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Vítězství ČLK u ÚS 

n  ČLK se nemůže obracet na ÚS přímo                             
– spolupráce se zákonodárci 

n  Lékařský poslanecko-senátorský klub:  
n  senátorka Dernerová (členka představenstva ČLK) 
n  senátor prof. Žaloudík (člen VR ČLK) 

n  Skupina 20 senátorů podala 6.1.2012                                                      
návrh na zrušení některých ustanovení                          
zákona č. 372/2011 Sb.,  
o zdravotních službách 

n  Prosadil je oklikou poslanec Šnajdr s podporou ministra Hegera  
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Vítězství ČLK u ÚS 

ÚS rozhodl 27.11.2012: 

n  Zrušeny povinné přeregistrace ZZ 
n  Zrušen Národní registr zdravotnických pracovníků 

n  Registr lékařů vede nadále ČLK 
n  Pokuty pro ZZ sice nezrušeny, ale úřady musí respektovat 

pravidlo „přiměřenosti sankce“ 
n  Definice „lege artis“ podle ČLK byla ÚS potvrzena – je v souladu 

s ústavním pořádkem ČR 
n  Zohlednění objektivních podmínek poskytování zdravotní péče 
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Novela zákona o ZS 

n  Několik zásadních problémů při poskytování zdravotní 
péče, které ministr Heger bagatelizoval a odmítal 
napravit. 

n  Společný návrh ČLK + Svazu pacientů schválil Senát ČR 
v červnu 2012. 

 
 
 
 

Vláda a následně i Sněmovna zákon odmítly. 
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Novela zákona o ZS 

n  Ministr Heger sice chybu neuznal, ale některý chyby 
přesto odstranil vlastní novelou, kterou nakonec prosadil: 
n  Zrušena nutnost souhlasu obou rodičů s poskytováním neakutní 

péče nezletilým  
n  Zrušena povinnost podepisovat každý měsíc znovu informovaný 

souhlas 
n  Úchop vyřazen z tzv. omezovacích prostředků, jejichž použití se 

musí hlásit soudu 

n  Problémy, které zůstaly: 
n  Hospitalizace bez souhlasu jen pokud pacient „bezprostředně“ 

ohrožuje sebe či okolí 
n  Omezení práva profesní samosprávy nahlížet do zdravotnické 

dokumentace 
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Boj o nemocnice 

n  Kartelová dohoda ZPoj. pod taktovkou Mz – od 1.1.2013 
neprodlouží smlouvy nemocnicím 

n  Výsledkem tajných jednání o veřejných penězích byl  
v 10/2012 plán zrušit 6 000 akutních lůžek 
n  Ze 152 akutních nemocnic 12 zrušit, 18 postupně utlumit 

krátkodobými smlouvami, 101 omezit činnost, 21 zachovat 
v původním stavu 
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Boj o nemocnice 

n  Konference ČLK v předvečer Sjezdu 2.11.2012 
n  XXVI. Sjezd ČLK následně vyzval ministra Hegera k rezignaci 
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Boj o nemocnice 

n  6.11.2012 – společné jednání AČMN a Asociace krajských 
nemocnic za účasti prezidenta ČLK 

n  16.11.2013 Krizový štáb se připojil k požadavku na rezignaci 
ministra Hegera 

n  VZP ustoupila tlaku regionálních politiků, pacientů, odborů, 
ředitelů… a nabídla smlouvy na 5 let 
n  Ministr Heger svalil vinu za destabilizaci zdravotnictví na ředitele 

VZP Horáka a přinutil ho k abdikaci 
n  Ostatní Zpoj. se přizpůsobily 

n  Úhradovou vyhlášku pro rok 2014 připravil náměstek Nosek jako 
alternativní cestu k redukci sítě nemocnic cestou jejich 
„ekonomické likvidace“. 
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Seznam zdravotních výkonů  
– novela 2012 

n  Novela č. 467/2012 Sb. z 18.12.2012 

n  Valorizace režie o míru inflace 
n  Zrušení některých Q kódů 
n  Sjednocení časů klinických vyšetření 

n  Zkrácení časů u interny, neurochirurgie, foniatrie, dětské 
chirurgie, dětské gynekologie, dětské urologie a dětského ORL) 

n  Zkrácení časů nejběžnějších vyšetření internistou o 25 % 
znamená drastický pokles jejich příjmů 

n  Mz prosadilo přes odpor České internistické společnosti 
n  Problém není uspokojivě vyřešen, jen sliby ZPoj. pokles bodů 

kompenzovat 
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Seznam zdravotních výkonů – 
kultivace 

n  Privátní firma Janiga Labs, s.r.o. 
n  Sjednocení do výkonů kalkulovaných cen 

n  Ceny přístrojů a materiálů sníženy 
n  Cena lidské práce a režijní náklady nevalorizovány 

n  ČLK zastoupena v komisi Mz – Dr.Sedláček, Dr.Musil 
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Seznam zdravotních výkonů – 
kultivace 

n  Valorizaci ceny lidské práce a dalších režijních nákladů jsme 
neprosadili. 

n  Zásadní připomínky ČLK ve vnitřním připomínkovém řízení: 
n  Nutno zvýšit minutovou režii a snížit možný individuální rozptyl 
n  Hodnota bodu nejméně 1,0 Kč 
n  Modelace dopadů v roce 2014 

n  ZPoj. platí podle starého SZV,                                                            
ale vyúčtovávají i podle nového SZV 

n  Jaký SZV bude platit od 1.1.2014? 
n  Ministr Holcát slíbil,  
že starý s modelací dle kultivovaného 
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Spolupráce ČLK s Mz 

n  Kategorizace zdravotnických prostředků 
n  Dr.Vodochodský a Dr.Ota Mach členy komise Mz 
n  Příprava zákona o kategorizaci zdravotnictvích prostředků a tvorbě 

úhrad  

n  Nadstandardy 
n  Dr.Vraná 
n  Pracovní skupina Mz k posouzení návrhů na ekonomicky náročnější 

variantu zdravotních výkonů ustavena 24.7.2012, projednala jen 
minimum návrhů. 

