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čas již ukrojil z roku 2019 notný kus, přesto Vás 
chci pozdravit v novém roce a  popřát Vám hodně 
štěstí, zdraví a elánu.
Chci se zamyslet nad tím, co nás čeká, nebo co by 
nás mohlo čekat v roce 2019 a možná i v letech 
následujících.
Bude tomu sedmnáct let, co jsem se, tehdy 
na popud prim. Šráčka, zúčastnil semináře SSG ČR 
v Milovech. Nebudu přehánět, když uvedu, že jako 
lékař, který přišel z čistě nemocničního prostředí, 
jsem byl ohromen. Mezi kolegy jsem poznal lidi 
s obrovskými znalostmi a dovednostmi, mezi členy 
výboru pak odborníky, kteří uměli zcela jasně 
a konkrétně formulovat své myšlenky a navádět 
nás, abychom se chovali tak, “aby bylo dobře nám 
i našim pacientkám“.
Vůbec mne nenapadlo, že bych se mohl jednou 
stát členem tohoto dobrého klubu. Vážím si toho, 
že jsem byl navržen za člena revizní komise SSG 
ČR a děkuji všem za zvolení. Vynasnažím se, abych 
Vaši důvěru nezklamal.
Právě otevírám obálku s dopisem, ve kterém 
mě ČLK zve na okresní sdružení a hlavně vybízí 
k platbě členského příspěvku na tento rok. Jedná 
se o nemalý peníz, který na rozdíl od příspěvku 
do naší organizace mám povinnost zaplatit. 
Na pracovním stole leží přede mnou poslední 
výtisk časopisu Tempus medicorum. V jednom 
příspěvku president ČLK polemizuje nad nárůstem 
úhrad v našem segmentu a pokud jsem dobře 
porozuměl, považuje jej ve srovnání s dalšími 
odbornostmi za nepřiměřený. O pár stránek 
dále nás vybízí k udělení plné moci při jednání 
s pojišťovnami v dohodovacím řízení. Rád bych byl 
hrdým členem naší stavovské organizace. Nejsem 
však. Zatím se chová spíše jako zpolitizované 
odborářské hnutí. Nechávám na každém z Vás, 
komu plnou moc udělíte, já ji dávám SSG ČR.
Co nás tedy čeká? Zdá se mi, a to bez ohledu 
na politickou příslušnost, že máme po dlouhé 
době ministra, který se orientuje v oboru, rozumí 
problematice a má vůli převést kompetence 

tam, kam patří. Přejme mu, ať mu elán vydrží 
a nepodlehne politickým tlakům.
Jsme svědky toho, že je politická vůle k posílení 
primární péče. Na nás je, abychom si uhájili 
pevné místo v této skupině spolu s pediatry, 
praktickými lékaři pro dospělé a stomatology. 
V těchto dnech probíhají jednání se zdravotními 
pojišťovnami, ministerstvem a krajskými 
úřady a je na našich zástupcích, abychom 
se zviditelnili. Je rozpracována zcela nová 
koncepce péče o onkologické pacienty, i zde 
je na nás, abychom se ozvali a deklarovali, že 
péče o ženu s gynekologickou malignitou patří 
po předání z onkologického centra ambulantnímu 
gynekologovi. Čeká nás lepší ohodnocení, pokud 
se budeme věnovat screeningu kolorektálního 
karcinomu.
Ministerstvo i pojišťovny deklarují podporu praxí 
v odlehlých oblastech, aby nedošlo k ohrožení 
péče. Sám o tom něco vím a těším se na konkrétní 
návrhy a kroky.
Problémem se jeví fyzické stárnutí naší členské 
základny, sami si s tím neporadíme.
Pracuje se na zcela novém systému oceňování 
v našem segmentu. Principem by měla být 
maximální agregace výkonů, ohodnocení 
preventivní péče a péče o těhotné a určitá 
eliminace účelového chování některých praxí. 
Bližší košile než kabát – pro mne by to bylo 
vysvobození z historických regulací a tuto změnu 
jednoznačně vítám.
Osobně bych přivítal posílení vztahu pacient 
– zdravotní pojišťovna ve smyslu transparentnosti 
úhrady péče a vetší komunikace mezi pacientem 
a pojišťovnou. Pacient musí jednoznačně vědět, 
jaká péče je hrazena (nikoliv jemu, jak je stále 
mediálně prezentováno, ale poskytujícímu 
zdravotnickému zařízení)  a co je již nadstandard, 
při kterém je nutna spoluúčast pacienta. První 
vlaštovky už tu jsou.
Jsem optimista, škarohlídů je mezi námi dost.
Věřím, že bude lépe!

Váš František Weidenthaler

EDITORIAL
VÁŽENÉ KOLEGYNĚ, KOLEGOVÉ, MILÍ PŘÁTELÉ,

EDITORIAL
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Tradiční lednový doškolovací seminář se 
již poněkolikáté konal v hotelu Aquapalace 
v Čestlicích a u této destinace nejspíše 
zůstaneme i v příštích letech. Lokalita je 
dobře dostupná ze všech směrů a to je jistě 
výhoda na konci ledna, kdy člověk nikdy neví, 
zda dojede. Dostupnost je určitě výhodou 
nejen pro pražské a středočeské účastníky, 
ale i speakery.  
Kromě ryze odborných témat, kdy jsme se 
dotkli například ultrazvukového screeningu 
v II. trimestru a komunikace výsledků 
screeningu cervikálního karcinomu, zazněly 
také právní aktuality a přednáška o ergonomii 
uspořádání našich ambulancí. Sobotní 

odpoledne bylo věnováno kurzu o metodice 
a managementu ukončení těhotenství 
farmakologickou metodou.

Nedělní dopoledne bylo věnováno tradičně 
aktualitám zejména z oblasti financování našich 
praxí. O jednáních se zdravotními pojišťovnami, 
MZ ČR a dalšími hráči našeho zdravotního trhu, 
nebo alespoň o publikovatelné části z nich nimi 
se dozvíte podrobnosti jinde ve Zpravodaji.

Já se těším na setkání s velkou částí z vás během 
dalšího doškolovacího víkendů v ikonickém 
Mikulově a na osmi místech, kde zastaví jarní 
roadshow SSG ČR.

