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Vážené kolegyně, vážení kolegové.
Prvotní radostný dojem vyvolaný pohledem do 
známých tváří v auditoriu a kuloárech během 
posledního doškolovacího semináře v Milovech se 
postupně rozplynul a vystřídaly ho pocity smíšené. 
Je samozřejmé, že máme radost, když vidíme 
tváře kolegů a kamarádů, se kterými jsme kdysi 
zakládali naše sdružení a dlouhé roky proplouvali 
často bouřlivými vodami našeho zdravotnického 
a politického systému, unikli Skylle a Charybdě, 
toužícím po zlikvidování soukromých praxí a dopluli 
do celkem klidných vod. Podařilo se nám prokázat 
schopnosti a sílu našeho sdružení ve vztahu 
k plátcům zdravotní péče, státní správě a jejím 
institucím, státním a krajským zdravotnickým 
zařízením ve vlastní odbornosti i jiným odbornostem 
a jejich sdružením a společnostem. Radost z oněch 
přítomných tváří je ale zkalena vědomím, kolik tváří, 
které bychom rádi viděli, postrádáme. Samozřejmě, 
není žádným neštěstím, když chybí známé a milé 
tváře těch, kteří dosáhli ve zdraví konce své profesní 
kariéry a spokojeně užívají zaslouženě zbytek 
života v jiných aktivitách, lze jim to jen přát a trochu 
i závidět s neskromným přáním, aby se jednou i 
nám tímto způsobem podařilo završit svou profesní 
kariéru. Neštěstím naopak je, že chybí řada těch, 
kteří odešli předčasně a opustili nejen svou profesi, 
ale také rodinu a shlížejí na nás z krajiny věčného 
odpočinku. Budeme na ně vždy s úctou vzpomínat. 
Potud tedy byly pocity jednoznačné. Pusťme se 
do pocitů smíšených. Chybí nám účast kolegů, se 
kterými jsme byli zvyklí se setkávat, kteří nepatří 
k výše zmíněným, ale jimž vyhasla potřeba vídat 
se s ostatními a relativně příznivá situace v našem 
segmentu v posledních letech otupila jejich aktivitu 
a navodila bohužel falešnou představu, že dění 
bude pokračovat ve stejném stylu. A co víc, chybí 
nám tváře nových členů našeho sdružení. Není to 
úplně překvapivé, protože řada z nich nastoupila do 
rozjetého vlaku, nezažila pocity kritického ohrožení 

vlastního podnikání budovaného od základů 
a zároveň radost z překonávání mnohých překážek 
na naší společné cestě k současnému stavu. Pokud 
by tento trend pokračoval, obáváme se, že by náš 
segment mohl nastoupit cestu naší fotbalové 
reprezentace, kdy po úspěšné generaci přichází sice 
nadějní hráči, ale bez zkušeností a souhry.
Cítíme, že se nám v posledních letech celkem dařilo 
a že situace zdaleka nepřipomíná divokou řeku, 
naopak se asi blíží zdánlivě poklidnému rybníku.
Hladina je zčeřená jen drobným vlnkami, ale hráze 
mají trhliny, zatím malé, ale neopravují se a místo 
toho se zvyšuje přítok. Máme zatím určitou pozici 
u stavidel, ale o tu snadno a rychle můžeme přijít. 
Politická situace dlouhodobě nepřeje drobnému 
a střednímu podnikání,  tím také privátním praxím, 
stahuje se byrokratická smyčka, pravicová strana 
politického spektra je slabá a roztříštěná, levicová 
strana zvyšuje roli státu a státních institucí, 
upřednostňuje vlastní lůžková zařízení a zdá se, 
že privátní zdravotnictví ji nikoliv nezajímá, ale 
vadí. A horizont možných změn je v nedohlednu. 
Zdravotnické odbory a ČLK bojují za tabulkové 
platy pro všechna zařízení, dosažení nivelizace 
považujeme za kontraproduktivní a diskriminující 
ty aktivní, lepší a jinak úspěšnější, kteří budou 
tím spíše vyzváni k odchodu do ciziny. Koalice 
soukromých lékařů ztrácí smysl, protože místo 
společné obrany privátní ambulantní medicíny 
někteří členové upřednostnili hájení vlastních 
segmentových zájmů. V příštím roce nás čekají volby 
do odborné společnosti, které vždy považujeme 
za klíčovou událost určující značnou měrou dění 
v následujících čtyřech letech. V této souvislosti 
chceme vyzvat všechny, kteří nejsou členy ČGPS, 
aby využili poslední možnou šanci k podání přihlášky 
a neprodleně tak učinili a stali se tak aktivními 
účastníky dění. Takže pozor, bijeme na poplach, 
zatím nehoří, ale je třeba se připravit. Pojďme se 
snažit, ať jsme připraveni.

EDITORIAL

Vladimír Dvořák a Jan Nový
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17. – 18. ZÁŘÍ 2016 MILOVY

Tradiční místo, tradiční termín. Ani složení 
účastníků semináře se za roky jeho konání 
příliš nezměnilo a snad i proto byla letošní 
účast poněkud nižší. Řada kolegů, pravidelně 
do Milov jezdících, již předala své praxe a odešla 
na zasloužený odpočinek. 
Přednáškový blok nezklamal, sál byl zcela zaplněn 
až do posledního sdělení Mgr. Plačkové o rizicích 
spojených s odpovědností lékaře.
Kazuistiky ORL MUDr. Vydrové by rozhodně 
měli shlédnout i kolegové pediatři. Stále jich 
nezanedbatelné procento setrvává u očkování 
bivalentní vakcínou a stále jich jen velmi málo 
doporučuje vakcinaci i chlapcům.
Gynekologové mají, myslím, jasno a nonavalentní 
vakcína se za rok své existence na trhu v našich 
diskuzích s pacientkami na téma HPV zabydlela. 
Přednášky na téma habituální potrácení 
a myomatóza v graviditě byly cenným shrnutím 

