
Dohoda VZP a ČLK: Smlouvy na dobu neurčitou už jdou do pošty 

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna se již dohodla s Českou lékařskou komorou na podobě 

smluv, které bude uzavírat s jednotlivými ambulantními specialisty poprvé v historii na 

dobu neurčitou. Jde o praktické naplnění dohody, kterou VZP a ČLK uzavřely už v roce 

2013. Týká se ambulantních specialistů, kterým dosavadní smluvní vztah končí 

v letošním roce. S rozesíláním dokumentu začne VZP na přelomu března a dubna. 

 

Finální podoba smlouvy vznikala při sérii jednání a vzájemných připomínek. Součástí dohody 

je mimo jiné závazek, že se nebudou revidovat Přílohy č. 2. V tom je přístup VZP vstřícnější 

například oproti České průmyslové zdravotní pojišťovně, která tuto jistotu soukromým 

lékařům nenabízí.  

 

VZP se naopak snaží svým přístupem upevnit pokračující pozitivní změny v oblasti smluvní 

politiky. Se všemi poskytovateli zdravotních služeb má zájem vycházet korektně a postupovat 

vůči nim otevřeným a vstřícným způsobem. Lékařů si mimořádně vážíme, považujeme je za 

naše nejbližší partnery. Chceme jim proto zajistit co nejlepší možné podmínky, aby se mohli 

plně soustředit na péči o naše klienty. 

 

Smlouvy na dobu neurčitou je VZP připravena nabídnout všem svým dosavadním partnerům 

z řad ambulantních specialistů včetně gynekologů. Těchto smluvních partnerů má VZP 

zhruba sedm tisíc a letos jim plánuje zaplatit více než 12 miliard korun. V tom nemá mezi 

ostatními zdravotními pojišťovnami konkurenci. 

 

Uzavření smluv na dobu neurčitou by nicméně mělo být dobrou zprávou nejen pro lékaře, ale 

i pro bezmála šest milionů klientů VZP. Ti získají větší jistotu, že jejich lékař nepřijde o 

smlouvu s pojišťovnou a oni nebudou muset hledat pomoc jinde. Jde o důkaz, že VZP 

nehodlá vypršení dosavadních smluv zneužít k redukci sítě ambulancí, ani k nátlaku na lékaře, 

aby pod hrozbou neuzavření nové smlouvy přistupovali na nevýhodné podmínky. 

 

VZP je přesvědčena, že tímto krokem přispívá k celkové stabilizaci systému zdravotnictví. 

Věříme, že přispěje i k upevnění a posílení seriózních vztahů s ambulantními specialisty, které 

jsou předpokladem pro to, aby pojišťovna mohla nabídnout svým klientům nejlepší možnou 

péči. 
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