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věřím, že jste strávili klidné vánoční svátky se 
svými blízkými a na několik dní zapomněli na 
práci a starosti s ní spojené, že jste načerpali síly 
do dalšího pracovního roku a vykročili mu vstříc 
s dobrou náladou a plni optimismu.
Nakonec k dobré náladě máme důvod.
Náš Segment jako jeden z mála uzavřel s 
pojišťovnami v Dohodovacím řízení dohodu 
o úhradách za zdravotní péči pro rok 2016.
VZP se podařilo díky růstu výběru pojistného 
a díky navýšení plateb za státní pojištěnce 
dosáhnout pozitivní fi nanční bilance a to plus 
9 miliard korun.
Při rozpouštění oněch 9 miliard do systému se 
na nás nezapomnělo a analogicky k navýšeným 
platům státních zaměstnanců dochází k navýšení 
fi nancí, plynoucích do našeho Segmentu o 3 %.
Myslím, že i ti největší pochybovači si začínají 
připouštět, že vytvoření vlastního segmentu bylo 
vizionářské a šťastné řešení. Nárůst fi nančního 
ohodnocení jednotlivých praxí si jistě každý 
dokáže vypočítat. Se zástupci pojišťoven umíme 
jednat a dohodnout se. Velký podíl na tom, 
že nás pojišťovny berou jako partnery, že i jim na 
dohodě s námi záleží, má členská základna. SSG 
ČR sdružuje kolem 800 členů – mimochodem 

s výbornou platební morálkou. Po proběhlých 
volbách do výboru SSG na Valném shromáždění 
vstupují členové výboru do dalších 4 společných 
let v téměř nezměněném složení.
Jsme zase s vámi – buďte s námi. Trochu 
okřídlené úsloví, ale účastněte se i nadále 
seminářů v co nejhojnějším počtu. Kromě 
novinek medicínských a zajímavostí kuloárních je 
dostatečná účast důležitým signálem i pro naše 
sponzory, díky nimž má i SSG fi nanční bilanci 
pozitivní.
A co se týče načerpaných sil – tak ty budeme 
potřebovat, abychom zvládli ve zdraví nejen práci 
samotnou, která nás myslím ještě stále baví, ale 
také abychom nezmalomyslněli při zakládání 
„návodů na použití pinzety“ do šanonů, jejichž 
počet roste geometrickou řadou. 
I když – kéž by nám zůstaly jen ty naše malé 
starosti.
Angličanům funguje nad vší pochybnost velmi 
dobře jejich výzva k Bohu, aby ochraňoval jejich 
královnu. Obávám se, že podobnou výzvou 
k ochraně integrity Evropy neuspějeme.
Je to na nás. Jen aby, až konečně všichni budou 
vědět, jak na to, nebylo trochu pozdě.
Těším se na vás v Čestlicích.

EDITORIAL
VÁŽENÉ KOLEGYNĚ A KOLEGOVÉ,

Yveta Jandová



Poosmé jsme se měli možnost setkat v prosinci 
v nastavené kombinaci – Kaňkův den – 
Konference kolposkopické sekce a semináře 
Sekce ambulantních gynekologů a SSG ČR. 
O tom, že se jedná o správně a vhodně 
nastavený mix, snad již dnes nepochybuje 
nikdo. Svědčí o tom nejen vysoká účast na 
pátečním Kaňkově dni, více jak 600 účastníků 
konference kolposkopistů, ale také prakticky 
plný sál po celou dobu.
Po skončení Kaňkova dne v pátek v podvečer 
proběhlo Valné shromáždění členů SSG ČR, 
které jednak znovuzvolilo stávající výbor 
Sdružení a také vyslechlo vystoupení zástupců 
všech zdravotních pojišťoven. Účastníci 
shromáždění mohli slyšet výhled o platbách na 

příští rok. Podrobnosti o jednáních a dohodách 
na příští rok naleznete v dalších částech 
Zpravodaje a aktuálně na webu www.ssg.cz.
Odborný program v sobotu byl doplněn 
o sympozium HPV College s podporou 
generálního partnera akce – fi rmy MSD. 
Sobotní i nedělní odborný program a sobotní 
večerní společenská část jistě uspokojily 
všechny, kteří se jej zúčastnili. 
V nejbližších měsících pro vás připravujeme 
2 víkendové doškolovací semináře – v lednu 
v Čestlicích a v dubnu v Mikulově a již nyní se 
těšíme na setkání s vámi na těchto akcích nebo 
na 3. společné česko – slovenské konferenci, 
která se bude konat v polovině června 
v Karlových Varech.

8. KONFERENCE 
SEKCE KOLPOSKOPIE 

A CERVIKÁLNÍ 
PATOLOGIE ČGPS ČLS JEP 

A SSG ČR

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE

10. – 13. 12. 2015, HOTEL PYRAMIDA, PRAHA

Aleš Skřivánek
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8. 9. 2015 
Praha – jednání Koalice soukromých lékařů
Za SSG ČR přítomna A. Stará

1.  Příprava na plánovanou schůzku s ministrem zdravotnictví 
Zástupci Koalice budou na jednání s ministrem zdravotnictví požadovat:
• minimálně 5% navýšení úhrad v roce 2016 ve srovnání s rokem 2015 navýšením:
 a) ohodnocení práce lékaře v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami o 10 % 
 b) režie o 10 %,
 c) v úhradové vyhlášce pro rok 2016 navýšení hodnoty bodu či kapitace
•  plnou kompenzaci regulačních poplatků fi xací v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami se 

stanovením částky 30 Kč, 
• dodržování dohod a parciálních dohod z Dohodovacího řízení,
•  rozumné regulace za účelem postihu plýtvání, nikoli nutné práce navíc, nikoliv regulace v rozporu 

s rozhodnutím Ústavního soudu.
Zástupci sdělovacích prostředků budou o setkání s ministrem v předstihu informování tiskovou zprávou. 
Text připraví Dr. Jojko a zašle ostatním členům Koalice k připomínkování.
• ČSK zašle členům KSL návrh Úhradové vyhlášky. 
2. Novela zákona č. 48/97 Sb., platná od 1. 9. 2015
•  Konečné znění novely je odlišné od všech předchozích návrhů a obsahuje ustanovení, podle kterého 

se uzavřená smlouva stává účinnou až dnem jejího zveřejnění. Tento pozměňovací návrh podali 
poslanci Dr. Krákora a Dr. Kaňkovský (sněmovní tisk 386).

