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Zápis z jednání představenstva ČLK, 

konaného dne 24. července 2015 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha 

 

Přítomni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dostalíková, MUDr. Kubarič, 

MUDr. Mach Ota, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Musil, MUDr. Němeček, 

MUDr. Ningerová, MUDr. Přikryl, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. 

Šindler, MUDr. Trnka, MUDr. Vodochodský, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná. 

Omluveni:     MUDr. Dernerová, MUDr. Tomek, MUDr. Vávra. 

Přizváni: MUDr. Vedralová,  Mgr. Máca, MUDr. Sojka.  

 

 

 

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin. 

Přítomno 17 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné. 

 

 

1) Připomínky k minulému zápisu 

 

 

2) Jednání a informace 

 

Národní zdravotní informační systém 

   Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh novely zákona č. 372/2012 Sb., o zdravotních 

službách, který by měl představovat právní rámec pro vytvoření Národního zdravotního 

informačního systému (NZIS) vedeného Ústavem zdravotnických informací a statistiky 

(ÚZIS). 

   Prezident ČLK s podporou právníků opakovaně jednal s ředitelem ÚZIS Dr. Duškem o 

návrhu i o možnostech spolupráce mezi ÚZIS a komorou, která vede registr lékařů. Součástí 

NZIS má totiž být též registr zdravotníků, který by měl komunikovat s Registrem lékařů 

vedeným ČLK.  

   ČLK opakovaně upozorňovala, že příliš obecný text zákona nemusí být slučitelný 

s rozhodnutím Ústavního soudu, který v minulosti NZIS v podobě předložené ministerstvem 

zakázal. O výhradách ČLK informoval Dr. Kubek v květnu 2015 ministra Němečka i ředitele 

ÚZIS. Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) návrh odmítl a vyzval ministerstvo 

zdravotnictví k jeho přepracování. 

   Ministerstvo zdravotnictví návrh nezměnilo a ČLK tedy uplatnila své připomínky v rámci 

vnitřního připomínkového řízení. Podstatou zásadních připomínek ČLK je to, že novela 

zákona o zdravotních službách předpokládá vytvoření Národního registru zdravotnických 

pracovníků, v němž budou duplicitně obsaženy stejné údaje o lékařích, které již zpracovává 

ČLK v registru (seznamu) členů, přičemž toliko referenční povaha národního registru toto 

duplicitní vedení údajů dle názoru ČLK neodůvodňuje. Text novely odporuje požadavku 

Ústavního soudu, který ve svém Nálezu Pl. ÚS 1/12-1 klade důraz na nutnost podrobného 

vymezení účelu zpracovávání osobních údajů zdravotníků (tj. i na uvedení konkrétních 

důvodů nahlížení do těchto údajů). Mají-li tedy k těmto údajům mít přístup orgány státní 

správy a další subjekty, je třeba přímo v zákoně vymezit konkrétní účel tohoto přístupu. 

Pokud je v návrhu novely v této souvislosti odkazováno pouze obecně na plnění úkolů v 

rámci působnosti těchto orgánů, nelze toto vymezení považovat za dostatečné. 

   Dne 16.7.2015 proběhlo vypořádání připomínek, na kterém ČLK zastupoval Mgr. Buriánek.  
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Na rozdíl od ÚOOÚ, který údajně po doplnění důvodové zprávy na změnách v návrhu zákona 

již netrvá, ČLK na svých připomínkách trvá. Návrh zákona tedy ministerstvo předloží Vládě 

ČR společně se zásadní připomínkou ČLK. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Zajištění lékařské péče pro osoby ve výkonu trestu 

   Vězeňská služba nemá dostatek kvalifikovaných lékařů a oprávněné stížnosti na úroveň 

zdravotní péče o odsouzené se množí. Průměrný věk lékaře vězeňské služby se pohybuje 

okolo 60 let. 

   Dr. Kubek jednal s ministrem spravedlnosti Pelikánem o návrhu, aby lékaři ve výkonu trestu 

odnětí svobody, který nebyl uložen v souvislosti s výkonem lékařského povolání, mohli 

v případě úspěšného absolvování psychotestů vykonávat povolání lékaře. Tento návrh je 

v souladu s pravidlem, že odsouzení mají pracovat, a to především v oborech, na které jsou 

kvalifikováni.  

