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V Olomouci 7.9.2021 
 
 
Reakce ČSUM na přípis MZ ČR ze dne 28.7.2021 
 
 

Tímto reagujeme na přípis MZ přeposlaném i naší společnosti 
jako reakce na podnět pana Marka Bendy, předsedy Petičního výboru 
PS ČR.  
 

Protože je dle znění přípisu vnímána aktivita ČSUM vůči MZ 
jako hostilní, rádi bychom si dovolili několik odstavců na vysvětlení 
našich postojů:  
 

Systém návrhů zdravotních výkonů funguje velmi neflexibilně 
v neprospěch navrhovatelů. Navrhovatel podává návrh formou 
webového formuláře, který musí uložit na webu MZ, současně jej musí 
vytisknout. Pokud použije tlačítko pro tisk přímo na stránce 
vyplňovaného formuláře, nevytiskne se tento celý! Některé jeho 
položky tedy zůstanou jen uložené na webu. Navrhovatel je však 
povinen poslat MZ tuto vytištěnou verzi, se kterou se pak očividně 
pracuje. Na kompletní webový návrh se pak asi nikdo nekouká. Takto 
se nám stalo, že celý oddíl vysvětlující kompetence nutné 
k navrhovaným výkonům nebyl v tištěné verzi a z diskuze účastníků PS 
vyplynulo, že celé znění návrhů neprostudovali. 
 

První kolo jednání je pracovní, kde se sejde navrhovatel s některými členy PS SZV. Zde 
je volná diskuze k tématu. Po prvním kole má navrhovatel prostor provést změny a doplnění 
svých návrhů. Druhé kolo jednání je již hlasovací bez nebo jen s minimálním prostorem pro 
diskuzi. Zde jsou přítomni i další členové PS SZV s hlasovacími právy, aniž by byli předem 
účastni pracovního jednání. Takto se nám stalo, že tito členové vycházeli z tištěné verze, o 
některých prodiskutovaných tématech během pracovního jednání nebyli vůbec seznámeni a 
logicky nemohli kompetentně hlasovat. Nutno zdůraznit, že členové byli seznámeni pouze 
s tištěnou verzí, a ne s tou kompletní webovou na stránkách MZ. Argumenty proti pak 
vycházely z neznalosti kompletního návrhu, který přesně ujasňoval jejich námitky. V tomto 
kole jde o rychlé hlasování a prostor pro obhajobu zde již není. Navíc hlasování je neveřejné, 
stejně jako diskuze členů PS těsně před ním.  
 

Při zpracování zápisu z pracovního i hlasovacího jednání nebyly přijaty některé 
pozměňující návrhy ČSUM. Takto se nám stalo, že místo požadavku na zadokumentování slov 
předsedy PS o tom, že PS jedná ,,diletantsky a je pod vlivem různých lobby,, je nám od té doby 
podsouváno, že jsme byli my prvními, kdo vyslovil tato nařčení, která se dle slov PS citovaných 
v zápise nezakládají na pravdě. Během jednání, na kterém tato slova z úst předsedy PS padla, 
se však vůči těmto jeho slovům nikdo z přítomných neohradil.  
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Členové PS SZV jsou i subjekty, které nemají k danému tématu jakoukoliv vazbu 
(Česká asociace sester, Česká farmaceutická společnost, Obor ošetřovatelství a nelékařských 
povolání MZ). Tyto subjekty nemají odborně k navrhované problematice kompetence se 
vyjadřovat, přesto mají hlasovací práva. Bylo by asi férové, kdyby se uvedené subjekty při pro 
ně nerelevantních návrzích zdržely hlasování bez komentářů.  
 

Členka PS k SZV zastupující ČLS JEP (doc.Karetová) není v tématech nestranná a má 
jednoznačný konflikt zájmů. Jako předsedkyně Angiologické společnosti ČLS JEP zastupuje i 
zájmy společnosti, která je v postavení UZ výkonů a jejich bodového ohodnocení naopak 
nadstandardně dobře ohodnocena (angiologické výkony jsou uměle předraženy nereálně 
vysokou cenou UZ přístroje v kalkulacích bodového ohodnocení). Nebylo by logické, kdyby 
hlasovala pro naše návrhy, které mohou tyto výnosné angiologické UZ výkony ohrozit.  
 