a zopakováním informací, které v našich praxích 
využíváme velice často.
Ke glandulárním lézím přistupujeme 
s respektem a bylo zajímavé nahlédnout do 
této problematiky očima patologa.
Přednášky byly tradičně kvalitní, 
nedělní diskuze o situaci ve fi nancování 
gynekologických ordinací zaujala. 
Ale Milovy to je i nádherné okolí, lákající 
k procházkám, či sportovním aktivitám, 
příjemná společenská atmosféra nejen během 
společenského večera a téměř vždy i přející 
počasí babího léta.
Takže škoda, že se seminářů v Milovech 
neúčastní více našich mladších kolegů.
Věřím, že by si také Milovy oblíbili a rádi se tam 
vraceli.
Těším se na setkání s vámi na dalších akcích 
SSG ČR, nejpozději pak ve vánoční Pyramidě.

Yveta Jandová
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19. 7. 2016  PRAHA ÚSTŘEDÍ VZP – JEDNÁNÍ O PERSPEKTIVĚ ÚHRAD PÉČE 
PRO SEGMENT AMBULANTNÍ GYNEKOLOGIE V ROCE 2017

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Obě strany konstatovaly, že pro rok 2017 byla dosažena dohoda, která by měla zachovat současný model 
úhrady péče s mírným navýšením limitu na URČ. Pro roky následující se budeme snažit realizovat úhrady 
podle ceníku s dalšími prvky agregace výkonů. Péče by tedy nebyla hrazena dle Seznamu výkonů. Zatím 
jediný segment, kterému se tento krok podařil, jsou stomatologové. Práce na novém modelu úhrady bude 
velice náročná a výsledek značně nejistý. ZP se budou přirozeně obávat nárůstu nákladů, naše strana zase 
zhoršení současné situace. Diskutující se ale přesto shodli na tom, že za pokus to stojí.

26. 7. 2016  PRAHA ČSK – JEDNÁNÍ KOALICE SOUKROMÝCH LÉKAŘŮ
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

1. Informace k volebnímu řádu ČLK a legitimitě jejích volených orgánů
•  Podle informace Mgr. Slavíka, právního poradce ČSK, byl prezident ČLK Dr. Kubek zvolen do funkce 

na základě řádných voleb v souladu s platnou legislativou. Případnou námitku proti legitimitě jeho 
zvolení by bylo nutné podle Občanského zákoníku vznést nejpozději do dvou měsíců od jeho zvolení.

2. Návrh Národní strategie elektronického zdravotnictví
•  Zástupci Koalice se shodli na nutnosti návrh Národní strategie elektronického zdravotnictví, zpracovaný 

MZ ČR, redukovat a přepracovat tak, aby odpovídal reálné situaci ve zdravotnictví. Vzhledem k tomu, 
že návrh nebyl dostatečně prodiskutován s odbornou veřejností, navrhuje KSL odmítnout jej jako 
celek. Dr. Jojko připraví návrh textu společného stanoviska Koalice a zašle jej k připomínkování (pozn.: 
stanovisko bylo dne 8. 8. 2016 odesláno ministrovi zdravotnictví, kompetentním pracovníkům MZ ČR 
a médiím, viz příloha).

3. Reakce KSL na svolání mimořádného sjezdu ČLK
•  ČLK svolala mimořádný sjezd, který se bude konat ve čtvrtek 22. září 2016 v hotelu Clarion v Praze. 

Česká stomatologická komora zvažuje kroky, reagující na současné aktivity ČLK a nabízí Koalici společný 

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH 
JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ 

POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE



postup. Zástupci KSL se dohodli na obsahu stanoviska Koalice ke kampani ČLK „Zdravotnictví volá 
o pomoc“. Návrh připraví Dr. Jojko (pozn.: stanovisko bylo dne 8. 8. 2016 odesláno médiím, 
viz příloha).Ke svolání mimořádného sjezdu se zatím KSL nebude vyjadřovat.

•  Dr. Chrz informoval o korespondenci mezi ním a Dr. Kubkem, ve které jej prezident ČLK žádá 
o přehodnocení podpory aktivit KSL, nepřátelských vůči ČLK. Dr. Chrz Dr. Kubkovi odpověděl, 
že nevidí důvod, proč by měl aktivity ČSK v rámci Koalice přehodnocovat. Není přesvědčen o tom, 
že prezident ČLK má zájem na konstruktivní spolupráci obou komor.

4. Různé
•   Dr. Chrz informoval zástupce KSL o setkání s ministrem fi nancí Ing. Babišem, kterého se ve čtvrtek 

14. 7. 2016 zúčastnil společně s prezidentem České lékárnické komory Dr. Chudobou.
•  Dr. Jojko navrhl požádat ministra zdravotnictví o další schůzku se zástupci KSL k projednání aktuální 

situace ve zdravotnictví a úhrad zdravotní péče v roce 2017. Žádost o setkání zašle jménem 
Koalice Mgr. Sladkovská (pozn.: žádost byla odeslána 27. 7. 201. Podle zpětného e-mailu má ministr 
zdravotnictví do 19. 8. dovolenou) 

•  Dr. Jojko předložil KSL grafy odměňování pracovníků, vytvořených z dat ÚZIS.

