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Vážení kolegové,

vítejte v novém roce 2013, do kterého Vám 
za celou pracovní skupinu OSDA přejeme vše 
nejlepší, mnoho pracovních i osobních úspě-
chů a v neposlední řadě pozitivní vývoj našeho 
oboru v rámci zdravotnického systému v České 
republice. 

Jak jsme již avizovali v posledním newslet-
teru roku 2012, dnes bychom se vedle několika 
aktualit z připravované legislativy rádi zaměřili 
zejména na plány naší pracovní skupiny na rok 
2013, jejichž naplňováním, věříme, přispějeme 
ke zlepšování postavení diabetologie mezi medi-
cínskými obory a zejména ke zlepšování podmí-
nek Vás, diabetologů.

CÍLE A ÚKOLY PRACOVNÍ SKUPINY  
OSDA V ROCE 2013

-  Kontinuální právní podpora lékařů – ambu-
lantních diabetologů ve věci uplatňování regu-
lací ze strany zdravotních pojišťoven – v sou-
časné době je právní podpora poskytována 
řadě lékařů, kteří obdrželi regulace za rok 2011  
a pokračuje podpora u vybraných poskyto-
vatelů ohledně regulací za roky 2009 a 2010 
(zpravidla ve stádiu vyjednávání se zdravotními 
pojišťovnami, v jednom případě již probíhá 
soudní spor).

-  Kontinuální právní podpora lékařů – ambu-
lantních diabetologů ve věci převodu ordinací  
z právní formy fyzické osoby na osobu právnic-
kou (zpravidla společnost s ručením omezeným 
– s.r.o.) – zpravidla se jedná o podporu „na klíč“ 
– realizace vybraných úkolů na základě plné 
moci, příprava podkladů pro ostatní kroky.

-  Příprava a prezentace odborných bloků reagují-
cích na aktuální problematiku poskytování zdra-
votních služeb – zejména aplikace úhradové 
vyhlášky pro rok 2013, ekonomické aspekty 
provozu ambulance, novinky ve zdravotnické 
legislativě obecně, vykazování zdravotních 
služeb apod. Připravovány jsou semináře  
a workshopy pro obvyklá setkání lékařů – dia-
betologů (tzv. Hlavolamy, dále konference  
v Luhačovicích, Starých Splavech, Poděbra-
dech a další).

-  Iniciace a zapojení pracovní skupiny, resp. jejích 
„mateřských“ organizací do aktivit souvisejících 
s dohodovacím řízením na rok 2014 – hlavním 
cílem této části bude zejména snaha o zvrácení 
v minulém roce (a zejména poslední úhrado-
vou vyhláškou) nastoupeného směru negativně 
dopadajícího na převážnou část ambulantních 
specialistů (viz rozbor v minulém newsletteru).

-  Iniciace užší spolupráce s významnými subjekty 

na poli dohodovacího řízení (Sdružení ambu-
lantních specialistů, Česká lékařská komora 
apod.) – nalezení a společné prosazování spo-
lečných zájmů.

-  Zahájení jednání s Ministerstvem zdravotnictví 
ČR – nabídka spolupráce a realizace konkrét-
ních opatření k naplňování Národního diabeto-
logického programu 2012 – 2022 a Usnesení 
Evropského parlamentu ze dne 14. 3. 2012  
o řešení epidemie diabetu v EU (č. 2011/2911 
(RSP).

-  Příprava programu a nabídka auditních a pora-
denských služeb na klíč pro poskytovatele 
zdravotních služeb – audit a poradenství budou 
zaměřené na ekonomicko-právní aspekty fun-
gování ambulance, návrh opatření k dosažení 
větší efektivity ordinace.

-  Příprava komplexního materiálu – „kuchařky“  
k hospodaření diabetologické ordinace z hledi-
sek ekonomických a právních.

-  Podpora a poradenství v daňových záležitos-
tech, daňová optimalizace provozu ordinace.

-  Hledání příležitostí a finančních zdrojů k veřejné 
prezentaci problematiky Diabetes Mellitus  
v naší společnosti.