n  Ministrem Hegerem do zákona č. 48/1997 Sb. prosazený způsob dělení 
zdravotní péče na standardní a nadstandardní zrušil ÚS. 
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Spolupráce ČLK s Mz 

n  Kvalita a bezpečnost zdravotních služeb 

n  Dr.Kubíček 

n  Pracovní skupina Mz pro bezpečnost pacientů a kvalitu zdravotní péče 

n  Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečnosti ZS 

ČLK nesouhlasí s tím, aby ZZ měla povinnost externí kontroly 
prováděné komerčními subjekty (dle zákona o ZS) 
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Úhrady 2013 

n  Ministr Heger zkrátil lhůty pro DŘ 
n  DŘ skončilo již 21.8.2012 

n  Poprvé v historii Mz nejednalo o vyhlášce s ČLK 
n  První návrh Mz zveřejnilo až 29.11.2012, připomínky ČLK odmítnuty 

plošně 

n  Vyhláška č. 475/2012 Sb. vydána 31.12.2012 – den před nabytím 
účinnosti 
n  Stabilizace veřejného zdravotního pojištění na úkor ZZ 
n  Žádná kompenzace za další zvyšování DPH 
n  Pokles příjmů zejména u nemocnic, AS a komplementu 
n  Snížení kvality a dostupnosti zdravotní péče 
n  Omezení autonomie lékařů v rozhodování o odborných otázkách léčby 
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Úhrady 2013 

n  AS: úhrada 98% úhrady roku 2011, limity na léky  
a vyžádanou péči dle roku 2011 bez tolerance překročení 

n  PL: stagnace příjmů jako v roce 2012 
n  Nemocnice: složitost úhradových vzorců umožňuje jen 

odhad poklesu příjmů o 5-15% 

n  31.1.2013 mimořádná porada předsedů OS ČLK 

n  ČLK uspořádá protestní kampaň ! 
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Protestní kampaň ČLK 

n  1.3.2013 - Den zdraví lékařů  
n  Petice občanů za zachování kvalitního zdravotnictví 
n  Návrh k Ústavnímu soudu na zrušení úhradové vyhlášky 

n  Výzva ČLK,                                                                   
aby soukromí lékaři nepodepisovali úhradové dodatky 
n  Pokud není dodatek výhodnější než vyhláška, je pro ZZ zbytečný 
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Protestní kampaň ČLK 

n  Krátkodobý cíl: 
n  Vynutit si na Mz novelu úhradové vyhlášky 
n  Prosadit SZV jako reálný ceník 

n  Dlouhodobý cíl: 
n  Zachování autonomie lékaře                                                

v rozhodování o odborných otázkách léčby 
n  Zachování práva na svobodný výkon povolání 
n  Spravedlivá odměna za práci 
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Den zdraví lékařů – 1.3.2013 

n  Bez placené mediální podpory 
n  Nejednota zdravotníků 

n  Příslib podpory: NRZP, Svaz pacientů, LOK-SČL, SPACH, SPOL,   
                           ředitelé nemocnic slíbili akci nebránit 

n  Odmítnutí podpory: ČLS-JEP 
n  Odmítnutí jednat s ČLK: SPLDD, SSG 
n  Aktivně proti: SPL 
n  Nejprve spoluúčast, ale pak ucuknutí: SAS 

n  Na základě nesplněných slibů ze schůzky s řediteli ZPoj., 
kterou zorganizoval 27.2.2013 náměstek Nosek. 
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Den zdraví lékařů – 1.3.2013 

n  ČLK prostřednictvím svých 
OS nedokázala mobilizovat 
dostatek lékařů. 

n  Nemocniční lékaři měli pocit, 
že o ně nejde. 

n  Protest byl slabý – novelu 
úhradové vyhlášky jsme si na 
ministru Hegerovi nevynutili. 
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Petice občanů                    
„Chceme kvalitní zdravotnictví“ 

n  Srozumitelný text petice editovaný 
profesionály doplněný o vysvětlující dopis 

n  Reprezentativní petiční výbor: 
n  MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK 

n  Táňa Fischerová, herečka, poslankyně Parlamentu 
ČR (2002-06), kandidátka na prezidenta ČR v roce 
2013 

n  Prof. RNDr. František Janouch, CSc., jaderný 
fyzik, zakladatel a předseda Nadace Charty 77 

n  Bc. Václav Krása, předseda Národní rady osob se 
zdravotním postižením ČR 

n  Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, přednosta 
Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol, předseda České 
diabetologické společnosti  

n  Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc., plastický chirurg, 
vedoucí lékař kliniky Esthé 
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Petice občanů                    
„Chceme kvalitní zdravotnictví“ 

n  Vysvětlovací kampaň v ordinacích: 
„Lékaři a pacienti nejsou nepřátelé“ 

n  Akce proběhla bez „profesionálních“ 
sběračů podpisů 

n  Antikampaň Mz:                              
„Lékaři zneužívají své pacienty.“ 

n  Argumentace ČLK: Občané si 
zdravotnictví platí, mají tedy právo 
vyjádřit se k jeho budoucnosti 

n  Jedna z největších petičních akcí v ČR 
– 131 500 podpisů 
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Petice občanů                    
„Chceme kvalitní zdravotnictví“ 

n  23.5.2013 předání petice předsedovi Senátu ČR panu Štěchovi 
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Petice občanů                    
„Chceme kvalitní zdravotnictví“ 

n  Pád vlády a odchod ministra Hegera otupily naléhavost petice 

n  7.8.2013 petici projednal zdravotní výbor Senátu 
n  Mz (náměstek Polák) petici relativizovalo 
n  Předseda výboru prof. Janeček navrhl usnesení podporující petici, proti 

hlasovala jen senátorka Filipiová – bývalá ministryně zdravotnictví 

n  9.10.2013 veřejné projednání petice na plénu Senátu 
n  Vystoupení prezidenta ČLK: „Dobrá vůle nestačí, problémy trvají.“ 
n  Usnesení Senátu 
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Jednání s prezidentem republiky 

n  10.4.2013 se na Pražském hradě uskutečnilo historicky 
první jednání prezidenta ČLK s hlavou státu 

n  Prezident Zeman slíbil hrát roli prostředníka a moderátora      
v jednání mezi ministrem Hegerem a komorou s odbory. 