65. DOŠKOLOVACÍ 
SEMINÁŘ SSG ČR
HOTEL AQUAPALACE ČESTLICE, 26. 1. – 27. 1. 2019

Aleš Skřivánek

65. DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ SSG ČR
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14. 12. 2018 PRAHA MZ ČR – JEDNÁNÍ O REFORMĚ PRIMÁRNÍ PÉČE V ČR
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Přítomným byl předložen materiál Pracovní skupiny pro reformu primární péče s názvem 
Koncepce změn primární péče v ČR. V textu prakticky absentovala ambulantní gynekologie, 
detailně byla zpracována problematika VPL a PLDD. Náš zástupce důrazně požádal zúčastněné, 
aby práce registrujícího gynekologa jako integrální součásti primární péče v ČR byla do koncepce 
inkorportorována. Zástupci VPL i PLDD požadavek podpořili. Předsedovi SSG ČR bylo přislíbeno, 
že navržené změny budou do materiálu vloženy. Reforma má posílit kompetence lékařů primární 
péče a zvýraznit jejich roli v systému zdravotnictví. Opatrný až zjevně negativní postoj přítomných 
zástupců ambulantních specialistů a ČLK k reformě se dal očekávat.

18. 12. 2018 PRAHA POSLANECKÁ SNĚMOVNA – JEDNÁNÍ S MINISTREM 
ZDRAVOTNICTVÍ
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Korektní a ze strany ministra velice vstřícný dialog. Jednalo se o realizaci dohody odborné 
společnosti, sdružení poskytovatelů a plátců o zapojení těch, kteří budou atestovat z oboru 
gynekologie a porodnictví do služeb v porodnicích. Ministerstvo tuto iniciativu vítá a podporuje. 
Tématem byla rovněž reforma primární péče a role ambulantních gynekologů v primární 
péči. S rostoucím významem primární péče poroste také objem finančních prostředků, které 
do ní směřují. Diskutovaly se rovněž perspektivy screeningových programů a komisí MZ ČR 
pro screeningové programy. Jednání se účastnili i náměstek VZP D. Šmehlík a náměstek ministra 
zdravotnictví pro legislativu a právo R. Policar.

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH 
JEDNÁNÍ OD VYDÁNÍ 

POSLEDNÍHO ZPRAVODAJE
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3. 1. 2019 PRAHA MZ ČR – JEDNÁNÍ RADY POSKYTOVATELŮ MZ ČR
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Zástupce SSG ČR jako předseda Rady vyzval zástupce jednotlivých segmentů poskytovatelů, 
aby předložili koncepci, se kterou chtějí vstoupit do první fáze Dohodovacího řízení o úhradách 
péče pro rok 2020. Prakticky všechny segmenty chtějí zachovat dosavadní model svého 
financování. Většina segmentů deklarovala, že jim ohodnocení péče nepřipadá dostatečné. 
Za segment ambulantní gynekologie sdělil předseda SSG ČR přítomným, že plánujeme poměrně 
výrazné koncepční změny, směřující ke zjednodušení financování agregací jednotlivých výkonů 
a postupného opuštění Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Chceme zachovat důraz 
na odměňování za kvalitu a dostupnost poskytované péče. Tématem, které pronesl náš zástupce, 
byl rovněž odchod zdravotních sester z ambulancí do lůžkových zařízení, jako důsledek skokového 
nárůstu odměn sester v zařízeních lůžkové péče. Prakticky všechny ostatní segmenty, kromě 
segmentu lůžkové péče, tento problém potvrdily a označily za velmi vážný. Zástupci ministerstva 
informovali přítomné, že data ÚZIS zatím ukazují situaci jinak. Nejvíce zatím údajně odcházejí sestry 
ze zařízení lůžkových. Diskutovala se rovněž reforma primární péče, kde by měla být ambulantní 
gynekologie zahrnuta. Tato reforma by měla vést k posílení role poskytovatelů primární péče 
včetně nárůstu odměn a pomoci v regionech, kde je poskytovatelů primární péče nedostatek. 
Některé segmenty poskytovatelů a další subjekty jsou k této reformě velice kritické a považují ji 
za své ekonomické ohrožení. Práce na reformě primární péče bude pokračovat a SSG ČR tento 
koncept jednoznačně podporuje. Ministr zdravotnictví rovněž seznámil přítomné s doporučeními 
OECD na změny v systému zdravotnictví v ČR. Prakticky všechna tato doporučení primární péči 
podporují a SSG ČR k nim nemá námitek. Jednání bylo tradičně kultivované a korektní, další jednání 
se uskuteční v dubnu 2019.

23. 1. 2019 PRAHA MZ ČR – DOHODOVACÍ  ŘÍZENÍ O HODNOTÁCH 
BODU, VÝŠI ÚHRAD ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO 
ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A REGULAČNÍCH OMEZENÍCH PRO ROK 2020
Za SSG ČR přítomen J. Dvořák
Náš zástupce se účastnil zahajovacího jednání, které se konalo na Ministerstvu zdravotnictví ČR 
za přítomnosti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Jednalo se o úvodní jednání, byla zvolena 
mandátová komise a nastíněn harmonogram dalších jednání.



PŘEHLED KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ, 
NA KTERÝCH SSG ČR DOPORUČUJE ÚČAST

JARNÍ ROADSHOW 2019

NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ TERMÍN KONÁNÍ

66. doškolovací seminář SSG ČR Hotel Galant, Mikulov 30.–31. 3. 2019

6. spoločná konferencia SGPS SLS  
a ČGPS ČLS JEP 

Incheba Bratislava 21.–23. 6. 2019

67. doškolovací seminář SSG ČR OREA Hotel Devět Skal, Milovy 14.–15. 9. 2019

40. celostátní konference Sekce 
ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP

OREA Hotel Voroněž I, Brno 27.–29. 9. 2019

VII. konference Sekce gynekologické 
sexuologie ČGPS ČLS JEP

Kongresové centrum Floret, 
Průhonice

19. 10. 2019

11. konference Sekce kolposkopie  
a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

OREA Hotel Pyramida, Praha 29. 11.–1. 12. 2019

MÍSTO KONÁNÍ TERMÍN KONÁNÍ

Hotel Clarion, OSTRAVA 21. 3. 2019

Hotel Vienna House Easy Pilsen, PLZEŇ 3. 4. 2019

Grand Majestic Plaza, PRAHA 4. 4. 2019

Hotel Tereziánský Dvůr, HRADEC KRÁLOVÉ 9. 4. 2019

Hotel Clarion, ÚSTÍ NAD LABEM 11. 4. 2019

Hotel Clarion, OLOMOUC 16. 4. 2019

Hotel International, BRNO 17. 4. 2019

Grandhotel Zvon, ČESKÉ BUDĚJOVICE 25. 4. 2019

PŘEHLED KONFERENCÍ
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ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

Členský příspěvek na r. 2019 v hodnotě 3 500,– 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.