   Dne 25.6.2015 jednal Dr. Kubek s náměstkem Ms Mgr. Zimmelem, který odpovídá za 

oblast vězeňství. Ministerstvo návrh ČLK odmítá kvůli možným bezpečnostním rizikům a 

vzhledem k tomu, že v současnosti je ve výkonu trestu pouze 5 lékařů, nebylo by jejich 

zapojení do výkonu povolání řešením. Řešení problému nedostatku lékařů spatřuje 

ministerstvo spravedlnosti v zavedení povinné praxe ve vězeňských zdravotnických 

zařízeních pro lékaře ve specializační přípravě v oboru praktické lékařství. Tento návrh 

ministerstva prezident ČLK odmítl jako zásadně nepřijatelný, a to nejenom z důvodů 

odborných. Pokud nemá vězeňská služba dostatek lékařů, jediným pro ČLK přijatelným 

řešením jsou ekonomické pobídky, tedy vyšší platy a lepší pracovní podmínky, které by byly 

pro lékaře atraktivní. V situaci prohlubujícího se nedostatku lékařů v celé ČR však takové 

řešení nebude jednoduché. ČLK nabízí ministerstvu prostor v časopise Tempus. K žádné další 

dohodě mezi ČLK a ministerstvem spravedlnosti nedošlo. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Platba za státní pojištěnce 

   Ministr Němeček předložil do vlády návrh na zvýšení platby za státní pojištěnce ze 

současných 845,- Kč na 904,- Kč za měsíc. Toto navýšení mělo přinést systému veřejného 

zdravotního pojištění navíc 4,3 mld. Kč ročně. Ministr návrh zdůvodnil zejména nutností řešit 

katastrofální personální situaci – nedostatek lékařů a zdravotních sester. 

   ČLK trvale zdůrazňuje nutnost spravedlnosti v platbách zdravotního pojištění a nezbytnost 

pravidelné valorizace plateb státu za tzv. státní pojištěnce, proto podpořila aktivitu 

ministerstva zdravotnictví, i když navýšení platby o 59,- Kč na osobu za měsíc nepovažovala 

za dostatečné. 

  Dr. Kubek jednal o valorizaci platby za státní pojištěnce s ministrem zdravotnictví 

Němečkem, s ministrem financí Babišem a s vicepremiérem Bělobrádkem. 

   Dne 24.6.2015 vláda rozhodla o zvýšení platby za státní pojištěnce od 1.1.2016 ze 

současných 845,- Kč na 870,- Kč, tedy o 25,- Kč na osobu za měsíc. Systém veřejného 

zdravotního pojištění tím získá navíc 1,8 mld. Kč. Zvýšení platby o cca 90 centů měsíčně 

ekonomiku zdravotnictví příliš nevylepší a odliv lékařů do zahraničí nezastaví.  Proti příliš 

nízké valorizaci platby za státní pojištěnce protestovaly LOK-SČL, OSZSP i AČMN. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Dohodovací řízení o úhradách pro rok 2016 
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  Členové představenstva vyslechli informace Dr. Říhové, Dr. Němečka, Dr. Musila a Dr. 

Volemana o přípravné fázi dohodovacího řízení o úhradách a regulacích pro rok 2016. 

Jednání skončila většinou nedohodou.  

Ambulantní specialisté: 

   Informace podala Dr. Říhová. 

Nedohoda, parciální dohoda u hemodialýzy. 

Praktičtí lékaři: 

   Informace podal Dr. Němeček. 

Nedohoda, parciální dohoda u PLDD. 

Základním důvodem dohody u praktických lékařů pro děti a dorost je mírné navýšení úhrad  

1. Navýšení hodnoty bodu u kódů očkování z 1,10 Kč na 1,12 Kč  

2. Nárůst kapitačního indexu u nejnižších věkových skupin 

• věková  skupina  0 – 4  roky  z 3,91  v roce 2015   na 3,97   v roce 2016 

• věková  skupina  5 – 9 let  z 1,70   na 1,80  

Spolu s navýšením hodnoty bodu za výkony prevencí se bude jednat o celkové navýšení cca 

2% pro subsegment PLDD. 

Ambulantní gynekologové: 

Dohoda. 

Komplement: 

   Informace podal Dr. Musil. 

Dohoda. 

Základní parametry dohody pro komplement, která vychází prakticky z modelu úhrad pro rok 

2015. 

1. Mamografický screening a screening karcinomu děložního hrdla - hodnota bodu (HB) 1,03 

Kč. 

2. Odbornosti 809 a 810 - HB 1,10 Kč obecně s výjimkou některých výkonů, hrazených HB 

0,55 Kč, resp. 0,80 Kč. 

3. Odbornosti 222,801, 802,804, 805, 807,812 až 815, 817, 818, 819, 822 a 823 - HB 0,71 Kč. 

Subjekty bez akreditace ČIA či auditu NASKL - HB 0,40 Kč. 

