Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
návrh smlouvy, který jste nám prostřednictvím ředitele právního odboru zaslal(a), je v této podobě nekonzumovatelný a do budoucna umožňuje různý výklad, což nás velmi znepokojuje.
Těžko hledáme jinou lidskou činnost v České republice, kde by dlouhodobě existoval takový legislativní chaos. Soukromí lékaři mají závazky k zaměstnancům a jiným ekonomickým subjektům, nemají však rovná práva. Jako suverénní smluvní partner nemáme právo samostatně jednat, jednají za nás tzv. zástupci poskytovatelů, kteří však nemají žádnou právní zodpovědnost. Nemáme možnost nijak ovlivnit smlouvy, které jsou nám předkládány, byť jsme opakovaně deklarovali možnosti úspor veřejných prostředků.
Požadujeme bezodkladné sdělení, jak máme do eventuálního podpisu smlouvy pokračovat v ošetřování pojištěnců VZP, jak a komu máme poskytnutou péči účtovat? Jak vybírat a vykazovat regulační poplatky, má-li vybírat tyto regulační poplatky pouze smluvní zdravotnická zařízení?
Níže zasíláme připomínky a navrhujeme nové a individuální jednání o smlouvě. 
1. Smlouvy za naše zdravotnické zařízení nedojednává úzké vedení SPL a SPLDD. Čelní představitelé těchto sdružení ani sdružení samo nenese přímou zodpovědnost za dojednané podmínky a důsledky. Ty dopadají v našich ordinacích na naše lékaře a též na naše pacienty, vaše klienty.
2. K takto kuloárně sestaveným smlouvám již nikdo z lékařů, kterých se to týká, nemůže mít žádné připomínky. Letitým zdůvodněním je magické zaklínadlo „tak to s vedením VZP domluvili Vaši představitelé - SPL“.
3. Smlouvy nám byly vždy předkládány výhradně se zpožděním, až v průběhu období, pro které byly určeny. Jako jistý posun k lepšímu lze vnímat doručení smluv pro tento rok předposlední pracovní den roku 2007. Podpis smluv je trvale požadován v časové tísni bez možnosti korekce pro nás sporných bodů. Proto si vymiňujeme čas na prostudování, připomínkování a individuální jednání.
Konkrétní důvody, proč nelze podepsat zaslaný návrh smlouvy:
1. Součástí smluv nejsou žádné platební podmínky (neobsahují výčet výkonů, které by měly být hrazeny nad rámec kapitačního paušálu).
2. Neznáme přesná pravidla regulací a bonifikací.
3. Je pro nás nepřijatelné, aby ve smlouvách byla jakákoliv zmínka o úvazcích. Toto označení kvantifikuje práci zaměstnance a naše zdravotnické zařízení nemá s VZP žádný zaměstnanecký vztah. Navíc jsme nebyli schopni nalézt precedentní pracovně právní vztah, který by vznikl, aniž by byla známa cena práce?
4. Nesouhlasíme s úhradou za naši práci ve lhůtě do 30 dnů od předání vyúčtování. Obvyklá doba splatnosti faktur v ČR, kterou musíme dodržovat vůči našim dodavatelům a jiným obchodním partnerům je 14 dnů.
5. V časech, kdy nelze vyloučit zásadní ekonomické a politické změny, jež by mohly mít negativní dopad na ekonomiku našich ordinací, nelze podepsat smlouvy na dobu neurčitou.
6. Podmínky, za kterých je možno VZP vypovědět smluvní vztah jsou upraveny tak, aby vyhovovaly jednostranně VZP (např. nelze vypovědět smlouvu s VZP, pokud by nám jiná ZP platila více než VZP).
7. Nesouhlasíme s limity na léky, prostředky zdravotnické techniky, laboratorní a vyžádaná vyšetření, do kterých se musíme vejít, aniž bychom byli schopni zásadním způsobem ovlivnit jejich čerpání.
V této fázi jednání a při vědomí časové tísně, a zvláště aniž bychom chtěli ohrozit poskytování zdravotní péče pojištěncům VZP, navrhujeme smlouvu podepsat na období půl roku, tj. do 31.6.2008 s tím, že pokud by došlo ke zrušení regulačních poplatků ústavním soudem, bude nám automaticky od dalšího měsíce navýšen kapitační paušál na 55 Kč za jednicového pojištěnce.
O smluvních podmínkách pro 2. pololetí roku 2008 se začne jednat co nejdříve, abychom jasné znění smluv dostali k posouzení a připomínkování včas. Jen tak se můžeme v zájmu zdraví našich pacientů - vašich pojištěnců vyhnout problémům, do kterých se nyní (ne naší zásluhou) opět dostáváme.
Po krátkém nahlédnutí do vašeho návrhu zasíláme další náměty a otázky, které musí být prodiskutovány před podpisem smlouvy:
1. ohodnocení práce pro pacienty se zemí EU a její složité vykazování
2. čl. III/ 2a, kdy zmínka o úvazcích je ve vztahu smluvním, kdy se nejedná o zaměstnanecký poměr, diskutabilní a do budoucna umožňuje různý výklad se zpochybněním smlouvy
3. čl. III/ 2e, kdy díky jiným právním předpisům je velmi obtížné tohoto bodu dostát
4. čl. III, 2h, pokud zavřeme ordinaci na jeden den, musíme zajistit zástup?
5. čl. IV/ 9, kdy doba splatnosti faktury mi připadá v České republice v obchodním styku nestandardně dlouhá, zdravotnické zařízení znevýhodňující
6. poměr práv a povinností smluvních stran mi připadá nevyvážený, zejména kdy čl. V/ 4 umožňuje na základě připomínky k bodu čl. III/ 2e různý výklad
S úctou!
MUDr.__________________