E-MAILOVÁ KOMUNIKACE

Dovolujeme  si  opakovaně požádat členy SSG ČR, aby sdělili na sekretariát Sdružení své  e-mailové adresy, 
případně informovali o změnách těchto adres. Ti, kteří tak již učinili, vědí,  že řadu informací dostanou 
se značným předstihem prostřednictvím tohoto média. E-mailová adresa: ssgcr@ssg.cz.

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,– na rok 2019, 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@ssg.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.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ



MEMORANDUM O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI

MEMORANDUM O VZÁJEMNÉ 
SPOLUPRÁCI

Níže uvedeného dne, měsíce a roku podepsali zástupci:

Ministerstva zdravotnictví České republiky
se sídlem:  Palackého náměstí 375/4,  

128 01 Praha 2
IČ:  00024341
jehož jménem jedná:  Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch,  

MHA, ministr
(dále jen „Ministerstvo zdravotnictví“)

a

České gynekologické a porodnické společnosti 
ČLS JEP
se sídlem: 
IČ:   
jejímž jménem jedná:  MUDr. Vladimír Dvořák, 

předseda 
(dále jen „odborná společnost“)

a

Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
se sídlem: Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3
IČ:  41197518
jejímž jménem jedná: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel
(dále jen „VZP ČR“)

a

Vojenské zdravotní pojišťovny ČR
se sídlem:  Drahobejlova 1404/4, 190 03 

Praha 9
IČ:  47114975 
jejímž jménem jedná: Ing. Josef Diessl, generální ředitel

a

České průmyslové zdravotní pojišťovny
se sídlem:  Jeremenkova 161/11, 

Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČ:  47672234
jejímž jménem jedná:  JUDr. Petr Vaněk, Ph.D.,  

generální ředitel

Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců 
bank, pojišťoven a stavebnictví
se sídlem:  Roškotova 1225/1, Braník,  

140 00 Praha 4
IČ:  47114321
jejímž jménem jedná:  Ing. Radovan Kouřil,  

generální ředitel

a

Zaměstnanecké pojišťovny Škoda
se sídlem:  Husova 302/9, Mladá Boleslav II,  

293 01 Mladá Boleslav
IČ:  46354182
jejímž jménem jedná:  Ing. Darina Ulmanová MBA., 

ředitelka

a

Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České 
republiky
se sídlem:  Vinohradská 2577/ 178,  

130 00 Praha 3
IČ:   47114304
jejímž jménem jedná:  MUDr. David Kostka MBA, 

generální ředitel

a

RBP, zdravotní pojišťovny
se sídlem:  Michálkovická  967/108,  

Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
IČ:  47673036
jejímž jménem jedná:  Ing. Antonín Klimša MBA, 

výkonný ředitel
(dále jen „Revírní bratrská pokladna“)

toto memorandum: 
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Preambule 
Za účelem zajištění kvalitních a bezpečných 
zdravotních služeb, upevnění odborných kompetencí 
ošetřujících lékařů, posílení motivace poskytovatelů 
zdravotních služeb při poskytování zdravotní péče 
v odbornosti gynekologie a porodnictví k racionalizaci 
poskytovaných hrazených služeb, za vědomí Asociace 
nemocnic ČR, Asociace českých a moravských 
nemocnic a Sdružení soukromých nemocnic České 
republiky, je zpracováno toto memorandum.

Čl. 1
Hlavní oblasti spolupráce
Mezi hlavní oblasti spolupráce patří:
sdílení informací, účasti zástupců všech stran na práci 
odborných a expertních týmů při realizaci strategie 
deklarované v preambuli tohoto Memoranda
posílení role poskytovatelů primární péče v odbornosti 
gynekologie a porodnictví v systému poskytování 
zdravotních služeb v ČR, definování a průběžná 
aktualizace odborných podmínek pro zajištění 
poskytování zdravotních služeb v oboru gynekologie 
a porodnictví, podpora udržení a zřizování praxí 
zejména ve venkovských oblastech tak, aby byla 
zajištěna a zlepšována dostupnost primární péče 
rovnoměrně ve všech regionech ČR,
realizace zlepšení zajištění ústavní pohotovostní 
služby v rámci oboru gynekologie a porodnictví 
v nemocnicích. 

Čl. 2
Zapojení zúčastněných stran
Představitelé všech zdravotních pojišťoven deklarují, 
že budou při realizaci smluvní politiky u poskytovatelů 
primární péče v odbornosti gynekologie a porodnictví 
klást důraz na to, aby poskytovatelé zdravotních 
služeb a lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru 
gynekologie a porodnictví splňovali níže uvedené 
podmínky: podílí se na zajištění pohotovostní služby 
v odbornosti gynekologie a porodnictví u lůžkového 
poskytovatele s porodnickým oddělením, a to 
minimálně v rozsahu zajištění 2 pohotovostních služeb 
v měsíci, a to po dobu 5 let od data uzavření smluvního 

vztahu, podílí se na zajištění provozu lůžkového 
poskytovatele s porodnickým oddělením (na porodech 
a operačních výkonech), a to po dobu 5 let od data 
atestace.

Odborná společnost zajistí, v rámci deklarované 
spolupráce zúčastněných stran, definování 
a průběžnou aktualizaci odborných podmínek 
pro zajištění poskytování zdravotních služeb v oboru 
gynekologie a porodnictví.
Odborná společnost zřídí seznam atestovaných 
lékařů v oboru a bude všem zdravotním pojišťovnám 
předávat přehledy atestovaných lékařů v oboru.
Ministerstvo zdravotnictví zajistí metodickou podporu 
v rámci deklarované spolupráce zúčastněných stran, 
včetně související legislativy. 
Strany prohlašují, že veškeré změny, které vyplývají 
z tohoto memoranda a které budou mít vliv na výši 
úhrad, budou včas projednány a řešeny s ohledem 
na objem disponibilních zdrojů a finančních možností 
systému veřejného zdravotního pojištění.
 
