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Milé kolegyně, vážení kolegové,
jsou Velikonoce a já usedám k PC, abych 
napsala editorial. Nejsem žádný spisovatel a tak 
přemýšlím o čem psát. Dívám se při tom z okna 
na probouzející se přírodu a poslouchám zpěv 
ptáků. Za okny je vše v květu – třešně, tulipány 
a dokonce i šeříky. Říkám si, není to nějak brzy 
nebo i ta příroda žije v nějakém spěchu? Nebo 
jsme ji mi lidé tak popletli?

I já mám pocit, že ten čas nějak moc pospíchá 
a to, co by měla být budoucnost, je najednou 
již současnost či dokonce minulost. Až budete 
číst tyto řádky, bude rozhodnuto, jaké bude 
složení nového výboru ČGPS a kam bude 
směřovat naše gynekologická obec. Žijeme 
ve velmi křehké demokracii, která zřejmě 
není v nás zcela hluboko zakořeněná. Co mě 
k tomuto vede? Čtu si právě návrh kandidátky 
do nového výboru ČGPS, který byl rozeslán 
výborem lékařů z nemocnic. A hle jaký to 
rozdíl. V této kandidátce nenacházím jediného 
lékaře z ambulance. To v kandidátce SSG je 
paritní zastoupení všech lékařů. Znamená to 
snad, že kolegové z nemocnic nepovažují své 
kolegy z ambulancí za vhodné partnery? A tak 
se mi vybavuje nápis na místech posledních 

odpočinků lidí: „Co jste vy, byli jsme i my. 
Co jsme my, budete i vy“. Jak pravdivá slova, 
která vedou k zamyšlení jak pro kolegy 
v nemocnicích, tak pro nás v ambulancích. 
Jak pošetilé je oddělovat lékaře z nemocnic 
od těch v ambulancích.

A je to tak jako v jedné písničce „čas pospíchá, 
čas letí“ a hle další důležitá rozhodování 
nás čekají na podzim. Volby parlamentní 
a prezidentské. To je již ale věc úsudku 
a volby každého z nás. Musíme dobře zvážit, 
komu dáme svůj hlas, aby ti, které budeme 
volit, opravdu pro nás pracovali, abychom 
se za ně nemuseli stydět a aby naši zemi 
dobře reprezentovali. Jen bych nerada, aby 
po volbách i u nás nezazněla varovná slova, jako 
v úspěšném seriálu Hra o trůny – „Zima se blíží“ 
a aby nám ta křehká demokracie nezamrzla.

Žijeme v době míru a musíme si toho vážit 
Nejsme zatím cílovou zemí útoků IS, který 
nemá úctu k životu. Proto si Vám všem dovoluji 
popřát krásné jaro, příjemné léto, barevný 
a prosluněný podzim a krásnou bílou zimu.

Vždyť žít je tak krásné!

EDITORIAL

Saša Stará
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Tradiční jarní, letos spíše předjarní, doškolovací 
seminář, se vrátil po roce opět do Mikulova. 
Že by se rodila tradice?
 
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 250 
účastníků Kromě ryze odborných témat jsme 
se dotkli i aktuálních ekonomických a právních 
problémů, které se nás týkají. Zaujala sdělení 
na téma EET ve zdravotnictví, otázky prodeje 
našich praxí a další témata. 

Aktuality zejména z oblasti ekonomiky 
našich praxí, úhrady na letošní a zejména 
příští rok byly diskutovány tradičně v neděli 
dopoledne. Ty, které lze publikovat, 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 4. společné federální 
konferenci obou odborných společností 
koncem května v Bratislavě a na tradičních 
akcích, které pro Vás připravujeme (jarní 
roadshow, Milovy, ultrazvuková konference 
v Brně, podzimní roadshow a Pyramida).

60. DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ SSG 
ČR POŘÁDANÝ VE SPOLUPRÁCI 

S PARTNERY FIRMAMI BAYER S.R.O., 
EXELTIS CZECH S.R.O. A GEDEON 
RICHTER MARKETING ČR S.R.O.

HOTEL GALANT, MIKULOV, 17.–19. 3. 2017

Aleš Skřivánek

60. DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE



14. 3. 2017 
PRAHA ÚSTŘEDÍ VZP – JEDNÁNÍ O PERSPEKTIVĚ ÚHRAD V SEGMENTU 
AMBULANTNÍ GYNEKOLOGIE
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Hujová, Z. Tesař, O. Šottner

Jednání byli přítomni zástupci všech zdravotních pojišťoven. Přítomní se shodli 
na vytvoření modelu úhrady s maximální agregací platby za poskytovanou péči. 
Pro poskytovatele i pro plátce by byla výhodou predikovatelnost úhrad a vymizení vyšetření 
bez jednoznačné medicínské indikace. Za velmi perspektivní označili přítomní rovněž nákup 
péče, proti kterému vystupují zástupci komplementu i jiné subjekty. 

