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U S N E S E N Í S J E Z D U 

S D R U Ž E N Í   A M B U L A N T N Í C H   S P E C I A L I S T Ů   Č R, 
o. s. 

konaného dne 6.11. 2015. 
 
 
I. Sjezd schvaluje 

- zprávu o činnosti rady za uplynulé období od minulého sjezdu, 
- zprávu o hospodaření SAS ČR, 
- zprávu revizní komise SAS ČR. 
- zprávu předsedy mandátové komise- sjezdu se zúčastnilo 134 delegátů  

s hlasem rozhodujícím 
 

II. Další usnesení dle průběhu sjezdu: 
 

a) Sjezd nadále odmítá plošné zveřejňování smluv a dodatků mezi ZP a 
poskytovateli. Tento krok nepovede k žádnému zprůhlednění toku peněz, 
způsobí informační zmatek. Může se stát  příčinou ohrožení jednotlivých 
AS. Uzákonění této povinnosti včetně ustanovení o tom, že všechny 
smlouvy a dodatky se stanou platnými až zveřejněním, považujeme za 
krajně nešťastné, ohrožující soukromé praxe.  
 

b) Sjezd vítá pozitivní zprávy o jednáních o smlouvách se všemi 
zdravotními pojišťovnami na dobu neurčitou. Vyzývá všechny zdravotní 
pojišťovny, aby jejich administraci (včetně podpisu z jejich strany a 
doručení poskytovatelům)  ukončily tak, aby všechny smlouvy vešly 
v platnost nejpozději k 1.1.2016  

 
c) Sjezd vyzývá všechny ambulantní specialisty, aby nepodepisovali 

úhradové dodatky pro rok 2016, pokud budou ve znění přílohy č. 3 
úhradové vyhlášky MZ. 
Sjezd ukládá Radě, aby se všemi pojišťovnami vedla jednání o zlepšení 
podmínek našich úhrad, což považujeme za žádoucí k zajištění 
nezbytného rozsahu fungování AS v ČR.  
 
 
 



d) Sjezd ukládá Radě, aby zahájila jednání s poslanci a senátory 
Parlamentu ČR za účelem podání stížnosti na úhradový vzorec v příloze 
č. 3 úhradové vyhlášky MZ pro rok 2016 k Ústavnímu soudu. 
 

e) Sjezd je toho názoru, že regulace za předpis léků, zdravotnických 
prostředků, ZÚM, ZÚLP a indukované péče, existují-li,  mají být 
nastaveny tak, aby účinně postihovaly plýtvání nikoli nutné náklady na 
zdravotní péči navíc.  
Sjezd odmítá jakékoli rozšiřování počtu regulovaných odborností včetně 
o odbornost  902.  
 

f) Sjezd ukládá Radě, aby nadále vedla jednání s vedením MZ, jehož účelem 
by byla plná kompenzace poklesu příjmů v rámci zrušení regulačních 
poplatků nejlépe tak, že by kódu 09543 byla přisouzeno 30 bodů, nikoli 
nula, jak je tomu nyní. 
 

g) Sjezd odmítá současnou podobu návrhu zákona o neziskových 
zdravotnických zařízeních. Návrh je v přímém rozporu se základními 
pravidly hospodářské soutěže ohrožuje finanční stabilitu zdravotnického 
systému v ČR a přímo existenčně ohrožuje soukromá zdravotnická 
zařízení. Sjezd vyzývá ministra zdravotnictví, aby tento návrh nechal 
zásadně přepracovat. 
 

h) Sjezd žádá vedení MZ, aby prosazovalo jen takové formy e. health, které 
budou lékařům zjednodušovat a zlevňovat jejich práci, nikoli ty, které 
vedou jen ke shromažďování dat do úložišť, vykrádají poskytovatelům 
know-how, přičemž práci lékařů komplikují a odvádějí peníze mimo 
samotnou zdravotní péči. 
 

i) Sjezd s politováním konstatuje, že pozvaný ministr zdravotnictví se bez 
omluvy nedostavil. 

 
Kongresové centrum hotelu Floret, Průhonice u Prahy 6. 11. 2015. 

 
 