Koalice soukromých lékařů
Slavojova 22, 128 00 Praha 2, telefon: 234 709 631, fax: 234 709 616, e-mail: sladkovska@dent.cz

Vážený pan
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

V Praze dne 29. 7. 2016

Vážený pane ministře,
rádi bychom navázali na naše předcházející setkání, proto si dovolujeme opět Vás požádat 
o schůzku, na které bychom s Vámi chtěli projednat zejména aktuální situaci ve zdravotnictví a úhrady 
zdravotní péče v roce 2017.
Věříme, že naší žádosti vyhovíte a jsme s úctou

Za Koalici soukromých lékařů 
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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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Koalice soukromých lékařů
Slavojova 22, 128 00 Praha 2, telefon: 234 709 631, fax: 234 709 616, e-mail: sladkovska@dent.cz

V Praze dne 8. 8. 2016
Stanovisko Koalice soukromých lékařů
k návrhu Národní strategie elektronického zdravotnictví České republiky 2016 – 2020

Koalice soukromých lékařů (KSL) se na svém jednání 26. 7. 2016 zabývala návrhem Národní strategie 
elektronického zdravotnictví České republiky 2016 – 2020, která byla rozeslána MZ k připomínkám 
v posledních týdnech.
KSL se v první řadě podivuje nad tím, že takto rozsáhlý a komplikovaný materiál byl vytvořen bez 
kvalitní komunikace s lékařskou veřejností a jí zastupujícími organizacemi. 
KSL je toho názoru, že naplnění obsahu navrhovaného materiálu by snížilo kvalitu českého 
zdravotnictví, bylo by nebezpečné pro lékaře i pacienty, nepřineslo by žádný prospěch a neuspořilo 
by žádné fi nanční prostředky. Naopak by vedlo k nežádoucímu přesměrování velkých částek peněz od 
samotné péče o pacienty jinam, nejvíce do IT technologií.
KSL doporučuje materiál jako celek odmítnout, resp. zásadně přepracovat.
Deklarujeme, že tento náš nesouhlas se týká čistě a jen navrženého textu. Na kvalitní 
a potřebné elektronizaci českého zdravotnictví budeme rádi spolupracovat.

Za Koalici soukromých lékařů

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 



30. 8. 2016  PRAHA ÚSTŘEDÍ ZP MV – JEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI ZP MV ČR
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Podnět k jednání dala řada členů SSG ČR. Opakovaně se stalo, že při nové registraci gynekolog 
odebral pacientce onkologickou cytologii a nevěděl, že od odběru u předchozího registrujícího 
gynekologa neuplynulo 305 dní. ZP MV dávala v těchto případech náklady na cytologický 
preparát k úhradě novému registrujícímu gynekologovi. Tento postup byl předsedou SSG ČR 
opakovaně označen za neakceptovatelný. Jediným důsledným řešením by bylo novou pacientku 
vyšetřit, vyžádat si od předchozího gynekologa výpis z dokumentace a po jeho obdržení 
většinu žen vyšetřit znovu a odebrat cytologii. Tento postup by rozhodně nebyl ekonomický, 
medicínsky zdůvodnitelný a pacientky by jej nepřijímaly bez negativních reakcí. Po delší diskusi 
účastníci dospěli k těmto závěrům:
•  k těmto situacím již nebude docházet. V případě, že gynekolog v dobré víře odebere cytologii 

u nově registrované ženy dříve, nebude nijak penalizován, preparát nebude laboratoři 
uhrazen (jako při opakovaných stěrech u jednoho RČ během roku).

•  vzhledem k tomu, že případů, kdy náklady na cytologii byly dány k úhradě gynekologovi, je 
u jednotlivých poskytovatelů málo (jednotky), nevidíme další odvolávání se a vedení sporu 
jako potřebné.

•  ZP MV upozornila na případy, kdy gynekolog zasílá během roku cytologické preparáty jedné 
ženy do dvou různých laboratoří. Tento postup považujeme za nepřijatelný a v případě sporu 
nemůžeme ty, kteří tak postupují, nijak obhajovat.

•  doporučujeme cytologii odebrat vždy, když je to medicínsky indikováno, ale vyvarovat se 
odběrů nezdůvodnitelných.

30. 8. 2016  PRAHA ČSK – JEDNÁNÍ KOALICE SOUKROMÝCH LÉKAŘŮ
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

1. Návrh novely zákona č. 95/2004 Sb., sněmovní tisk č. 723
•  Zástupci Koalice se jednomyslně shodli na odmítnutí novely zákona jako celku. Ve večerních 

hodinách, po skončení jednání KSL (před projednáváním návrhu novely na 38. schůzi Výboru 
pro zdravotnictví PSP ČR, která se konala ve středu 31. 8. 2016), bylo všem poslancům, 
senátorům, ministru zdravotnictví a médiím zasláno stanovisko, ve kterém Koalice požaduje 
vypuštění odstavce a paragrafu, který ukládá ambulantním lékařům, i privátním, aby v rámci 
celoživotního vzdělávání absolvovali povinné stáže na lůžkových odděleních akreditovaných 
pracovišť.

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE
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2. Žádost Koalice soukromých lékařů o schůzku s ministrem zdravotnictví
•  Ministr zdravotnictví zatím na e-mail Koalice nereagoval, žádost o setkání je třeba zopakovat 

(pozn.: setkání zástupců KSL s ministrem zdravotnictví se bude konat ve čtvrtek 8. 9. 2016 
v 15.30 hodin na MZ ČR).

3. Různé
•  Podle informace Dr. Chrze ČLK a ČLS JEP, z.s., podpořily návrh Národní strategie 

elektronického zdravotnictví, předložený MZ ČR.
•  Mluvčí Koalice soukromých lékařů je od září 2016 Dr. Hülleová, předsedkyně Sdružení 

praktických lékařů pro děti a dorost ČR.
•  Dr. Šmatlák informoval o mimořádné schůzi předsednictva SPL ČR, na které byl vyhlášen 

stav ohrožení primární péče v ČR. Na 12. 9. 2016 byla svolána Regionální rada SPL 
k projednání protestů proti úhradám v roce 2017 a současné situaci ve zdravotnictví. 