18. 4. 2017 
PRAHA ÚSTŘEDÍ VZP – DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ O ÚHRADÁCH PÉČE 
V SEGMENTU AMBULANTNÍ GYNEKOLOGIE PRO ROK 2018
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Stará, O. Šottner

Jednání se zúčastnili i zástupci všech zdravotních pojišťoven. Přítomní konstatovali, že 
na zásadní změnu úhrady péče našeho segmentu není dostatek času a plátci i poskytovatelé 
se pokusí o dohodou, jejímž výsledkem by měl být materiál podobný textu dodatku pro rok 
2017. Naši zástupci navrhli několik drobných úprav, které by měly být akceptovány. Zástupci ZP 
ještě nevěděli, jaký budou mít prostor pro navýšení úhrady. Ministerstvo zdravotnictví plánuje 
směřovat prakticky veškerý nárůst veřejných prostředků do lůžkových zařízení. Jednání bude 
pokračovat.

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH JEDNÁNÍ 
OD VYDÁNÍ POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE



ZPRAVODAJ 2/2017 5

PŘEHLED KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ, 
NA KTERÝCH SSG ČR DOPORUČUJE 
ÚČAST

NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ TERMÍN KONÁNÍ

4. spoločná konferencia SGPS SLS 
a ČGPS ČLS JEP 

Incheba, Bratislava 25.–28. 5. 2017

61. 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



DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
Na Valném shromáždění SSG ČR dne 9. 12. 2016 v Praze bylo odsouhlaseno navýšení členského příspěvku 
do Sdružení soukromých gynekologů ČR ve výši 3.500,- Kč. 

Členský příspěvek na r. 2017 zasílejte na účet Sdružení soukromých gynekologů ČR vedený u České 
spořitelny a.s. pobočky Brno číslo 2053887329/0800, variabilní symbol rodné číslo se záměnou prvního 
dvojčíslí číslicemi 99 v rámci ochrany osobních dat.

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 2017, která zahrnuje:
•  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.
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DOPORUČENÍ ČGPS ČLS JEP 
K OČKOVÁNÍ PROTI HPV U ŽEN 

S OŠETŘENOU PREKANCERÓZOU 
DĚLOŽNÍHO HRDLA

Vakcinace byla uvedena v naší zemi 
do praxe r. 2007. Zákonným ustanovením 
je tato aplikace hrazena ze zdravotního 
pojištění pro třináctileté dívky Vakcinace 
je doporučována i dospělým ženám 
i chlapcům a mladistvým mužům. 

Vakcíny působí jako silné imunogeny oproti 
přirozeným infekcím, které imunitnímu 
dozoru unikají. Efektivita vakcinace je neustále 
ověřována. Vakcíny nejsou terapeutické. 
Ošetření lézí děložního cervixu s onkogenním 
potenciálem, zjištěných screeningem, se obvykle 
provádí excizní metodou. Až u 30 % však jde 
o vícenásobné infekce různými typy virů HPV, 
(prokázáno na základě laserových mikrodisekcí 
a genotypizacemi, přehledy např. Bergeron C: 
Pokroky technologií screeningu, HPV Today 
2010, Stoler MH: Individuální lokality v TZ a různé 
stupně CIN, HPV Today, 2010). Excizní ošetření 
nemusí tedy být úplnou eradikací infekce,  

jež byla v době excize ještě latentní a nezabrání 
reinfekci virem téhož nebo jiného typu. Navíc 
byla prokázána účinnost vakciny proti některým 
HPV asociovaným lézím celého anogenitálního 
traktu a také v lokalitách extragenitálních. 
Vedlejší účinky vakcinace, neustále sledované 
přísnými kontrolními klinickými studiemi 
i metaanalýzami, jsou statisticky i biologicky 
zanedbatelné. Námitky z posledních 15 let, 
týkající se toxicity hliníku obsaženém 
v adjuvantech vakcín, náleží do říše mýtů. 
Je žádoucí změnit postoje žen po excizních 
ošetřeních (konizacích) i postoje ambulantních 
specialistů, kteří buď spoléhají na trvalý 
výsledek excize nebo jsou skeptičtí k možnosti 
vakcinace žen, dříve infikovaných. Česká 
gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP 
proto doporučuje vakcinaci proti HPV i ženám 
s diagnostikovanou prekancerózou děložního 
hrdla. Vakcínu lze aplikovat před ošetřením 
i po něm.
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VÝSLEDKY 2. KOLA VOLEB 
DO VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE 

ČGPS ČLS JEP

20. 4. 2017 
VOLEBNÍ KOMISE VE SLOŽENÍ ALENA MĚCHUROVÁ,  
ALEŠ SKŘIVÁNEK A MARCELA KOTOULOVÁ
Došlo celkem 827 obálek, z toho 1 neplatná. 
Pořadí dle hlasů:

