
Smluvní politika VZP!
Michal Sojka!

Předseda pracovní skupiny SR VZP pro smluvní politiku!



Historie!
•  Ve Správní radě s přestávkami od roku 2005. !

•  Během nucené správy vedoucí vládního týmu (15 členů z 30). Boj 
s vlivem Romana Janouška. Likvidace kšeftů, jejichž dopad je 
patrný dosud (Časopis Pohoda, IZIP, auta, kopírky, protidrogová 
problematika). Několik trestních oznámení. Odloženo...!

•  Přechodně místopředseda SR. !

•  Po volbách 2006 zvolen sněmovnou. !

•  Změna zákona - zajištěna vládní většina ve SR. Julínkova a 
Šnajdrova SR. Pak Hegerova. Až na výjimky koalice jednotná.!



Správní rada!
•  30 členů.!

•  10 jmenuje vláda na návrh MZ, 20 zvoleno sněmovnou podle 
politického klíče (10 poslanců - 1 člen SR).!

•  Předseda z koalice, místopředseda z opozice.!

•  4 roky funkční období, ze zákona musí být po volbách do 60 dnů 
po ustanovení sněmovny zvolena vždy nová SR.!

•  Polický vliv versus rada odborníků (politická nezávislost 
neznamená nezávislost na kapitálu, politický vliv je transparentnější 
díky vzájemné konkurenci stran). Například před nucenou správou 
zde byli tzv. nezávislí lidé. !



Pracovní skupiny SR!
•  Nesmí rozhodovat, předjednávají problematiku, 

připravují materiály pro SR.!

•  Finance a audit (předseda z opozice)!

•  Investice (koalice)!

•  Fond prevence (koalice)!

•  Smluvní politika (opozice)!



Pracovní skupina pro smluvní 
politiku!

•  Předseda: MUDr. Michal Sojka!

•  Schází se většinou jednou měsíčně, pokud jde na SR materiál, který 
se týká problematiky, nebo pokud jde o problematiku, kterou je 
potřeba dlouhodobě sledovat (centrová péče, smluvní politika, 
protonová léčba). !

•  Dlouhodobě předjednává a diskutuje problematiku péče. !

•  Nejedná (ani Správní rada) o jednotlivé smlouvě či úhradě 
jednotlivého zdravotnického zařízení, ale problematiku řeší obecně. !

•  Rozhodnutí skupiny jsou pro SR doporučující. SR může rozhodnout 
jinak. Záleží na většině (nemocnice - lůžka).!



Smluvní politika VZP!
•  Dlouhodobě považovaná za problematickou.!

•  Kontrolní zpráva a zpráva vyšetřovací komise PS v roce 2006 - 
smluvní voluntarismus.!

•  Dříve okresy, dnes kraje a centrum.!

•  Dlouhodobě nefunkční informační systém VZP. Nyní centralizace 
(umožňuje větší kontrolu uvnitř, ale i u ZZ).!

•  Zažité schéma: nová smlouva generuje nové náklady... A co 
příjmy? !

•  Robotická chirurgie, některá další lukrativní ZZ, řetězce?!



Smlouvy jako boj ZP!
•  Pseudokonkurence pojišťoven...!

•  Né péče, ale mořské koníky, reklama, plavačenky, helmy atd. 
Konkurence na straně příjmů (pojištěnci).!

•  Systém se prodražuje...!

•  Přetahování pojištěnců také pomocí smluv se ZZ. Ideální je ZZ, 
které dělá nějaké výkony pro jinak zdravé, mladé a zaměstnané 
pojištěnce. !

•  VZP je pod přímým politickým dohledem, což vede ke zveřejňování 
problémů. Jiné pojišťovny vyhledávají zajímavá ZZ a nabízejí 
smlouvy. Chovají se "tržně".!



Nemocnice!
•  "Zrušíme 10 000 lůžek!" "Ušetříme..."!

•  Kartelová dohoda pojišťoven pod taktovkou MZ.!

•  Ze 152 nemocnic akutní lůžkové péče mělo být 12 
zrušeno, 18 jich mělo dostat pouze krátkodobé, k útlumu 
činnosti směřující smlouvy, 101 z nich mělo více či méně 
omezit zdravotní péči a pouhých 21 nemocnic mělo zůstat 
netknutých. Cílem bylo zrušení 6000 akutních lůžek.!

•  Odpor krajů, odborů proti neprůhledným jednáním a 
kritériím. !



Nemocnice!

•  Dle údajů VZP zrušení lůžek by vedlo k úspoře 0 Kč. Musel by se změnit 
systém úhrad... !

•  Nyní zbytečná lůžka jdou na vrub nemocnice... !

•  Nestejné platby mezi nemocnicemi i pojišťovnami. Jak porovnat 
hospodaření nemocnic?!

•  VZP v čele redukce lůžek. Sebevražedné počínání. Zlá pojišťovna, která 
lidem bere nemocnice. Ostatní pojišťovny schované za bukem. !

•  Kritika na PS i na SR. Většina v radě pro redukci (kritika pouze nulové 
úspory).!

•  Díky všeobecnému tlaku se podařilo tento pokus zastavit. Smlouvy na 5 let. 
Konec ředitele Horáka. !



Dohoda Horák-Kubek!
•  Ambulantní specialisté a praktičtí lékaři. !

•  Rok 2005 a 2006 jednání.!