Čl. 3
Závěrečné ustanovení
Signatáři souhlasí s obsahem Memoranda a na důkaz 
toho připojují svoje podpisy.

Za Ministerstvo zdravotnictví ČR

………………………………………
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

Za odbornou společnost

………………………………………
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph. D. 

Za VZP ČR

……………………………………..
Ing. Zdeněk Kabátek

MEMORANDUM O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI



Za Vojenskou zdravotní pojišťovnu ČR

………………………………………
Ing. Josef Diessl

Za Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu 

………………………………………   
JUDr. Petr Vaněk, Ph.D.

Za Oborovou zdravotní pojišťovnu
zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

………………………………………
Ing. Radovan Kouřil

Za Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda

………………………………………
Ing. Darina Ulmanová, MBA

Za Zdravotní pojišťovnu 
ministerstva vnitra České republiky

………………………………………
MUDr. David Kostka, MBA

Za Revírní bratrskou pokladnu

………………………………………
Ing. Antonín Klimša, MBA

V Praze dne ………………….

Komentář:

Při tiskové konferenci k memorandu ministr zdravotnictví, zástupci zdravotních pojištoven i lékařů  opakovaně 
deklarovali, že memorandum není retroaktivní a netýká se těch, kteří již v ambulancích pracují. Vztahuje se jen 

na ty, kteří odatestují po podpisu memoranda.



 11VYJÁDŘENÍ K AKREDITACI

VYJÁDŘENÍ MZ ČR K OPAKOVANÝM DOTAZŮM 
VE VĚCI „PROPADLÉ“ AKREDITACE PRACOVIŠŤ 

REGISTRUJÍCÍHO GYNEKOLOGA

Vážená paní doktorko,

protože Vaše akreditace skončila až po nabytí účinnosti novely zákona č. 95/2017 (tedy po 1. 7. 2017), platí 
pro Vás následující:.

Jelikož jste byla akreditována pro obor gynekologie a porodnictví, tedy základní obor, vztahuje se na Váš případ 
čl. II zákona č. 67/2017 Sb. odst. 9 písm. b), kde se uvádí že, akreditované zařízení může i po dni nabytí účinnosti 
tohoto zákona (1. 7. 2017) uskutečňovat vzdělávání v základním oboru ve vzdělávacím oboru, k němuž byla 
udělena akreditace, i když lhůta po udělení akreditace už uplynula, nejdéle však po dobu  10 let od nabytí účinnosti 
tohoto zákona, pokud po celou dobu uskutečňování vzdělávání budou splněny všechny podmínky  vzdělávacího 
programu, a to pro účastníky specializačního vzdělávání, kteří byly do vzdělávacího programu zařazeni nejpozději 
přede dnem účinnosti tohoto zákona (tedy do 30. 6. 2017).

Jednoduše řečeno, pokud jste byla akreditována ke dni 1. 7. 2017, což jste byla, potom můžete do 1. 7. 2027 stále 
vzdělávat lékaře, avšak pouze podle vzdělávacího programu, podle kterého jste byla akreditována, tedy platného 
k 30. 6. 2017 a pouze lékaře, kteří se zařadili do oboru do 30. 6. 2017.

Vzhledem k tomu, že možnost vzdělávat lékaře ve „starých“ programech na základě již uplynulých akreditací  je 
dána zákonem, vždy stačilo příslušným subjektům, které se o tuto problematiku zajímaly, odkázat na příslušné 
ustanovení v zákoně. Zatím tedy doporučuji odkázat Vaše smluvní partnery na výše uvedený vytučněný bod 
zákona. 

K novým akreditacím u registrujícího ambulantního gynekologa - na tuto část se budete moci akreditovat 
po zveřejnění vzdělávacího programu ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví. Vzdělávací program již je připraven 
a předpokládám, že by mohl ve Věstníku vyjít pokud ne ještě v lednu, potom v průběhu února. 

Jelikož půjde o akreditace na nový (z pohledu zákona jiný) vzdělávací program, nepůjde o prodloužení akreditace, 
ale budete znovu žádat o udělení akreditace. Budete tedy muset předkládat všechny doklady znovu včetně kolku. 
Seznam příloh, které bude nutné dokládat s žádostí, bude zveřejněn na webu MZ spolu s novým vzdělávacím 
programem. Žádost se bude vyplňovat v on line aplikaci, která Vás bude postupně navádět, jaké přílohy se mají 
přikládat a zda jsou všechna pole žádosti vyplněna správně.  

S pozdravem

Ing. OLGA LAAKSONEN
vedoucí oddělení vědy, výzkumu a dotací na vzdělávání



VYJÁDŘENÍ PŘEDSEDY AKREDITAČNÍ KOMISE 
DOC. MUDR. V. UNZEITIGA, CSC. K PODÁNÍ 

ŽÁDOSTI O AKREDITACI:

Doporučoval bych s žádostí ještě asi měsíc počkat – nový Vzdělávací program je ve fázi schvalování panem 
ministrem a v průběhu února by měl vyjít ve Věstníku a tím i vstoupit v platnost. Teprve potom bych si podal 
žádost o akreditaci.  