1.  Dvořák Vladimír 570
2.  Skřivánek Aleš 541
3.  Feyereisl Jaroslav 532
4.  Stará Alexandra 496
5.  Pilka Radovan 474
6.  Měchurová Alena 458
7.  Nový Jan  438
8.  Procházka Martin 410
9.  Štěpán Jiří  407
10. Hlaváčková Olga 399
11. Martan Alois  376
12. Huvar Ivan  374
13. Tesař Zdeněk 343

14. Špaček Jiří  339
15. Unzeitig Vít  255
16. Velebil Petr  250

17. Cibula David  245
18. Šimetka Ondřej 245
19. Kacerovský Marian 240
20. Mardešič Tonko 231
21. Lubušký Marek 214
22. Rob Lukáš  212
23. Krofta Ladislav 202
24. Janků  153
25. Novotný Zdeněk 119

Výbor SSG ČR děkuje za důvěru a bude se snažit nezklamat.



E-mail ředitelky OZP MUDr. Ludmily Plškové
K rukám MUDr. V. Dvořáka

KORESPONDENCE

Vážený pane doktore, 
dovoluji si Vás informovat, že OZP v těchto dnech rozesílá vyrovnání předběžných úhrad.

Stejně jako v předchozích letech jsme ve Vašem segmentu při vyrovnání roku 2016  udělali vstřícný 
krok a v rámci vyrovnání navrhujeme plošné zmírnění regulačních dopadů, na základě kterého dojde 
v případě přijetí návrhu dohody navýšení úhrady u  poměrně významného počtu smluvních lékařů 
s podepsaným úhradovým dodatkem.

Navrhujeme vypořádání provést tak, aby byla zaručena i PZS s historicky nižším limitem adekvátní 
úhrada ve výši pokrývající obvyklou péči o klientku  ( tj. úhrada OZP nepochybně pokryje minimálně 
preventivní prohlídku a péči s ní související a vyšetření UZ) a zároveň garantujeme, že  individuálně 
dosažená hodnota bodu po vyrovnání u PZS nepoklesne pod určitou minimální hodnotu.

S ohledem na transparenční novelu musíme toto opatření smluvně sjednat. Proto více než polovina 
smluvních partnerů, kteří naplňují atributy pro zohlednění, dostane spolu s vyrovnáním provedeným 
dle dříve uzavřeného dodatku návrh na smluvní úpravu celkové výše úhrady v roce 2016, kterou stačí 
jen podepsat a doručit do OZP. OZP po obdržení podepsané dohody v případech, kde i v prvotním 
výsledkem byl doplatek, který byl již realizován, pošle další doplatek, a v těch několika málo případech, 
kde byla výsledkem pohledávka OZP, tuto po obdržení podepsané dohody buď zruší nebo minimálně 
poníží dle návrhu. Nicméně, pokud ve lhůtě 30 dnů podepsanou dohodu OZP neobdrží ( a doufáme, 
že takových případů bude opravdu minimum, protože si neumím představit lékaře, který by odmítl 
vyšší úhradu), bude OZP nucena předběžné úhrady vypořádat dle původního vyrovnání, protože bez 
podepsané smluvní dohody nebude mít právní titul pro realizaci navrhovaných úprav.

Chtěla jsem Vás proto požádat, abyste i po své linii lékaře upozornil, že nezbytnou podmínkou zohlednění 
úhrady je podepsání připojeného návrhu dohody a ve lhůtě do 30 dnů doručení do OZP.

Nemohli jsme z pochopitelných důvodů výše uvedeným plošným opatřením podchytit nepředvídatelné 
výjimky a v takovém případě může PZS samozřejmě  uplatnit standardní námitku.

 Vážený pane doktore, věřím, že vstřícný krok OZP oceníte a již tak dobrá spolupráce mezi Vámi a OZP 
se ještě vylepší. Doufáme, že díky postupným krokům vedoucím k navyšování úhrady vylepšíme i image 
OZP ve Vašem segmentu.

MUDr. Ludmila Plšková
zdravotní ředitelka
tel.: 261 105 117, e-mail: ludmila.plskova@ozp.cz
 
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
IČ 47114321, DIČ 47114321, Praha 4, Roškotova 1225/1, www.ozp.cz
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SSG ČR PODPORUJE
Edukační a diskusní platforma zaměřená 
na prevenci onemocnění asociovaných 
s infekcí HPV již sedmým rokem přináší 
laické i odborné veřejnosti řadu 
praktických doporučení.

•  Na webových stránkách www.hpv-college.cz 
se můžete přihlásit k odběru newsletteru, 
ve kterém HPV College pravidelně shrnuje 
nová data, doporučení, odborné akce 
a další informace týkající se problematiky 
HPV. 