•  Protestní akce připravuje i ČSK a plánuje dlouhodobou informační kampaň zaměřenou na 
veřejnost a jí volené zástupce. Kampaň bude zahájena tiskovou konferencí dne 19. 9. 2016. 
ČSK přivítá účast zástupců Koalice. 

Koalice soukromých lékařů
Slavojova 22, 128 00 Praha 2, telefon: 234 709 631, fax: 234 709 616, e-mail: sladkovska@dent.cz

V Praze dne 30. 8. 2016
Stanovisko Koalice soukromých lékařů
k návrhu novely zákona č. 95/2004 Sb. (sněmovní tisk 723)

KSL projednala návrh novely zákona č. 95/2004 Sb., včetně stanovisek SAS ČR a SPL ČR, 
se kterými se zcela ztotožňuje, a důrazně žádá o vypuštění odstavce 4, § 22 z návrhu novely 
zákona.

Za Koalici soukromých lékařů

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 



8. 9. 2016 PRAHA – JEDNÁNÍ KOALICE SOUKROMÝCH LÉKAŘŮ S MINISTREM 
ZDRAVOTNICTVÍ MUDR. SVATOPLUKEM NĚMEČKEM, MBA

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Hlavním tématem jednání byly úhrady péče v roce 2017. Zástupci Koalice soukromých lékařů 
požadovali, aby nárůst úhrad v roce 2017 byl pro všechny segmenty percentuálně stejný. 
Ministr sdělil, že má od vlády jednoznačné zadání: prakticky veškerý nárůst bude směřovat 
do segmentu lůžkové péče. Zástupci ambulantních lékařů opakovaně upozornili, že již nyní 
směřuje do lůžkových zařízení patrně největší procento veřejných prostředků v EU, k dalšímu 
nárůstu absentují důvody. Stanoviska obou stran po diskusi zůstala stejná, k žádné dohodě 
nedošlo. Zástupci Koalice rovněž důrazně odmítli poslanecký návrhy zákona, který by ukládal 
všem ambulantním lékařům povinné „stáže“ v krajem vybraných lůžkových zařízeních. Ministr 
konstatoval, že návrh zákona bude stažen, úmyslu zapojení ambulantních lékařů do činnosti 
lůžkových zařízení se ale rozhodně nevzdává. Tristní je, že žádná z politických stran, které 
tvoří současnou vládní koalici, proti znevýhodňování ambulantní sféry a neodůvodnitelnému 
preferování segmentu lůžkové péče nijak nevystoupila. Věřme, že na to nezapomenou 
ambulantní lékaři při podzimních volbách. Zástupci Koalice se dohodli na společné tiskové 
konferenci 19. 9. 2016.

20. 9. 2016  PRAHA ÚSTŘEDÍ VZP – JEDNÁNÍ O PERSPEKTIVĚ ÚHRAD 
PRO SEGMENT AMBULANTNÍ GYNEKOLOGIE

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Hujová, J. Nový

VZP předložila statistiku výkonů, které ambulance naší odbornosti vykazují. Značnou část 
úhrady představují preventivní prohlídky a péče o těhotné. Pokud by měl vzniknout ceník 
výkonů v korunách, bylo by patrně nutné vytvořit několik agregovaných kódů, které by 
zahrnuly naprostou většinu péče, kterou v ambulancích poskytujeme. Pro poskytovatele 
i plátce péče by mohlo být zjednodušení systému a predikovatelnost vývoje úhrady péče 
přínosem. Jednání budou pokračovat. 

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE
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20. 9. 2016  PRAHA ČSK – JEDNÁNÍ KOALICE SOUKROMÝCH LÉKAŘŮ
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Atmosféru jednání poznamenalo zrušení tiskové konference, na které chtěla Koalice 
upozornit na ohrožení ambulantní sféry v souvislosti s upřednostňováním lůžkových zařízení 
současnou vládní koalicí. V roce 2017 dojde k dramatickému nárůstu veřejných prostředků do 
segmentu lůžkové péče. Ambulantní sféra na tom bude podstatně hůře. Tisková konference 
byla zrušena vzhledem k tomu, že jedna z organizací, sdružených v Koalici, si dohodla mírné 
navýšení úhrady péče a o společnou tiskovou konferenci nejevila zájem. Další organizace 
měla postoj podobný. Zástupci SSG ČR opakovaně upozorňovali na to, že by ambulantní sféra 
měla vystupovat jednotně a minimální nárůst úhrady jakémukoli segmentu by neměl být 
důvodem k mlčení. Vzhledem k tomu, že současná Koalice připadala výboru SSG ČR jako zcela 
neakceschopná a nefunkční, oznámil předseda SSG ČR vystoupení naší organizace z Koalice 
soukromých lékařů. Jsme ochotni do ní opět vstoupit, když opět začne plnit své poslání.

11. 10. 2016  PRAHA MZ ČR – JEDNÁNÍ O ÚHRADÁCH PÉČE PRO 
SEGMENT AMBULANTNÍ GYNEKOLOGIE V ROCE 2017

Za SSG ČR přítomen V. Dvořák

Segment ambulantní gynekologie se v rámci Dohodovacího řízení s plátci jako jeden z mála 
dohodnul na úhradách péče v roce 2017. Jednající strany se dohodly na tom, že pokud by měla 
úhradová vyhláška pro rok 2017 pro některý ambulantní segment, který k dohodě nedospěl, 
navýšení úhrady vyšší, než zaručuje našemu segmentu dohoda, navýší se adekvátně úhrada 
i segmentu ambulantní gynekologie. K této situaci došlo minimálně ve dvou ambulantních 
segmentech. Předseda SSG ČR proto požádal MZ ČR, aby byl návrh úhradové vyhlášky 
upraven. Ministr a další zástupci MZ ČR byli k našemu požadavku vstřícní a námi navržené 
navýšení úhrady odsouhlasili. Dostali jsme rovněž příslib, že MZ ČR konečně vyhoví žádosti 
odborné společnosti i našeho sdružení a vypustí kód zavedení IUD ze Seznamu výkonů.



