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Vážená paní doktorko, 
Vážený pane doktore,  
 
 
 Jako představitelům obou segmentů poskytovatelů zdravotní péče, kteří se zúčastnili jednání na pobočce 
VZP v Uherském Hradišti vám k „ Požadavkům PLDD a PL vůči VZP předneseným dne 2.1.2008 na pobočce 
VZP v Uherském Hradišti“, které předložil naší pojišťovně předseda Sdružení praktických lékařů Zlínského 
kraje, MUDr. Lubomír Nečas, a které jsem od Vás obdržel mailem dne 2.1.2008, sděluji následující. 
 
 Ve svých požadavcích praktičtí lékaři konstatovali, že návrh Smlouvy  
o poskytování a úhradě zdravotní péče předložený VZP ČR vychází z vyhlášky MZ ČR  
č. 618/2006 Sb. Přesto však požadují některé odlišné úpravy od tohoto obecně závazného právního předpisu. 
 
K zásadním problémovým bodům v dosud předložených návrzích individuálních smluv, jejichž řešení 
praktičtí lékaři požadují, uvádím:  
 
ad 1. Úhradové dodatky nejsou a ani nemohou být součástí Smlouvy. Smlouva je uzavírána na delší období ( 
v případě PL na 8 let ), dodatky obsahují cenová ujednání na příslušné úhradové období, v současné době 
zpravidla na 1 kalendářní rok. Rámcová smlouva pro segment PL obsahuje ustanovení, že hodnoty bodu, výše 
úhrad a regulační omezení objemu poskytnuté hrazené zdravotní péče se uvedou v dodatku ke Smlouvě. 
 
ad 2. Příloha č. 2 musí být součástí Smlouvy, protože specifikuje předmět plnění. „Signální kódy“ pro vybírání 
regulačních poplatků se nemusí sjednávat, protože zákon č. 48/1997 Sb. v platném znění stanoví zdravotnickým 
zařízením povinnost výběr poplatků vykazovat. Sjednávat zákonnou povinnost proto není nutné. Výkony 
hrazené v rámci kapitace, ( bez výkonů vyjmutých po dohodě se zástupci SPL a SPLDD ), budou aktualizovány 
v seznamu, který bude součástí úhradového dodatku na rok 2008.  
 
ad 3. Rámcová smlouva stanoví, že Smlouva se uzavírá na 8 let, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Protože VZP má zákonem stanovenou povinnost zajistit prostřednictvím smluvních zdravotnických zařízení 
dostupnost zdravotní péče pro své pojištěnce, je nezbytné, aby byla zajištěna kontinuita a Smlouvy tudíž byly 
uzavírány na delší dobu. Proto na uzavření Smlouvy na 1 rok nemůže VZP plošně přistoupit. Uzavření Smlouvy 
na dobu kratší lze akceptovat jen v individuálních, odůvodněných případech, například při plánovaném ukončení 
nebo předání praxe.  
 
ad 4. Dle rámcové smlouvy se úhrada provádí do 30ti dnů při předání vyúčtování na elektronickém nosiči a do 
50ti dnů při předání na papírových dokladech. Se všemi segmenty poskytovatelů zdravotní péče, resp. 
zdravotnickými zařízeními, jsou smluvně dojednávány stejné podmínky. Přistoupení na lhůtu splatnosti 20ti dnů 
pro některá zdravotnická zařízení by bylo nesystémovým zvýhodněním a v rozporu s pravidly hospodářské 
soutěže. 
 
ad 5. Možnost výpovědi Smlouvy ze strany zdravotnického zařízení z důvodu ekonomické nevýhodnosti 
rámcová smlouva podle vyhlášky č. 618/2006 Sb. neobsahuje. Tento výpovědní důvod byl v minulosti ve 
smlouvě uveden podle dnes již zrušené vyhlášky MZ ČR  
č. 290/2006 Sb.  
 
ad 6. Rámcová smlouva i individuální Smlouva připouští možnost předávat pojišťovně vyúčtování na 
papírových dokladech s tím, že úhrada v takovém případě bude provedena do 50ti kalendářních dnů.  PL mohou 
tohoto ustanovení využít.  
 
ad 7. Cenová ujednání mezi SPL a SPLDD a VZP ČR neobsahují ponížení úhrady z důvodu výběru regulačních 
poplatků PL. Případné zrušení regulačních poplatků proto nemůže být důvodem pro navýšení úhrady. VZP ČR 
ani není oprávněna dávat takový příslib, protože je vázána podmínkami stanovenými Zdravotně pojistným 
plánem na rok 2008 pro segment praktických lékařů.  
 
K požadavkům vůči VZP ČR dále uvádím:  
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ad 1. Skutečnost, že VZP ČR počítá s praktickými lékaři jako smluvními partnery, je jednoznačně patrna z toho, 
že jim zaslala návrh na uzavření Smlouvy pro další období.  
Tento byl odeslán v měsíci listopadu 2007 všem PL a PLDD ve Zlínském kraji. 
Někteří lékaři již mají Smlouvu podepsanou a s ostatními probíhají jednání o jejím podepsání. VZP předpokládá, 
že zdravotní péče za měsíc leden bude obvyklým a předepsaným způsobem vykázána a to včetně nových kódů 
poplatků. 
 
ad 2. S ohledem na výše uvedené nebude předložený návrh Smlouvy měněn. Její znění bylo projednáno a 
odsouhlaseno zástupci SPL a SPLDD a je plně v souladu s vyhláškou  
č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy. VZP ČR je povinna vytvářet pro srovnatelná zdravotnická 
zařízení stejné podmínky. Možnosti úprav jsou uvedeny výše a budou provedeny při individuálním jednání s PL 
a PLDD. 
 
ad. 3 Přílohu č. 2 Smlouvy není nutné měnit. ( Signální kódy se nesjednávají, aktuální seznam výkonů 
zahrnutých v kapitaci bude přílohou úhradového dodatku ). 
 
ad 4. Návrh úhradového dodatku na rok 2008 pro PL a PLDD je připraven a byl projednán se zástupci 
poskytovatelů. Obsahuje i dohodnutý zúžený seznam kapitovaných výkonů. 
 
 
Tímto bych vás rád požádal o neprodlené předání tohoto stanoviska všem vašim kolegům PL a PLDD. 
 
Dále očekáváme brzké individuální jednání mezi jednotlivými PL a PLDD, kteří ještě neuzavřeli smlouvu dle 
vyhlášky č. 618/2006 Sb., s jednotlivými odděleními zdravotní péče na územně příslušné pobočce VZP ČR 
k dohodě finálního znění smlouvy v rámci výše uvedených možností tak, aby bylo možno smlouvy co nejdříve 
k oboustranné spokojenosti uzavřít. 
 
 
   S úctou a pozdravem  
   MUDr. Tomáš Melichar 
 
 
 
 
 
Vážená paní 
MUDr. Hülleová Ilona 
Předsedkyně jih.regionu SPLDD 
Tovačovského 437 
767 01 Kroměříž 
 
 
 
 
Vážený pan 
MUDr. Nečas Lubomír 
Předseda České lékařské komory 
Tř. T.Bati 5135 
760 01  Zlín 
 
 
           
 
           

 