4. Odbornost 816 - HB 0,50 Kč 

5. Objem úhrad v roce 2016 pro jednotlivé poskytovatele je limitován objemem úhrad v 

referenčním období s vazbou na URČ s navýšením o 1 % pro rok 2016. 

Lůžková péče:  

   Informace podal Dr. Voleman. 

Nedohoda v akutní i v následné lůžkové péči 

ZZS a doprava: 

Dohoda 

Lázně: 

Nedohoda 

Stomatologie: 

Nedohoda 

Závěrečné jednání dohodovacího řízení se bude konat 19. 8. 2015. 

Dr. Kubek zahájí bez odkladu jednání s ministrem zdravotnictví o textu úhradové vyhlášky. 

Představenstvo bere informace na vědomí. 

 

 

Výběrová řízení - informace 

  Dr. Přikryl podal informace o výběrových řízeních, kterých se zúčastnil. 
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3) Vnitřní činnost 

 

Informace o počtu nových členů ČLK 

V červnu 2015 bylo přijato celkem 123 lékařů: 

     z toho bylo     11  lékařů se státní příslušností SR,  

       7   lékařů s jinou státní příslušností, 

       0   lékařů se slovenskou LF, 

      5   lékařů se zahraniční LF. 

V tomto období byly 2 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup. 

V roce 2015 dosud požádalo celkem 217 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti. 

  

 

Časopis Tempus medicorum – vydávání 

 

   Prezident ČLK Dr. Kubek informoval o ekonomice vydávání časopisu Tempus. 

 

    Náklady Výnosy Výsledek 

Leden 2015 458 346,- Kč 144 862,- Kč - 313 484,- Kč 

Únor 2015 539 770,- Kč 388 367,- Kč - 151 403,- Kč 

Březen 2015 461 976,- Kč 164 024,- Kč - 297 952,- Kč 

Duben 2015 461 976,- Kč 131 199,- Kč - 330 777,- Kč 

Květen 2015 513 086,- Kč 393 213,- Kč - 119 873,- Kč 

Červen 2015 458 346,- Kč 262 734,- Kč - 195 612,- Kč 

 2 893 500,- Kč 1 484 399,- Kč - 1 409 101,- Kč 

 

 

    Náklady Výnosy Výsledek 

Leden 2014 458 346,- Kč 48 421,- Kč - 409 925,- Kč 

Únor 2014 497 840,- Kč 197 502,- Kč - 300 338,- Kč 

Březen 2014 458 346,- Kč 134 418,- Kč - 323 928,- Kč 

Duben 2014 512 239,- Kč 488 950,- Kč - 23 289,- Kč 

Květen 2014 458 346,- Kč 194 236,- Kč - 264 110,- Kč 

Červen 2014 508 004,- Kč 384 505,- Kč - 125 499,- Kč 

 2 893 121,- Kč 1 448 032,- Kč - 1 447 089,- Kč 

Všechny částky jsou včetně DPH. 

 

    Náklady Výnosy Výsledek 

Leden 2013 460 887,- Kč 187 132,- Kč - 273 755,- Kč 

Únor 2013 601 988,- Kč 158 129,- Kč - 443 859,- Kč 

Březen 2013 460 161,- Kč 174 983,- Kč - 285 178,- Kč 

Duben 2013 500 276,- Kč   90 462,- Kč - 409 814,- Kč 

Květen 2013 504 511,- Kč 137 327,- Kč - 367 184,- Kč 

Červen 2013 560 591,- Kč 163 889,- Kč - 396 702,- Kč 

 3 088 414,- Kč 911 922,- Kč - 2 176 492,- Kč 

Všechny částky jsou včetně DPH. 

 

   Vydáváním časopisu zajišťuje ČLK svoji ze zákona vyplývající informační povinnost vůči 

všem lékařům. Sjezd ČLK v listopadu 2012 uložil představenstvu, aby zajistilo vydávání 

časopisu Tempus Medicorum, a to jak v papírové, tak i v elektronické podobě, formou 
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měsíčníku, tedy 11 vydání za rok, a aby zároveň zajistilo jeho rozeslání v papírové podobě 

všem členům ČLK, kteří tuto službu aktivně neodmítnou. 

