
INFORMACE PRO AMBULANTNÍ SPECIALISTY 

VE VĚCI NÁVRHU NOVÉ SMLOUVY S VOJENSKOU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU 

Na rozdíl od návrhu smluv, které sjednala Česká lékařská komora s vedením Všeobecné 

zdravotní pojišťovny ČR a dalšími třemi zdravotními pojišťovnami, Vojenská zdravotní 

pojišťovna navrhuje uzavřít trvalý smluvní vztah, tedy smlouvu na dobu neurčitou, pouze 

s poskytovateli zdravotních služeb, kteří jsou ochotni uzavřít dodatek o elektronické 

komunikaci, který umožní realizaci elektronické administrace  přílohy ke smlouvě a další 

administraci společných agend, včetně komunikace a to v prostředí společného portálu 

zdravotní pojišťovny. Pokud tato podmínka splněna nebude, navrhuje Vojenská zdravotní 

pojišťovna uzavřít těm poskytovatelům, kteří nebudou ochotni uzavřít dodatek o 

elektronické komunikaci, smlouvu na dobu pěti let, tedy do 31. 12. 2020.  

Kromě toho smlouva obsahuje výpovědní důvod (ustanovení článku 6 odstavce 2 písm. a) 

bod 3), podle kterého lze smlouvu vypovědět také tehdy, pokud poskytovatel opakovaně 

porušuje povinnost vyplývající z § 40 odst. 10 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů (povinnost vést přehled zdravotnických pracovníků poskytujících 

hrazené služby, kteří vykazují zdravotní výkony podle seznamu zdravotních výkonů 

s bodovými hodnotami – tedy nositelů výkonu, a zatím účelem sdělovat zdravotním 

pojišťovnám za uplynulé čtvrtletí nejpozději do třiceti dnů seznam jednotlivých nositelů 

výkonů k poslednímu dni daného čtvrtletí s uvedením jména, příjmení, titulu, rodného čísla a 

kategorie nositele výkonu podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. 

Poskytovatel tuto povinnost splní i tehdy, pokud zdravotním pojišťovnám sdělí pouze ty 

změny, k nimž došlo od předchozího hlášení). Opakované opomenutí této povinnosti, tedy 

povinnosti oznámit změny nositelů výkonů, může být tedy výpovědním důvodem nad rámec 

výpovědních důvodů uvedených v rámcové smlouvě.  

Z toho vyplývá, že pokud soukromému lékaři – poskytovateli ambulantních zdravotních 

služeb, nevadí uzavření dodatku o elektronické komunikaci (jehož text zatím neznáme) a je si 

jist, že z jeho strany nedojde k porušení ustanovení § 40 odst. 10 písm. b) zákona č. 48/1997 

Sb. a nezadá výpovědní důvod podle tohoto ustanovení, pak může uzavřít trvalý smluvní 

vztah s Vojenskou zdravotní pojišťovnou, který kromě zmíněného výpovědního důvodu 

„navíc“ obsahuje stejný text, jako smlouvy s ostatními zdravotními pojišťovnami, kde jsme 

doporučili smlouvu zakotvující trvalý smluvní vztah akceptovat. V případě jedné zdravotní 

pojišťovny jsme dokonce stejný výpovědní důvod navíc tolerovali, ač není v souladu s 

rámcovou smlouvou, po písemném ujištění vedení této zdravotní pojišťovny, jak bude 

případně v praxi aplikován. 

Pokud poskytovatel ambulantních zdravotních služeb – soukromý lékař – nehodlá uzavřít 

dodatek o elektronické komunikaci s Vojenskou zdravotní pojišťovnou, může podle mého 

názoru uzavřít navrženou smlouvu na dobu pěti let s tím, že Česká lékařská komora bude 

apelovat na vedení Vojenské zdravotní pojišťovny i na orgán dohledu nad zdravotními 



pojišťovnami, aby Vojenská zdravotní pojišťovna předložila svým smluvním partnerům nový 

návrh smlouvy ve znění, který bude v souladu se zákonem a rámcovou smlouvou. V této 

souvislosti přikládám dopis prezidenta České lékařské komory generálnímu řediteli a 

předsedovi správní rady Vojenské zdravotní pojišťovny. 

Shrnutí: 

Pokud Vám nevadí uzavření dodatku o elektronické komunikaci, smlouvu na dobu 

neurčitou lze akceptovat. Pokud nejste ochotni dodatek o elektronické komunikaci uzavřít, 

lze zatím akceptovat i smlouvu na dobu pěti let s tím, že komora bude jednat jak o 

výpovědním důvodu "navíc" nad rámec rámcové smlouvy, tak i o možnosti uzavřít s lékaři, 

kteří neuzavřou dodatek o elektronické komunikaci trvalou smlouvu nebo smlouvu na 

delší období s vedením VoZP, případně i s orgánem dohledu nad zdravotním pojištěním.    

 

V Praze dne 20. 10. 2015 

 

JUDr. Jan Mach  

Příloha: dopis prezidenta ČLK vedení VoZP 