n  Vláda padla dříve, než mohl svůj slib uskutečnit. 
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n  13.5.2013 názorový duel                                         
mezi prezidentem ČLK a ministrem zdravotnictví 

151. Žofínské fórum 
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151. Žofínské fórum 

n  Heger:  
n  Zdravotnictví je díky reformám v dobré kondici, má rezervy  

a s důsledky ekonomické krize se samo vyrovná 
n  Zpolitizovaná ČLK straší veřejnost, lékaři zneužívají pacienty jako 

své rukojmí 

n  Kubek:  
n  Zdravotnictví funguje politikům navzdory díky profesionalitě  

a obětavosti zdravotníků 
n  Klesá dostupnost, kvalita i bezpečnost zdravotní péče  

a ekonomická krize způsobuje ve zdravotnictví krizi morální  
a etickou 
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Hegerovy zákony,                                
které spadly pod stůl 

n  Zákon o universitních 
nemocnicích 

n  Zákon novelizující zákony  
o zdravotních pojišťovnách 

n  Novela zákona o veřejném 
zdravotním pojištění 
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n  Cílem odstátnění FN 
n  Stát se zbaví posledního zbytku ZZ, jejichž prostřednictvím může zajišťovat 

dostupnost zdravotní péče 
n  Riziko možné privatizace 

n  Dvojkolejnost řízení zůstává 
n  Zrušení tarifních tabulek 

n  Pokles příjmů lékařů a zejména SZP 
n  Mizí porovnávací hladina pro mzdy v ostatních ZZ 

n  Leden 2013 – ČLK předala děkanům LF své právní analýzy 
n  Ministr děkanům slíbil, že svůj vliv ve FN posílí.                                 

Děkani změnili názor a zákon podpořili. 
n  17.4.2013 – ČLK předala Mz své připomínky, ministr Heger je odmítl. 

Zákon o universitních 
nemocnicích 



MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2013 29 29 

n  Změna zákona č. 551/1991 Sb., o VZP 
n  Změna zákona č. 280/1992 Sb., o resortních ZPoj 

n  Sjednocení pravidel pro všechny pojišťovny 

n  Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění 
n  Nenápadně připravovaná 
n  22.4.2013 okrajově                                                            

prezentovaná na semináři  
Mz náměstkem Noskem 

Novela zákonů o zdravotních 
pojišťovnách 
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Novela zákona o veřejném 
zdravotním pojištění 

n  Posílení moci ZPoj na úkor lékařů i pacientů 
n  Řetězce likvidující soukromé lékaře 
n  Obrovský prostor pro korupci 
n      Konečně „opravdová„ reforma podle ODS a TOP-09 
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Novela zákona o veřejném 
zdravotním pojištění 

n  VŘ před uzavřením smlouvy 
n  Iniciovat ho může pouze ZPoj, krajský úřad ho sám 

vypsat nesmí a ZZ o vypsání požádat nemůže 
n  Kritéria výběru by již neurčoval zákon, ale ZPoj 
n  Tendry na nejnižší cenu zdravotních služeb 

n  Řetězce zlikvidují soukromé lékaře dumpingovými cenami 
n  Každému ZZ může pojišťovna za stejné výkony platit jinak 
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Novela zákona o veřejném 
zdravotním pojištění 

n  Zrušení DŘ o rámcové smlouvě  
n  Zrušení rámcových smluv 

n  Každému ZZ může pojišťovna nabídnou jinou smlouvu 

n  ZPoj stanoví délku trvání smlouvy se ZZ, možnost 
smluv na dobu neurčitou, ale… 

n  ZPoj může smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, 
ZZ smlouvu vypovědět nesmí 
n  Výpovědní lhůta 3 roky pro ambulantní a 5 let pro lůžkové 

ZZ 
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Novela zákona o veřejném 
zdravotním pojištění 

n  Zrušení DŘ o úhradách 
n  Mz vydává úhradovou vyhlášku samo 
n  ZPoj se mohou dohadovat se ZZ o cenách 

individuálně 
n  ZPoj si mohou navzájem půjčovat svá smluvní ZZ 
n  ZPoj lze nadále měnit pouze 1x ročně 

n  Pacient nadále rukojmím ZPoj 
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Novela zákona o veřejném 
zdravotním pojištění 

n  Přijetím tohoto zákona by se naše zdravotnictví zcela 
změnilo. 
n  Likvidace soukromých lékařů jako svobodného povolání 

n  29.4.2013 žádost ČLK o jednání s ministrem Hegerem  
a náměstkem Noskem 

n  Dohoda s organizacemi pacientů o spolupráci 
n  16.5.2013 druhá žádost ČLK o jednání 
n  14.6.2013 odpověď ministra Hegera, že se ČLK již měla 

možnost k návrhu vyjádřit 
n  Nepravda – ČLK se nemohla vyjádřit k zákonu, o kterém ji Mz 

„opomenulo“ informovat 



MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2013 

Novela zákona o veřejném 
zdravotním pojištění 

n  17.6.2013 demise předsedy vlády Nečase                      
a pád ministra Hegera   

n  23.7.2013 ministr Holcát na prvním jednání 
s prezidentem ČLK slíbil kontroversní zákony stáhnout 

n  20.8.2013 rozpuštění PS  
n  Zákony spadly pod stůl. Doufejme, že definitivně. 
n  Soukromí lékaři „utekli Hegerovi z lopaty“ 
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Smlouvy soukromých lékařů 

n  Plán na redukci sítě AS, ohroženy praxe: 
n  Ve městech 
n  Souběh s prací v nemocnici 
n  Kapacitní číslo menší než 1,0 nebo poskytující péči ve více 

odbornostech 
n  Finančně nákladné 
n  Nezapojené do projektů e.Health 
n  Z pohledu ZPoj nějak problematické 
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Smlouvy soukromých lékařů 

n  SAS:    ochota jednat o kritériích pro případnou redukci sítě, pokud 
se bude moci účastnit jejich tvorby a bude moci spoluposuzovat ZZ. 