PŘEHLED KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ, 
NA KTERÝCH SSG ČR DOPORUČUJE 
ÚČAST (2016–2017)

NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ TERMÍN KONÁNÍ

9. konference Sekce kolposkopie 
a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

OREA Hotel Pyramida, Praha 9.–11. 12. 2016

60. doškolovací seminář SSG ČR Hotel Aquapalace, Praha 21.–22. 1. 2017

61. doškolovací seminář SSG ČR
Clarion Congress Hotel, České 
Budějovice

25.–26. 3. 2017

4. spoločná konferencia SGPS SLS 
a ČGPS ČLS JEP 

Incheba, Bratislava 25.–28. 5. 2017

62. doškolovací seminář SSG ČR Hotel Devět Skal, Milovy 16.–17. 9. 2017

38. celostání konference Sekce 
ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP

OREA Hotel Voroněž I, Brno 6.–8. 10. 2017

10. konference Sekce kolposkopie 
a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

OREA Hotel Pyramida, Praha 8.–10. 12. 2017

PŘEHLED KONFERENCÍ / DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRÁVNÍ ANALÝZY
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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Začátkem roku 2017 proběhnou volby do výboru ČGPS ČLS JEP. SSG ČR bude usilovat o to, aby bylo 
zachováno paritní zastoupení lékařů z ambulancí a lůžkových zařízení ve výboru odborné společnosti. 
Aby byl náš cíl realizován, je nutné mít dostatečný počet platných hlasů. Proto doporučujeme všem 

členům SSG ČR, aby byli i členy ČGPS ČLS JEP.

ČLENSTVÍ V ČGPS ČLS JEP

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

Právní úprava genetických vyšetření, jejich 
nabízení či provedení, informování pacienta 
případně osob jemu blízkých, doporučení 
odborného genetického poradenství 
a dalších souvisejících aspektů vychází 
především ze zákona č. 373/2011 Sb., 
o specifických zdravotních službách, ve 
znění pozdějších předpisů a samozřejmě 
nelze opomenout ani obecná pravidla pro 
poskytování zdravotních služeb definována 
zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách), ve znění 
pozdějších předpisů.

Genetická vyšetření
Genetické vyšetření slouží ke stanovení 
podílu variant v lidském zárodečném genomu 
na rozvoj nemocí u pacienta a zahrnuje 
klinické a laboratorní vyšetření. Genetickým 
laboratorním vyšetřením se rozumí laboratorní 
analýza lidského zárodečného genomu nebo 
jeho části.

Genetická vyšetření v oblasti zdravotnictví lze 
nabízet nebo provádět pouze pro účely:
zdravotních služeb, a to k neimplantační 
diagnostice v rámci asistované reprodukce,
k diagnostice geneticky podmíněných 

PRÁVNÍ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ



nemocí a vývojových vad, ke stanovení míry 
predispozice ke vzniku nemocí a vývojových 
vad, ke stanovení bezpříznakového 
přenašečství variant lidského zárodečného 
genomu způsobujícího nemoc nebo vývojovou 
vadu, k cílenému screeningu novorozenců 
za účelem zjištění geneticky podmíněných 
nemocí cíleným screeningem se pro potřeby 
genetického vyšetření rozumí zjišťování podílu 
změn v lidském zárodečném genomu na rozvoji 
závažných geneticky podmíněných nemocí 
s rizikem časného nezvratného poškození 
zdraví novorozenců, k optimalizaci léčby, 
biomedicínskému výzkumu spojeného se 
zdravím a jeho poruchami.

Informovaný souhlas
Genetické vyšetření lze nabízet nebo provést 
pacientovi pouze po podání informace o jeho 
účelu, povaze a dopadu na zdraví, včetně zdraví 
budoucích generací, a o rizicích neočekávaných 
nálezů pro pacienta a geneticky příbuzné osoby 
a na základě jeho písemného souhlasu nebo 
písemného souhlasu zákonného zástupce 
pacienta.

Za geneticky příbuzné osoby pacienta se pro 
účely genetických vyšetření podle zákona 
o specifi ckých zdravotních službách považují 
příbuzné osoby s medicínsky závažným 
genetickým rizikem, a to příbuzní v řadě přímé, 
kterými jsou prarodiče, rodiče a jejich děti, 
a nepřímé, kdy se míra tohoto rizika určuje podle 
stupně příbuznosti a typu genetické nemoci.

V případě, že z výsledků genetického vyšetření 
vyplývá diagnostický závěr, podle něhož lze 
předpokládat dopad na zdraví pacienta, včetně 

budoucích generací, nebo na zdraví geneticky 
příbuzných osob, doporučí poskytovatel 
pacientovi a dotčené geneticky příbuzné osobě 
poskytnutí genetického poradenství lékařem se 
specializovanou způsobilostí v oboru lékařská 
genetika, a to před a po vyšetření.

Za podstoupení genetického vyšetření nesmí být 
pacientovi nabídnuta nebo poskytnuta fi nanční 
odměna nebo jiný prospěch. S odmítnutím 
genetického vyšetření nesmí být pro pacienta 
spojena žádná újma, ani nesmí být vystaven 
psychickému nátlaku. 

Ochrana údajů o zdravotním stavu
Výsledky genetických vyšetření nesmějí být 
bez písemného souhlasu pacienta poskytnuty 
třetím osobám. Prodej nebo darování výsledků 
genetických vyšetření třetím osobám bez 
písemného souhlasu pacienta, včetně písemného 
souhlasu dotčené geneticky příbuzné osoby, je 
zakázán. Výsledky genetického vyšetření nesmějí 
být použity k jakékoli diskriminaci pacienta 
a geneticky příbuzných osob.