•  Letos v listopadu HPV College uspořádala 
již tradiční tiskovou konferenci, tentokrát 
na téma „10 let očkování proti HPV 
infekci.“ Ve srovnání s ostatními zeměmi, 
které zařadily očkování proti lidským 
papillomavirům do svých očkovacích 
programů, jsme na tom s proočkovaností 
kolem 60 % v kohortě 14letých dívek 
velmi dobře, ale zdaleka nejsme v cíli. 
Jak zdůraznili odborníci z HPV College, 
maximálním využitím preventivních 
gynekologických prohlídek a nejmodernější 
vakcinace bychom mohli karcinom 
děložního hrdla téměř vymýtit a výrazně 
a dramaticky snížit výskyt dalších HPV 
asociovaných onemocnění u žen i mužů. 

•  V roce 2017 vstoupí HPV College na 
Slovensko. Spolupráce mezi ČR a našimi 
sousedy se zintenzivňuje i na poli 
edukačních projektů. Výměna zkušeností, 
sdílení informací a využití synergií, 
které plynou z naší společné historie 
a sousedství, se brzy promítne i do nové 
etapy života HPV College, v rámci které HPV 
College ve spolupráci s předními odborníky 
slovenské gynekologie rozšíří podporu pro 
pacienty i lékaře za hranice ČR. 

HPV COLLEGE

SSG ČR PODPORUJE



>FOTO 1 
Místopředsedkyně PSP ČR a hejtmanka Středočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná 
Jermanová zahajuje tiskovou konferenci HPV College. 
>FOTO 2
Prezident HPV College MUDr. Jiří Ondruš, další členové HPV College a jejich hosté 
při tiskové konferenci HPV College
>FOTO 3
První číslo časopisu GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Na začátku roku 2017 bude představen komunikační projekt pořádaný  
ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP, SSG ČR  
a se záštitou České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP. 

•  Jedná se o dlouhodobý koncept, jehož součástí bude edukace, poskytování validovaných, 
na datech založených informací, proaktivní komunikace s médii, sběr dat a diskuse s lékaři 
i veřejností.

•  Cílem je eliminovat dopad nesprávných mediálních tvrzení, podpora užívání spolehlivé 
antikoncepce, eliminace rizikového chování a celková podpora lékařů při jejich snaze chránit 
reprodukční zdraví žen. 

•  Členové SSG ČR budou v dohledné době osloveni s prosbou o pomoc při definici jejich 
potřeb při komunikaci s pacientkou o metodách zabránění nežádoucímu těhotenství. 

NOVÝ ČASOPIS GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ
Gynekologie a porodnictví je velmi rychle se rozvíjející, komplexní obor. Nové 
léčebné postupy, diagnostické metody, ale i demografické a společenské vlivy 
přinášejí do gynekologie a porodnictví celou radu změn a nutnost na tento vývoj 
individuálně i systémově reagovat a soustavně se vzdělávat. Časopis, který nese 
název oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ chce všechny tyto aspekty reflektovat 
a být především podporou a inspirací při vykonávání gynekologické a porodnické 
praxe. 

•  Cílem časopisu je přinášet informace využitelné pro ambulantní sféru i lůžkovou péči, tyto 
světy propojovat a vzájemně obohacovat. Zároveň chce být kvalitním studijním materiálem 
pro studenty medicíny a postgraduální lékaře a užitečným zdrojem informací pro sestry 
a porodní asistentky. 

•  Zaměřuje se na gynekologickou a porodnickou problematiku v celé své šíři – od obecné 
gynekologie, onkogynekologie, senologie, urogynekologie, perinatologie, asistované 
reprodukce, klimakterické medicíny, antikoncepce, sexuologie aj. 

 – ale přináší informace a doporučení i z příbuzných oborů
  nebo z oblastí, které každodenní praxi lékařů značně ovlivňují.
•  Články jsou uveřejňovány formou původních prací, kazuistik, 

referátů, přehledů, editorialů, recenzí, doporučení nebo aktualit 
a zpráv z tuzemských i zahraničních konferencí. 

•  Všichni členové SSG ČR budou tento nový časopis dostávat na 
jimi uvedenou adresu.

Za odebírání časopisu již členové SSG ČR nebudou nic hradit.

FORUM ANTIKONCEPCE
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Zabaví, informují, zprostředkují potřebná sdělení… to vše dokážou LCD panely, 
které můžete nechat umístit v čekárnách vašich ambulancí. Co všechno dnes LCD 
obrazovky dokážou? Informují o novinkách z vaší ambulance, zkrátí čas při čekání 
na ošetření díky pravidelnému zpravodajskému obsahu nebo zprostředkují komerční 
sdělení vašich partnerů.