n  ČLK:     žádná selekce AS nepřipadá v úvahu, každý kdo splňuje 
zákonné podmínky a je schopen se uživit, musí mít i nadále právo 
provozovat soukromou praxi v režimu veřejného zdravotního 
pojištění. 

n  Nemocnice si chrání regionální politici. Soukromí lékaři se mohou 
spoléhat jen sami na sebe a na svoji profesní samosprávu. 
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Smlouvy soukromých lékařů 

n  Dr.Sojka – předseda Komise                                           
pro smluvní politiku SR VZP 

n  PL: 96 % má trvalý smluvní vztah dle Rathovy vyhlášky  
č. 290/2006 Sb. v modifikaci dohodou Horák – Kubek 

n  AS: 89 % končí smlouvu s VZP do roku 2015 včetně 
n  Ministr Julínek ZPoj zakázal nabízet TSVz pro AS 
n  Několik desítek AS TSVz stihlo s VZP uzavřít 
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Smlouvy soukromých lékařů 

PL a PLDD AS 

39 

Od 4/2013 jednání s ředitelem VZP Ing. Kabátkem o řešení této diskrepance. 
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Smlouvy soukromých lékařů 

n  23.9.2013 SR VZP                                           
jednomyslně schválila                                              
dohodu ředitele VZP                                      
s prezidentem ČLK 

n  Všem AS (včetně gynekologů), s nimiž má VZP smlouvu, 
bude nabídnuta smlouva na dobu neurčitou 

n  O výpovědních důvodech bude VZP s ČLK ještě jednat 
n  Analogické jaké dnes mají PL s trvalými smlouvami 
n  Ministr Heger navrhoval sice také smlouvy na dobu neurčitou, ale 

vypověditelné ZPoj bez udání důvodu s lhůtou 3 roky 
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Elektronizace zdravotnictví 

n  Podmínky ČLK: 
n  Ochrana osobních údajů pacientů i zdravotníků 
n  Ochrana know-how lékařů 
n  Dobrovolnost 

n  ČLK hájí profesní práva i těch lékařů, kteří nepracují s PC 
n  e.Health musí práci usnadňovat a ne komplikovat 
n  e.Health nesmí přinášet nekryté dodatečné náklady 
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Elektronické recepty 

n  Novela zákona o léčivech – schválena původně vládou i v 1. čtení 
v PS  jako neškodná implementace EU pravidel sledování 
bezpečnosti léčiv 

n  6.12.2012 – podstatu zákona změnil na zdravotním výboru podaný 
návrh poslanců: Šťastný (ODS), Skalický (TOP-09) a Rusnok 
(Lidem), kteří obešli část legislativního procesu 
n  Internetový zásilkový prodej léků na Rp. (během projednávání 

staženo) 
n  Povinné elektronické recepty přes jejich tzv. centrální úložiště 

jako jediný způsob preskripce od 1.1.2015 
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Elektronické recepty 

n  10.12.2013 dopis prezidenta ČLK všem poslancům 
n  14.12.2012 zákon schválen ve zrychleném projednávání 
n  Jednání s předsedou Senátu Štěchem a dalšími senátory,                   

dopis prezidenta ČLK všem senátorům 
n  31.1.2013 Senát zákon schválil s pozměňovacími návrhy                          

(povinné elektronické recepty vyškrtnuty) 
n  19.2.2013 PS přehlasovala Senát 

n  Poslanci VV změnili názor a ministr Heger získal více než 101 
potřebných hlasů 

n  Od 1.1.2015 povinná elektronická preskripce 
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Elektronické neschopenky 

n  Zákon č. 470/2011 Sb. novelizoval zákon č. 187/2006 Sb.,                 
o nemocenském pojištění a uložil všem lékařům komunikovat s ČSSZ 
pouze elektronicky (datová schránka, datové rozhraní a elektronický 
podpis) 
n  31.12.2013 mělo skončit přechodné období 
n  SPL jednal s ČSSZ marně 

n  ČLK požadovala dobrovolnost systému  
(vyškrtnutí slova „pouze“ ze zákona) 

n  10.9.2013 dohoda prezidenta ČLK s ministrem práce Ing. Koníčkem 
n  ČSSZ prodloužila o další 2 roky přechodné období              

(do 31.12.2015) 
n  O změně zákona bude ČLK jednat s příští vládou 
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Elektronická komunikace s NZIS 
n  Povinnost vychází ze zákona č. 372/2011 Sb., o ZS 

n  Vyhláška č. 116/2012 Sb. – ZZ musí statistická hlášení do NZIS 
odevzdávat pouze elektronicky 

n  Kolik procent soukromých lékařů využívalo v roce 2012 počítač  
a k čemu. 

n  Dohoda s ředitelem ÚZIS Mgr. Holubem 
n  Pokud se ZZ elektronicky nezaregistruje, bude moci odevzdat 

statistická hlášení za rok 2013 v papírové podobě.  

Má přístup k PC Má připojení k 
Internetu 

Využívá PC k vedení 
zdravotní dokumentace 

PL 90,65% 83,60% 75,67% 

PLDL 89,84% 83,71% 66,72% 

Gynekolog ambulantní 93,42% 86,51% 79,93% 

Ambulantní specialista 91,75% 82,19% 74,62% 
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Platba za tzv. státní pojištěnce 

n  723,- Kč/měsíc 
n  4 roky stejná částka, za 60 % obyvatel platí stát pouhých 24 % 

příjmů zdravotního pojištění 
n  Hlavní příčina finanční nestability veřejného zdravotního pojištění 

n  21.3.2013 Na návrh poslankyně Markové (KSČM) přijala PS výzvu vládě,    
aby platbu zvýšila o 50 Kč/měsíc (ministr Heger to nepodpořil). 