6. 10. 2015 
Praha Ústředí VZP – jednání o úhradách péče v segmentu ambulantní 
gynekologie pro rok 2016
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Ministerstvo zdravotnictví přislíbilo úhrady péče prakticky všem segmentům nad limit, 
který prezentovaly zdravotní pojišťovny při Dohodovacím řízení. SSG ČR vždy deklarovalo, že segmenty, 
které dospěly v rámci DŘ k dohodě, nemohou být ministerskou vyhláškou znevýhodněny oproti těm 
segmentům, které se nedohodly. Proto požadujeme po zdravotních pojišťovnách navýšení úhrady 
nad limit, který byl dosažen v rámci Dohodovacího řízení. VZP přislíbila navýšení o cca další 2 %. Bude 
realizováno patrně přidáním koefi cientu 0,3 k úhradovému vzorci. Dohodu pokládáme za značný 
úspěch, s dalšími pojišťovnami budeme jednat.

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ 
OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE



10. 11. 2015 
Praha Ústředí VZP – jednání o péči o gravidní a úhradách péče 
v segmentu ambulantní gynekologie v roce 2016
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP vydá patrně začátkem roku 2016 mírně 
upravený doporučený postup pro péči o fyziologickou graviditu. Vyšetření, které v doporučení uvedena 
nebudou, by neměla být hrazena z veřejných prostředků. Zařízení, která tato vyšetření budou běžně 
vykazovat zdravotní pojišťovně, budou patrně kontrolována. K provádění UZ screeningu vrozených vad 
v prvním trimestru gravidity neexistuje v Seznamu zdravotních výkonů příslušný kód. Vyšetření by měla 
hradit pacientka. Úhrada péče v našem segmentu bude ze strany VZP realizována stejným způsobem 
jako v letošním roce. Do výpočtu by se měl navíc přidat koefi cient 1,03. Jednání se za ČGPS ČLS JEP 
účastnil také M. Ĺubušký.

10. 11. 2015 
Praha – jednání Koalice soukromých lékařů 
Přítomen MUDr. Dvořák 

2. Úhrady zdravotní péče v roce 2016
•  Členové KSL se vzájemně informovali o výsledcích dohodovacího řízení pro rok 2016. 

Shodně negativně hodnotili nízké procento navýšení úhrad ve srovnání s rokem 2015.
•  SAS ČR doporučí svým členům nepodepisovat cenové dodatky, pokud budou vycházet z úhradové 

vyhlášky na rok 2016 a zvažuje podání návrhu k Ústavnímu soudu na její zrušení. 
Ve čtvrtek 12. 11. 2015 zasedá Rada SAS ČR a projedná další postup. 

•  Dr. Chrz informoval o problémech se ZP Škoda, která začala rozesílat novou typovou smlouvu. 
Smlouva obsahuje ustanovení, které je v rozporu s rámcovou smlouvou, přestože ČSK toto sporné 
ustanovení připomínkovala.

• SSG ČR se nejspíše dohodne s většinou zdravotních pojišťoven, včetně VZP.
• SPL se pravděpodobně dohodne se všemi zdravotními pojišťovnami.
3. Návrh zákona o neziskových zdravotnických zařízeních
•  Zatím nejsou k dispozici žádné nové informace, návrh zákona je v připomínkovém řízení

na MZ ČR. Situaci je třeba dále sledovat a tento bod zařazovat do programů dalších jednání Koalice.
4. Prodej praxe
•  Od září 2015 je platnosti novela zákona č. 48/1997 Sb., která upravuje podmínky přechodu smluv 

o poskytování a úhradě zdravotní péče. Podmínky, za kterých je povinna pojišťovna novou 
smlouvu uzavřít, jsou dány ustanovením §17, odst. 8, zákona č.48/1997 Sb. Není třeba výběrové 
řízení. Vzhledem k různému postupu různých zdravotních pojišťoven (případně různému postupu 
různých poboček jedné pojišťovny) navrhlo SPL ČR pověřit jednáním Mgr. Uhra a Mgr. Slavíka. 
Výsledkem by měl být jednotný postup zdravotních pojišťoven v této věci. Odsouhlasené pověření 
je přílohou zápisu.

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE
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11. 11. 2015
Praha Ústředí VZP – jednání Komise pro screening karcinomu 
děložního hrdla
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Další z pravidelných jednání uvedené komise. Většímu počtu laboratoří končí letos osvědčení MZ ČR 
pro provádění screeningu. Ty, které splňují všechny nastavené podmínky a nejsou k nim žádné 
připomínky, neabsolvují patrně kontrolu Komisí. Pokrytí screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR se 
meziročně nezvýšilo. Náš zástupce konstatoval, že gynekologové tento fakt prakticky nemohou ovlivnit. 
Důležité je zachování adresného zvaní a mediální podpora screeningu. 

1. 12. 2015 
Praha ZP MV – jednání o úhradách péče v segmentu ambulantní 
gynekologie v roce 2016
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Návrh dodatku, který ZP MV zaslala naší organizaci ke schválení, je výrazně méně výhodný, 
než dodatky v předchozích letech. Chybí koefi cient Inu, je nahrazen pouze číslovkou 1,03. Zhoršeny 
jsou rovněž parametry některých bonifi kací. Výsledkem by byl patrně nepatrný nárůst úhrady proti 
referenčnímu období a pokles úhrady oproti roku 2015. Předseda SSG ČR vyjádřil s návrhem nesouhlas, 
ZP MV se pokusí zaslat přijatelnější návrh.