Někteří členové PS zřejmě nečtou kompletní návrhy včetně příloh. Nemohlo by se takto 
stát, že zásadní argument ČSUM, proč je třeba nových výkonů, bude otočen do protiargumentu. 
Neexistence vzdělávání v UZ pro lékaře v mnoha klinických oborech, kdy je pro dosažení 
kompetencí nutno absolvovat celý specializační výcvik (L3) a většinou k tomu i další 
nástavbové vzdělávání v příslušné sonografické metodě ČSUM doložila analýzou 
vzdělávacích programů všech relevantních odborností. Z ní vyplynulo, že kompetence po 
absolvování kmene (L2) mají pouze 3 obory: Radiologie a zobrazovací metody, 
Gynekologie a porodnictví a Urologie. V ostatních oborech, pokud je využívána klinická 
sonografie, musí ji provádět lékař specialista (L3), popř. lékař L3 s dalším nástavbovým 
výcvikem. Toto bylo zcela ignorováno zástupkyněmi ZP a MZ. Opakovaně je z jejich stran 
argumentováno, že výkon musí být vázán na nositele s nejnižší možnou erudicí, dle ZP a 
MZ tedy L2. Fakta vycházející z analýzy VP jsou zde naprosto ignorována a tato lež ze strany 
ZP a MZ je od pracovního jednání perpetuována ve všech dalších vyjádřeních. Lživá je tedy i 
odpověď výboru PS, kde je opět takto argumentována. Lživé není tvrzení, že výkon má být 
delegováno na nejnižšího možného nositele (L2). Lživé je využití tohoto tvrzení jako 
argumentace proti vytvoření sonografických zdravotních výkonů s ohodnocením L3 pro lékaře 
všech ostatních klinických oborů mimo gynekologii a urologii. 
 

MZ obrací argumenty ČSUM proti jí samotné. ČSUM upozornila, že pouze některé 
klinické obory mají kompetence v rámci L2 výcviku (viz výše). MZ naopak v odpovědi výboru 
PS argumentuje, že ,,Není tedy pravda, že kromě radiologů potřebují ostatní lékaři k provedení 
ultrazvukového vyšetření kvalifikaci L3. ,,. Toto pravda není. ČSUM to ale také nikdy neřekla, 
což však ze znění odpovědi MZ vyplývá.  
 

MZ si dokonce myslí, že ,,I pokud by ale radiologové byli jediní lékaři s kvalifikací L2, 
kteří by mohli ultrazvukové vyšetření provádět, stále by bylo systémově správné obecné 
ultrazvukové vyšetření hradit tak, aby bylo přednostně prováděno právě jimi, a ne lékaři 
s dosaženou kvalifikací L3. ,,. Toto ČSUM vyvrátila analýzou cost-benefitu klinické 
sonografie obecně a prezentovala i konkrétní ukázkou na úspornosti tohoto postupu ve 
srovnání s konsiliárním UZ vyšetřením v rámci pracovního jednání PS SZV. MZ a ZP jako 
správci veřejných finančních prostředků jsou povinni nakládat s nimi účelně. V roce 2019 jsme 
MZ (náměstkyni Ing.Rögnerovou) upozornili, že v SZV jsou v UZ výkonech nadhodnoceny 
položky, které poté uměle navyšují úhrady za některé specifické UZ výkony. Tehdy slíbila 
aktivitu k nápravě a poděkovala za naši analýzu UZ výkonů, kterou jsme MZ poskytli. Nic se 
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však nezměnilo a z veřejného systému jsou nadále neúčelně vynakládány prostředky. Během 
pracovního jednání PS k SZV v 2-2021 jsme toto zmínili a komise nás vyzvala, abychom se 
prostřednictvím návrhů na změnu znění reg.listů toto pokusili napravit. Podotkli jsme, že 
správcem systému je MZ a ten je povinen jej udržovat aktuální odpovídající současnosti. 
Členové PS nevěděli, že mohou sami navrhovat změny (a naopak hledali třetí stranu, která by 
návrh na změnu reg.listu podala).  
 

MZ argumentuje, že povinnost přítomnosti lékaře L3 v ambulantním zařízení 
neznamená nutnost úhrady jeho výkonů s nastavením na nositele L3 a říká, že ,,Zavádějící 
povaha argumentace ČSUM je nicméně dobře vidět na skutečnosti, že řada poskytovatelů 
provozuje několik ordinací pohromadě v jednom zdravotnickém zařízení s více současně 
působícími lékaři stejné odbornosti.,,. Tento stav je sice reálný, ale velmi řídký. Pokud bychom 
argumentovali, že každý lékař specialista může mít ve své praxi zaměstnaného radiologa L2 a 
tomu přenechávat všechna UZ vyšetření, bude to výsměch všem atestovaným ambulantním 
lékařům snažícím se dělat svou práci správně. A tento argument by pak byl i urážkou ČSUM, 
která naopak jasně ukázala na klinický i cost-benefit klinické sonografie. Zavádějící je naopak 
argumentace MZ, které tvrdí, že tito lékaři L2 v sdružených ordinacích mohou vykonávat UZ 
výkony a L3 lékaři se věnovat odbornější činnosti. Je totiž postavena na oné perpetuované lži 
– ve většině klinických oborů provozujících ambulantní zdravotní péči totiž neexistují 
lékaři L2, kteří by takto mohli v UZ výkonech zastupovat své kolegy L3. 
 

