
Požadavky praktických lékařů pro děti a dorost a praktických lékařů pro dospělé 
vůči Všeobecné zdravotní pojišťovně, přednesené dne 2.1.2008 na pobočce VZP 
v Uherském Hradišti. 
 
 
 
Praktičtí lékaři konstatují, že k dnešnímu dni většina z nich nemá uzavřené smlouvy s VZP. 
Někteří návrh smlouvy dosud neobdrželi, jiní jej dostali před třemi dny , u všech chybí 
podstatná část smlouvy, tj.cenová ujednání. Většina  lékařů má k předloženým návrhům 
podstatné výhrady. Podpisy smluv jsou po lékařích požadovány v časové tísni. Vzhledem 
k tomu, že lékaři nemají smlouvy s VZP, nejsou tedy smluvními partnery a podle zákona 
nemohou tedy při ošetřování pacientů vybírat regulační poplatky! 
 
Návrh smlouvy s VZP vychází z vyhlášky 618/2006 MZ 
 
Zásadní problémové body v v dosud předložených návrzích individuelních smluv: 

1. součástí této smlouvy musí být i cenová dojednání ( výše úhrad, regulace) – to však 
dosud nikdo nedostal písemně. 

2. přímou součástí smlouvy nemusí být příloha č.2 – tato příloha s kódy výkonů není 
dosud úplná – chybí ze strany VZP kódy „ signální“ pro vybírání regulačních 
poplatků, chybí ze strany VZP na ústředí VZP dojednané kódy, které mají být vyjmuty 
z kapitace. 

3. v době, kdy nelze vyloučit zásadní ekonomické a politické změny, které mohou mít 
negativní dopad na ekonomiku ordinací nelze podepsat smlouvu na dobu neurčitou- 
proto požadujeme smlouvu uzavřít jen na 1 rok. 

4. Vzhledem k tomu, že praktický lékař je OSVČ a musí dodržovat platby svým 
dodavatelům, tak požaduje také splatnost svých faktur od VZP na dosavadní 
smluvní dobu, tj. 20 dní. 

5. Praktičtí lékaři požadují ve smlouvě mít možnost vypovědět smlouvu z důvodu 
ekonomické nevýhodnosti, tak jak bylo i uvedeno v minulých návrzích. 

6. Praktičtí lékaři nesouhlasí, aby byla stanovena pro všechny lékaře povinnost 
poskytovat fakturační údaje na magnetických mediích, respektive v elektronické 
podobě. I  vyhláška č. 618/2006 uvádí možnost poskytovat údaje v papírové 
podobě. 

7. v cenovém dodatku je nutno uvést, že navržená výše cen bodu a kapitace počítá 
s příjmem ordinací z regulačních poplatků. Lékaři požadují, že pokud budou regulační 
poplatky zákonem zrušeny, bude ihned navýšena platba za výkony a kapitaci tak, aby 
dorovnala předpokládaný příjem z regulačních poplatků. 

 
Požadujeme od VZP: 

 
1. písemně vysvětlit lékařům zda jsou nebo nejsou smluvními partnery VZP, zda 

mohou nebo nemohou vybírat regulační poplatky. 
2. do 14 dní připravit nový návrh smluv podle požadavků lékařů 
3. do 14 dní připravit novou přílohu č. 2 podle požadavků lékařů 
4. do 14 dnů připravit cenový dodatek lékařům k posouzení 
 
předkládá za lékaře: 
MUDr. Lubomír Nečas 
Předseda Sdružení praktických lékařů Zlínského kraje 