11. 12. 2015 
Praha hotel Pyramida – Valné shromáždění SSG ČR
Přítomni všichni členové výboru SSG ČR i revizní komise

Během Valného shromáždění zazněly projevy zástupců všech zdravotních pojišťoven. 
Všichni deklarovali kontinuitu úhrad zdravotní péče našemu segmentu a nárůst oproti roku 2015. 
Všechny ZP jsou také ochotny začít s jednáními pro vytvoření ceníku výkonů pro náš segment (namísto 
dosud platného Seznamu výkonů). Zástupkyně MZ ČR ocenila fakt, že náš segment se s plátci jako 
obvykle na úhradách dohodl a také ochotu ministerstva podílet se na přípravě ceníku. Následovaly volby 
do výboru SSG ČR a revizní komise. Na shromáždění nikdo nenavrhoval nového kandidáta do výboru 
či revizní komise Sdružení. Současní členové vyjádřili ochotu pracovat na svých pozicích další funkční 
období. Poté byli všichni znovuzvoleni. Proti zvolení nebyl nikdo ze sálu. Ti, o kterých se hlasovalo, 
se hlasování zdrželi.



PŘEHLED KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ, 
NA KTERÝCH SSG ČR DOPORUČUJE 
ÚČAST 2016

NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ TERMÍN KONÁNÍ

57. doškolovací seminář SSG ČR Hotel Aquapalace, Praha 22.–24. 1. 2016

58. doškolovací seminář SSG ČR Hotel Galant, Mikulov 8.–10. 4. 2016

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 Sekce kolposkopie 
a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP OREA Hotel Pyramida, Praha 9.–11. 12. 2016

PŘEHLED KONFERENCÍ / DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
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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:

Zástupci Vojenské zdravotní pojišťovny ČR a zástupci Sdružení soukromých gynekologů ČR 
projednali znění Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele péče ženských 
lékařů (odbornost 603 a 604). 
SSG ČR souhlasí se zněním Smlouvy s připomínkou, že kvartální hlášení nositelů výkonů (článek II., 
část 2, bod q) budou poskytovatelé odbornosti 603 a 604 odesílat za uplynulé čtvrtletí pouze v případě, 
kdy v průběhu příslušného období došlo ke změně (změnám) nositelů výkonů od předchozího hlášení.
V Praze dne 23. 10. 2015

PROHLÁŠENI VOJENSKÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČR KE SMLOUVĚ



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

Zacházení s nitroděložními tělísky v ambulanci 
gynekologického lékaře a pravidla pro jejich 
používání se odvíjejí od skutečnosti, zda dané 
nitroděložní tělísko patří pod regulaci zákona 
o zdravotnických prostředcích, či zákona 
o léčivech.

Pravidla pro zacházení s nitroděložními 
tělísky nehormonálními – zdravotnický 
prostředek
Dne 1. 4. 2015 vstoupil v účinnost nový 
zákon o zdravotnických prostředcích (zákon 
č. 268/2014 Sb.), dle něhož se zdravotnickým 
prostředkem rozumí mimo jiné zdravotnický 
prostředek určený výrobcem pro použití 
u člověka za účelem kontroly početí, který 
nedosahuje své hlavní zamýšlené funkce 
v lidském těle nebo na jeho povrchu 
farmakologickým, imunologickým nebo 
metabolickým účinkem, přičemž jejich funkce 
může být takovými účinky podpořena. 
Nehormonální nitroděložní tělíska resp. jejich 
použití či výdej jsou tak podřazena pod regulaci 
zákona o zdravotnických prostředcích.

Výdej zdravotnického prostředku 
(nehormonálního nitroděložního tělíska)
Výdejem podle zákona o zdravotnických 
prostředcích se rozumí poskytnutí 
zdravotnického prostředku na poukaz. 
Nitroděložní tělíska patří mezi zdravotnické 
prostředky, které jsou povinně na lékařský 
předpis, tedy na poukaz. Prodej je 
u nitroděložních tělísek zakázán. Rovněž je 
u nitroděložních tělísek zakázán i zásilkový 
výdej, neboť tento zdravotnický prostředek byl 
zařazen do seznamu skupin zdravotnických 
prostředků, které i v případě dodržení 
určeného účelu mohou ohrozit zdraví nebo 
i život člověka, jestliže se nepoužívá pod 
dohledem lékaře. Nehormonální nitroděložní 
tělíska tak mohou být vydávána pouze 
v lékárně či výdejně zdravotnických prostředků. 
Lékárna i výdejna zdravotnických prostředků 
jsou zařízeními lékáresnké péče podle zákona 
o zdravotních službách (zákon č. 372/2011 
Sb.), technické a personální požadavky 
kontroluje SÚKL, registraci provádí krajské 
úřady. Zákon o zdravotnických prostředcích 
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stanoví konkrétní kvalifi kaci osoby, která 
zdravotnické prostředky vydává. Zákon 
o zdravotnických prostředcích stanoví 
konkrétní kvalifi kaci osoby, která zdravotnické 
prostředky vydává. Zaměstnanci výdejny 
zdravotnických prostředků, kteří nesplňují 
požadovanou odbornou kvalifi kaci, mohou 
ve výdejně zdravotnických prostředků nadále 
působit, avšak nemohou fyzicky zdravotnický 
prostředek předepsaný na poukaz vydat.
Nitroděložní tělíska tak může vydat každá 
lékárna či výdejna zdravotnických prostředků. 
Výdejcem zdravotnických prostředků může být 
i oční optika, pro účely výdeje nitroděložních 
tělísek jsou oční optiky však irelevantní. 
Výdejcem zdravotnických prostředků může být 
i tzv. smluvní výdejce (poskytovatel zdravotních 
služeb, který má uzavřenou zvláštní smlouvu se 
zdravotní pojišťovnou), který smí vydávat pouze 
defi nované druhy zdravotnických prostředků: 
brýle a pomůcky oční optiky, vlasové náhrady, 
ortopedicko-protetické pomůcky sériově 
a individuálně vyráběné, pomůcky pro 
zdravotně postižené včetně vozíků a zvedáků 
pro imobilní osoby a dále pomůcky pro 
sluchově postižené, nevidomé a slabozraké. 
Pro účely výdeje nitroděložních tělísek je tento 
institut smluvního výdejce neaplikovatelný.

