
ČLK nedoporučuje podepisovat nové smlouvy navržené VoZP 
 

 

     Česká lékařská komora se seznámila s návrhem vzorové smlouvy, kterou nabízí Vojenská 

zdravotní pojišťovna (VoZP) ambulantním specialistům na dobu neurčitou s účinností od 1. 

ledna 2016. 

 

      Uvedenou vzorovou smlouvu považuje ČLK za nepřijatelnou. 

 

      Smlouva neumožňuje jiný, nežli elektronický způsob komunikace - viz ustanovení. čl. III 

odst. 5., kde je dohodnuto předávání podkladů pro vyúčtování pouze v elektronické podobě, 

dále viz např. ustanovení č. VII. Odst. 1 písm. e), které již rovnou předpokládá uzavření 

dodatku o elektronické komunikaci jako nedílné součásti smlouvy.  

 

      Podepsání dodatku o elektronické komunikace prostřednictvím portálu VoZP je rovněž 

podmínkou pro trvání smlouvy na dobu neurčitou. Pokud tato podmínka splněna nebude, 

doba trvání smlouvy je ohraničena 31.12.2020 - viz čl. V. smlouvy. Pro lékaře, kteří 

nekomunikují nebo dokonce nemají možnost komunikovat elektronicky, je tedy smlouva v 

podstatě nepřijatelná ani do roku 2020, neboť by byla uzavřena jen na 5 let, vyhláška o 

rámcových smlouvách č. 618/2006 Sb. uvádí dobu 8 let, pokud se strany nedohodnou jinak.  

 

      Dále nemůžeme doporučit akceptovat výpovědní důvod uvedený v čl. VI odst. 2 písm. a) 

bod 3 - výpověď při porušení § 40 odst. 10 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb. To v praxi 

znamená, že pokud by lékař opomněl čtvrtletně aktualizovat seznam nositelů výkonů v jeho 

zdravotnickém zařízení, může VoZP smlouvu vypovědět. Tento výpovědní důvod také 

odporuje vyhlášce o rámcových smlouvách č. 618/2006 Sb., která obsahuje závažný výčet 

výpovědních důvodů a tento výpovědní důvod nezná. Výpovědní důvody jsou ve vzorové 

smlouvě uvedeny tak, že je nelze měnit ani dohodou. 

 

     Návrh smlouvy tedy hrubě porušuje obecně závazný právní předpis – vyhlášku o 

rámcových smlouvách č. 618/2006 Sb. Z tohoto důvodu jsem se obrátil na ředitele VoZP a 

předsedu správní rady VoZP s upozorněním na porušení obecně závazného právního 

předpisu, na nepřijatelnost návrhu smlouvy z hlediska ČLK a na to, že pokud tento návrh 

bude nadále porušovat závazná ustanovení rámcové smlouvy, nezbude, než se obrátit na 

odbor dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstva zdravotnictví ČR. Doporučujeme, aby 

VoZP navrhla smlouvu takového znění, jako dosud čtyři ostatní zdravotní pojišťovny (VZP, 

ČPZP, OZP a ZP MV) a ČLK je v tom případě podpoří a smlouvu lékařům doporučí k 

podpisu. 

 

     O dalším průběhu jednání s VoZP budeme dále informovat. 
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