Zaměstnanec 3 088,- Kč 

OSVČ 1 260,- Kč 

Osoba bez příjmů 1 080,-Kč 

Stání pojištěnec    723,- Kč 
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Platba za tzv. státní pojištěnce 

n  6.5.2013 Dopis prezidenta ČLK                                               
ministrovi financí Kalouskovi                                                         
– žádost o zvýšení platby  

n  Kvůli zvyšování DPH státní rozpočet                                   
vysává ze zdravotnictví navíc 6,5 mld. Kč ročně  

n  Od 1.1.2012 zvýšení snížené sazby z 10 % na 14 % 
n  Od 1.1.2013 zvýšení z 10 % na 11 % a z 20 % na 21 % 

n  5.6.2013 Zamítavá odpověď ministra Kalouska 
n  19.6.2013 Návrh ministra Hegera na zvýšení platby vláda neschválila 

(zákonná lhůta pro vládu do 30.6.) 
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Platba za tzv. státní pojištěnce 

n  23.7.2013 Na jednání s prezidentem ČLK ministr Holcát slíbil 
valorizace platby prosadit 
n  + 50 Kč (+ 3,7 mld. Kč) 
n  + 77 Kč (+ 5,7 mld. Kč) 
n  + 98 Kč (+ 7,3 mld. Kč) 

n  13.9.2013 Dopis prezidenta ČLK premiérovi Rusnokovi a ministrovi 
financí Fischerovi 

n  Vláda rozhodla o zvýšení o 64,-Kč (ze 723 na 787) + 4,7 mld. Kč/rok 
n  10.10.2013 Schválil zákonné opatření Senát 

n  zvýšení účinné již od listopadu 2013 
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Rozhodnutí ÚS o zákonu               
č. 48/1997 Sb. 

n  2.7.2013 Ústavní soud na návrh skupiny poslanců zrušil některá 
ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění: 

n  Rozdělení zdravotní péče na standardní a nadstandardní musí být 
zákonem (nebo jeho přílohou) 
n  ČLK od počátku zdůrazňovala, že nadstandardy lze stanovit jen 

zákonem po odborné diskusi 

n  Soud zrušil právo ZPoj pokutovat ZZ, která jsou jejich obchodními 
partnery 
n  Stalo se tak na podnět ČLK 

n  Soud zrušil zvýšení tzv. regulačních poplatků za den hospitalizace 
z 60 na 100 Kč 
n  ČLK nesouhlasila, navrhovala vyšší příspěvek na hotelové služby  

po omezený počet dní v rámci roku 
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DŘ o úhradách pro rok 2014 

n  ČLK hájí své členy 
prostřednictvím ČLK-o.s. 
n  Síla ČLK odpovídá počtu 

plných mocí 

50 



MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2013 51 51 

DŘ o úhradách pro rok 2014 

n  Zahájeno formálně 20.3.2013,  
ale opravdová jednání až o prázdninách 

n  Návrhy ČLK na změnu jednacího řádu byly odmítnuty: 
n  Vyčlenění dialýzy, logopedů a psychologů ze segmentu AS 
n  Povinnost koordinátora segmentu prosazovat za segment 

odhlasovaný většinový názor 
n  K uzavření předběžné dohody stačí souhlas 2/3 ZPoj                     

(dnes potřeba 100%) 
n  Dohody: PL, gynekologové, RTG (část komplementu), lázně 

n  Všechny dohody jsou více či méně pro ZZ nevýhodné 
n  Mz slibuje dohody ve své vyhlášce respektovat 
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ÚS zrušil úhradovou vyhlášku 

n  Právní oddělení ČLK zpracovalo a 39 senátorů              
(Dr.Dernerová) podalo návrh na zrušení                               
úhradové vyhlášky č. 475/2012 Sb. 

n  Nerovnost 
n  Nesmluvní ZZ dostává za akutní péči, jejíž poskytování nesmí odmítnout, 

pouhých 75 % 
n  Za péči o nejnáročnější pacienty dostává od určitého limitu ZZ jen úhradu 

30 %, přičemž nemůže tuto péči odmítnout 

n  Nepředvídatelnost 
n  ZZ zjistí až v pololetí 2014, za kolik pracovalo v roce 2013 

n  Neufinancovatelnost 
n  Zákon garantuje pacientům určitou kvalitu zdravotní péče, ale vyhláška ji 

nezaplatí 
n  Lékaři jsou nuceni omezovat zákonné nároky svých pacientů 
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ÚS zrušil úhradovou vyhlášku 

n  30.10.2012 ÚS vyhověl návrhu ČLK a vyhlášku zrušil 
k 31.12.2014 
n  Vyhláška je v rozporu s čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR 
n  Vyhláška je v rozporu s čl. 1 a čl. 26 odst. 1 Listiny základních 

práv a svobod 
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ÚS zrušil úhradovou vyhlášku 

n  ÚS může vyhlášku zrušit, ale nemůže ji nahradit jinou. 
n  Okamžité zrušení by vyvolalo chaos. 

n  Ekonomické problémy ZZ v roce 2013 mohla vyřešit 
novela úhradové vyhlášky. 
n  Tu jsme si na Mz nedokázali vynutit. 

n  V případě okamžitého zrušení vyhlášky by ZPoj 
postupovaly dle úhradových dodatků ke smlouvám. 
n  Kdo navzdory doporučení ČLK nevýhodný dodatek podepsal, 

ten by měl stejně smůlu. 
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ÚS zrušil úhradovou vyhlášku 

n  Rozhodnutí o neústavnosti úhradové 
vyhlášky mohou ZZ využít v individuálních 
sporech se ZPoj. 

n  Úhradovou vyhlášku pro rok 2014 musí Mz 
vydat v souladu s rozhodnutím ÚS. 
n  Plošné objemové regulace může nahradit 

fungující revizní systém ZPoj. 

n  Bude Mz respektovat rozhodnutí ÚS ? 

