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Vážený pan  
doc. MUDr. Leoš Heger,CSc. 
Ministr MZ ČR  
Palackého nám. 4 
128 01 Praha 2  

V Praze 10. 8. 2011 

 

Vážený pane ministře, 
 
Česká lékařská společnost JEP (ČLS JEP) byla oslovena, aby se vyjádřila k Seznamu 
zdravotních výkonů (SZV). Předsednictvo ČLS JEP vyšlo z informace paní MUDr. H. 
Cabrnochové a pana prof. MUDr. V. Paličky, CSc. Dr.h.c. na základě schůzky s Vámi o 
zahájení Projektu „ Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro 
jeho další údržbu a modelace“. Z této schůzky vyplynulo, že při této kultivaci nedojde 
k zásadním změnám úhrad bodové hodnoty u jednotlivých výkonů.  
Po získání přístupu do nové navrženého seznamu zdravotních výkonů jsme zjistili výraznou 
diskrepanci v porovnání s dřívějšími informacemi. Pokles bodového hodnocení vyvolává u 
členů našich odborných společností výrazné rozhořčení a obavy i zklamání se 
znehodnocováním jejich práce. 
Žádáme proto velmi důrazně, aby takto navržená novela SZV byla přepracována a zdržena 
do doby, než bude nalezen konsensus se zástupci odborných společností ČLS JEP. Zajisté to 
přispěje i ke smysluplné spolupráci ČLS JEP s MZ ČR zejména v době, kdy se snažíme přispět 
k vymezení standardů a nadstandardů a dalších oblastí vzájemné spolupráce. 
V tomto duchu bude i nadále zastupovat ČLS JEP v Pracovní skupině k SZV paní MUDr. Hana 
Cabrnochová, která v této problematice má již bohaté zkušenosti. 
Vážený pane ministře, spoléháme na naše dosavadní nadstandardní styky a budeme Vám 
vděčni, přispějete-li Vaším rozhodnutím k opravdové kultivaci SZV. 
 
S pozdravem, 
 
 
 
 
MUDr. Hana  Cabrnochová       Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.  
členka předsednictva ČLS JEP                  předseda ČLS JEP 
 
 
 
 
Kopie: Ing. Petr Nosek 
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