MZ argumentuje, že lékaři oborů Gynekologie a porodnictví a oboru Oftalmologie mají 
kompetence k UZ výkonům po absolvování kmene (L2). Současně argumentuje, že nositel 
výkonu musí být nastaven na nejnižšího možného, v těchto oborech tedy L2. Současně jsou 
však v SZV všechny UZ výkony těchto oborů nastaveny na L3!! Tohle je popření vlastních 
tvrzení MZ a ZP. My se ptáme, proč není u výkonů těchto oborů postupováno dle argumentu 
nacenění výkonu na nejnižšího možného nositele (zde i dle tvrzení MZ a ZP na L2)?? Tyto 
oboru totiž mají skutečně UZ kompetence ve své kmenové výuce (L2). Proč MZ nenastavilo 
ocenění těchto výkonů na L2? U oboru Gynekologie a porodnictví byly tyto výkony dokonce 
nedávno povýšeny z L2 na L3, přestože MZ a ZP tvrdí, že mají být vázány na nejnižšího 
nositele (zde skutečně kompetentního L2). MZ je těmito kroky a tvrzeními v rozporu s 
argumenty, kterými vystupuje vůči ČSUM a jí zastupovaným společnostem.  
 

Prosíme PS k SZV o vysvětlení, jak je možná existence několika UZ výkonů pro 
vyšetření břicha, některých ohodnocených L2 a některých L3? MZ se přece brání duplicitě 
výkonů (jeden z dalších argumentů ze strany MZ a ZP na jednáních o našich návrzích). Pokud 
je radiolog po kmeni L2 schopen provádět plnohodnotné UZ vyšetření břicha, k čemu jsou další 
výkony popisující stejné vyšetření hodnoceny s kalkulací na L3? Stejná situace panuje u UZ 
výkonů k vyšetření cévního systému – existuje duplicita L2 a L3 výkonů. Pokud však 
radiolog L2 umí vše, proč existuje duplicitní výkon pro L3 a ZP takto vyhazují prostředky místo 
požadovaly snížení kalkulací všude na L2? Jak říká MZ, toto vyšetření je schopen provézt 
radiolog L2 a takto má být na něj jako nejnižšího možného nositele kalkulováno a 
jakákoliv duplicita s kódem L3 pro vybrané obory je tedy nepřípustná. Toto je jen jeden z 
dalších případů diskriminačního postavení MZ a ZP, kdy neměří všem stejným metrem. MZ a 
ZP používají různé argumenty jen podle toho, jak se jim hodí, systematicky však postupují 
pouze v udržování celkové strategie ,,boje proti zlým navrhovatelům,,. Zde je třeba opravdu 
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upozornit, že MZ a ZP jsou jen správci veřejných prostředků a jsou povinni se chovat 
hospodárně a odpovědně.   
 

MZ uvádí, že, ,,Je také třeba uvést, že provádění zdravotních výkonů lege artis neznamená 
automaticky úhradu těchto výkonů z prostředků veřejného zdravotního pojištění,, a že ,, je tedy 
možné, že zdravotní pojišťovna v rámci zabezpečení dostupnosti zdravotní péče nasmlouvá 
mezioborové výkony ultrazvukového vyšetření výhradně s poskytovateli s odborností 
radiologie a zobrazovací metody, a jejich poskytování jinými odbornostmi tak vůbec neumožní, 
čímž se výše uvedená diskuse stane fakticky zcela bezpředmětnou ,,. Když pomineme, že 
poslední věta by mohla být pochopena jako výhružka, která pokud by se naplnila, tak by se 
stala trestným činem (porušení povinností při správě cizího majetku díky prokázané a námi 
dokladované efektivitě klinické sonografie), vyplývá z toho následující doporučení pro klinické 
sonografisty:  
 

- svou lege-artis UZ praxi vyžadovat uhradit od pacienta  
 
nebo v případě jeho nesouhlasu 
 

- odeslat pacienta na nejbližší radiologické pracoviště zaměstnávajícího lékaře L2 a 
vyžadovat od něj provedení jakéhokoliv sonografického vyšetření, tedy i 
echokardiografického, gynekologického apod.  

 
- současně musí odborné společnosti jednotlivě či ve spolupráci navrhovat své zdravotní 

výkony pro své konkrétní UZ vyšetření (MSK UZ, UZ periferních nervů, 
Dermatologický UZ, Pokročilé UZ vyšetření v urologii, Expertní vyšetření ŠŽ, 
Vyšetření hlavičky přes fontanelu, … ) 
 

- ČSUM bylo lživě argumentováno, její argumenty byly ignorovány a otáčeny proti ní, 
proto se tímto dopisem ohrazuje vůči přípisu MZ 

 
 
 
 
 

výbor ČSUM 
MUDr.  Milan Kocián 

předseda