n  Rozhodnutí ÚS má velký význam 
pro budoucnost zdravotnictví. 
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Setkání prezidentů profesních komor 

n  Pravidelné každoroční setkání                                                    
hostila 6.12.2012 Komora auditorů 

n  Projednávaná témata: 
n  Vliv ekonomické krize na příslušnou profesi 
n  Legislativní změny a jejich dopad na příslušnou profesi 
n  Profesní etika 
n  Odbornost a kvalita výkonu svobodných povolání 

n  Vzájemná informovanost a uvádění novinářských „omylů“ na pravou míru 
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Konference ČLK 

n  Aktuální krize ve zdravotnictví 

n  18.4.2013 Praha, Poslanecká sněmovna pod záštitou poslanců 
MUDr. Krákory a MUDr.Holíka 

n  Zástupci ČLK, AČMN, LOK-SČL, OSZSP                                     
– prezentace krize očima jednotlivých skupin poskytovatelů 
zdravotních služeb a očima právníka 

n  SAS účast na konferenci odmítl 
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Konference ČLK 

n  Euthanasie – pro a proti 
n  28.11.2012 Praha, U Hájků, 2. mezinárodní konference ČLK na 

téma etika a komunikace v medicíně 

n  Psychická zátěž lékařů a zdravotníků 
n  6.12.2012 Praha, Homolka 
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Právní konference ČLK 

n  Nový občanský zákoník a zdravotnictví 
n  3.10.2013 Praha, U Hájků,                                  

konference pro lékaře i právníky 
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n  1. ročník 2012/2013 – 10 lekcí pro soukromé lékaře i manažery ZZ 
n  Zdravotnická legislativa 

n  „Lege artis“ poskytování ZS 
n  Provozování soukromé praxe a řízení nemocnice 
n  Právní odpovědnost 
n  Odpovědnost při řízení zdravotnického týmu 
n  Vztah lékař – pacient 
n  Ochrana osobních údajů 
n  Specifické zdravotní služby 
n  Záchranná služba, resuscitační péče, paliativní péče, pitvy… 
n  Právní vztahy ZZ a ZPoj. 

n  2. ročník 2013/2014 

Universita medicínského práva 
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n  Kancelář řídí JUDr. Mach a pracuje v ní 7 právníků 
n  Vyřizování písemných podnětů 

n  2011: 1 381,    2012: 2 736,    2013 (do 1.10.): 1 939 

n  Telefonické konzultace: 20-30/den 
n  První právní pomoc na čísle 721 455 456: cca 15 / týden 

n  Osobní konzultace 
n  Vzorové žaloby 
n  Bezplatné právní zastoupení v „precedentních případech“ 

Činnost právního oddělení ČLK 
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n  Indikace urgentní právní pomoci na čísle 721 455 456 
n  proti lékaři bylo zahájeno trestní stíhání nebo na něj bylo podáno 

trestní oznámení 
n  proti lékaři byla podána žaloba u soudu v souvislosti s výkonem 

lékařského  
n  lékař obdržel výpověď z pracovního poměru 
n  zdravotní pojišťovna dala lékaři výpověď smlouvy  
n  příslušný správní orgán vydal rozhodnutí o zrušení registrace 

nestátního ZZ 
n  fyzické násilí nebo vyhrožování násilím lékaři nebo jeho rodině 

Činnost právního oddělení ČLK 
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Celoživotní vzdělávání ČLK 

n  Díky SP-16 vzdělávání kompatibilní v rámci EU 
n  E.learning 
n  Elektronický systém registrace akcí                                              i 

přihlašování se na kurzy 
n  43 odborných garantů odpovídajících za rozvoj CME v jejich oboru 

Akce pořádané 
centrem ČLK 

Akce garantované 
centrem ČLk 

Celkem 
vzdělávacích akcí 

2011 145 353 3 046 

2012 151 222 3 304 

2013 (do 30.9.) 129 270 2 810 
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Atraktivní vzdělávací akce 

n  Školení a trénink v „netradičních“ dovednostech,        
které lékaři potřebují 
n  Například Rétorika                                                                                    
       pan Přeučil 
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Příjmy oddělení vzdělávání ČLK 

2011 2012 2013 
(k 30.9.) 

Kurzovné    584 833,- Kč   1 487 818,- Kč 1 095 037,- Kč 

Za zpracování vzdělávacích testů      96 800,- Kč     48 150,- Kč      4 000,- Kč  

Registrace vzdělávacích akcí  1 606 100,- Kč  2 644 345,- Kč  2 185 537,- Kč  

Prezentace firem 1 606 100,- Kč  1 789 030,- Kč  1 563 200,- Kč  

Celkové příjmy ČLK  3 693 993,- Kč  5 969 343,- Kč  4 847 774,- Kč  
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Cena Grady 

n  Cenu nakladatelství Grada pro rok 2012 v kategorii 
zdravotnická literatura 
n  Edice celoživotního vzdělávání ČLK 
n  Kniha „Euthanasie – pro a proti“ – editoři Ptáček a Bartůněk 
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Cena prezidenta ČLK 

n  Cena prezidenta ČLK za přínos celoživotnímu vzdělávání 
lékařů 

n  15.11.2012 – primářka MUDr. Štěpánka Čapková  
n  vedoucí dětského                                                              

dermatologického                                                                         
oddělení FN Motol 

n  12.11.2013 – prof. MUDr. Jiří Raboch 
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Rytíř lékařského stavu 2013 

n  Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc. pasován 21.3.2013 
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Ples lékařů českých 

n  26.1.2013 – XVII. Ples lékařů českých, palác Žofín 
n  ČLK ve spolupráci s LOK-SČL 

n  13.12.2012 – tradiční Vánoční koncert ČLK pro veřejnost,  
 chrám Sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí 
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MS lékařů ve fotbale 

n  29.6.-7.7.2013 Budapešť 
n  Tým vedený prof. MUDr. Adamcem a MUDr. Engelem                           

vybojoval stříbrné medaile 

n  Finanční podpora od ČLK a LOK-SČL 
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Představenstvo a porady 
předsedů OS ČLK 

n  13x zasedání představenstva  
n  12x v Praze 
n  1x v Humpolci 

n  5x porada předsedů OS ČLK 
n  4x v Praze 
n  1x v Humpolci 
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Novely SP 

n  Představenstvo v 11/2012 splnilo usnesení Sjezdu ČLK a novelizovalo SP-7 a SP-16 

n  Představenstvo schválilo změny: 
n  SP-7 Příspěvky na činnost 

n  SP-20 Postup při vydávání potvrzení o profesní bezúhonnosti 

n  Představenstvo navrhuje Sjezdu novely: 
n  SP-4 Disciplinární řád 
n  SP-11 Licenční řád 
 

n  Představenstvo schválilo Doporučení č. 1/2013 pro členy ČLK pověřené 
zastupováním ČLK ve výběrových řízeních 

n  Člen ČLK plnící své povinnosti 
n  Držitel Diplomu celoživotního vzdělávání 
n  Držitel primářské licence, funkční licence 
n  Profesní bezúhonnost 



MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2013 73 73 

Vědecká rada ČLK 

n  Poradní orgán představenstva a prezidenta ČLK 
n  předseda Dr. Mrozek 
n  výkonný sekretář Dr. Kubíček 

n  10 zasedání + 1 zasedání společně s předsedy                                  
oborových komisí (11.4.2013) 

n  Stanoviska k odborným problémům 
n  Odborné posudky 
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Odborné posudky 

Dle zadavatele - 2012 

OS ČLK 39 

ČR 1 

RK 0 

MUDr. 13 

Nemocnice 7 

Počet žádostí o posudek 

2010 76 

2011 80 

2012 60 

2013 (do 31.10.) 69 
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Licence ČLK 

2010 2011 2012 
2013 

(do 31.10.) 

Udělené 
licence 

Řádné 1 619 1 073 940 1 213 

Výjimky 35 21 11 30 

Na dobu 
určitou 1 1 1 0 

Zamítnuté 
licence 

Řádné 70 51 37 57 

Výjimky 22 16 17 16 

Přezkoušení 50 44 47 38 

Licenční komise:  Dr. Mrozek, Dr. Vodochodský, Dr. Píštěk 
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Etická komise 

n  Předseda:    
n  MUDr. Helena Stehlíková - soukromá revmatoložka,                                  

emeritní předsedkyně podvýboru CPME 

n  Členové:  
n  Doc. MUDr Petr Bartůněk, CSc. – IV. interní klinika 1. LF UK 
n  Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. – přednosta OCHRIP FN Motol 
n  Mgr. Dagmar Havlová – Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 
n  MUDr. Petr Lokaj – dětská onkologie FN Brno 
n  Ing. JUDr. Lukáš Prudil, Ph.D. – právník – specialista na zdravotnické právo 
n  MUDr. Petr Příhoda – přednosta Ústavu lékařské etiky a humanitních základů 

medicíny 2. LF UK 
n  Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. – proděkan pro zahraniční vztahy Fakulta humanitních 

studií UK  
n  MUDr. Ivana Vraná – pediatrie nemocnice Jablonec, členka představenstva 

n  Novela SP-18 umožnila kontinuitu práce Etické komise ČLK 
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Zahraniční činnost 

n  Význam zahraničních styků 

n  Prezentace ČLK jako zástupce 
českých lékařů 

n  Zdroj informací 
n  Podpora pro lékaře v ČR a pro ČLK 
n  Důležitá rozhodnutí na úrovni EU 

nemáme sílu sami ovlivňovat 
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Zahraniční činnost – CPME 

n  Stálý výbor evropských lékařů 
n  Dr.Kubek jedním z viceprezidentů 

n  Každý měsíc jednání EC (polovina virtuálním způsobem) 

n  Delegace: Dr.Kubek, Dr.Stehlíková, paní Vašková 

n  Plenární zasedání 
n  23.-24.11.2012 Limassol 
n  25.-27.4.2013 Dublin 

n  Konference na téma nerovností v přístupu ke zdravotní péči 
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Zahraniční činnost – WMA 

n  Založena 1947 v Paříži, v současnosti 106 států 
n  Ústřední jednota českých lékařů  

zrušená 1948 byla zakládajícím členem 
n  Členem největší nevládní lékařská organizace z dané země 

n  Z každé země jeden člen, za ČR historicky členem ČLS-JEP 
n  ČLK má status pozorovatele – Dr.Kubek 

n  Zasedání výboru 3.-6.4.2013 Bali (Indonésie) 
n  Plenární zasedání 16.-19.10.2013  

   Fortaleza (Brazílie) 
n   Schválena novela Helsinské deklarace 
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Zahraniční činnost 

n  EJD – European junior doctors 
n  Dr.Šindler 
 
n  9.-11.5.2013 – Praha  

n  8.-10.11.2013 – Heidelberg 
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Zahraniční činnost 

EFMA 

n  Evropské fórum 
lékařských asociací 
n  Dr.Mrozek 
n  21.-23.3.2013 – Riga 

ZEVA 

n  Středoevropské a 
východoevropské lékařské 
komory 
n  Dr.Mrozek 
n  12.-14.9.2013 – Vídeň 
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Spolupráce se sousedy 

n  Německo 
n  116. Sjezd Německé lékařské komory 28.-31.5.2013 - Hannover, Dr.Mrozek 

n  12.6.2013 jednání s prezidentem BAK (Dr.Montgomery) a prezidentem MB 
(Dr.Henke) o další spolupráci – Berlín, Dr.Kubek a Dr.Engel (LOK-SČL) 

n  Slovensko 
n  15.3.2013 Dr. Sedláček a Dr.Šindler účast na výjezdním zasedání SLK v Zuberci 

n  Podpora slovenským lékařům 
n  Zákon kriminalizující lékaře, kteří hájili protestní akcí svá ústavou 

garantovaná práva 
n  ČLK zaslala protest předsedovi vlády Ficovi i ministryni zdravotnictví SR 
n  Slovenské lékaře podpořilo také CPME 

n  22.5.2013 zákon schválil Parlament SR 
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Vnitřní činnost ČLK 

n  Transparentní hospodaření 
n  Přehled hospodaření centra ČLK i OS ČLK dle společné osnovy 

publikován na internetu 

n  Kvalifikovaný personál 
n  Porada administrativních pracovníků 20.5.2013 v Praze,                   

