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Vážená paní 
     Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA 

ministryně zdravotnictví 
Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Palackého nám. 4 
128 01  Praha 2 

 
             V Praze dne 26. 11. 2009 

                    Č. j.:  992    /  2009 
 

 
 
    Vážená paní ministryně, 
 
     úvodem přijměte mé poděkování za Vaše velmi vstřícné a otevřené vystoupení v sobotu 
21.11.2009 během jednání XXIII. Sjezdu České lékařské komory v Brně. 
 
     Dovoluji se tímto na vás obrátit ve věci vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad 
zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu 
poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010. 
 
     V souladu s usnesením XXIII. Sjezdu ČLK Vás jako ministryni zdravotnictví vyzývám, ke 
splnění následujícího požadavku České lékařské komory: 
 
     ČLK požaduje, aby v textu Vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené 
z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené 
z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010 nebyla použita formulace „Regulace nákladů na 
předepsané léky a zdravotnické prostředky“, a regulace nákladů na „Vyžádanou péči“. Pro ČLK jsou 
„regulace“ uplatňované vůči zdravotnickým zařízením přijatelné pouze v případě prokázání „non 
lege artis“ postupu. Zdravotnické zařízení (lékař) musí mít právo vzniklé náklady na léčbu pacientů 
obhájit, a pokud mu nebude prokázán postup „non lege artis“ nesmí být regulace uplatňovaná. 
 
     Vážená paní ministryně, jen pro upřesnění dodáván, že pro toto usnesení hlasovalo 192 
přítomných delegátů (17 bylo proti, 17 se zdrželo). 
 
     Celkem 245 přítomných delegátů (6 proti, 4 se zdrželi) podpořilo následující usnesení: 
 
„Sjezd ČLK odmítá princip, kdy zdravotní pojišťovny a stát omezují spotřebu zdravotní péče 
nikoliv na straně jejích konzumentů – pacientů, ale na straně zdravotnických zařízení 
prostřednictvím regulačních opatření, která ekonomicky poškozují zdravotnická zařízení 
poskytující lékařskou péči lege artis.“ 
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    Vážená paní ministryně, 
 
      na sjezdu ČLK přítomní delegáti přijali s pochopením Vaši omluvu, že nejste připravena 
diskutovat o textu návrhu vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené 
z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené 
z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010. Ve svém vystoupení před delegáty sjezdu ČLK 
jste slíbila, že text této vyhlášky bude České lékařské komoře neprodleně předán a to již 
v rámci vnitřního připomínkového řízení. Dovoluji si upozornit na skutečnost, že do dnešního 
dne, tedy do čtvrtka 26.11.2009, ČLK žádný návrh zmiňované vyhlášky z Ministerstva 
zdravotnictví ČR neobdržela. O to větším překvapením pro nás byla skutečnost, že patrně 
24.11.2009 byl na www.eklep.vlada.cz návrh této vyhlášky publikován s tím, že připomínkové 
řízení končí v pondělí 30.11.2009. Nemohu si pomoci, ale takový přístup Ministerstva 
zdravotnictví ČR vůči ČLK nepovažuji za splnění Vašeho slibu spolupráce s profesní lékařskou 
samosprávou.  
 
     Nad rámec tohoto protestu České lékařské komory vůči způsobu projednávání této vyhlášky si 
dovoluji ještě upozornit na skutečnost, že minimálně pro segment ambulantní specializované péče 
je návrh úhrad a regulací zcela nepřijatelný a pokud nebude korigován, nelze vyloučit ani 
protestní akce lékařů. 
 
    Vážená paní ministryně, ujišťuji Vás, že cílem České lékařské komory je zajištění dostupnosti 
kvalitní lékařské péče pro občany. Jsem přesvědčen, že tento cíl je nám oběma společný. Vzhledem 
k tomu, že základním předpokladem pro jeho dosažení je klid v resortu zdravotnictví, žádám Vás 
jménem České lékařské komory o jednání v nejbližším možném termínu, jehož cílem nemůže 
být nic jiného, než dosažení shody na zásadních úpravách Ministerstvem zdravotnictví ČR 
publikovaného návrhu. 
 
                 
    S uctivým pozdravem                                   
 
 
 
 
 
 

MUDr. Milan Kubek 
                                                                                     prezident České lékařské komory         
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