode dne udělení oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb. Do doby uzavření 
smlouvy o poskytování a úhradě hrazených 
služeb má tato osoba právo na úhradu 
poskytnutých hrazených služeb v rozsahu 
vyplývajícím ze smlouvy o poskytování 
a úhradě hrazených služeb uzavřené mezi 
původním poskytovatelem (prodávajícím) 
a zdravotní pojišťovnou, nejdéle však po dobu 
210 dnů ode dne převodu majetkových práv 
vztahujících se k poskytování zdravotních 
služeb. V případě prodeje lékařské praxe 
fyzické osoby je tuto skutečnost třeba oznámit 

PRODEJ A DĚDĚNÍ PRAXE SOUKROMÉHO LÉKAŘE 
– FYZICKÉ OSOBY

PRÁVNÍ ANALÝZY
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příslušnému správnímu orgánu (krajskému 
úřadu, v Praze Magistrátu hl. m. Prahy) 
a současně podat žádost o odnětí oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb.

Dědění praxe (§17 odst. 8)
Stejné pravidlo by mělo být aplikováno 
v případě poskytování zdravotních služeb 
na základě osvědčení o splnění podmínek 
pro pokračování v poskytování zdravotních 
služeb po zemřelém poskytovateli podle 
zákona o zdravotních službách. Poskytuje-li 
tedy jiná osoba zdravotní služby na základě 
osvědčení o splnění podmínek pro 
pokračování v poskytování zdravotních služeb 
po zemřelém poskytovateli podle zákona 
o zdravotních službách nebo následně 
jí uděleného oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb, zdravotním pojišťovnám 
ukládá, aby uzavřely s touto osobou na její 
žádost smlouvu o poskytování a úhradě 
hrazených služeb ve stejném rozsahu jako 
s původním poskytovatelem. Žádost může 
podat osoba, která pokračuje v poskytování 
zdravotních služeb po zemřelém poskytovateli, 
nejpozději do 30 dnů ode dne udělení 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb. 
Do doby uzavření smlouvy o poskytování 
a úhradě hrazených služeb má tato osoba 
právo na úhradu poskytnutých hrazených 
služeb v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy 
o poskytování a úhradě hrazených služeb 
uzavřené mezi původním poskytovatelem 
a zdravotní pojišťovnou, nejdéle však po 
dobu 210 dnů ode dne, od kterého pokračuje 
v poskytování zdravotních služeb na základě 
oprávnění zemřelého poskytovatele. V případě 
zemřelého poskytovatele musí dědicové, kteří 
jsou oprávněni užívat zdravotnické zařízení, 
v němž poskytoval zdravotní služby zemřelý 
poskytovatel, oznámit do 15 dnů ode dne 
úmrtí zdravotním pojišťovnám i správnímu 

orgánu (krajskému úřadu, v Praze Magistrátu 
hl. m. Prahy) úmysl pokračovat v poskytování 
zdravotních služeb po zemřelém poskytovateli.

Výběrové řízení (§46 odst. 2 písm. f)
Podstatné je, že při uzavírání smlouvy 
o poskytování a úhradě hrazených služeb 
se v případě převodu majetkových práv na 
jinou osobu (prodeje praxe) ani v případě 
pokračování v poskytování zdravotních služeb 
po zemřelém poskytovateli (dědění praxe) 
výběrové řízení nekoná. V případě změny 
právní formy poskytovatele, který má uzavřenu 
smlouvu o poskytování a úhradě hrazených 
služeb, a v případě, je-li zakladatelem 
společnosti s ručením omezeným fyzická 
osoba, která má uzavřenu smlouvu 
o poskytování a úhradě hrazených služeb, 
jejíž oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb jako fyzické osoby zanikne při udělení 
oprávnění k poskytování těchto zdravotních 
služeb jako společnosti s ručením omezeným, 
se výběrové řízení koná pouze tehdy, dochází-li 
k rozšíření rozsahu poskytovaných hrazených 
služeb (§46 odst. 3). 

Výběrové komise (§ 48 odst. 1)
Transparenční novela také zpřesňuje složení 
výběrových komisí při výběru smluvních 
poskytovatelů s tím, že u odborností, kde 
je zřízena zákonem profesní komora, bude 
vždy v komisi zástupce této komory nebo 
zástupce profesní organizace v případě, 
kdy není žádná komora příslušná. Členem 
výběrové komise je také vždy odborník pro 
zdravotní služby, které mají být uchazečem 
poskytovány; působí-li v oblasti těchto 
zdravotních služeb odborná společnost, je 
členem určí příslušná odborná společnost 
je členem výběrové komise zástupce této 
odborné společnosti. Při posuzování 
přihlášek členové komise přihlížejí zejména 