Používání zdravotnického prostředku 
(nehormonálního nitroděložního tělíska) při 
poskytování zdravotních služeb
Jestliže ambulantní lékař použije zdravotnický 
prostředek přímo v rámci ambulantní zdravotní 
péče, nejedná se potom o jeho výdej, ale 
o používání zdravotnického prostředku při 
poskytování zdravotních služeb. V takovém 
případě je ambulantní lékař, který použil 
nehormonální nitroděložní tělísko povinen 
dodržovat pravidla stanovená pro používání 
zdravotnických prostředků vymezená 
v ustanovení § 59 a násl. předmětného 

zákona (např. užití jen k určenému účelu podle 
pokynů výrobce, použití výhradně osobou 
odpovídajícího vzdělání ad.; zákaz jeho použití 
po uplynutí doby jeho použitelnosti, kontrola 
celistvosti originálního balení, ad.).

Pravidla pro zacházení s nitroděložními 
hormonálními systémy – léčivý přípravek
Hormonální nitroděložní systémy resp. jejich 
použití či výdej jsou podřazena pod regulaci 
zákona o léčivech.

Výdej léčivého přípravku
Léčivé přípravky se vydávají primárně 
v lékárnách a ve výdejnách léčivých přípravků na 
základě lékařského předpisu popř. na vyžádání 
(u léků nevázaných na lékařský předpis). Léčivé 
přípravky mohou být dále vydávány na určených 
pracovištích (např. imunologickém) za přesně 
defi novaných podmínek. Nitroděložní systémy 
ve formě léčivého přípravku (hormonální) smí 
být vydávána pouze v lékárnách a výdejnách 
léčivých přípravků.

Používání léčivých přípravků (hormonálního 
nitroděložního systému) při poskytování 
zdravotních služeb
Používáním léčivých přípravků při poskytování 
zdravotních služeb se rozumí jejich podávání 
pacientovi při poskytování těchto služeb nebo 
vybavení pacienta potřebným množstvím 
léčivých přípravků při ukončení hospitalizace 
nebo při přeložení pacienta k jinému 
poskytovateli zdravotních služeb anebo 
vybavení pacienta potřebným množstvím 
léčivých přípravků poskytovatelem zdravotních 
služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, 
v oboru praktický lékař pro děti a dorost 
a poskytovatelem zdravotnické záchranné 
služby. Vybavit pacienta léčivými přípravky lze 
pouze v případě, že zdravotní stav pacienta 
nezbytně vyžaduje bezodkladné užívání 



léčivého přípravku a vzhledem k místní nebo 
časové nedostupnosti lékárenské péče není 
možný jeho včasný výdej na lékařský předpis. 
Nitroděložní systémy hormonální mohou být 
používány při přímém poskytování zdravotních 
služeb přímo v ambulanci daného speciality.

Závěr
Pokud jde o nitroděložní tělíska, pak tato 
mohou být poskytována pacientům ze strany 
ambulantních specialistů (gynekologů) v několika 
režimech. Bez ohledu na výše popsanou 
problematiku výdeje zdravotnických prostředků 
a léčivých přípravků je možné – v souladu s platnou 
právní úpravou – poskytnutí nitroděložního 
systému (hormonálního systému) přímo lékařem 
v rámci ambulantní zdravotní péče. Pokud lékař 
takový zdravotnický prostředek, resp. léčivý 
přípravek, přímo aplikuje, pak nejde v žádném 
případě o výdej a uplatní se pravidla pro jejich 
používání, a to pro nehormonální nitroděložní 
tělíska daná zákonem o zdravotnických 
prostředcích, pro hormonální nitroděložní systémy 
dané zákonem o léčivech.
Výdej přichází do úvahy pouze v těch případech, 
kdy lékař zdravotnický prostředek, resp. léčivý 
přípravek, pouze indikuje a předepíše, přičemž 
pacientce jej následně poskytne osoba výdejce 
(lékárna či výdejna) a pacientka s takto vydaným 
zdravotnickým prostředkem či léčivým přípravkem 
přichází k ambulantnímu gynekologovi.

Právní předpisy
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách 
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), 
ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických 
prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška č. 62/2015 Sb., k provedení některých 
ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích.

Dnem 1. dubna 2015 vstoupil v účinnost nový 
zákon o zdravotnických prostředcích (zákon 
č. 268/2014 Sb.), který přináší komplexní 
zákonnou úpravu regulace v oblasti 
zdravotnických prostředků, přičemž 
původní zákon ruší a zcela nahrazuje. Nový 
zákon o zdravotnických prostředcích obsahuje 
všechny fáze, kterými zdravotnický prostředek 
postupně prochází – výrobu, distribuci, prodej, 
předepisování, výdej konečnému uživateli, 
odborné poučení, užívání, servis a údržbu 
a nakonec i likvidaci prostředku. Zákon má 
zabránit neodbornému prodeji zdravotnických 
prostředků, který je dnes provozován zejména 
některými internetovými obchody. Konečnému 
uživateli má zákon garantovat, že se mu 
dostane pro něj vhodného a bezpečného 
zdravotnického prostředku, včetně odborného 
poučení a následného servisu. Zákon také zavádí 
jednotný registr zdravotnických prostředků a od 
1. dubna 2018 také nový Národní informační 
systém zdravotnických prostředků, který bude 
poskytovat potřebné informace jak pacientům, 
tak poskytovatelům zdravotních služeb. 
Komplexní dozor a rozhodování o úhradách 
převádí nový zákon plně do působnosti 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). 
Určitých změn se dočká i proces klinického 
hodnocení a rozhodování o funkční způsobilosti 
zdravotnických prostředků. Nový zákon 
ponechává možnost výdeje zdravotnických 
prostředků některým odborným lékařům, 
kteří budou mít smluvní vztah se zdravotní 
pojišťovnou.
Zdravotnický prostředek (§2 odst. 1)
Zdravotnickým prostředkem se rozumí nástroj, 
přístroj, zařízení, programové vybavení včetně 
programového vybavení určeného jeho výrobcem 
ke specifi ckému použití pro diagnostické nebo 
léčebné účely a nezbytného ke správnému 
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použití zdravotnického prostředku, materiál 
nebo jiný předmět, určené výrobcem pro 
použití u člověka za účelem: a) stanovení 
diagnózy, prevence, monitorování, léčby 
nebo mírnění onemocnění; b) stanovení 
diagnózy, monitorování, léčby, mírnění nebo 
kompenzace poranění nebo zdravotního 
postižení; c) vyšetřování, náhrady nebo 
modifi kace anatomické struktury nebo 
fyziologického procesu, nebo d) kontroly 
početí, a které nedosahují své hlavní zamýšlené 
funkce v lidském těle nebo na jeho povrchu 
farmakologickým, imunologickým nebo 
metabolickým účinkem, přičemž jejich funkce 
může být takovými účinky podpořena. Pod 
regulaci zákona o zdravotnických prostředcích 
tak můžeme mimo jiné podřadit i nehormonální 
nitroděložní tělíska resp. jejich použití či výdej.