A jaké jsou výhody pro vás? LCD panely jsou dodány a provozovány v majetku naší společnosti. 
To znamená, že zajistíme nejen instalaci panelů, ale uhradíme i všechny náklady na jejich 
provoz. A samozřejmě garantujeme pravidelný měsíční příjem za každý instalovaný LCD panel. 
Obsah spravujeme on-line přes internet a pokud bude třeba, jsme díky našemu zkušenému 
týmu lidí připraveni pomoci vám s obsahem k prezentaci vaší ambulance či oddělení. Veškeré 
starosti ohledně údržby panelů pak nechejte zcela na nás! Systém nabízí kromě pravidelné 
aktualizace obsahu on-line, automatické zapnutí či vypnutí displejů nebo vzdálené nastavování 
hlasitosti.

Pokud přemýšlíte nad pořízením nových nebo výměnou stávajících nefunkčních LCD panelů 
do vaší čekárny, pak jsme tou správnou volbou! Pro více informací nás, prosím, kontaktujte 
na lcd@mapom.cz.

S touto firmou mají už velmi dobré zkušenosti někteří členové výboru SSG ČR a spolupráci 
doporučují.

JAK ZKRÁTIT PACIENTŮM ČAS PŘI ČEKÁNÍ NA VYŠETŘENÍ? 
ZKUSTE NAŠE LCD PANELY

SSG ČR PODPORUJE
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PRÁVNÍ ANALÝZY

Dne 1. prosince 2016 nabyla účinnosti 
vládní novela měnící zákon č. 418/2011 Sb., 
o trestní odpovědnosti právnických osob 
a řízení proti nim, mezi jejíž hlavní body 
patří koncepční změna vymezení trestných 
činů dopadajících na právnické osoby 
a úprava jejich přičitatelnosti. Tato zásadní 
změna zahrnující nově i trestné činy proti 
životu a zdraví stejně jako i trestný čin 
neoprávněného nakládání s osobními 
údaji, může významně zasáhnout 
i poskytovatele zdravotních služeb.
Původní zákon o trestní odpovědnosti 
právnických osob z roku 2011 stanovil 
taxativně celkem 83 trestných činů 
vztahujících se na právnické osoby. 
Zákonodárcem provedený taxativní výčet 
nicméně vedl k poměrně nelogickému 
stavu, kdy za velké množství trestných 
činů, které jsou typicky spojené s činností 
(nejen obchodních) korporací, právnické 
osoby trestně odpovědné nebyly (např. 
trestné činy ublížení na zdraví a další). 

Koncept trestní odpovědnosti
Koncept trestní odpovědnosti právnických 
osob je relativně složitý. Za prvé se musí 
jednat o trestný čin, který je uveden v trestním 
zákoně. Za druhé, musí být spáchán v zájmu 
právnické osoby nebo v rámci její činnosti. Třetí 
podmínkou je vymezení osob, jejichž jednání 
se právnické osobě přičte (tj. ne každé jednání 
jakéhokoliv zaměstnance může vést k trestní 
odpovědnosti zaměstnavatele jako právnické 
osoby).

Vymezení jednajících osob
•  Trestným činem spáchaným právnickou 

osobou je protiprávní čin spáchaný v jejím 
zájmu nebo v rámci její činnosti, jednal-li tak

•  statutární orgán nebo člen statutárního 
orgánu, anebo jiná osoba ve vedoucím 
postavení v rámci právnické osoby, která 
je oprávněna jménem nebo za právnickou 
osobu jednat,

•  osoba ve vedoucím postavení v rámci 
právnické osoby, která u této právnické osoby 
vykonává řídící nebo kontrolní činnost,

•  ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení 
této právnické osoby,

•   zaměstnanec nebo osoba v obdobném 
postavení při plnění pracovních úkolů, jestliže 
jedná na podkladě rozhodnutí, schválení 
nebo pokynu orgánů právnické osoby (příp. 
vedoucího pracovníka) anebo je jeho jednání 
důsledkem neprovedení takových opatření 
ze strany nadřízených osob, které by mohly  
vést k odvracení následků spáchaného 
trestného činu.

Vymezení trestných činů vztahujících se 
na právnické osoby
Nově se mění pozitivní výčet trestných činů, 
jichž se může dopustit právnická osoba, 
na výčet trestných činů, jichž se právnická 
osoba dopustit nemůže, tj. negativní výčet. 
Právnická osoba tedy je podle novelizovaného 
znění zákona trestně odpovědná za všechny 
činy vyjma těch, které jsou v § 7 zákona 
taxativně vymezeny (konkrétně se jedná 
o 21 trestných činů). 

ZMĚNY V TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI 
POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
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Došlo tak k zásadnímu rozšíření trestní 
odpovědnosti právnických osob. S novým 
vymezením trestných činů, které může 
právnická osoba spáchat, se očekává i její 
rozšíření do oblasti poskytování zdravotních 
služeb resp. zdravotní péče, neboť tato úprava 
poškozenému značně může ulehčit situaci stran 
dokazování, jelikož jej za něj provede orgán 
činný v trestním řízení.