Genetické laboratorní vyšetření biologického 
materiálu odebraného z těla zemřelého 
k výukovým, vědeckým a výzkumným účelům lze 
provést pouze za předpokladu, že k tomu zemřelý 
za svého života nebo osoby blízké zemřelému 
udělili prokazatelný souhlas. Pokud zemřelý 
za svého života vyslovil zákaz poskytování 
informací o svém zdravotním stavu, nemůže být 
toto vyšetření provedeno. To neplatí, je-li třeba 
zjistit nebo ověřit závažné informace o změnách 
v lidském zárodečném genomu zemřelého 
potřebné pro zajištění ochrany zdraví geneticky 
příbuzných osob.

PRÁVNÍ ANALÝZY
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Závěr
Při poskytování ambulantní gynekologické 
zdravotní péče může docházet k situacím, 
kdy lékař – gynekolog indikuje, s ohledem na 
zdravotní stav a anamnestické údaje, provedení 
genetického vyšetření, které je hrazeno 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
Takovéto vyšetření potom provádí specializované 
laboratoře a pacientce příp. geneticky příbuzným 
osobám je doporučené odborné genetické 
poradenství specializovaným lékařem, který 
také zajišťuje interpretaci diagnostických závěrů 
a možných řešení. V situaci, kdy genetické 
vyšetření není lékařem – gynekologem 
indikováno, nicméně pacientka je o možnosti 
„komerčního testování“ informována či jí je 
přímo nabízeno, musí být naplněny podmínky 
stran jejího informování stanovené zákonem 
o specifi ckých zdravotních službách a lékařem 
musí být v takové situaci sepsán písemný 
informovaný souhlas. Důležitou roli zde hraje 
poučení o možných dopadech na zdraví, včetně 
zdraví budoucích generací, jakož i upozornění 
na rizika neočekávaných nálezů pro pacientku 
a geneticky příbuzné osoby. Lékařem, který toto 
vyšetření pacientce nabídnul, by měla být také 
zajištěna odpovídající interpretace jeho výsledků 
včetně poučení dostavit se 

s obdrženými nálezy k jejich konzultaci. 
V opačném případě nelze vyloučit jeho právní 
odpovědnost za případnou újmu na zdraví.

Právní předpisy
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifi ckých 
zdravotních službách, ve znění pozdějších 
předpisů.
Zákone č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování (zákon 
o zdravotních službách), ve znění pozdějších 
předpisů.

Za jakých podmínek lze poskytnout 
údaje z genetického vyšetření pacienta 
rodinným příslušníkům?
Výsledky genetických vyšetření mohou být 
poskytovány rodinným příslušníkům (osobám 
blízkým) pouze na základě písemného 
souhlasu pacienta, který by měl zůstat 
založen ve zdravotnické dokumentaci. Bez 
tohoto souhlasu lze sdělovat nezbytné 
údaje z výsledků genetického vyšetření 
pouze dotčeným geneticky příbuzným 
osobám, a to tehdy vyplývá-li z daných 
výsledků diagnostický závěr, podle něhož lze 
předpokládat dopad na zdraví budoucích 
generací.
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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



PRO VAŠE POZNÁMKY

REGISTRUJTE SE PROSÍM 
ON-LINE NA WWW.SSG.CZ

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

Sdružení soukromých gynekologů Vás srdečně zve 

na odbornou akci Podzimní roadshow SSG ČR 2016, kterou 

SSG ČR připravilo ve spolupráci s fi rmami

Věříme, že Vás pestrý odborný program zaujme.

Účastníci roadshow se od přítomných členů výboru SSG ČR 

dozvědí novinky z jednání o úhradách na rok 2017.

1.  Nejčastější otázky a odpovědi 
v komunikaci gynekolog-patolog

 18.00–18.30
 Olomouc MUDr. Vladimír Hořava
 Praha MUDr. Markéta Trnková
 Brno MUDr.  Markéta Trnková
 Ostrava MUDr. Vladimír Hořava
 Plzeň MUDr. Markéta Trnková
 České Budějovice MUDr. Lenka Čeganová
 Hradec Králové MUDr. Lenka Čeganová

2.  Racionální léčba infekcí dolních 
cest močových

 18.30–19.00
 doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.
 MUDr. Oldřich Šottner

3.  Obezita a poruchy plodnosti
 19.00–19.30
 prim. MUDr. Petra Šrámková
 MUDr. Petr Hlavatý

PROGRAM 
17.30 hod. Registrace účastníků
18.00 hod. Zahájení odborného programu

PŘEHLED SEMINÁŘŮ 
Začátek vždy v 18.00 hod.

 OLOMOUC  čtvrtek 13.10.2016
 Hotel Flora, Krapkova 439/34
 Chairman: MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.
 
 ČESKÉ BUDĚJOVICE čtvrtek 20.10.2016
 Hotel Budweis, Mlýnská 6
 Chairman: MUDr. Olga Hlaváčková
 
 HRADEC KRÁLOVÉ čtvrtek 03.11.2016
 Hotel Nové Adalbertinum, Velké nám. 32/40
 Chairman: MUDr. Jiří Štěpán, CSc.
 
  PRAHA úterý 08.11.2016
 Grand Hotel Majestic, Truhlářská 1117/16
 Chairman: MUDr. Alexandra Stará
 
 BRNO středa 09.11.2016
 Hotel Holiday INN, Křížkovského 20
 Chairman: MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.
 
 OSTRAVA čtvrtek 10.11.2016
 Clarion Congress Hotel, Zkrácená 2703/84
 Chairman: MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D. 
 