Co se rozumí výdejem? (§49 – § 56)
Výdejem podle zákona o zdravotnických 
prostředcích se rozumí poskytnutí 
zdravotnického prostředku na poukaz. Je 
lhostejné, zda jde o tzv. „úhradový“ poukaz, 
jehož smyslem je úhrada z veřejného 
zdravotního pojištění, anebo zda jde o poukaz 
„bezpečnostní“, jenž se vztahuje pouze na 
zdravotnické prostředky, které smí být vydávány 
výhradně na základě vyšetření lékařem 
a které smí být používány pouze pod jeho 
dohledem. Nitroděložní tělíska nehormonální 
patří mezi zdravotnické prostředky, které jsou 
povinně na lékařský předpis, tedy na poukaz. 
Poskytnutí zdravotnického prostředku bez 
poukazu je označováno za prodej, jenž je však 
u nitroděložních tělísek zakázán. Výdejci mohou 
realizovat také zásilkový výdej, nicméně tento je 
u nitroděložních tělísek rovněž zakázán.

Kdo smí vydávat zdravotnické prostředky?
Podle ustanovení § 49 předmětného zákona 
může být zdravotnický prostředek vydán pouze 
v lékárně, výdejně zdravotnických prostředků, 
oční optice nebo u smluvního výdejce. 

Lékárna
V lékárně mohou být vydávány všechny 
zdravotnické prostředky bez omezení. Lékárna 
je zařízením lékárenské péče podle zákona 
o zdravotních službách, přičemž technické 
a personální požadavky kontroluje Státní ústav 
pro kontrolu léčiv, oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb (registraci) vydávají krajské 
úřady (v Praze Magistrát hl. m. Prahy).

Výdejna
Ve výdejně zdravotnických prostředků mohou 
být vydávány všechny zdravotnické prostředky 
bez omezení. Výdejna zdravotnických prostředků 
je zařízením lékárenské péče podle zákona 
o zdravotních službách, technické a personální 
požadavky kontroluje Státní ústav pro kontrolu 
léčiv, oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb (registraci) vydávají krajské úřady (v Praze 
Magistrát hl. m. Prahy). Zákon o zdravotnických 
prostředcích stanoví konkrétní kvalifi kaci 
osoby, která zdravotnické prostředky vydává. 
Zaměstnanci výdejny zdravotnických prostředků, 
kteří nesplňují požadovanou odbornou kvalifi kaci, 
mohou ve výdejně zdravotnických prostředků 
nadále působit, avšak nemohou fyzicky 
zdravotnický prostředek předepsaný na poukaz 
vydat.

Oční optika
V oční optice mohou být vydávány jen optické 
zdravotnické prostředky.

Smluvní výdejce
Institut smluvního výdejce je plně využitelný pro 
výdej zdravotnických prostředků poskytovatelem 
zdravotních služeb (např. ambulantním 
specialistou) v lékařské ordinaci. Smluvním 
výdejcem zdravotnického prostředku plně nebo 
částečně hrazeného z veřejného zdravotního 
pojištění může být podle ustanovení § 5 písm. g) 
zákona o zdravotnických prostředcích i osoba, 
se kterou zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu 
o výdeji podle zákona o veřejném zdravotním 



pojištění. Zvláštní smlouva o tzv. smluvním výdeji 
se uzavírá podle ustanovení § 17 odst. 7 písm. a) 
bod 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění. 
Veškeré případné požadavky ze strany zdravotní 
pojišťovny mají smluvní charakter. Žádné 
speciální zákonné či podzákonné požadavky 
stanoveny nejsou. Smluvní výdejci smí vydávat 
pouze tyto druhy zdravotnických prostředků: 
brýle a pomůcky oční optiky, vlasové náhrady, 
ortopedicko protetické pomůcky sériově 
a individuálně vyráběné, pomůcky pro zdravotně 
postižené včetně vozíků a zvedáků pro imobilní 
osoby a dále pomůcky pro sluchově postižené, 
nevidomé a slabozraké. 

Zásilkový výdej (§50 – §51)
V praxi velmi diskutovanou oblastí je 
problematika zásilkového výdeje, tedy výdeje 
zdravotnického prostředku zásilkovým způsobem 
oproti poukazu. Zásilkový výdej může zajišťovat 
pouze výdejce. Zásilkovým způsobem nelze 
vydávat takový zdravotnický prostředek, který 
i v případě dodržení určeného účelu může ohrozit 
zdraví nebo život člověka, jestliže se nepoužívá 
pod dohledem lékaře. Seznam skupin takových 
zdravotnických prostředků stanoví prováděcí 
právní předpis (§ 6 vyhlášky č. 62/2015 Sb.).

Skupiny zdravotnických prostředků, které mohou 
ohrozit zdraví nebo život člověka, a to i při 
dodržení určeného účelu jejich použití, jestliže se 
používají bez dozoru lékaře, a které se vydávají 
pouze na poukaz, jsou: 
a) tělísko nitroděložní, 
b) zdravotnické prostředky pro léčbu poruch 
dýchání ve spánku, 
c) inhalátory vysoce výkonné, 
d) respirační zdravotnické prostředky, 
e) zdravotnické prostředky pro dlouhodobou 
domácí oxygenoterapii, 
f) kontaktní čočky u dětí a mladistvých do 15let
g) implantabilní zdravotnické prostředky, které 
jsou aplikovány injekčně
h) sluchadla. 