   Vydávání časopisu musela ČLK v prvním pololetí 2015 finančně podpořit částkou 1 409 

101,- Kč, což je o 37 988,- Kč méně než v prvním pololetí roku 2014. Vzhledem k tomu, že 

hospodářský výsledek vydávání časopisu v 1. pololetí roku 2014 účetně vylepšilo finanční 

narovnání závazků firmy MF a.s. z roku 2013 vůči ČLK ve výši 215 191,- Kč. Skutečný 

hospodářský výsledek vydávání časopisu Tempus tak byl v 1. pololetí 2015 oproti 1. pololetí 

2014 lepší o 253 179,- Kč 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Mimořádná porada předsedů OS ČLK 

   V úterý 15.9.2015 se od 17:00 bude konat v Praze mimořádná porada předsedů OS ČLK a 

členů představenstva ČLK. Na poradu bude navazovat společenský program. Prezident ČLK 

doporučuje účastníkům porady, aby s sebou vzali své partnerky či partnery. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Příprava XX. Plesu lékařů českých  

   Jubilejní XX. Ples lékařů českých se bude konat v sobotu 23.1.2016 v paláci Žofín v Praze 

za spolupořadatelství ČLK a LOK-SČL. Hlavní hvězdou večera bude Karel Gott.  

   Představenstvo diskutovalo o změnách cen vstupenek a o způsobu, jak zajistit na této 

společenské akci větší účast funkcionářů ČLK. 

 

 

Hostující osoby 

  Představenstvo diskutovalo problematiku lékařů, kteří by chtěli vykonávat lékařské 

povolávání na území ČR se statusem tzv. hostujících osob podle zákona č. 220/1991 Sb., 

které ČLK bezplatně vede ve svém seznamu a které podléhají disciplinární pravomoci ČLK. 

Představenstvo ČLK vyzývá ministerstvo zdravotnictví, aby pečlivě posuzovalo žádosti o 

status hostujících osob.  Dlouhodobý výkon lékařského povolání na území ČR nemůže 

být vykonáván v režimu hostujících osob. Institut hostující osoby může být využíván 

pouze ve výjimečných a medicínsky odůvodněných případech.  

ČLK trvá na tom, aby lékaři dlouhodobě vykonávající povolání na území ČR splňovali 

podmínky zákona č. 95/2004 Sb.  

Představenstvo ČLK žádá po ministerstvu zdravotnictví, aby v novele zákona č. 95/2004 

Sb., přesněji a jednoznačně stanovilo podmínky pro hostující osoby tak, aby tento 

institut nemohl být zneužíván např. formou řetězení a opakování. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

4) Zahraniční činnost 
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Mistrovství světa lékařů ve fotbale 
   Ve dnech 28.6.-5.7.2015 se uskutečnilo v Los Angeles (USA) mistrovství světa lékařů ve 

fotbale. Tým českých lékařů – fotbalistů vedený MUDr. Englem a trenérem prof. MUDr. 

Adamcem obhajoval stříbrné medaile ze šampionátů, které se konaly v roce 2013 v Budapešti 

a v roce 2014 v Natalu. 

    Po třech vítězstvích ve skupině (ČR - Španělsko/Katalánsko 4:1, ČR - Švédsko 1:0 a ČR - 

Mexiko 8:1) porazili naši reprezentanti ve čtvrtfinále 1:0 Irsko a v semifinále domácí USA 

4:1. Ve finále porazila česká reprezentace Maďarsko 4:2 na penalty poté, co v základní hrací 

době skončil zápas 1:1 a získala tak titul mistrů světa.  

Představenstvo vítěznému týmu lékařů gratuluje a vyslovuje poděkování za skvělou 

reprezentaci České republiky a lékařského stavu na mezinárodní úrovni. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

5) Blok VR 

 

Zákon o léčitelích 

Předseda společné poradní komise VR ČLK a ČLS-JEP pro alternativní léčebné metody Prof. 

MUDr. RNDr. Beneš, CSc. předložil návrh na vytvoření zákona o léčitelích. Cílem této 

právní normy by měla být kontrola činnosti léčitelů a zvýšení jejich právní odpovědnosti.  

Představenstvo pověřuje viceprezidenta Dr. Mrozka, aby koordinoval další práce na 

návrhu právní úpravy regulující léčitelství, a to zejména s přihlédnutím k obdobným 

právním normám, pokud tyto v některých členských státech EU existují.  

 

6) Licence 

 

 

7) Různé 

 

 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 12:40 hodin. 

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 4. září 2015 od 9:00 hodin v hotelu 

Skalský dvůr. 

Mimořádná porada předsedů OS ČLK se bude konat v Praze v úterý 15. září 2015 od 17:00 

hodin. 

 

 

 

Zapsala: Hana Matějková 

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 