V současné době platí jenom starý vzdělávací program a akreditovat se do něj už nemá smysl.
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K DISKUSI O PÉČI, KTEROU POSKYTUJÍ 
GRAVIDNÍM ŽENÁM PRACOVIŠTĚ GENETIKY 

A GENETICKÉ LABORATOŘE

From: Ivana.Cimalova@ZPMVCR.CZ

Dobrý den všem, 

na základě níže uvedené výzvy k vyjádření za naši pojišťovnu ZPMV ČR k problematice znění úhradových dodatků 
pro segment gynekologie uvádíme: 

1.  Znění dodatku je návrhem na jiný způsob úhrady dle § 17 odst. 5 věty šesté zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění, v platném znění. V případě, že s tímto návrhem poskytovatel ambulantní gynekologické 
péče nesouhlasí a tento svůj postoj vyjádří nepodepsáním zaslaného návrhu, bude hrazen v souladu 
s Vyhláškou č. 201/2018 Sb., která zmiňované ustanovení k odbornostem 208 a 816 neobsahuje 

2.  Dle znění výkonu 28105: „Jedenkrát za jedno fyziologické těhotenství na doporučení gynekologa.„ 

VYJMUTÍ KÓDU 28105 Z REGULACE

3.  S ohledem na skutečnost, že ZP MV ČR má 
uvedené ustanovení v dodatcích již od roku 
2016, lze dopad jeho zavedení již poměrně dobře 
demonstrovat na konkrétních datech. Tabulka 
uvádí u kolika těhotných žen byl proveden výkon 
28105 jednak v roce 2015, tj. v posledním roce 
před zavedením napadaného ustanovení, a v roce 
2017, tj. v druhém roce jeho platnosti 

 

Z této je patrné, že nastavená hranice 40 % plně 
reflektovala skutečnost. Další interpretace by 
byla již nadbytečná, neboť ji níže předznamenal 
MUDr. Dvořák. 

S pozdravem 
PharmDr. Ivana Cimalová, MBA 
ředitelka odboru zdravotnického ZP MV ČR



From: Jiri.Mrazek@vzp.cz

Dobrý den,
dovolujeme se vyjádřit k problematice úhradových dodatků v segmentu ambulantní gynekologické péče a k diskusi, která 
kolem nich níže proběhla (především kolem výkony č. 28105 a jeho vyjmutí z úhradového mechanismu).

Jak uvedla dr. Cimalová, úhradový dodatek, který VZP ČR v roce 2018 nabídla ambulantním gynekologům, je výsledkem 
dohody na jiném způsobu úhrady dle § 17 odst. 5 věty šesté zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek do dnešního dne 
podepsalo 99,84 % poskytovatelů – ambulantních gynekologů, tedy s výjimkou dvou poskytovatelů všichni ambulantní 
gynekologové souhlasili se všemi navrženými způsoby úhrady včetně mechanismů bonusů a malusů.

Důvodem pro zavedení tohoto mechanismu byly medicínsky neodůvodnitelné regionální rozdíly v péči o těhotné pojištěnky 
a zároveň snaha motivovat ambulantní gynekology, aby reálně vykonávali roli registrujícího lékaře, tzn., aby se zajímali 
o to, co se s jejich registrovanými těhotnými pacientkami děje. Vycházíme ze skutečnosti, že podle vyhlášky č. 39/2012 Sb., 
o dispenzární péči, poskytuje dispenzární péči v těhotenství (fyziologické, rizikové, patologické, šestinedělí) poskytovatel 
v oboru gynekologie a porodnictví. Nastavený úhradový mechanismus reflektuje doporučený postup péče o fyziologicky 
těhotné, který byl vydán ČGPS JEP. Tento doporučený postup by měl zahrnovat péči o většinu těhotných. Genetická vyšetření 
včetně vykázání genetického hodnocení rizika a konzultace s genetikem nejsou jeho součástí. 

Samotný výkon č. 28105, jak vyplývá z jeho popisu, by měl být vykazován jedenkrát za jedno fyziologické těhotenství 
na doporučení gynekologa, začíná převzetím písemného požadavku genetického hodnocení screeningu a končí odesláním 
závěrečné zprávy pro ošetřujícího lékaře (tedy gynekologovi). Zajímavostí je, že z analýzy dat vyplývá, že 38 % všech 
vykázaných výkonů je vykázáno na dokladu 01, místo dokladu 06 (slouží jak k vyžádání, doporučení zdravotní péče ošetřujícím 
lékařem, tak současně k vyúčtování této péče poskytovatelem, který tuto péči poskytl), který by měl být v tomto případě 
dle našeho názoru použit, protože se jedná o doporučení gynekologa a tedy vyžádání konziliárního vyšetření, vyšetření 
či ošetření specialistou. Kromě jiného z další analýzy péče o těhotné pojištěnky VZP ČR za roky 2015 – 2017 vyplývá, že výkon 
28105 byl vykázán cca. u 38 % těhotných. Zároveň se ukazuje, že regulací by byl dotčen jen menší podíl poskytovatelů v oboru 
gynekologie, opět dle regionální příslušnosti. 

Závěrem si dovolujeme upozornit na skutečnost, že jsme nikde nenašli oporu pro tvrzení, že výkon č. 28105 musí být 
vykázán většiny těhotných pojištěnek.  I samotné doporučení ČSKB ČLS JEP (schváleno dne 10. 4. 2018) a SLG ČLS JEP 
(schváleno dne 7. 5. 2018) pod názvem „Doporučení o laboratorním screeningu vrozených vývojových vad v prvním 
a druhém trimestru těhotenství“ uvádí, že výsledek jednotlivých laboratorních analytů je předáván ve formě rizika (obvykle 
screening ve 2. trimestru) vypočítaného validovaným softwarem (pozn. mělo by být tedy na žádost gynekologa – viz výše) 
nebo přímo v absolutních hodnotách naměřených biochemických markerů, přičemž riziko je vypočítáno genetickým 
nebo gynekologickým pracovištěm (obvykle screening v 1. trimestru). Výsledek je předán požadujícímu gynekologickému 
pracovišti, které je odpovědné za další postup. Domníváme se, že již z tohoto popisu je zřejmé, že výkon 28105 nemůže být 
vykázán odborností 208 u většiny  těhotných pojištěnek. 

Vzhledem k nesouladu datových výstupů VZP ČR si tímto dovolujeme požádat zástupce SLG ČLS JEP a Privalab o data 
k vyjádření uvedenému níže: „A je opravdu nutné, aby vyjmutí kódu 28105 z regulace bylo aplikováno i zpětně  na tento rok, 
pokud by se tak nestalo, většina registrující gynekologů přesáhne hranici 40% těhotných vyšetřených výkonem odbornosti 
208 a bude penalizována a následně pak na screening přestane odesílat!“. S ohledem na vše uvedené je podle našeho 
názoru nezbytné, aby došlo ke konsensu v doporučeném postupu mezi všemi dotčenými subjekty, které vstupují do péče 
o těhotnou. Bez jednoznačného konsensuálního doporučeného postupu není možné jasně identifikovat, kdy a která 
odbornost vstupuje do procesu dispenzarizace těhotné ženy a za jakých podmínek.

Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem
Ing. Jiří Mrázek, MBA
Ředitel odboru úhrad zdravotní péče
m (+420) 731 546 670 | t (+420) 952 227 252

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR
www.vzp.cz

Komentář:
Z obou vyjádření je zřejmé, že meziregionální rozdíly ve vykazování péče o gravidní genetiky jsou obrovské a medicínsky neodůvodnitelné.
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ZÁPIS SKUTEČNÉHO MAJITELE  
DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Všech obchodních společností (tedy i poskytovatelů zdravotních služeb) se týká povinnost zapsat do obchodního 
rejstříku skutečného majitele. Nesplnění této povinnosti není sankcionováno, nehrozí tedy pokuta apod. Nepřímé 
negativní důsledky spojené s nesplněním dané povinnosti mohou nicméně plynout z jiných právních předpisů 
 – může jít třeba o  možnost čerpat dotace či veřejné zakázky. 

Zápis se provádí na webovém rozhraní na adrese: https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular
Po vyplnění formuláře je vytvořen návrh ve formátu pdf., který se datovou schránkou společnosti odesílá 
na obchodní rejstřík.

Od 1. 1. 2019 je zápis zpoplatněn správním poplatkem 1000,–. V praxi to proběhne tak, že po odeslání návrhu 
rejstříkový soud zašle rejstříkový soud do datové schránky výzvu k úhradě poplatku.

Mgr. Jakub Uher

Novelou zákona o veřejných rejstřících (§ 118b zákona č. 304/2013 Sb.) a zákona proti praní špinavých peněz, 
tzv. AML (§ 29b zákona č. 253/2008 Sb.) je založena povinnost evidování tzv. skutečných majitelů. Pokud jste 
tedy např. v postavení společníka obchodní korporace, měli byste naplnit evidenci (registr) skutečných majitelů 
na portálu justice.cz. 

Zápis do evidence probíhá tak, že nejprve se vyplní příslušný formulář na stránkách Ministerstva spravedlnosti, 
který se potom odešle datovou schránkou. 

Připravili jsme pro Vás návod na vyplnění: 

1. Otevřete si příslušný formulář kliknutím na ten to odkaz: https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular 

2.  Vyberte příslušný rejstříkový (krajský) soud, u kterého je Vaše společnost zapsána. Seznam soudů se nabídne 
po kliknutí na symbol 

3. Jako typ návrhu vyberte opět pomocí „Prvozápis“ 

4. Jako „Subjekt, jehož skutečný majitel je předmětem návrhu“ uveďte „Právnická osoba“ 

5. Uveďte název společnosti 

6. Uveďte IČO společnosti 

7. Vyplňte spisovou značku, která je uvedena na výpise z obchodního rejstříku 

EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ 



8. Vyplňte adresu společnosti 

9. Vyplňte právní formu, např. „Společnost s ručením omezeným“ 

10. Jako „Navrhovatel“ vyberte „Navrhovatel stejný jako subjekt“ 

11. Uveďte svůj e-mail 

12.   Jako „Datum provedení zápisu“ uveďte „Žádám, aby uvedené skutečnosti byly zapsány do evidence skutečných 
majitelů v zákonem stanovené lhůtě“ 

13. Jako „Fyzické osoby, které podávají návrh“ uveďte údaje o sobě 

14. Jako „Kdo podává návrh“ vyberte „Tento návrh podává za navrhovatele“ 

15.  Uveďte své údaje – titul, jméno, příjmení, ostatní není třeba vyplňovat, jako „Označení oprávnění“ můžete uvést 
např. „jednatel“ 

16. Přílohy nevyplňujte 

17.  Vyplňte údaje aspoň o jednom skutečném majiteli. Skutečným majitelem se u obchodní korporace rozumí 
fyzická osoba, 

 A.  která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této 
obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %, 

 B. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1, 

 C.  která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo 4. která je členem statutárního 
orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena 
statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3, 

18.  Jako „Údaje specifikující, na čem je pozice skutečného majitele založena“ zaškrtněte, pokud je osoba přímým 
společníkem „Postavení skutečného majitele je založeno na přímé účasti v právnické osobě.“ a uveďte výši jeho 
podílu, např. „100 %“ 

19.  Vyplněný formulář uložte stisknutím tlačítka „ULOŽIT A EXPORTOVAT DO PDF“ a soubor uložte do svého 
počítače. 

20.  Opište či jinak si uložte zobrazený identifikátor pro pozdější využití, nejlépe použijte tlačítko „VYTISKNOUT“ 

21.  Uložený formulář ve formátu PDF podejte na příslušný rejstříkový soud, např. tak, že jej odešlete datovou 
schránkou společnosti, jako předmět zprávy uveďte např. „Podání návrhu na zápis skutečného majitele“. 

22. Bližší informace o všech možnostech podání návrhu zde: https://issm.justice.cz/podani-navrhu/info 

23.  Výše uvedené berte pouze jako základní informaci a návod. Veškeré informace ohledně Informačního systému 
skutečných majitelů získáte zde: https://issm.justice.cz/



 17KORESPONDENCE

E-MAIL NAŠÍ ČLENKY MUDR. SOCHOROVÉ ADRESOVANÝ ČLK

KORESPONDENCE

Vážení,

vzhledem k tomu, že ČLK nikdy pro segment ambulantních lékařů, natožpak gynekologů nikdy nic nevyřídila  
a nezařídila, tak nemám zájem, aby mě tato „odborová organizace nemocničních lékařů“ zastupovala. Vážím 
si práce SSG, která úspěšně a spolehlivě pracuje pro ambulantní gynekology. Doposud za těch 35 let jsem 
nepochopila z jakého důvodu platíme  členské příspěvky vyšší než nemocniční lékaři, jejichž příjmy jsou mnohem 
vyšší než v „soukromém“ sektoru (jistě. dohodl se sjezd, ale proč??). Je to další vrážení klínu a nesvárů mezi 
ambulantní segment a nemocnice. Největším problémem, který by ČLK měla řešit je, proč mladí specializovaní 
lékaři nechtějí do ambulancí, do terénu, do první linie? Věkový průměr v našem zdravotnickém zařízení - 2 PL, 2DL, 
2 stomat., 1 gynekoložce  je 64 let!!! jedna DL/69 let/ukončila činnost a druhá padá na ústa. Povinné členství v ČLK 
považuji za donucené zlo a naše příspěvky za naprosto vyhozené a znehodnocené peníze. V zájmu všech by stačily 
profesní organizace. Systém organizace práce komory  a jejich prezidenta upřímně závidím stomatologům. Plně 
stojím za vyjádřením  našeho předsedy SSG:
 