Nitroděložní tělíska regulovaná zákonem 
o zdravotnických prostředích (tj. nehormonální) 
tak nelze – s odkazem na uvedené ustanovení 
předmětné vyhlášky – vydávat zásilkovým 
způsobem.

Používání zdravotnického prostředku při 
poskytování zdravotních služeb (§58 – § 63)
V případě, že ambulantní lékař použije 
zdravotnický prostředek přímo v rámci 
ambulantní zdravotní péče (tzn. přímou aplikaci 
v ambulanci), nejedná se v takovém případě 
o výdej a jeho používání se řídí ustanovením §58 
– §63 zákona o zdravotnických prostředcích. 
Při poskytování zdravotních služeb může 
být použit pouze zdravotnický prostředek, 
u kterého bylo vydáno prohlášení o shodě 
a který byl opatřen označením CE (kromě 
individuálně zhotovených zdravotnických 
prostředků a těch, u kterých to stanoví zákon). 
Povinnostmi poskytovatele zdravotních služeb 
při používání zdravotnického prostředku 
jsou: používání zdravotnického prostředku 
jen k určenému účelu podle pokynů výrobce, 
použití výhradně osobou odpovídajícího 
vzdělání, kontrola funkčnosti a bezpečného 
použití, ad. Poskytovatel zdravotních služeb 
nesmí používat zdravotnický prostředek 
při poskytování zdravotních služeb, jestliže: 
existuje důvodné podezření, že bezpečnost 
a zdraví pacientů nebo třetích osob jsou 
ohroženy; uplynula doba jeho použitelnosti; 
má z hlediska své výroby nedostatky, které 
mohou vést k ohrožení zdraví pacientů 
nebo třetích osob; může být ohrožena 
bezpečnost nebo ovlivněna účinnost 
zdravotnického prostředku v důsledku zjevně 
porušené celistvosti originálního balení, nebo 
nemá k dispozici návod k použití v českém 
jazyce (tato podmínka nemusí být splněna 
u zdravotnického prostředku rizikové třídy I 
nebo IIa, u něhož výrobce stanovil, že jej není 
třeba pro bezpečné používání zdravotnického 
prostředku.
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Zvláštní použití (§62 – §63)
V případě ohrožení života nebo zdraví 
pacienta může lékař poskytující zdravotní 
služby použít zdravotnický prostředek 
způsobem, který není v souladu s jeho 
návodem k použití, pokud nemá k dispozici 
jiný zdravotnický prostředek potřebných 
vlastností, je-li však takový způsob 
použití klinicky ověřen u podobného typu 
zdravotnického prostředku (tzn. použití 
off -label). Hodlá-li lékař použít zdravotnický 
prostředek tímto způsobem, informuje o této 
skutečnosti a o možných důsledcích a rizicích 
tohoto postupu pacienta, popřípadě jeho 
zákonného zástupce nebo opatrovníka, 
a provede o tom záznam ve zdravotnické 
dokumentaci vedené o pacientovi. 
Neumožňuje-li zdravotní stav pacienta nebo 
nepřítomnost zákonného zástupce nebo 
opatrovníka takovéto seznámení, učiní tak 
lékař neprodleně, jakmile to zdravotní stav 
pacienta nebo přítomnost jeho zákonného 
zástupce nebo opatrovníka umožní.

Závěr
Nitroděložní nehormonální tělíska jsou 
regulována zákonem o zdravotnických 
prostředcích a jeho prováděcími předpisy 
a mohou být poskytována pacientkám ze 
strany ambulantních specialistů (gynekologů) 
přímo lékařem v rámci ambulantní zdravotní 
péče. Pokud lékař takový zdravotnický 
prostředek přímo aplikuje, pak se nejedná 
o výdej zdravotnického prostředku a uplatní 
se pouze pravidla ze zákona o zdravotnických 
prostředcích pro jejich používání. Výdej 
přichází do úvahy pouze v těch případech, 
kdy lékař zdravotnický prostředek pouze 
indikuje a předepíše, přičemž pacientce jej 
následně poskytne osoba výdejce (lékárna, 
příp. výdejna zdravotnických prostředků) 
a pacientka s takto vydaným zdravotnickým 
prostředkem přichází k ambulantnímu 
gynekologovi.

Právní předpisy
Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických 
prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů.
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování (zákon 
o zdravotních službách), ve znění pozdějších 
předpisů.
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.
Vyhláška č. 62/2015 Sb., k provedení některých 
ustanovení zákona o zdravotnických 
prostředcích.
Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na 
minimální personální zabezpečení zdravotních 
služeb.
Zda gynekologové mohou mít v ordinacích 
nitroděložní tělíska nehormonální, které 
spadají do kategorie „Zdravotnický prostředek“ 
bez smlouvy nebo naopak zda ze zákona 
vyplývá, že musí mít smlouvu s pojišťovnou, 
že jsou tzv. smluvní výdejci zdravotnických 
prostředků?
Gynekologové mohou mít v ordinaci 
nitroděložní tělíska nehormonální, pokud 
lékař takový zdravotnický prostředek používá 
v rámci přímého poskytování zdravotní péče, 
a to bez jakékoliv zvláštní smlouvy se zdravotní 
pojišťovnou. Smluvní výdejci (tj. poskytovatelé, 
kteří uzavřeli zvláštní smlouvu se zdravotní 
pojišťovnou) smí vydávat pouze určené 
druhy zdravotnických prostředků defi nované 
zákonem o veřejném zdravotním pojištění 
a pro potřeby gynekologické praxe je uvedený 
institut bezpředmětný.



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

V Praze dne 14. 10. 2015

KORESPONDENCE

KSL prostudovala tento návrh zákona. 