 PLZEŇ čtvrtek 24.11.2016
 Hotel Angelo Pilsen, U Prazdroje 2720/6
 Chairman: MUDr. Jan Nový

PODZIMNÍ 
ROADSHOW 
2016
SDRUŽENÍ SOUKROMÝCH 
GYNEKOLOGŮ ČR

VŠEOBECNÉ INFORMACE
Vstup pro účastníky zdarma. Vzdělávací akce bude
pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16,
pasivní účast je hodnocena 2 kredity. 
Po skončení odborného programu Vás zveme 
na přátelské posezení s občerstvením formou rautu.
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PREZIDENT KONFERENCE: MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

PŘEDSEDA VĚDECKÉ RADY: MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C.

ČLENOVÉ VĚDECKÉ RADY: MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc.

  doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc.

as. MUDr. Anna Havránková

prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

MUDr. Tomáš Malík

MUDr. Michal Mihula

doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.

MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.

MUDr. Petr Sudek

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

ZAHRANIČNÍ ČLENOVÉ 
VĚDECKÉ RADY:  prof. Dr. Med. Georg Herbeck M.I.A.C. (Německo)

prof. Charles Redman (UK)

prof. Dr. Adolf Stafl, Ph.D. (USA)

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:  MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

as. MUDr. Anna Havránková

MUDr. Tomáš Malík

MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.

Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP 
ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP 
a Sdružením soukromých gynekologů ČR

OREA HOTEL PYRAMIDA PRAHA 
9.–11. 12. 20169.

KONFERENCE

Generální partner:

ANONCE 1/3

Hlavní partner:
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XXXVI. KAŇKŮV PRAŽSKÝ 
ONKOLOGICKÝ DEN
pořádaný ve spolupráci 

s Gynekologicko-porodnickou klinikou 

3. LF UK a FN Královské Vinohrady

9. 12. 2016 PÁTEK 9.00–16.00

PŘEDBĚŽNÝ ODBORNÝ PROGRAM NA TÉMA

PREKANCERÓZY A ZN VAGÍNY A VULVY

• Patologie

• Diagnostika a terapie VAIN, nomenklatura

• Diagnostika a terapie zhoubných nádorů vagíny – operační, radioterapie

• Diferenciální diagnostika vulvárních lézí, nomenklatura

• VIN-diagnostika a terapie

• Lichen sclerosus – diagnostika a terapie

• Úloha dermatologa při diagnostice a léčbě vulvárních lézí

•  Zhoubné nádory vulvy – diagnostika a terapie

•  Úloha plastické chirurgie v terapii vulvárních lézí

16.30 VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ SSG ČR

10. 12. 2016 SOBOTA 9.00–16.00 
11. 12. 2016 NEDĚLE 9.00–12.00

•  Prekancerózy a včasná stádia karcinomu cervixu, vagíny a vulvy, diagnostika a léčba

•  Prevence a screening v onkogynekologii

•  Onemocnění asociovaná s HPV

•  Kolposkopie

Novinky a aktualizaci odborného programu sledujte 

průběžně na webových stránkách 

www.kolposkopie.eu, www.ssg.cz, www.g-agency.eu.

ANONCE 2/3



Všeobecné informace: 
•  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 6. 11. 2016, Vámi požadované ubytování bude automaticky zrušeno.

 •  Vzhledem k tomu, že agentura zajišťující organizaci konference je plátcem DPH, 

je nutné z důvodu rozdílných daňových sazeb rozlišit platby za ubytování od registračních 

poplatků a poplatků za společenský večer. 

•   V důsledku toho je nutné, abyste platbu:

—  za registrační poplatek, oběd a za společenský večer odeslali pod variabilním symbolem 

= rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 77

—  za ubytování odeslali pod variabilním symbolem = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 80

•  Platby zasílejte převodem na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. u České spořitelny Olomouc, 
č. ú. 1808339319/0800, variabilní symboly dle pokynů viz výše a na přihlášce!
Nezasílejte platbu složenkami, plátce nelze identifikovat. Bankovní údaje pro zahraniční transakci 

naleznete v přihlášce.

•  Vezměte prosím na vědomí, že jen řádně vyplněná přihláška, především čitelná a kompletní adresa, 

je zárukou včasného a správného doručení finálních pokynů a informací k akci. 

•  Řádně vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu: Sekretariát G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 

772 00 Olomouc, tel: +420 720 998 678, +420 724 277 964, e-mail: info@g-agency.eu, 

v el. podobě ji lze také vyplnit na www.kolposkopie.eu, www.ssg.cz.

Přihláška aktivní účasti
Volná sdělení do dopoledního a odpoledního sobotního a dopoledního bloku v neděli, či postery, 

lze přihlásit nejpozději do 31. 10. 2016. A to pouze elektronicky přes interaktivní formulář, 

který naleznete na webu www.kolposkopie.eu, www.ssg.cz, www.g-agency.eu.

Doporučený formát posteru: šířka 85 cm, výška 115 cm

GALA VEČER 
OREA HOTEL PYRAMIDA

11. 12. 2016 SOBOTA, 20.00–01.00

ANONCE 3/3
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REGISTRAČNÍ POPLATEK do 12. 11. 2016 do 30. 11. 2016 na místě
člen Sekce, SSG ČR, SGPS     1 300,– Kč   1 600,– Kč   2 000,– Kč

nečlen Sekce, SSG ČR, SGPS 1 600,– Kč 1 900,– Kč   2 300,– Kč

sestry z gyn. pracovišť        700,– Kč      900,– Kč   1 100,– Kč

Oběd
Oběd pátek 9. 12. 2016     270,– Kč   ANO   NE

Oběd pro doprovod pátek 9. 12. 2016    270,– Kč   ANO   NE

Oběd sobota 10. 12. 2016    270,– Kč   ANO   NE

Oběd pro doprovod sobota 10. 12. 2016    270,– Kč   ANO   NE

SPOLEČENSKÝ VEČER 10. 12. 2016
Účastník konference    800,– Kč   ANO   NE

Doprovod  1 000,– Kč   ANO   NE

Vstup na místě  1 300,– Kč   ANO   NE

V případě neuhrazení obědů a vstupu na spol. večer do 1. 12. 2016 budou Vaše požadavky automaticky zrušeny.