Přičitatelnost trestných činů právnickým 
osobám
Další významnou změnou je úprava § 8 zákona 
specifikující podmínky trestní odpovědnost 
právnických osob tzv. přičitatelnost. Nově již 
nemohou být právnické osobě přičitatelné 
trestné činy téměř vždy jako v původní 
úpravě, ale může dojít ke zproštění trestní 
odpovědnosti právnické osoby v případě, 
že „vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo 
možno spravedlivě požadovat, aby spáchání 
protiprávního činu zabránila“. V jaké míře 
bude „vynaložené úsilí, které lze spravedlivě 
požadovat“ ve skutečnosti po právnických 
osobách požadováno, bude záviset především 
na tom, jak budou se zákonem pracovat soudy. 
Dle tvůrců zákona se předpokládá, že by 
liberace (vyvinění) měla být soudem uznána 
jen v případě, že právnická osoba fakticky 
činila reálné kroky, které mají za cíl předejít 
trestné činnosti, a neměla by tedy stačit pouhá 
existence formálního dokumentu, který by 
nebyl nijak prosazován.

Specifické instrumenty vyvinění právnické 
osoby
Má-li se právnická osoba (tedy i poskytovatel 
zdravotních služeb) mít možnost vyhnout 
se trestní odpovědnosti tak, aby se jednalo 
výlučně o trestněprávní odpovědnost 
podřízené osoby, která trestný čin spáchala 
(konkrétního lékaře či jiného zdravotnického 
pracovníka v pozici zaměstnance), jsou na ni 
kladeny požadavky k učinění určitých opatření. 

Spadají sem povinnosti řádného řízení 
a kontroly, včetně povinností k předcházení 
páchání trestné činnosti v rámci poskytovatele 
zdravotních služeb, např. vnitřní předpisy, etický 
kodex, ombudsman, compliance program, 
ale i pravidelné vzdělávací akce včetně ověření 
jejich účinnosti v rámci dané právnické osoby.

Závěr
Poskytovatelé zdravotních služeb by měli 
– v souvislosti s touto významnou novelou 
rozšiřující jejich případnou právní odpovědnost 
– zavést příp. rozšířit postupy v rámci své 
činnosti, které mají potenciál riziko spáchání 
trestného činu snížit na minimum, popř. ho 
co nejdříve odhalit, zajistit reálně fungující 
kontrolní mechanismy a dokumentace 
dokládající jak jsou postupy nastaveny 
a jak fungují, a to v kontextu trestných činů, 
kterých se jejich zaměstnanci mohou dopustit 
a s jakou pravděpodobností. Rovněž je vhodné 
konzultovat s pojistitelem odpovědnosti, 
vjakém rozsahu a zda vůbec stávající pojistná 
smlouva pokrývá i vyvození případné trestní 
odpovědnosti (byť spáchané z nedbalosti) 
z titulu odpovědnosti právnické osoby.

Právní předpisy
Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Zákon č. 183/2016 Sb., kterým se mění zákon 
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, ve znění 
pozdějších předpisů.
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PÁTEK 6. 10. 2017, 14.00 – 18.00

KURZ SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY ČGPS ČLS JEP
RŮSTOVÁ RESTRIKCE PLODU, PREEKLAMPSIE, PŘEDČASNÝ POROD
(screening, prevence, predikce, diagnostika a management)
- spolupráce ambulantního gynekologa a porodnice

Koordinátoři: 
prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA (Olomouc), doc. MUDr. Ladislav Krofta, Ph.D. (Praha)
doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D. (Hradec Králové), MUDr. Radovan Vlk (Praha)

SOBOTA 7. 10. 2017, 9.00 – 17.00

CENA SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY ČGPS ČLS JEP
za nejlepší přihlášené aktivní sdělení bude vyhlášena a předána na začátku konference

VÍCEČETNÉ TĚHOTENSTVÍ

SCREENING A DIAGNOSTIKA CHROMOSOMÁLNÍCH VROZENÝCH VAD PLODU 
(invazivní vs. neinvazivní)

VOLNÁ SDĚLENÍ

„UMĚLÉ PŘERUŠENÍ TĚHOTENSTVÍ“ na žádost pacientky v České republice 
(hledisko LEGISLATIVNÍ a ORGANIZAČNÍ)

Koordinátoři: 
prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA, JUDr. Petr Šustek, Ph.D.

„UPT“ nepřesahuje-li těhotenství 12 týdnů
farmakologickou metodou
chirurgickou metodou

„UPT“ po uplynutí 12 týdnů délky těhotenství - spolupráce gynekologa, klinického genetika, 
neonatologa a patologa
12. – 24. týden
po 24. týdnu

„UPT“ cizinkám
členky Evropské unie
mimo EU

Fetocida jednoho z plodů u vícečetného těhotenství (selektivní vs. neselektivní)

20.00 – 1.00 Společenský večer
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VŠEOBECNÉ INFORMACE:

•  upozorňujeme, že přihlášku na akci musí vyplnit všichni, včetně těch, kteří se budou prezentovat 

ústním sdělením nebo formou posteru, tzv. vyžádaní i nevyžádaní přednášející

•  přihlášky k aktivní účasti zasílejte POUZE formou interaktivního formuláře, který je k dispozici 

na www.gynultrazvuk.cz a www.cgps.cz do 15. 8. 2017

•  doporučený formát posteru: šířka 85 cm, výška 115 cm

SPOLEČENSKÝ VEČER:

Uskuteční se v sobotu dne 7. 10. 2017 od 20.00 – 1.00 v prostorách hotelu Voroněž 1.