V něm nás zaujalo:

Návrh zákona hovoří o lůžkových zařízeních, tedy o nemocnicích, obecně ale platí, že v současné 
době cca 30% příjmů těchto typů poskytovatelů je z činnosti ambulantní v nejrůznějších oborech. 
Návrh zákona se tedy ve skutečnosti dotýká veškeré zdravotní péče poskytované v ČR.

Návrh zákona de facto zavádí dvě kategorie poskytovatelů. Na jedné straně tzv. neziskové, které 
významně po všech stránkách zvýhodňuje, na druhé straně ty ostatní, jimž by se na základě 
pravidel nastavených tímto zákonem zhoršil přístup k fi nancím i smlouvám, ačkoli jejich pacienti 
rozhodně nejsou druhé kategorie a přístup ke zdravotní péči by měli mít stejný. 

V čem by měly NezZZ dle návrhu zákona dostat výhodnější postavení?

V možnosti tvořit tzv. rezervní fond (5%) ještě před zdaněním (přičemž od daně z příjmů mají být 
osvobozené). I ostatní poskytovatelé musí přeci vytvářet fi nanční rezervy pro svůj provoz. Ti to ale 
mohou činit až po zdanění svých příjmů, tj. z menšího množství peněz.

V možnosti tvořit tzv. sociální fond (1%) opět ještě před zdaněním (přičemž od daně z příjmů mají 
být osvobozené). S tím souvisí i to, že NezZZ bude mít možnost ocenit práci svých zaměstnanců 
výše, než bude reálné ji zaplatit jinde. Administrativně jsou tímto znevýhodněna všechna jiná ZZ než 
nezisková.

Zdravotní pojišťovny mají povinnost s NezZZ navázat smlouvu v rozsahu, který si NezZZ de 
facto samo nadiktuje. Bez povinnosti absolvovat výběrové řízení. Jde o další faktor znamenající 

STANOVISKO KOALICE SOUKROMÝCH LÉKAŘŮ (KSL) K NÁVRHU ZÁKONA 
O NEZISKOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH (DÁLE TAKÉ JEN NEZZZ).

MAILOVÁ KOMUNIKACE
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významnou nerovnost proti ostatním poskytovatelům. Pokud bude chtít jiný poskytovatel rozšířit 
svou činnost, nebude mu vyhověno. Nezisková nemocnice si otevře cokoli. 

Pokud udělá nezisková nemocnice (tedy i ty nemocniční ambulance) záporný hospodářský výsledek, 
pak za dluhy dle návrhu zákona ručí stát. Ambulance v neziskovém režimu mohou tedy investovat 
do přístrojů a dalšího vybavení ambulancí zcela jinak (bez žádoucích limitů) než ostatní. 

Na základě výše uvedených faktů Koalice soukromých lékařů hodnotí návrh zákona 
o neziskových zdravotnických zařízeních jako
 
v rozporu se základními pravidly hospodářské soutěže, 
nebezpečný pro fi nanční stabilitu zdravotnického systému v ČR, 
přímo ohrožující existenci všech zdravotnických zařízení, které neprovozuje stát.

a žádá Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby celý návrh stáhlo z projednávání.

Za Koalici soukromých lékařů:
MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR, mluvčí Koalice
MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory
MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR
MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR 
MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR 



SPOLEČNÁ KONFERENCE
ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS

Karlovy Vary
Hotel Thermal 
10.–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 10.–12. 6. 2016.

Tématem konference budou Zm ny reproduk ního chování v souvislosti 

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

Registrace na tuto akci  bude spušt na od ledna 2016 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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23.1.2016 SOBOTA

Obsah odborného programu:
 Zahájení v 9.00 hod.

09.00–09.30 MUDr. Lukáš Horčička
 Inkontinence moči v gynekologické ambulanci

09.30–10.00  doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.
 Chyby v hodnocení CTG. Nová klasifi kace FIGO 2015.

10.00–10.30  MUDr. Petr Křepelka, Ph.D.
 Domácí porod

22.1.2016 PÁTEK

18.00–20.00 MUDr. Robert Lízler
 Kvalitní komunikace jako prevence konfl iktů a vyhoření.

22.–24.1.2016
HOTEL AQUAPALACE PRAHA

PRAŽSKÁ 137, ČESTLICE
WWW.AQUAPALACEHOTEL.CZ 

SDRUŽENÍ SOUKROMÝCH 
GYNEKOLOGŮ ČR

57.DOŠKOLOVACÍ 
SEMINÁŘ

ANONCE 1/3



24.1.2016 NEDĚLE

9.00 hod. Jednání členů SSG ČR

 situace ve fi nancování gynekologických ordinací 
 výsledky jednání zástupců SSG ČR

10.30–11.00  doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
 Co bych chtěl sdělit gynekologům a porodníkům
11.00–11.30  MUDr. Aleš Prokopenko
  Molimina gravidarum a možnosti jejího ovlivnění v gynekologické 

ambulanci

11.30–12.30  Satelitní symposium spol. Gedeon Richter Marketing ČR s.r.o. 

 doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc.
  Intermitentní léčba děložních myomů uliprastal-acetátem v ru-

kách ambulantního gynekologa
 
 doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.
 Lenzetto-transdermální sprej (HRT)

 MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D., MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc., 
 MUDr. Vanda Hořejší
  Nový trend v antikoncepci: Lisvy – transparentní mini náplast. 

Znamená novou konkurenci pro tabletky?

12.30–14.30  Oběd

ANONCE 2/3
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REGISTRACE

22.1.2016  od 18.00 do 20.00 hod.
23.1.2016  od 8.00 do 12.00 hod.
24.1.2016  od 8.45 hod.

Ubytování: Aquapalace Hotel Praha

Společenský večer: 23.1.2016, Aquapalace Hotel Praha

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 18.12.2015 Vámi požadované ubytování
 bude automaticky zrušeno.

Přihlášku zasílejte: on-line na www.ssg.cz

Platbu za registrační 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 identifi kovat.

Informujte, prosím, o konání akce i další kolegy.

