
Dopis prezidenta ČLK lékařům                                                        
                                                                                                         V Praze 11.1.2007 
 
 Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, 
 vážení kolegové, 
 
 považuji za potřebné Vás oslovit v souvislosti s otázkou délky smluvního vztahu 
soukromých lékařů se zdravotními pojišťovnami. VZP ČR v současné době rozeslala návrh 
dodatku, kterým se smluvní vztah prodlužuje o jeden rok. ČLK zásadně nesouhlasí, aby 
byly smlouvy prodlužovány na krátká období, trvá na tom, že lékaři, kteří v době 
účinnosti vyhlášky č. 290/2006 Sb. požádali zdravotní pojišťovny o trvalý smluvní vztah 
mají právo, aby s nimi byl trvalý smluvní vztah uzavřen a v tomto smyslu jedná 
s vedením VZP ČR i dalších zdravotních pojišťoven. V případě lékařů, kteří o trvalý 
smluvní vztah zájem neprojevili, doporučujeme uzavřít smluvní vztah alespoň na osm let, 
nemá-li sám lékař důvod uzavírat smlouvu na dobu kratší. Nová vyhláška č. 618/2006 Sb. o 
rámcových smlouvách, jakkoli je z ústavně-právního hlediska sporná, uzavření trvalého 
smluvního vztahu umožňuje. 
  
            Jak tedy může soukromý lékař reagovat na současnou situaci? 
  
            Po důkladném zvážení a poradě s právníky doporučuji přece jen onen roční 
prolongační dodatek, kterým se prodlužuje Vaše smlouva uzavřít, aby pro zdravotní 
pojišťovnu nevznikl důvod neuhradit Vám poskytnutou péči. 
 
             Současně však máte-li zájem o trvalý smluvní vztah a za účinnosti vyhlášky č. 
290/2006 Sb. jste o něj požádali, zašlete zdravotním pojišťovnám dopis následujícího 
znění:  
 
 
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 
ÚP VZP ……………. 
……………………….. 
            V ………..  dne……………… 
 
Věc: Vyjádření k návrhu dodatku č. …….. ke smlouvě č. ………  
 
 K návrhu dodatku č. ….. ke smlouvě č. …….., který jsem obdržel(a) dne …….., 
sděluji, že i nadále trvám na uzavření trvalého smluvního vztahu, o nějž jsem v souladu s 
vyhláškou č. 290/2006 Sb. písemně požádal(a) již dne ………… . S ohledem na skutečnost, 
že od 1.1.2007 je v účinnosti nová vyhláška č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové 
smlouvy, akceptuji, že se obsah smlouvy bude řídit touto vyhláškou. 
 
 V této souvislosti dále sděluji, že z důvodu potřeby smluvně zajistit poskytování 
zdravotní péče do doby uzavření trvalého smluvního vztahu, podepisuji Vámi zaslaný dodatek 
a současně žádám o předložení návrhu smlouvy se zakotvením trvalého smluvního vztahu, 
která bude v souladu s  vyhláškou č. 618/2006 Sb.  v co nejkratším možném termínu. 
 
 S pozdravem 
      Zdravotnické zařízení: MUDr. 
 



 
Lékaři, kteří nemají zájem o trvalý smluvní vztah se zdravotní pojišťovnou a obdrželi 
tzv. prolongační dodatek ke smlouvě uzavřené dle vyhlášky č. 457/2000 Sb., kterým se 
tato smlouva dále prodlužuje do konce roku 2007, mohou zaslat zdravotní pojišťovně 
dopis následujícího znění: 
 
 
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 
ÚP VZP ……………. 
……………………….. 
                        V ………..  dne………… 
 
Věc: Vyjádření k návrhu dodatku č. …….. ke smlouvě č. ………  
 
 K návrhu dodatku č. ….. ke smlouvě č. …….., který jsem obdržel(a) dne …….., 
sděluji, že žádám o uzavření smluvního vztahu na dobu 8 let nebo delší dobu dle vyhlášky č. 
618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy. 
 
 V této souvislosti dále sděluji, že z důvodu potřeby smluvně zajistit poskytování 
zdravotní péče do doby uzavření smluvního vztahu dle vyhlášky č. 618/2006 Sb. podepisuji 
Vámi zaslaný dodatek a současně žádám o předložení návrhu smlouvy dle vyhlášky č. 
618/2006 Sb. v souladu s výše uvedeným v co nejkratším možném termínu. 
. 
  S pozdravem 
       Zdravotnické zařízení MUDr.. 
 
  
 
             
 
 
             Vážené kolegyně a kolegové,  
 
 
 přijměte prosím tento návrh dvou typů dopisu jako doporučení, jak postupovat ve 
vzniklé situaci a sledujte webové stránky ČLK, na kterých Vás budu operativně informovat o 
výsledcích jednání se zdravotními pojišťovnami a dalších aktuálních otázkách. 
 
  
              S kolegiálním pozdravem 
 
      
       MUDr. Milan Kubek 
            prezident ČLK 