Občerstvení bude zajištěno formou rautu. Program večera bude upřesněn později.

UBYTOVÁNÍ:

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 3. 9. 2017, Vámi požadované ubytování bude automaticky zrušeno.

ŘÁDNĚ VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU ZASÍLEJTE NA ADRESU:

Sekretariát G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc, v on-line podobě ji lze vyplnit 

na www.gynultrazvuk.cz, www.cgps.cz.

VĚDECKÝ SEKRETARIÁT:

MUDr. Ivana Marková, Ph.D., e-mail: sekretar@gynultrazvuk.cz

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ KONFERENCE: 

G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00 Olomouc

T: +420 724 277 964, +420 720 998 678

F: +420 585 234 444

E: info@g-agency.eu

www.g-agency.eu
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NEDĚLE 8. 10. 2017, 9.00 – 12.00

GYNEKOLOGIE – ENDOMETRIÓZA

TĚHOTENSTVÍ S CÍSAŘSKÝM ŘEZEM V ANAMNÉZE

KLINICKÉ PROTOKOLY – RŮSTOVÁ RESTRIKCE PLODU, PREEKLAMPSIE, 
PŘEDČASNÝ POROD (screening, prevence, predikce, diagnostika, management)

Program kurzu a konference bude průběžně aktualizován na www.gynultrazvuk.cz, www.cgps.cz/akce.
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6. 10. 2017 KURZ SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY ČGPS ČLS JEP    

REGISTRAČNÍ POPLATEK   2.000,– Kč

7. – 8. 10. 2017 REGISTRACE KONFERENCE 
REGISTRAČNÍ POPLATEK do 31. 8. 2017 do 15. 9. 2017 později, na místě

člen ČGPS, SGPS  2.500,– Kč  3.000,– Kč  3.500,– Kč
nečlen ČGPS, SGPS  3.000,– Kč  3.500,– Kč  3.700,– Kč
sestry z gyn. pracovišť     800,– Kč  1.200,– Kč  1.500,– Kč

Titul, příjmení, jméno: 

Variabilní symbol* 

* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 10 v rámci ochrany osobních dat)

Adresa pracoviště vč. PSČ:

Tel.:      Fax:          E-mail:  

IČO:     DIČ:   

1 0
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OBČERSTVENÍ 
Oběd pátek 7. 10. 2017  350,– Kč  ANO   NE
Oběd pro doprovod pátek 6. 10. 2017 350,– Kč   ANO   NE
Oběd sobota 7. 10. 2017  350,– Kč   ANO   NE
Oběd pro doprovod sobota 7. 10. 2017 350,– Kč  ANO   NE
*Oběd se podává formou bufetu.

GALAVEČER  SOBOTA 7. 10. 2017
účastník kongresu 700,– Kč   ANO  NE
doprovod              700,– Kč  ANO  NE
vstup na místě            1.000,– Kč  ANO  NE

Registraci na kurz hradí  rma:   ANO  NE
Registraci na kongres hradí  rma:   ANO  NE
Oběd pro účastníka hradí  rma:   ANO  NE

V případě neuhrazení vstupu na spol. večer a oběda do 20. 9. 2017 budou tyto požadavky 
automaticky zrušeny.

Celková platba, kterou hradí účastník     , byla odeslána dne    

 na účet společnosti G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800, variabilní symbol 10 viz výše. 

Platbu nezasílejte složenkami, plátce nelze identi kovat. Uvedené ceny jsou včetně 15% a 21% DPH.

Platba ze zahraničí: IBAN CZ05 0800 0000 0018 0833 9319, BIC: GIBACZPX

Adresa banky: Česká spořitelna, Oblastní pobočka Olomouc, tř. Svobody 19, 779 00  Olomouc

Veškeré poplatky spojené s bankovním transferem hradí odesílatel.