– ČLK zatím nikdy s návrhem na způsob úhrady péče v našem segmentu nepřišla

–  z toho, co zatím napsal pan prezident o našem způsobu úhrady čiší v horším případě závist, 
v lepším neznalost problematiky

–  ČLK t.č. zastupuje při jednáních o způsobu úhrady v našem segmentu kolegy pracující v lůžkovém zařízení

–  o důvěře ambulantních gynekologů ČLK vypovídá nejlépe fakt, že počet plných mocí, kterými disponuje SSG ČR, 
je řádově vyšší, než má ČLK, navzdory opakovaným výzvám v Tempusu

–  jako patrně jediný segment jsme se vždy s plátci o způsobu úhrady dohodli, myslím, že k oboustrannému 
prospěchu a spokojenosti

 
Byla bych velice ráda, kdyby si MUDr. Kubek  tuto moji odpověď přečetl a setkal se s realitou a názorem většiny 
ambulantních lékařů...
 
S pozdravem  
MUDr. Anna Sochorová

Uveřejňujeme se souhlasem autorky

Komentář:
Děkujeme všem našim členům za podporu, podobných e-mailů jsme obdrželi desítky.



SDĚLENÍ ŘEDITELE ODBORU ÚHRAD ZDRAVOTNÍ PÉČE VZP ING. MRÁZKA 
NAVÝŠENÍ ÚHRADY ZA DIPLOMY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Vážený pane předsedo,

na základě pověření náměstka Ing. Šmehlíka  dovolte, abychom Vám na základě jednání mezi VZP ČR a ČLK zaslali 
doplňující informace k navýšení hodnoty bodu a výše úhrady u poskytovatelů ambulantních gynekologických 
služeb a ambulantních specializovaných služeb za doložení dokladu celoživotního vzdělávání. V dohodovacím 
řízení o hodnotách bodu, výši úhrad ze zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění 
a regulačních omezeních pro rok 2019, bylo se zástupci předmětných skupin poskytovatelů zdravotních služeb 
dosaženo dohody, její součástí je i ustanovení upravující bonifikaci lékařů, za zvyšování kvality poskytovaných 
zdravotních služeb, tedy že „hodnota bodu, kapitační sazba, resp. úhrada bude navýšena v případě, 
že  poskytovatel zdravotní pojišťovně doloží, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských zdravotnických 
pracovníků, kteří v rámci poskytovatele poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, 
jsou k 1. lednu 2019 držiteli platného dokladu o celoživotním vzdělávání nebo obdobného dokladu příslušné 
profesní organizace“. Na základě jednání s Českou lékařskou komorou bylo dohodnuto, že stejně jako v minulých 
letech bude VZP akceptovat doložení diplomu celoživotního vzdělávání na základě jmenovitého seznamu lékařů 
s diplomem celoživotního vzdělávání ČLK.

Kromě individuálního doložení dokladu o celoživotním vzdělávání lékařů Poskytovatelem, bude VZP ČR 
za naplnění ustanovení úhradového dodatku ohledně celoživotního vzdělávání akceptováno 
i zařazení lékařů na seznam předaný Českou lékařskou komorou. Bude tak uplatněn následující postup:

–  Pokud již Poskytovatel diplomy lékařů VZP na základě průvodního dopisu k úhradovému dodatku zaslal a splňuje 
podmínky, je vše v pořádku a nemusí již nic dělat. 

–  VZP ČR zašle zástupcům Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. a Sdružení soukromých gynekologů ČR 
seznam poskytovatelů, u kterých evidujeme splnění podmínek na základě seznamu ČLK.  
 Poskytovatel, který se na seznamu nenajde, bude moci diplom/y svého/svých lékaře/ů doložit 
Pojišťovně 
individuálně. 

–  Pokud Poskytovatel nebude mít příslušný počet lékařů ani seznamu ČLK, ani nedoloží diplomy individuálně, 
nemá nárok na bonifikaci.

Ostatní dohodnuté podmínky ohledně navýšení úhrady za celoživotní vzdělávání zůstávají stejné. Výjimkou jsou 
poskytovatelé nelékařských povolání, kteří musí individuálně doložit diplomy jiné autority vydávající diplomy 
celoživotního vzdělávání (Česká společnost ortoptistek, Asociace klinických logopedů ČR, Asociace klinických 
psychologů ČR).

Vážený pane doktore, dovolujeme si Vás požádat o distribuci této informace mezi Vaše členy. 
Moc děkujeme za spolupráci a přejeme všechno nejlepší do nového roku 2019.

S pozdravem
Ing. Jiří Mrázek, MBA
Ředitel odboru úhrad zdravotní péče
m (+420) 731 546 670 | t (+420) 952 227 252

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR
www.vzp.cz



Generální partner

30. 3. 2019 SOBOTA

9.00–12.20 DOPOLEDNÍ BLOK

9.00–9.40  Mgr. MUDr. Igor Piňos, CSc., Advokátní kancelář, Praha
Novinky v judikátech obecných soudů v lékařských kauzách
Diskuse

9.40–10.10  MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D., G-CENTRUM Olomouc s.r.o., Olomouc 
Pacientky vyžadují informace o kontracepci – efektivní a rychlý 
counseling
Diskuse

10.10–11.10  „PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI V OBLASTI NOVINEK 
V PRENATÁLNÍ DIAGNOSTICE”

Téma 1 Prvotrimestrální screening preeklampsie - zkušenosti z klinické praxe
  Diskuse

Téma 2  Neinvazivní screeningový test DNA plodu - zkušenosti z klinické praxe
  Diskuse

Téma 3  Prenatální diagnostika – pohled laboratoře
  Diskuse

   Edukační blok je podpořen společností Roche s.r.o., Diagnostics Division.

