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Váš dopis ze dne 17. února 2020

V Praze dne 3. března 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č.106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

dne 17. února 2020, ve věci dotazů

v souvislosti s veřejně prezentovaným záměrem MZ ČR ohledně změny Komise

pro reprodukční medicínu, konkrétně pak:

zda jste při změně komise zjišťovali možnou kolizi zájmů jejich členů, tedy zda

nemají přímý finanční zájem na maximálním počtu provedených výkonů asistované

reprodukce; pokud ano - o které členy komise se jedná, zda s tímto faktem budou

ostatní členové komise seznámeni

zda členy komise jsou odborníci zastupující obory řešící problémy související

s hormonální stimulací - zvláště interna a onkologie; pokud ne, jakým způsobem

bude zajištěno, aby komise byla schopna zvážit související rizika přesahující obor

gynekologie (např. počty cyklů darování oocytů, věková omezení, kontraindikace)

znamená avizovaný záměr MZ ČR stanovit maximální částku ve výši 20-25 tisíc Kč

za jeden odběr oocytů, že MZ ČR plánuje změnit zákon 227/2006 Sb., který nyní

v souladu s mezinárodními úmluvami stanoví, že dárcovství je bezúplatné

(zdravotnické zařízení hradí dárci prokazatelně vynaložené výdaje – např. ušlý

zisk, cestovné, stravné)

Ministerstvo zdravotnictví,
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u kolika subjektů došlo v roce 2017 a 2018 ke kontrole, zda poskytnutá výše

nákladů za darování oocytů a spermií odpovídala výši prokazatelně vynaložených

výdajů a u kolika z nich bylo zjištěno porušení zákona;

Vám sděluji následující:

Ministerstvo zdravotnictví se snaží možnou kolizi zájmů členů Komise pro reprodukční

medicínu (dále jen „Komise“) eliminovat tím, že v Komisi jsou zastoupeni odborníci

z mnoha oblastí, kteří řeší problematiku reprodukční medicíny. Zároveň byl také osloven

ředitel námi přímo řízené organizace s žádostí o návrh nového zástupce do Komise, který

bude odborníkem za Sekci asistované reprodukce České gynekologické a porodnické

společnosti ČLS JEP (dále jen „ČGPS JEP“), ale bude bez přímých a nepřímých

ekonomických vazeb na IVF centra.

V současné době je Komise složena ze zástupců Ministerstva zdravotnictví, a to z odboru

zdravotní péče, odboru dohledu nad zdravotním pojištěním a odboru právního,

dále ze zástupců Gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, Sdružení center

asistované reprodukce, Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP, Společnosti

lékařské genetiky ČLS JEP, Všeobecné zdravotní pojišťovny, Svazu zdravotních

pojišťoven, Ministerstva práce a sociálních věcí a České demografické společnosti.

Dne 26. února 2020 se uskutečnilo jednání Komise, na které byli přizváni nejen členové

a členky Komise, ale i hosté, kteří zastupují v problematice reprodukční medicíny širokou

odbornost. Komise je poradní orgán ministra zdravotnictví a vznikla z příkazu ministra

zdravotnictví č. 9/2017.

K zajištění většího rozsahu odborníků byl na již zmiňované jednání osloven předseda

ČGPS ČLS JEP prim., MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., CSc. o nominaci zástupce

terénních gynekologů, který se věnuje léčbě příčin neplodnosti. Na jednání Komise byli

dále přizváni zástupci České andrologické společnosti, zástupci České urologické

společnosti ČLS JEP – Sekce andrologické, zástupce etiků, zástupce ÚZIS

a doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D., která je nominovaná jako expert Ministerstva

zdravotnictví ve Výboru pro bioetiku Rady Evropy. Všichni přizvaní účastníci, kteří nejsou

řádnými členy Komise, byli na jednání pozváni jako hosté.

Ministerstvo zdravotnictví neprovádí kontroly prokazatelně vynaložených nákladů,

ani neurčuje výši náhrad účelně a prokazatelně vynakládaných výdajů.
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Odběrem zárodečných buněk nevzniká osobě, které byly odebrány, nárok na finanční

ani jinou náhradu. Poskytovatel, který odběr provedl, hradí anonymnímu dárci na základě

jeho žádosti účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložené výdaje spojené s darováním

zárodečných buněk. Jejich náhradu může požadovat na příjemkyni, které má být

provedeno umělé oplodnění nebo poskytovateli, kterému byly zárodečné buňky nebo

lidská embrya k provedení asistované reprodukce předány.

Výši úhrad účelně vynaložených výdajů určuje konkrétní centrum asistované reprodukce.

Legislativní změnu v dané problematice však Ministerstvo zdravotnictví v současné době

připravuje. Uvažuje se o nastavení hranice pro platbu za dárcovství vajíček na 1 000 euro

s ohledem na zahraniční praxi některých států, tedy v našich podmínkách na úrovni

25 000 Kč a zvažuje limitaci počtu cyklů.

S pozdravem