•  Vyhláška č. 290/2006 Sb. bývalého ministra 
Ratha v modifikaci tzv. dohody Horák–Kubek.!

•  Nabídnuty smlouvy na dobu neurčitou.!

•  Po volbách 2006 ministr Julínek zakázal pro AS!!



Pracovní skupina pro SP!
•  Pracovní skupina pro smluvní politiku se po 

zkušenosti s nemocnicemi začala okamžitě 
zabývat dalšími segmenty. !

•  Ministerstvo (Nosek, Rögnerová, Polák) 
signalizuje a prosazuje redukci podle kritérií. !

•  Připraven prvotní materiál - přehled stavu v 
jednotlivých segmentech.!



PL a PLDD!

•  Velké překvapení!!!!

•  Přestože v roce 2005 a 2006 nejhlasitěji 
protestovali proti smlouvám na dobu neurčitou, 
96 % PL má trvalý smluvní vztah.!

•  Většinou nedostatek. Pro ZP jsou zajímaví - 
registrace pojištěnců. !



PL a PLDD!



Ambulantní specialisté!



Ambulantní specialisté!
•  Tisíce individuálních osudů. !

•  Nejohroženější druh. Nemají zastánce na politické scéně. !

•  Ministr Heger - mimo zorné pole (PL, nemocnice, fakultky). !

•  Roztříštění, vlastní reprezentace (SAS) požaduje kritéria a redukci. !

•  Jednání PS v březnu. Dokument: V průběhu let 2013 - 2014 budou 
ve spolupráci se Sdružením ambulantních specialistů, o. s. 
připravena základní, obecná a odborná kritéria pro zajištění vyšší 
kvality poskytovaných zdravotních služeb a maximální míry bezpečí 
při současném zefektivnění poskytovaných zdravotních služeb.!



Ambulantní specialisté!
•  Riziko chaosu a nebezpečného vývoje. !

•  Po předchozí dohodě s prezidente ČLK jsem začal jednat. !

•  Hlavní argument: Finančně malý segment (po očištění od HD), ale 
tisíce osudů. Znejištění lékařů a následně pojištěnců, riziko 
přehlašování. Transakční náklady a riziko pro VZP větší než 
případná úspora. !

•  Zástupci MZ hájí snahu o tvorbu kritérií a argumentují, že si to přeje 
SAS.!

•  Nečekaný spojenec - ředitel VZP ing. Zdeněk Kabátek!!! Nejdříve 
nabídka všem na 8 let, pak trvalý smluvní vztah.!



Ambulantní specialisté!
•  Zástupci politických stran ve SR většinou na naší straně. Nejistý 

postoj pouze zástupců MZ. !

•  Pro vysvětlení: SR stále beze změny jako za vlády Petra Nečase. 
Několik skupin vzájemně politicky soupeřících. !

•  Jistota po nástupu ministra Holcáta a jednání prezidenta ČLK s ním. !

•  Domluvena dohoda ČLK a VZP. !

•  Souhlas celé SR!!! Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.!

•  Podle dohody jednání o kritériích. Pouze platné zákony a vyhlášky. Viz 
vystoupení ing. Kabátka. !



Ambulantní specialisté!



Co dál?!

•  Komplement.!

•  Úhrady.!

•  Vztah VZP a ZZ.!

•  Bonifikace.!



Komplement!



Komplement!
•  Jednání jsou na začátku. !

•  Nepřehledná situace hlavně u laboratoří. Zahraniční řetězce versus česká 
ZZ. Nečlenové ČLK versus lékaři. !

•  Neindikují, neovlivňují přestup pojištěnců. Reprezentace? !

•  V průběhu let 2013 - 2014 budou připravena ve spolupráci s odbornými 
společnostmi (např. Českou společností klinické biochemie ČLS JEP, 
Českou hematologickou společností ČLS JEP, Společností lékařské 
genetiky ČLS JEP, Společností pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP, 
Českou radiologickou společností ČLS JEP, Společností českých patologů 
ČLS JEP atd.) základní, obecná a odborná kritéria pro zajištění vyšší kvality 
poskytovaných zdravotních služeb a maximální míry bezpečí při 
současném zefektivnění poskytovaných zdravotních služeb.!



Úhradová vyhláška!

•  Snaha VZP o sjednocení základní sazby u 
nemocnic. !

•  Riziko poškození nemocnic pokud nebude 
stanovena na úrovni VZP, ale na úroveň nižší, 
což je výhodnější pro OZP. !

•  Rozhodnutí Ústavního soudu.!



Vztah VZP a ZZ!
•  Změna vnímání. Proaktivní komunikace. Místo karabáče 

podaná ruka ke spolupráci.!

•  Revizní činnost - nejdříve edukace, pak teprve trest. !

•  Přístup bankovního úředníka ke klientovi. !

•  Bonifikace versus regulace. ZP se dělí o úspory se ZZ. 
Nyní obráceně. Úspory kamsi mizí a ZZ z toho nic nemá. 
Demotivující... !

•  Udržení svobody rozhodování u lékařů. Doporučení a 
informování, nikoliv příkaz. !



Ale...!

•  Mohu některé věci ovlivnit a díky politické změně  
i více než dříve...!

•  pokud bud pokračovat dál ve SR. !

•  Nejpozději v lednu nová volba. Nominace?!



Děkuji za pozornost!