k dobré pověsti uchazeče, k praxi uchazeče 
v příslušném oboru, k disciplinárním 
opatřením uloženým podle zákona o České 
lékařské komoře, České stomatologické 
komoře a České lékárnické komoře, 
k etickému přístupu k pacientům, ke 
stížnostem na poskytování zdravotních 
služeb. Členové komise dále posuzují záměr 
uchazeče na zajišťování hrazených služeb 
v oboru zdravotní péče, který je předmětem 
výběrového řízení, a jeho možnostem 
splnit předpoklady pro zajištění hrazených 
služeb ve lhůtě stanovené ve vyhlášení 
výběrového řízení. Nebylo-li uzavření 
smlouvy s uchazečem ve výběrovém řízení 
doporučeno, může tento uchazeč podat 
návrh na vyhlášení nového výběrového 
řízení ve stejném oboru a území znovu až 
po uplynutí 3 měsíců ode dne zveřejnění 
výsledku takového výběrového řízení. 
Bylo-li uzavření smlouvy s uchazečem ve 
výběrovém řízení doporučeno, může tento 
uchazeč znovu podat návrh na vyhlášení 
výběrového řízení nebo podat přihlášku do 
již vyhlášeného výběrového řízení pro daný 
obor, území a zdravotní pojišťovnu, pro 
kterou bylo uzavření smlouvy o poskytování 
a úhradě hrazených služeb doporučeno, až 
po uplynutí 3 měsíců ode dne zveřejnění 
výsledku takového výběrového řízení.

PRÁVNÍ ANALÝZY KORESPONDENCE

Závěrem
Pro účely prodeje nebo dědění soukromé 
lékařské praxe není již nutné převádět tuto praxi 
na společnost s ručením omezeným nebo jinou 
obchodní společnost, neboť prodej či dědění 
praxe fyzické osoby již od 1. září 2015 umožňuje 
zákon o veřejném zdravotním pojištění a zakládání 
s. r. o. pro tento účel by bylo zbytečné. Nicméně 
z jiného hlediska právního příp. ekonomického 
má provozování soukromé praxe formou výše 
uvedené obchodní společnosti jistě svoje výhody, 
ale toto je otázka úvahy každého lékaře, jakou 
formou bude svoji praxi provozovat. 

Právní předpisy
Zákon č. 200/2015 Sb., kterým se mění zákon 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 
a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní 
pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., resortních, 
oborových, podnikový a dalších zdravotních 
pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné 
zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování (zákon 
o zdravotních službách), ve znění pozdějších 
předpisů.
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Koalice soukromých lékařů
Slavojova 22, 128 00 Praha 2, telefon: 234 709 631, e-mail: sladkovska@dent.cz

KORESPONDENCE

 V Praze dne 2. 3. 2016
Níže podepsaní zástupci sdružení poskytovatelů zdravotní péče konstatují, že berou na vědomí 
stanovisko mandátové komise dohodovacího řízení k problematice poskytovatelů lékárenské 
péče v rámci dohodovacího řízení. Dovolují si ale důrazně upozornit na to, že samostatný 
segment poskytovatelů lékárenské péče v rámci dohodovacího řízení pro rok 2017 nevznikl 
(viz zápis z 2. 2. 2016).

Za poskytovatele zdravotní péče: 

MUDr. Zorjan Jojko
předseda Sdružení 
ambulantních 
specialistů ČR

MUDr. Ilona Hülleová
předsedkyně Sdružení 
praktických lékařů
pro děti a dorost ČR

MUDr. Pavel Chrz
předseda zájmového 
a profesního 
sdružení smluvních 
zdravotnických 
zařízení Zubohrad

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
předseda 
Sdružení soukromých 
gynekologů ČR

MUDr. Václav Šmatlák
předseda Sdružení 
praktických lékařů ČR 



Koalice soukromých lékařů
Slavojova 22, 128 00 Praha 2, telefon: 234 709 631, e-mail: sladkovska@dent.cz

 V Praze dne 8. 4. 2016

 Organizace sdružené v Koalici soukromých lékařů shodně s ČLK konstatují, že práce lékaře je v České 
republice nedostatečně ohodnocena. Proto opakovaně doporučují navýšení ocenění práce lékaře 
prostřednictvím změn v Seznamu zdravotních výkonů, případně navýšením kapitační platby. 
 Zásadně nesouhlasíme s tvrzeními, že problémy ve zdravotnictví se týkají především lůžkových 
zařízení. Opakovaně konstatujeme, že podíl veřejných prostředků, které v ČR směřují do lůžkových 
zařízení, kontinuálně stoupá ze 47,75 % v roce 2000 na 53,42 % v roce 2015. Tak velký objem ani tento 
trend nejsou v zemích EU ani mimo ni obvyklé. Za chybu považujeme, že nedošlo k dostatečné redukci 
a restrukturalizaci lůžkových zařízení. Tyto kroky by mohly výrazně pomoci vyřešit nedostatek lékařů 
a zdravotních sester v některých zařízeních. 
 Tarifní tabulky ve zdravotnictví považujeme za relikt předlistopadové éry a doporučujeme je zrušit. 
Jejich zavádění do dalších zdravotnických zařízení považujeme za absurdní. 
 Pokud je personální situace v některých nemocnicích opravdu vážná, bylo by vhodné zrušit nemocniční 
ambulance kromě pohotovostních, příjmových a superspecializovaných. V naprosté většině regionů ČR 
by ambulantní zařízení byla schopna péči převzít. 
 Ambulantní péče včetně péče primární je dlouhodobě podfi nancována a její problémy neřešeny. 
 V rámci zachování kvality a dostupnosti péče žádáme důrazně všechny zainteresované, aby se věnovali 
zdravotnictví jako celku, ne pouze jedné jeho složce. 
 Žádáme rovněž o posílení role pacienta v systému zdravotnictví včetně spoluúčasti srovnatelné 
s průměrem zemí EU. 
 Zrušení minimální spoluúčasti – regulačních poplatků považujeme za vážnou chybu, ohrožující fi nanční 
stabilitu systému. 
 Zástupci Koalice soukromých lékařů považují za nevhodné současné mediální vystupování prezidenta 
ČLK MUDr. Kubka, neboť v občanech ČR vyvolává dojem, že vše by vyřešilo prosté navýšení platů 
nemocničních lékařů. To ale jistě není pravda. Stejně jako není pravda, že by se peníze ušetřily redukcí 
počtu zdravotních pojišťoven a omezením autonomie zdravotního pojištění s posílením pravomocí 
ministerstva zdravotnictví.