Název  rmy – sponzora:

Kontaktní osoba:

Tel.:

CENA CELKEM   

V PŘÍPADĚ SPONZORINGU VYPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE:

registrace 
kurz

registrace 
konference

oběd
účastník

oběd
doprovod         
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účastník konf.

spol.večer
doprovod    
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VARIABILNÍ SYMBOL*      
* (rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 20 v rámci ochrany osobních dat)

UBYTOVÁNÍ 
 pátek 6. 10. 2017     sobota 7. 10. 2017   bez ubytování

A. Hotel Voroněž I.**** (místo konání akce, www.voronez.cz)
 jednolůžkový pokoj 2.600,– Kč /noc/vč.snídaně

  dvoulůžkový pokoj  3.300,– Kč (1.650,–/osoba)/noc/vč.snídaně
ubytován(a) spolu s  

  dvoulůžkový pokoj s přistýlkovu 4.350,– Kč (1.450,–/osoba)/noc/vč.snídaně
ubytován(a) spolu s 

B. Holiday Inn**** (vzdálený od místa konání akce 300 m, www.hibrno.cz)
 jednolůžkový pokoj 2.700,– Kč /noc/vč.snídaně

  dvoulůžkový pokoj  3.400,– Kč (1.700,–/osoba)/noc/vč.snídaně
ubytován(a) spolu s 

  dvoulůžkový pokoj s přistýlkovu 4.500,– Kč (1.500,–/osoba)/noc/vč.snídaně
ubytován(a) spolu s  

C. Hotel Voroněž II.***(vzdálený od místa konání akce 100 m, www.voronez.cz)
 jednolůžkový pokoj 2.400,– Kč /noc/vč.snídaně

  dvoulůžkový pokoj 2.800,– Kč (1.400,–/osoba)/noc/vč.snídaně
ubytován(a) spolu s  

  dvoulůžkový pokoj s přistýlkou 3.300,– Kč (1.100,–/osoba)/noc/vč.snídaně
ubytován(a) spolu s   
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D. Fairhotel ****(vzdálený od místa konání akce 100 m,  www.fairhotel.cz)
 jednolůžkový pokoj 2.340,– Kč /noc/vč.snídaně

  dvoulůžkový pokoj  3.120,– Kč (1.560,–/osoba)/noc/vč.snídaně
ubytován(a) spolu s 

  dvoulůžkový pokoj s přistýlkou 4.290,– Kč (1.430,–/osoba)/noc/vč.snídaně
ubytován(a) spolu s
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OBČERSTVENÍ 
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D. Fairhotel ****(vzdálený od místa konání akce 100 m,  www.fairhotel.cz)
 jednolůžkový pokoj 2.340,– Kč /noc/vč.snídaně
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Ubytování účastníka na konferenci hradí  rma:   ANO  NE

V PŘÍPADĚ SPONZORINGU VYPLŇTE NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE:

Název  rmy – sponzora:

Kontaktní osoba:

Tel.:

Platba za ubytování , kterou hradí účastník byla, odeslána dne  
na účet společnosti  G-AGENCY s.r.o. číslo 1808339319/0800, variabilní symbol 20 viz výše. Platbu 
nezasílejte složenkami, plátce nelze identi kovat. Uvedené ceny jsou včetně 15% DPH.

Platba ze zahraničí: IBAN CZ05 0800 0000 0018 0833 9319, BIC: GIBACZPX
Adresa banky: Česká spořitelna, Oblastní pobočka Olomouc, tř. Svobody 19, 779 00  Olomouc
Veškeré poplatky spojené s bankovním transferem hradí odesílatel.

POKYNY
Vzhledem k tomu, že je agentura, zajišťující organizaci konference, plátcem DPH, je nutné z důvodu 
rozdílných daňových sazeb rozlišit platby za ubytování od registračních poplatků a poplatků za galavečer. 

V důsledku toho je nutné, abyste platbu:
•   za registrační poplatek a poplatek za galavečer odeslali pod variabilním symbolem      

=  rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 10
•  za ubytování odeslali pod variabilním symbolem = rodné číslo se záměnou prvního dvojčíslí číslicemi 20
•   těm, kteří budou vyplňovat přihlášku po 31. 8. 2017 doporučujeme, aby se telefonicky informovali 

na t. č. +420 720 998 678 (G-AGENCY s.r.o.) o aktuálních možnostech ubytování
•   bude-li v době doručení Vaší přihlášky vyčerpána ubytovací kapacita, budete informováni
•   nebude-li částka za ubytování uhrazena do 3. 9. 2017, Vámi požadované ubytování bude automaticky zrušeno

Přihlášku v písemné podobě zasílejte na:
 G-AGENCY s.r.o., Horní nám. 285/8, 772 00  Olomouc 
T: +420 724 277 964, +420 720 998 678, F: +420 585 234 499, E: info@g-agency.eu, www.g-agency.eu
v on-line podobě ji lze také vyplnit na www.gynultrazvuk.cz, www.cgps.cz, www.ssg.cz

 Storno účasti: 
Do 3. 9. 2017  manipulační poplatek 150,– Kč 
4. – 10. 9. 2017 30% z objednaných služeb
11. – 20. 9. 2017 70% z objednaných služeb
21. 9. 2017 100% z objednaných služeb

Datum                 Podpis, razítko
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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@ssg.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. 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.
Horní nám. 285/8,
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


