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Stadium přípravy návrhu
• ČLK návrh obdržela neoficiálně od subjektu,
který jej obdržel ve vnějším připomínkovém
řízení k připomínkám. ČLK jej neobdržela.
• Prezident ČLK 2x naléhavě žádal ministra
zdravotnictví o schůzku k tomuto návrhu.
• Přesné stadium projednávání návrhu neznáme
• Návrh je pro soukromé lékaře a další
poskytovatele ZS zcela alarmující! Zde
konstatuji jen nejzávažnější části návrhu.

Hlavní alarmující ustanovení
•
•
•
•

Zrušení všech dohodovacích řízení ZP-PZS
Zrušení rámcových smluv mezi ZP a PZS
Výběrová řízení jen v režii ZP – kritéria, apod.
Smlouvy ZP-PZS na dobu neurčitou s možností
výpovědi bez uvedení důvodů – cesta ke
korupci ve znamení „Všechna moc ZP!“
• Možnost půjčovat si vzájemně poskytovatele
mezi ZP – jako vrchnost nevolníky

Zrušení všech dohodovacích řízení
• Dohodovací řízení v demokratických právních
státech mezi ZP a PZS je zcela standardní.
• V ČR neformálně od r. 1992, formálně r. 1997
• Dohodovací řízení o Seznamu zdravotních
výkonů s bodovými hodnotami zrušeno 2008
• Dohodovací řízení o úhradách má svůj smysl
• Dohodovací řízení o RS má zásadní význam,
stejně jako samotná rámcová smlouva

Zrušení rámcových smluv ZP-PZS
• Rámcová smlouva je zárukou vyváženosti, ale
také vylučuje „lepší“ a „horší“ smlouvy, je zárukou
transparentnosti, vylučuje korupci!
• Pro demokratický právní stát standardně je též
ochranou slabší smluvní strany před silnější
• Bude snad ředitel VZP ČR jednat s každým
jednotlivým lékařem o obsahu jeho smlouvy? Ber
co napsali naši právníci, nebo nemáš smlouvu –
typické pro řetězce a malé dodavatele

Výběrová řízení v režii pojišťoven
• Výběrová řízení před uzavřením smlouvy mezi ZP
a PZS nemá organizovat MZ a kraj, ale ZP
• PZS již nemůže výběrové řízení vyvolat – jen ZP
• Kritéria pro výběr vhodného uchazeče nemají být
stanovena zákonem jako dosud, ale stanoví je
každá ZP podle vlastních představ.
• Má jít o „normální tendr“? Tedy vyhrává ten, kdo
nabídne zdravotní péči nejlevněji! Pro řetězce
není problém dočasný cenový dumping

Výpověď smlouvy bez důvodů
• Smlouvy ZP-PZS na dobu neurčitou, které lze
vypovědět bez uvedení důvodů ambulantním
poskytovatelům v tříleté lhůtě, lůžkovým ve
lhůtě pětileté. Tedy soukromý lékař může
dostat kdykoli „červenou kartu“ a pacientům
úředník ZP klidně kdykoli „sebere jejich lékaře“
• Opět naprostá netransparentnost a živná půda
pro korupci!

Tržní princip „naruby“
• Kritériem výběru lékaře má být svobodná
volba pojištěnce, nikoli vůle úředníka ZP
• Lékař od kterého odejdou pojištěnci, pro jeho
odborné nedostatky či chování nechť krachuje
• Pojištěnec by měl mít možnost volby jen
jednoho lékaře dané odbornosti za úhradu ZP,
může jich navštěvovat více, ale hradit si sám.
• Regulátorem trhu zdravotních služeb zákazník!

Prostor pro korupci
• Podmínky úhrady zdravotních služeb si bude
určovat „individuálně“ každá ZP s každým PZS
• Obsah smlouvy o poskytování a úhradě ZS si
bude dohodovat individuálně každá ZP a PZS
• Kritéria výběrových řízení pro uzavření
smlouvy si budou stanovovat a VŘ řídit jen ZP
• ZP může rozhodnout o „sociální popravě“
kteréhokoli soukromého lékaře – je jen její
věcí, komu bezdůvodně vypoví smlouvu

Shrnutí
• Jde za posledních 20 let o nejzávažnější a nejvíce
nebezpečný pokus o destabilizaci smluvních
vztahů ZP a PZS, který dává velký prostor pro
korupci, svévoli a naprostou netransparentnost
při rozhodování, kdo bude a kdo (již) nebude ve
smluvním vztahu se ZP.
• Soukromý lékař by měl být naprosto existenčně
závislý na přízni úředníků nebo vedoucích či
správních rad ZP. Totéž menší nemocnice.
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