MUDr. Zorjan Jojko
předseda Sdružení 
ambulantních 
specialistů ČR, 

MUDr. Ilona Hülleová
předsedkyně Sdružení 
praktických lékařů
pro děti a dorost ČR

MUDr. Pavel Chrz
prezident České 
stomatologické 
komory 
mluvčí Koalice

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
předseda 
Sdružení soukromých 
gynekologů ČR

MUDr. Václav Šmatlák
předseda Sdružení 
praktických lékařů ČR 
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SPOLEČNÁ KONFERENCE
ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS

Karlovy Vary
Hotel Thermal 
9.–12.6.2016

3. 

ANONCE

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, 

vážená porodní asistentko,

rádi bychom Vás informovali a tímto i pozvali na další, v po adí již t etí spole nou 
konferenci eské gynekologické a porodnické spole nosti LS JEP a Slovenské 
gynekologicko-pôrodnické spolo nosti SLS, která se uskute ní 
v hotelu Thermal v Karlových Varech v termínu 9.–12. 6. 2016.

Tématem konference budou Zm ny reproduk ního chování v souvislosti 

se stárnutím populace a jejich vliv na obor gynekologie a porodnictví.

Registrujte se na www.gynkonference.cz. 

Budeme se t šit na Vaši ú ast.

doc. MUDr. Alena M churová, CSc.

prezidentka konference za R

prof. MUDr. Miloš Mlyn ek, CSc.

prezident konference za SR

MUDr. Vladimír Dvo ák, Ph.D.
p edseda v decké rady konference Organiza ní zajišt ní: G-AGENCY s.r.o.

Horní nám. 285/8, 772 00  Olomouc 

T: +420 724 277 964, F:+420 585 234 499, E: info@g-agency.eu

www.g-agency.eu
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Jméno, příjmení Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
Orlí 10, 
602 00 Brno

542 221 661 ssgcr@ti.cz

MUDr. Olga Hlaváčková
Zeyerova 2442, 
397 01 Písek

382 215 000 olga.hlavackova@iol.cz

MUDr. Yveta Jandová
Na žižkově 748, 
460 06 Liberec 6

485 133 321 y.jandova@seznam.cz

MUDr. Jan Líman
Husova 1648, 
415 02 Teplice

417 563 187 j.liman@seznam.cz

MUDr. Tomáš Malík
Smetanova 954, 
755 01 Vsetín

571 415 089 malik@gyneko.cz

MUDr. Jan Nový
Raisova 21, 
320 07 Plzeň

377 371 740 jan.novy@centrum.cz

MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.
U Stadionu 8, 
772 00 Olomouc

585 234 444 skrivanek@g-centrum.cz

MUDr. Alexandra Stará 
Slavíkova 15, 
120 00 Praha 2

222 716 273 alexstara@volny.cz

MUDr. Oldřich Šottner
Varhánkova 227, 
588 13 Polná

773 920 637 sottner@volny.cz

MUDr. Jiří Štěpán,CSc.
Labská kotlina 1220, 
500 02 Hr. Králové

495 757 188 jstepan@email.cz

MUDr. Zdeněk Tesař,CSc.
Ohmova 271, 
109 00 Praha 10

271 961 183 zdenek.tesar@centrum.cz

Revizní komise SSG ČR

MUDr. Jiří Dvořák
Smetanova 764, 
280 00 Kolín

321 752 514 jiri.dvorak@moment.cz

MUDr. Richard Postupa
ČSA 6a, 
748 01 Hlučín

595 041 060 richard.postupa@seznam.cz

MUDr. Lubomír Vokatý
Spojařů 1252, 
386 01 Strakonice

383 322 075 vokaty@cbox.cz

SEZNAM ČLENŮ 
VÝBORU SSG ČR

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. 
předseda

 MUDr. Jan Nový
 místopředseda

MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D. 
jednatel


