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Vážený pan 
     doc. MUDr. Leoš Heger 
     Ministr zdravotnictví ČR 
     Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Palackého náměstí č. 4 
128 01  Praha 2   

         V Praze dne 19.3.2012 
                                                                                                                      Č. j.: 197 /2012 
 

Věc:  Výzva ke změně způsobu distribuce některých očkovacích látek 
 
Vážený pane ministře, 
 

Česká lékařská komora uvítala změnu zákona o veřejném zdravotním pojištění týkající 
se plné úhrady vakcín proti HPV infekcím, která od 1. dubna 2012 umožní zahájit bezplatně 
toto nepovinné očkování u všech dívek od dovršeného 13. do dovršeného 14. roku věku. 
Důvodem pro změnu zákona byl nepochybně znepokojující nárůst HPV infektů a především 
nárůst výskytu karcinomu děložního hrdla u mladých žen i dívek, v jehož incidenci zaujímá 
Česká republika jedno z předních míst v Evropě.  

Česká lékařská komora je však toho názoru, že pokud sama vláda iniciovala příslušnou 
změnu zákona o veřejném zdravotním pojištění, měl by být stát jejím garantem v plné šíři a 
neměl by přenášet finanční zátěž spojenou s nákupem vakcín od distributorů na praktické 
lékaře pro děti a dorost (PLDD), což se bohužel opět stalo. Jde o stejný model, který byl 
k nespokojenosti značné části takto postižených lékařů uplatněn v technologii nákupu a 
distribuce vakcín proti pneumokokům v roce 2010. Již tehdy ČLK vyslyšela žádost PLDD 
organizujících protestní petiční akci a snažila se přímým či zprostředkovaným jednáním 
s kompetentními orgány lékařům pomoci najít alternativní cestu získání vakcíny od 
distributora tak, aby lékař nemusel nést finanční zátěž. Bohužel, nepodařilo se to i díky 
tehdejšímu stanovisku Odborné společnosti praktických dětských lékařů (OSPDL), která 
přímý nákup lékařem od distributora autoritativně prohlásila za jediný možný a správný, aniž 
by toto své tvrzení byla schopna podložit nevyvratitelnými odbornými argumenty. Vedení 
této odborné společnosti v čele s MUDr. Cabrnochovou tím tehdy de facto dodatečně 
legitimizovalo politické rozhodnutí přijaté dříve. 
   Výše popsaný způsob distribuce očkovacích látek je jistě výhodný pro jejich distributory i 
pro zdravotní pojišťovny, neboť veškerá finanční rizika přenáší na zdravotnická zařízení. 
S obdobným problémem se potýkají i praktičtí lékaři pro dospělé (PL) v oblasti očkování 
proti chřipce.  
   Česká lékařská komora je přesvědčena, že schválený systém zajištění nepovinného HPV 
očkování v ČR je další ránou dětským praktikům a zátěží, která dohromady s již běžícím 
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očkováním proti pneumokokům přímo ohrožuje existenci zejména malých a středních praxí 
PLDD. Navíc v situaci, kdy některé zdravotní pojišťovny otevřeně hovoří o nedostatku 
finančních prostředků na svých účtech a deklarují velmi pravděpodobné prodloužení lhůt 
splatnosti zdravotnickým zařízením. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že samotný fakt 
prodloužené doby splatnosti faktur distributorům není pro PLDD uspokojivým řešením 
situace, neboť úhrady lékařům za aplikace i vakcíny samotné od pojišťoven nejsou odvislé od 
data aplikace, ale od data vykázání výkonu a ZULP zdravotním pojišťovnám. Ty mají k 
úhradě své smluvní lhůty, čímž se návratnost prostředků ještě více prodlužuje. V konečném 
důsledku vždy předbíhají výdaje PLDD v čase i v objemech nad návratností financí od 
pojišťoven.   
     
Vážený pane ministře, 
 

• ČLK odmítá další direktivně vynucenou finanční angažovanost svých členů – 
praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD) v zajišťování nepovinného 
očkování. Považuje ji za neúměrnou a zbytečnou. ČLK nesouhlasila již dříve a 
nesouhlasí ani nyní se způsobem organizace nepovinného očkování v ČR, který není 
ničím jiným než zneužíváním jedné profesní skupiny lékařů. ČLK podporuje 
oprávněné námitky těch PLDD i PL, kteří žádají vytvoření alternativního způsobu 
úhrady vakcín přímo od zdravotních pojišťoven. 

• ČLK vyzývá odbornou společnost praktických dětských lékařů (OSPDL), aby  
zdůvodnila své stanovisko z 3.3.2010, že údajně jediným „lege artis“ způsobem 
distribuce vakcín proti pneumokokům je jejich přímý nákup od distributora ze strany 
očkujících PLDD. ČLK považuje za stejně správnou variantu distribuci vakcín 
prostřednictvím lékáren, která je bez problémů využívána u jiných typů očkování.  

• ČLK je připravena poskytnout právní pomoc těm lékařům, kteří o ni požádají 
z důvodu případného sporu ve věci odmítnutí nákupu výše uvedených vakcín za své 
finanční prostředky. 

 
Vážený pane ministře, 
 

Česká lékařská komora vás tímto vyzývá k přijetí takových změn v organizaci 
očkování, aby nepovinné očkování zbytečně administrativně a ekonomicky nezatěžovalo 
lékaře. Upozorňujeme, že tyto změny je třeba přijmou okamžitě, aby toto očkování nebylo 
ohroženo. 
 
Očekáváme Váš návrh řešení. 
 
S uctivým pozdravem  
 

 
      MUDr. Milan Kubek 

                                                   prezident České lékařské komory 
  


