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Tlačová správa
Zvrat v postupe pri pokutovaní lekárov Sociálnou poisťovňou ohľadom
licencií L1A.
Stanovisko SLK k rozsudku Najvyššieho súdu.
Vážené dámy, vážení páni,
dňa 30. apríla tohto roku vydal Veľký senát Najvyššieho súdu SR rozhodnutie,
ktorým sa konečne po troch rokoch dočkali mnohí dotknutí lekári, ale i Slovenská
lekárska komora (SLK) zadosťučinenia. Na základe návrhu SLK totiž Najvyšší súd
SR rozhodol, že postup Sociálnej poisťovne (SP), ktorá žiadala od lekárov platby
poistného a penále v súvislosti s licenciami na výkon samostatnej zdravotníckej
praxe (licencie L1A) bol v rozpore so zákonom. Logicky sa teda vynára otázka –
budú teraz lekári požadovať státisícové náhrady škody?
Ako vznikol problém s licenciou L1A ?
Začiatok problému sa začal generovať ešte pred rokom 2014 a dotýka sa
približne 600 lekárov. Ide najmä o tých, ktorí ukončili poskytovanie zdravotnej
starostlivosti ako fyzické osoby a pretransformovali si ambulancie na spoločnosti s
ručením obmedzeným. Hoci sa v SP odhlásili z povinného poistenia, vo vzťahu ku
komore si aj napriek upozorneniam nezrušili licencie L1A, ktoré majú charakter
živnosti, ale ktoré samostatne neumožňujú vykonávať poskytovanie zdravotnej
starostlivosti a tým teda prakticky vykonávať živnosť.
V roku 2015 požiadala Sociálna poisťovňa SLK v zmysle zákonnej povinnosti
o zaslanie zoznamu držiteľov licencie L1A a následne tým lekárom, ktorí boli v
zozname, ale neplatili predpísané poistné, bez ďalšieho skúmania, či lekár naozaj
danú prax ako SZČO vykonáva alebo nie, poslala rozhodnutia o povinnosti doplatiť
poistné, vrátane penále. Len pripomínam, že v mnohých prípadoch tieto
rozhodnutia ukladali zaplatiť poistné vo výške niekoľko tisíc eur, dokonca
v jednom prípade sa výška úhrady vyšplhala až na 14-tisíc eur.
Podľa nášho právneho stanoviska SP nemala nárok požadovať úhradu
poistného od lekárov, nakoľko objektívne a riadne neskúmala, či títo lekári na
základe vydanej licencie L1A naozaj vykonávajú činnosť ako SZČO. Rovnako ako
zdôvodnil Najvyšší súd SR, aj komora opakovane zdôrazňovala a argumentovala
tým, že vydanie samotnej licencie ešte automaticky neznamená vykonávanie
činnosti na jej základe, a preto SP nemôže bez ďalšieho skúmania požadovať od
lekárov úhradu poistného len z titulu vydanej licencie L1A. Komora preto odporučila
všetkým dotknutým lekárom, aby predpísané poistné a penále neuhrádzali, a aby sa
voči rozhodnutiu SP bránili právnou cestou.
Boj Slovenskej lekárskej komory
Samotná SLK podnikla desiatky krokov na nápravu tohto stavu. Usporiadali
sme niekoľko tlačových konferencií, na ktorých sme túto zvrátenosť opakovane
vysvetľovali, oslovili sme niekoľkokrát Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo
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práce, sociálnych vecí a rodiny SR, poslancov NR SR, rokovali sme s vedením
Sociálnej poisťovne. Podali sme podnet na Generálnu prokuratúru na preskúmanie
zákonnosti postupu SP, navrhli sme legislatívny postup, ktorý by celú vec vyriešil.
Začiatkom marca 2017 sme dokonca usporiadali aj protestné zhromaždenie
pred Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde sme ministrovi Jánovi
Richterovi odovzdali otvorený list. Len pripomíname, že minister Richter si ani raz
nenašiel čas, aby sa osobne so zástupcami SLK na túto tému stretol. Naopak,
svojim odmeraným, a zjavne protizákonným prístupom, sa k problému
nepostavil ako minister „sociálnych vecí“ a sociálnej vlády, ktorý zastupuje
občanov tejto krajiny diskriminovaných sociálnymi zákonmi. Naopak,
arogantným tónom umravňoval a obviňoval aj Slovenskú lekársku komoru,
ktorá sa od vzniku tohto problému snažila brániť zákon, poriadok,
spravodlivosť, rovnaký prístup a morálku.
Až doteraz to vyzeralo tak, že všetky naše kroky boli zbytočné, pretože
ministerstvo práce ostávalo k našim požiadavkám hluché a poisťovňa trvala na
svojom. SP vo svojom vyhlásení zo dňa 2.3. 2017 dokonca doslova uviedla:
„Neakceptujeme výzvy SLK, ktoré nabádajú k protizákonným postupom.“
Ako ukázalo posledné a najdôležitejšie rozhodnutie Veľkého senátu
Najvyššieho súdu SR, protizákonné kroky a rozhodnutie urobila Sociálna
poisťovňa. Prelomové rozhodnutie, ktoré v tejto veci padlo, tak dalo za pravdu
nielen SLK, ale predovšetkým všetkým dotknutým lekárom.
Čo bude nasledovať ďalej?
SLK vyzve všetkých dotknutých lekárov, aby sa na ňu obrátili a táto
prostredníctvom svojej právnej kancelárie im poradí, ako ďalej v ich konkrétnom
prípade postupovať a ako je možné požadovať náhradu škody, resp. vrátenie už
zaplatených peňazí. Slovenská lekárska komora je pripravená poskytnúť všetkým
lekárom adekvátnu a náležitú právnu pomoc za účelom eliminovania nepriaznivých
následkov nezákonného správneho rozhodnutia Sociálnej poisťovne v ich
neprospech.

Slovenská lekárska komora zároveň vyzýva ministra práce,
sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera, aby prevzal osobnú
zodpovednosť za celú kauzu a zvážil svoje zotrvanie vo funkcii.

„Máme za to, že minister práce Ján Richter po tom, ako sa
postavil k riešeniu veci a bojoval proti nevinným a
Sociálnou poisťovňou zavedeným lekárom, nemá právo
a legitimitu zotrvať naďalej v pozícii ministra práce,
sociálnych vecí a rodiny SR, úlohou ktorého je obhajovať
aj sociálnu spravodlivosť našich občanov. Preto ho
žiadame o vyvodenie osobnej zodpovednosti voči svojej
funkcii a aby zvážil svoju abdikáciu,“ povedal na záver
tlačovej konferencie prezident SLK MUDr. Marian Kollár.
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