NOVELA ZÁKONA  
O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH

V současné době je v projednávání senátu 
novela zákona č. 372/2011 Sb., o zdravot-
ních službách a podmínkách jejich poskyto-
vání (zákon o zdravotních službách, dále jen 

„zákon“), která byla dne 14. 12. 2012 schvá-
lena poslaneckou sněmovnou. Jedná se návrh,  
který byl předložen skupinou poslanců (včetně 
ministra zdravotnictví) v červnu minulého roku  
a jehož smyslem je odstranění nebo úprava 
některých sporných ustanovení tohoto reform-
ního zákona, který nabyl účinnosti 1. 4. 2012.

Novela se týká zejména části zákona ozna-
čeného jako „Poskytování zdravotních služeb se 
souhlasem“, tedy § 34 a následující. 

Na základě novely zákona by mělo dojít 
ke změně kontroverzního ustanovení, které 
upravuje souhlas nezletilého pacienta (§ 35 
zákona). Toto ustanovení ve své současné 
podobě vyžaduje souhlasu obou rodičů  
k poskytnutí zdravotních služeb, které mohou 
podstatným způsobem negativně ovlivnit další 
zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho 
života a stanoví povinnost ustanovení opat-
rovníka soudem v případě, že takový souhlas 
nelze získat nebo v případě, že názor paci-
enta je v rozporu s názorem jeho zákonného 
zástupce. Obě tyto podmínky by měly být 

novelou zákona zrušeny.
Podle navrhované úpravy bude při posky-

tování zdravotních služeb možné, aby s posky-
továním zdravotních služeb vyslovil souhlas 
nezletilý pacient, pokud takový postup bude 
přiměřený s ohledem na jeho věk a rozumo-
vou a volní vyspělost k provedení takového 
úkonu. Úsudek o rozumové a volní vyspělosti 
bude v kompetenci ošetřujícího lékaře.

Pokud však nezletilý pacient nebude 
uznán způsobilým k udělení nebo ode-
pření souhlasu, může být zdravotní péče 
poskytnuta pouze se souhlasem zákonného 
zástupce.

Jde-li o pacienta zbaveného způsobilosti 
k právním úkonům, výše uvedené se použije 
obdobně s tím, že věk pacienta se nezohledňuje.

Změnou § 35 by měla odpadnout povinnost 
zaznamenávat do zdravotnické dokumentace 
názor každého nezletilého pacienta nebo paci-
enta zbaveného způsobilosti k právním úkonům 
a povinnost poskytovatele zdravotních služeb 
obracet se na soud v případech, kdy nebylo 
možné získat souhlas obou rodičů, nebo byl 
názor nezletilého v rozporu s názorem jeho 
zákonných zástupců.

Oproti původní úpravě by mělo dojít i ke 
zpřesnění vymezení zdravotních služeb,  
které lze nezletilému pacientovi nebo pacien-
tovi zbavenému způsobilosti k právním úkonům 
poskytovat bez souhlasu:

1)  a) jde-li o případy vážné duševní poru-
chy, pokud by v důsledku jejího neléčení 
došlo se vší pravděpodobností k vážnému 
poškození zdraví pacienta, b) jde-li o zdra-
votní služby nezbytné k záchraně života 
nebo zamezení vážného poškození zdraví, 
nebo c) pokud je u něj podezření na týrání, 
zneužívání nebo zanedbávání (§ 38 odst. 
4 zákona),

2)  zdravotní služby spočívající v poskytnutí 
neodkladné péče (§ 5 odst. 1 písm. a) 
zákona), kterou nelze podřadit pod § 38 
odst. 4, 

3)  v případě akutní péče (§5 odst. 2 písm. b) 
zákona).

Dále by měla novela zákona, bude-li schvá-
lena v aktuální podobě, zrušit i v rámci našich 
přednášek několikrát diskutovanou povinnost 
opakované informace a stvrzení souhlasu  
v případě plánované péče, pokud po podání 
informace o zdravotním stavu uplynula doba 
delší než 30 dnů (§ 34, odst. 3 zákona).

Další změny zákona Vám přinese v navazu-
jících newsletterech, jakmile bude zákon schvá-
len a bude známo jeho konečné znění.

Děkujeme Vám za Vaše ohlasy a podněty  
k naší činnosti.
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