Na setkání se těší za SSG ČR

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
předseda SSG ČR

Organizační zajištění:
G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc,
tel: +420 720 998 678, +420 724 277 964, fax: +420 585 234 499
e-mail: info@g-agency.eu

ANONCE 3/3



REGISTRAČNÍ POPLATEK do 7.1.2016 do 15.1.2016 na místě

člen SSG ČR     800 Kč  1.000 Kč  1.400 Kč
nečlen SSG ČR  1.100 Kč  1.400 Kč  2.000 Kč

SPOLEČENSKÝ VEČER

Účastník semináře 300 Kč ANO  NE 
Účastník semináře na místě 500 Kč
Doprovod 800 Kč ANO  NE 

OBĚD 23.1.2016

Oběd účastník 280 Kč ANO  NE 
Oběd doprovod 280 Kč ANO  NE 
V případě neuhrazení vstupu na spol. večer a oběda do 15.1.2015 budou tyto požadavky automaticky zrušeny.

Registraci na seminář hradí sponzor  ANO  NE 
Oběd pro účastníka hradí sponzor  ANO  NE 

V případě sponzoringu vypište prosím následující údaje:

Název fi rmy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Kontaktní osoba:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Titul, příjmení, jméno: 

Variabilní symbol* 

* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 11 v rámci ochrany osobních dat)

Adresa pracoviště vč.PSČ:

Tel.:    Fax:       E-mail:  

IČO:   DIČ:   

1 1

ZÁVAZNÁ 
PŘIHLÁŠKA

22.–24.1.2016
HOTEL AQUAPALACE 

PRAHA

SDRUŽENÍ SOUKROMÝCH 
GYNEKOLOGŮ ČR

PŘIHLÁŠKA 1/3

Platba za registrační poplatek, společenský večer a oběd celkem
byla odeslána bankovním převodem dne  
na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. na číslo účtu 1808339319/0800 u ČS a.s. Olomouc.
Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifi kovat. Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.

57.DOŠKOLOVACÍ 
SEMINÁŘ

reg. poplatek – seminář společenský večer – lékař společenský večer – doprovod oběd lékař oběd doprovod celkem

+ + + + =
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Ubytování hradí sponzor  ANO  NE 

V případě sponzoringu vypište prosím následující údaje:

Název fi rmy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Kontaktní osoba:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

UBYTOVÁNÍ AQUAPALACE HOTEL SE VSTUPEM  AQUAPARKU (2 hod./osoba/den)
  1-lůžkový pokoj 2.240 Kč/noc/vč.snídaně

   2-lůžkový pokoj  2.860 Kč/pokoj/noc, vč.snídaně,  (na osobu 1.430 Kč/noc)

ubytován(a) spolu s  

   2-lůžkový pokoj s přistýlkou-lehátkem 3.870 Kč/pokoj/noc, vč. snídaně (na os. 1.290 Kč/noc)

ubytován(a) spolu s

   Rodinný pokoj 4.680 Kč/pokoj/noc, vč. snídaně

ubytován(a) spolu s
 (tento typ pokoje je určen pro 2 dospělé osoby a 2 děti max. do 15ti let. V případě, že jsou děti do 12ti let věku,
  jsou započteny v ceně ubytování, v opačném případě se prosím informujte o doplatku na tel. +420 720 998 678)

UBYTOVÁNÍ AQUAPALACE HOTEL S CELODENNÍM VSTUPEM AQUAPARKU

  1-lůžkový pokoj 2.470 Kč /noc/vč.snídaně

   2-lůžkový pokoj  3.320 Kč/pokoj/noc, vč.snídaně,  (na osobu 1.660 Kč/noc)

ubytován(a) spolu s  

   2-lůžkový pokoj s přistýlkou-lehátkem 4.560 Kč/pokoj/noc, vč. snídaně (na os. 1.520 Kč/noc)

ubytován(a) spolu s

   Rodinný pokoj 5.140 Kč/pokoj/noc, vč. snídaně

ubytován(a) spolu s
 (tento typ pokoje je určen pro 2 dospělé osoby a 2 děti max. do 15ti let. V případě, že jsou děti do 12ti let věku,
  jsou započteny v ceně ubytování, v opačném případě se prosím informujte o doplatku na tel. +420 720 998 678)

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 18.12.2015, Vámi požadované ubytování bude automaticky zrušeno.

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

  pátek 22.1.2016      sobota 23.1.2016    bez ubytování

UBYTOVÁNÍ AQUAPALACE HOTEL BEZ VSTUPU DO AQUAPARKU
  1-lůžkový pokoj 2.100 Kč /noc/vč.snídaně

   2-lůžkový pokoj  2.580 Kč/pokoj/noc, vč.snídaně,  (na osobu 1.290 Kč/noc)

ubytován(a) spolu s  

   2-lůžkový pokoj s přistýlkou-lehátkem 3.480 Kč/pokoj/noc, vč. snídaně (na os. 1.160 Kč/noc)

ubytován(a) spolu s

   Rodinný pokoj 4.400 Kč/pokoj/noc, vč. snídaně

ubytován(a) spolu s
 (tento typ pokoje je určen pro 2 dospělé osoby a 2 děti max. do 15ti let. V případě, že jsou děti do 12ti let věku,
  jsou započteny v ceně ubytování, v opačném případě se prosím informujte o doplatku na tel. +420 720 998 678)

2 2

PŘIHLÁŠKA 2/3UBYTOVÁNÍ



Platba za ubytování celkem                                   byla odeslána bankovním převodem dne   
na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. na číslo účtu 1808339319/0800 u ČS a.s. Olomouc.
Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifi kovat. Uvedené ceny jsou včetně 15 % DPH.

STORNO POPLATKY:
Do 18.12.2015  bez poplatku, pouze manipulační poplatek 150/Kč
19.12.2015–13.1.2016  80 % z celkové ceny objednaných služeb
14.1.2016   100 % z objednaných služeb

Datum    Podpis, razítko

PŘIHLÁŠKA 3/3UBYTOVÁNÍ
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Jméno, příjmení Adresa 
Te l e f o n n í 
číslo

E-mailová adresa

MUDr. Vladimír Dvořák 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 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 283 840 507 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 
předseda

MUDr. Jan Nový 
místopředseda

MUDr. Aleš Skřivánek 
jednatel