HOTEL GALANT MIKULOV 
30.–31. 3. 2019

SDRUŽENÍ SOUKROMÝCH GYNEKOLOGŮ ČR
DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ66.

Hlavní partneři
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11.00–11.45  MUDr. Oldřich Šottner, Gynekologická ordinace, Brtnice
Hyperaktivní močový měchýř v ordinaci registrujícího 
gynekologa – zkušenosti z klinické praxe

11.45–12.05  MUDr. Svatava Žalmanová, CENTRUM AMBULANTNÍ GYNEKOLOGIE 
A PRIMÁRNÍ PÉČE s.r.o., Brno
Význam vitamínu D v gynekologii
Diskuse

12.05–12.20  Ing. Jana Nováková, Pojišťovna VZP, a. s. Praha
Odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb a přehled změn
Diskuse

12.20–14.00 OBĚDOVÁ PŘESTÁVKA

14.00–15.15 ODPOLEDNÍ BLOK

14.00–14.25  Edukační kampaně cílené na gynekologické pacientky plánované 
v roce 2019
Diskuse

14.25–14.40  MUDr. Katarína Jandová, 1. gynekologicko-pôrodnícka klinika UNB 
a SZU Univerzitná nemocnica Bratislava
 Problém tzv. „body imidž” v graviditě
Diskuse

14.40–14.55  MUDr. Dana Šedivá, Psychiatrická a sexuologická ambulancia, Trnava
Kam zmizli krivky (Kult extrémnej štíhlosti verzuz biologická 
prirodzenosť)
Diskuse

14.55–15.15  doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D., FN Motol, Praha
Žilní onemocnění v gynekologické ordinaci
Diskuse

31. 3. 2019 NEDĚLE

09.00–10.30  JEDNÁNÍ ČLENŮ SSG ČR
Situace ve fi nancování gynekologických ordinací. 
Výsledky posledních jednání SSG ČR.
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 VŠEOBECNÉ INFORMACE
Začátek přednášek: 30. 3. 2019 od 9.00
Registrace: 29. 3. 2019 17.00 — 20.00
  30. 3. 2019 8.00 —  12.20
  31.  3. 2019 8.45 —  10.00
Ubytování: Hotel GALANT, Hotel Templ 
Společenský večer: 30. 3. 2019, Hotel GALANT

Registrační poplatek + ceny viz závazná přihláška
V připadě vyčerpání ubytovací kapacity hotelu budou zájemci informováni o možnostech 
náhradního ubytování.
Nebude-li částka za ubytování uhrazena do 28. 2. 2019, Vámi požadované ubytování bude 
automaticky zrušeno.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Na setkání se těší za SSG ČR
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. 
předseda SSG ČR

Odborný garant: MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., 
Sdružení soukromých gynekologů ČR, Orlí 10, 602 00  Brno

Organizační zajištění:

G-AGENCY s.r.o. 
Horní nám. 285/8
772 00  Olomouc
T: +420 724 277 964, +420 720 998 678, E: info@g-agency.eu
www.g-agency.eu

Přihlášky prosím zasílejte na výše uvedenou adresu 
nebo se registrujte ON-LINE na  www.ssg.cz/akce.
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JARNÍ
ROADSHOW
SSG ČR 2019 

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
Sdružení soukromých gynekologů si Vás dovoluje informovat o právě připravované Jarní roadshow SSG ČR 2019 
ve spolupráci s  rmami Roche s.r.o., Diagnostics Division, AXONIA, a.s., NORDIC Pharma, s.r.o., Aristo Pharma, s.r.o. 
a Nadace pro výzkum rakoviny. 

Níže naleznete obsah odborného programu a termíny jednotlivých seminářů.

Těšíme se na Vaši účast 

PŘEHLED SEMINÁŘŮ 
(začátek vždy v 18.00 hod.)

OSTRAVA 
čtvrtek 21. 3. 2019
Hotel Clarion 

PLZEŇ 
středa 3. 4. 2019
Hotel Vienna House Easy Pilsen

PRAHA 
čtvrtek 4. 4. 2019
Grand Majestic Plaza

HRADEC KRÁLOVÉ 
úterý 9. 4. 2019
Hotel Tereziánský Dvůr

ÚSTÍ NAD LABEM 
čtvrtek 11. 4. 2019
Hotel Clarion

OLOMOUC 
úterý 16. 4. 2019
Hotel Clarion

BRNO 
středa 17. 4. 2019
Hotel International

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
čtvrtek 25. 4. 2019
Grandhotel Zvon



Odborný program Jarní roadshow SSG ČR 2019

18.00–18.25  doc. MUDr. Tonko Mardešič, CSc./MUDr. Štěpán Machač, Ph.D. / MUDr. Marcel Štelc, Ph.D.
Pojďme hovořit o budoucnosti, pojďme hovořit o fertilním zdraví ženy
Diskuse

18.25–18.50  doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. / MUDr. Jan Vondráček
Tibolon – lék první volby pro akutní klimakterický syndrom 
v postmenopauze (Tibolon se vrací)
Diskuse

18.50–19.15  prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D., MHA / MUDr. Borek Sehnal, Ph.D.
Metodika a management „Umělého přerušení těhotenství na žádost pacientky 
farmakologickou metodou nepřesahuje-li těhotenství 7 týdnů”
Diskuse

19.15–19.40  MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D. / MUDr. Marek Pluta, Ph.D.
Výsledky interim analýzy studie SAM-001 (De agyn vaginální gel)
Diskuse

19.40–20.05  doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D./Mgr. Vladimíra Koudeláková, Ph.D. / Mgr. Hana Jaworek
Možnosti zapojení refrakterní populace do screenigu karcinomu děložního hrdla
Diskuse

Registrace ON-LINE na www.ssg.cz/akce



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. 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.
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. František Weidenthaler
Tř. 9. května 161,  
380 01  Dačice

384 406 321 weidenthaler.f@seznam.cz

SEZNAM ČLENŮ 
VÝBORU SSG ČR

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. 
předseda

 MUDr. Jan Nový
 místopředseda

MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D. 
jednatel