Registraci na konferenci hradí firma – sponzor   ANO   NE

Oběd pro lékaře hradí firma – sponzor    ANO   NE

Titul, příjmení, jméno:

Variabilní symbol*
* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 77 v rámci ochrany osobních dat)

Adresa pracoviště vč.PSČ:

Tel.:    Fax:       E-mail: 

IČO:   DIČ:   

7 7

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP 
ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP 
a Sdružením soukromých gynekologů ČR

OREA HOTEL PYRAMIDA PRAHA 
9.–11. 12. 2016

PŘIHLÁŠKA 1/3

9.
KONFERENCE

REGISTRAČNÍ POPLATEK do 12. 11. 2016 do 30. 11. 2016 na místě
člen Sekce, SSG ČR, SGPS     1 300,– Kč   1 600,– Kč   2 000,– Kč

nečlen Sekce, SSG ČR, SGPS 1 600,– Kč 1 900,– Kč   2 300,– Kč

sestry z gyn. pracovišť        700,– Kč      900,– Kč   1 100,– Kč

Oběd
Oběd pátek 9. 12. 2016     270,– Kč   ANO   NE

Oběd pro doprovod pátek 9. 12. 2016    270,– Kč   ANO   NE

Oběd sobota 10. 12. 2016    270,– Kč   ANO   NE

Oběd pro doprovod sobota 10. 12. 2016    270,– Kč   ANO   NE

SPOLEČENSKÝ VEČER 10. 12. 2016
Účastník konference    800,– Kč   ANO   NE

Doprovod  1 000,– Kč   ANO   NE

Vstup na místě  1 300,– Kč   ANO   NE

V případě neuhrazení obědů a vstupu na spol. večer do 1. 12. 2016 budou Vaše požadavky automaticky zrušeny.

Registraci na konferenci hradí firma – sponzor   ANO   NE

Oběd pro lékaře hradí firma – sponzor    ANO   NE

Titul, příjmení, jméno:

Variabilní symbol*
* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 77 v rámci ochrany osobních dat)

Adresa pracoviště vč.PSČ:

Tel.:    Fax:       E-mail: 

IČO:   DIČ:   

7 7

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP 
ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP 
a Sdružením soukromých gynekologů ČR

OREA HOTEL PYRAMIDA PRAHA 
9.–11. 12. 2016

PŘIHLÁŠKA 1/3

9.
KONFERENCE



UBYTOVÁNÍ HOTEL OREA HOTEL PYRAMIDA****
 čtvrtek 8. 12. 2016   pátek 9. 12. 2016   sobota 10. 12. 2016        bez ubytování

Kategorie STANDARD

 1-lůžkový pokoj 2 500,– Kč /noc/vč.snídaně

  2-lůžkový pokoj  2 800,– Kč/pokoj/noc, vč.snídaně, (na osobu 1 400,- Kč/noc)

ubytován(a) spolu s  

  3-lůžkový pokoj  3 600,– Kč/pokoj/noc, vč.snídaně, (na osobu 1 200,- Kč/noc)

ubytován(a) spolu s

Kategorie BUSINESS

 1-lůžkový pokoj 2 800,– Kč /noc/vč.snídaně

  2-lůžkový pokoj 3 100,– Kč/pokoj/noc, vč.snídaně, (na osobu 1 550,- Kč/noc)

ubytován(a) spolu s  

  3-lůžkový pokoj  3 810,– Kč/pokoj/noc, vč.snídaně, (na osobu 1 270,- Kč/noc)

ubytován(a) spolu s

VARIABILNÍ SYMBOL*      

* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 40 v rámci ochrany osobních dat)

8 0

Ubytování účastníka na konferenci hradí firma:   ANO  NE

V PŘÍPADĚ SPONZORINGU VYPLŇTE NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE:

Název firmy – sponzora:

Kontaktní osoba:

Tel.:

Název firmy – sponzora:

Kontaktní osoba:

Tel.:

Platba za registrační poplatek, oběd a společenský večer 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 identifikovat. Uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.

V PŘÍPADĚ SPONZORINGU VYPIŠTE PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE:

PŘIHLÁŠKA 2/3
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STORNO ÚČASTI 
do 6. 11. 2016 bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150,- Kč

od 7.–18. 11. 2016 30 % z celkové částky

od 19. 11.–11. 12. 2016 80 % z celkové částky

od 2. 12. 2016 100 % z celkové částky

Později již není možné uhrazené ubytování a další poplatky navrátit!

ÚDAJE PRO PLATBU ZE ZAHRANIČÍ
Banka: Česká spořitelna a.s., Oblastní pobočka Olomouc tř. Svobody 19, 779 00 Olomouc, Česká republika, 

IBAN: CZ05 0800 0000 0018 0833 9319, SWIFT (BIC): GIBACZPX

PŘIHLÁŠKU V PÍSEMNÉ PODOBĚ ZASÍLEJTE NA
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, www.g-agency.eu, e-mail: info@g-agency.eu.

V on-line podobě ji lze také vyplnit na www.kolposkopie.eu, www.ssg.cz.

Datum    Podpis, razítko

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 6.11.2016, Vámi požadované ubytování bude automaticky zrušeno.

Platba 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 identifikovat.Uvedené ceny jsou včetně 15 % DPH.

PŘIHLÁŠKA 3/3