účast 54 administrativních pracovníků z pouhých 52 OS ČLK  

n  Stavovská solidarita 
n  Povodňová pomoc  
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Veřejný seznam lékařů 

n  ČLK vede registr dle zákona 220/1991 Sb. v souladu se zákonem 
101/2000 Sb. 
n  Pouze informace související s výkonem povolání 
n  Informace veřejně dostupné s výjimkou data narození a doručovací 

adresy 

n  ČLK si u ÚS uhájila právo vést registr lékařů 
n  Od 15.10.2012 Veřejný seznam lékařů na www.lkcr.cz/seznam-lekaru 
n  Novela SP-21 a Metodické pokyny představenstva jak ověřovat údaje 

a jak je vkládat do registru 
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Veřejný seznam lékařů 

n  15.11.2012 na TK představen novinářům 

n  Zdroj objektivních informací pro pacienty i lékaře 
n  Povinné údaje garantované ČLK 
n  Fakultativní informace, za jejichž správnost si ručí lékař sám 
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Spolupráce s firmou T-Mobile 

n  ČLK uzavřela rámcovou smlouvu s firmou T-Mobile 

n  Všichni členové ČLK mají možnost uzavřít smlouvy se 
zvýhodněnými tarify a to až pro 5 telefonních čísel. 
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Moderní formy komunikace 

n  Papírový časopis Tempus je nenahraditelný,                        
ale držíme krok s dobou 
n  26 000 lékařů dostává občasné aktuální informace od ČLK 

emailem 
n  Stránka www.clkcr.cz doplněna o RSS kanál 
n  Facebookový profil ČLK 
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Registr lékařů 
2011 2012 

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 

Soukromí lékaři 5448 7574 13022 5437 7574 12982 

Absolventi (0.-2. rok) 1301 2723 4024 1323 2677 4000 

Ostatní zaměstnanci 9573 10759 20332 9638 11093 20731 

Vedoucí lékaři 2379 1055 3434 2375 1053 3428 

Zaměstnanci celkem 13253 14537 27790 13336 14823 28159 

Důchodci nepracující 2369 3527 5896 2340 3688 6028 

Mateřská dovolená 5 2580 2585 8 2691 2699 

Ostatní 500 477 977 514 494 1008 

Celkem 21 575 28 695 50 270 21 635 29 241 50 876 
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ČLK = lékařská lobby 

n  ČLK je nejenom největší, ale také nejsilnější profesní 
samospráva v ČR 

n  Respektovaná právní kancelář ČLK 
n  Lékařský poslanecko-senátorský klub 
n  Jednání s prezidentem republiky 
n  Vzdělávací konference svým významem přesahující obzor 

pouhého celoživotního vzdělávání lékařů 
n  Aktivní role na mezinárodní scéně 
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Co se nám podařilo 

n  Změny zákona o zdravotních službách 
n  ÚS na náš návrh: 

n  Zrušil pro ZZ povinné přeregistrace 
n  Zrušil Národní registr zdravotnických pracovníků 
n  Zdůraznil nutnost respektovat přiměřenost sankce v 

případě pokuty udělené ZZ 
n  ČLK prosazená definice „lege artis“ zohledňující 

podmínky poskytování zdravotní péče byla ÚS     
potvrzena – je v souladu   s ústavním pořádkem ČR 
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Co se nám podařilo 

n  Petice občanů za zachování kvalitního zdravotnictví 
n  ČLK zorganizovaná petice byla jednou z nejmasovějších  

v dějinách ČR – 131 500 podpisů. 
n  Senát ČR uznal závažnost a legitimitu našich požadavků. 
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Co se nám podařilo 

n  Trvalé smlouvy s VZP pro AS 
n  SR VZP schválila dohodu ředitele VZP s prezidentem ČLK,           
že VZP všem svým stávajícím smluvním partnerům AS 
nabídne smlouvy na dobu neurčitou. 

n  Zabránili jsme pokusu o redukci sítě soukromých lékařů AS. 

n  Elektronické neschopenky 
n  Prosadili jsme prodloužení přechodného období, po které je  

s ČSSZ přípustná též papírová komunikace stran DPN,        
o 2 roky. 
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Co se nám podařilo 

n  Boj o nemocnice 
n  ČLK svojí aktivitou výrazně přispěla k tomu, že Mz se Zpoj 

nerealizovalo plán na drastickou redukci sítě lůžkových 
zdravotnických zařízení. 

n  Zvýšení platby za státní pojištěnce 
n  ČLK svým tlakem pomohla ministru Holcátovi prosadit 

konečně   po čtyřech letech stagnace zvýšení platby státu   
a to o 64,- Kč měsíčně za každého z cca. 6,1 milionů tzv. 
státních pojištěnců. 
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Co se nám podařilo 

n  Ministr Heger svoji reformu nedotáhl 

n  ČLK se sice snažila, ale rozhodující roli sehrála náhoda. 
n  Pád Nečasovy vlády a následné rozpuštění PS zabránily 

přijetí novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění. 

n  Soukromí lékaři „utekli Hegerovi z lopaty“. 
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Co se nám podařilo 

n  Zrušení úhradové vyhlášky 

n  Ústavní soud vyhověl návrhu ČLK, který předložila skupina  
39 senátorů vedená členkou představenstva ČLK 
senátorkou Dernerovou, a zrušil úhradovou vyhlášku 
ministra Hegera z důvodů její protiústavnosti. 

n  Toto rozhodnutí má zásadní význam pro budoucnost 
českého zdravotnictví. 
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Náš společný cíl 

n  Vyšší cena práce a slušné profesní podmínky               
pro všechny lékaře 

 

n  Kvalitní a pro lékaře dostupné vzdělávání 
 

n  Zachování profesní autonomie  
a důstojnosti lékařského stavu 

                         Za tyto cíle přece stojí za to bojovat 
n  Změny na politické scéně nám dávají naději, že bychom 

alespoň část těchto svých cílů mohli dosáhnout. 
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n  Rok 2013 byl sice rokem krize a rozpadu českého 
zdravotnictví, ale ČLK i v těchto obtížných podmínkách 
zažila proti vůli ministra Hegera úspěšný rok. 

n  Rozhodnutí o tom, jaký bude rok 2014 a léta následující, 
máme ve svých vlastních rukách. 

n  „ČLK může vést a ukazovat cestu, avšak kráčet po ní 
musí doktoři sami. Sebelepší představenstvo a žádný 
prezident komory je na svých zádech neutáhnou.“ 
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Děkuji za pozornost  
a za vaši podporu 


