ČLK upozorňuje na riziko návrhu smlouvy na dobu neurčitou,
kterou ambulantním specialistům nabízí ZPMV (211)
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211) je třetí pojišťovnou, která ambulantním
specialistům nabízí smlouvu o poskytování a úhradě zdravotních služeb na dobu neurčitou.
Tuto aktivitu ČLK oceňuje. Text smlouvy však nebyl s ČLK dopředu konzultován a
projednán. Patrně proto smlouva obsahuje ujednání, které jde nad rámec vyhlášky č.
618/2006 Sb., o rámcových smlouvách. Jedná se o článek VIII. odst. 2 větu poslední, která
uvádí, že pokud poskytovatel zruší pracoviště nebo jeho část bez náhrady, anebo ho
uzavře na dobu delší než 30 kalendářních dnů, nezakládá toto nárok poskytovatele na
změnu či úpravu smlouvy a naopak toto může vést k ukončení smlouvy nebo její části.
Uvedené ujednání je potenciálně nebezpečné zejména pro lékaře, kteří provozují více
ambulancí anebo působí ve více odbornostech. Došlo-li by k situaci, že lékař bude muset
jednu ze svých ambulancí uzavřít, např. z důvodu ekonomické nevýhodnosti (nedostatek
pacientů a vysoké technické či režijní náklady), anebo např. proto, že nebude moci dále
zaměstnávat kolegu, který v dané ambulanci péči poskytuje, přijetím tohoto ujednání by lékař
akceptoval riziko ukončení celé smlouvy jako takové. Ovšem i v případě lékařů provozujících
pouze jedinou ambulanci by mohlo vzniknout riziko např. v případě nutnosti přerušit provoz
ambulance ze zdravotních důvodů na dobu delší než 30 dnů.
Česká lékařská komora, jakkoliv oceňuje nabídku smluv na dobu neurčitou, musí své členy
upozornit na toto nebezpečí a nemůže tedy soukromým lékařům – ambulantním specialistům
doporučit, aby smlouvy obsahující toto ustanovení podepisovali.
Ředitele ZPMV jsem požádal, aby zajistil rozeslání nových návrhů smluv, které by
výše zmiňované sporné a pro lékaře nebezpečné ustanovení neobsahovaly. Pokud se nám
v této věci nepodaří dospět k dohodě, doporučíme lékařům, aby jednali o úpravách
navrhovaných smluv, tedy o vypuštění tohoto sporného ustanovení, individuálně.
Do doby vyřešení této záležitosti Česká lékařská komora svým členům – ambulantním
specialistům podpis navržené smlouvy doporučit nemůže.
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