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Zápis z jednání představenstva ČLK, 
konaného dne 28. ledna  2017 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha 

 
Přítomni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dernerová, MUDr. Dobeš, 

MUDr. Doležal, MUDr. Dostalíková, MUDr. Henčlová, MUDr. Kubíček, 
MUDr. Mgr. Mlynářová, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Musil, MUDr. 
Němeček, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Tomek, MUDr. Trnka, 
MUDr. Voleman, MUDr. Vraná. 

Omluveni:     MUDr. Ota Mach, MUDr. Vávra. 
Přizváni: Mgr. Valášek, MUDr. Sojka.  
 
 
Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin. 
Přítomno 15 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné. 
 
1) Připomínky k minulému zápisu 
 
 
2) Vnitřní činnost 
 
Informace o počtu nových členů ČLK 
V prosinci 2016 bylo přijato celkem 58 lékařů: 
     z toho bylo    13  lékařů se státní příslušností SR,  

      5   lékařů s jinou státní příslušností, 
      6   lékařů se slovenskou LF, 

     3   lékaři se zahraniční LF. 
V tomto období nebyla žádná žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup. 
V roce 2016 požádalo celkem 298 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti. 
 
 
ČLK a EET  
ČLK získala závazné stanovisko FÚ v Olomouci, jehož obsahem je posouzení činnosti ČLK 
ve vztahu k povinnosti evidovat tržby. Komora byla zřízena zák. č. 220/1991 Sb., jako 
nezisková, samosprávná organizace a současně tento zákon vymezuje nejen její kompetence, 
ale i její účel a činnost.  
   Příjmy z hlavní činnosti komory, která je v souladu s citovaným zákonem, zahrnují zejména 
platby za členské příspěvky, úhrady za potvrzení o nečlenství, úhrady za vystavování 
duplikátů listin vydaných komorou, úhrady nákladů souvisejících s vypracováním odborných 
posudků, vložné na vzdělávací akce a úhrady za registraci vzdělávacích akcí dle SP č. 16. 
Příjmy z hlavní činnosti nejsou evidovanou tržbou, neboť dle ust. § 6 odst. 1 písm. b) zákona 
o evidenci tržeb podléhají evidenci tržeb pouze příjmy z podnikatelské činnosti a ČLK 
v souladu se zákonem, podle něhož byla zřízena, vykonává svou hlavní činnost jako činnost, 
která není podnikáním. 
Vedle příjmů z hlavní činnosti komora přijímá i platby v rámci z tzv. vedlejší podnikatelské 
činnosti, kterými jsou zejména: prezentace firem – reklama, nájemné (pronájem techniky, 
nebytových prostor, výstavní plochy atp.), ostatní výnosy (časopis - předplatné cizím 
subjektům, společenské akce – plesy, koncerty) a příjmy z prezentace firem na vzdělávacích 
akcích registrovaných dle SP č. 16.  Příjmy z vedlejší hospodářské činnosti, které jsou 
uskutečněné v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, stravenkou, případně dalšími 
způsoby uvedenými v ust. § 5 zákona o evidenci tržeb, jsou evidovanou tržbou a tyto přijaté 
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platby je komora povinna evidovat od 1. 3. 2018 podle ust. § 37 odst. 1 zákona o evidenci 
tržeb. 
   Příjmy z vedlejší hospodářské činnosti, tedy příjmy z podnikání, realizuje komora dosud 
bezhotovostně. Pokud by však tyto platby splňovaly formální záležitosti pro evidovanou 
tržbu, tedy tyto platby by byly přijímány v hotovosti, platební kartou a dalšími způsoby 
uvedenými v ust. § 5 zákona o evidenci tržeb, vznikla by ČLK povinnost tyto tržby evidovat 
ve třetí fázi evidence tržeb, tj. od  1. 3. 2018. 
Na základě výše uvedených informací vydává představenstvo ČLK závazný pokyn pro 
OS ČLK a další orgány ČLK ke způsobu přijímání finančních prostředků z vedlejší 
podnikatelské činnosti.    
Příjmy z vedlejší hospodářské činnosti, tedy příjmy z podnikání, musí OS ČLK i další 
orgány ČLK přijímat výhradně bezhotovostně.  
Představenstvo ČLK současně ukládá ekonomickému oddělení vypracovat podrobné 
informace pro OS ČLK a další orgány ČLK a zajistit informační servis v této věci. 
Hlasování – přítomno 15  hlasujících: 
pro:     15 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
  Dr. Mrozek a Dr. Musil se připojili k jednání představenstva v 9.15 hod., přítomno je 17 
členů představenstva. 
   
Časopis Tempus medicorum – ekonomika vydávání v roce 2016 
Vyúčtování časopisu ČLK 1- 12/2016  
 Náklady Výnosy Výsledek 
Leden 516 570 Kč 137 746 Kč - 378 824 Kč 
Únor 514 108 Kč 283 277 Kč - 230 831 Kč 
Březen 521 600 Kč 182 508 Kč - 339 092 Kč 
Duben 472 626 Kč 191 789 Kč - 280 837 Kč 
Květen 581 685 Kč 201 612 Kč - 380 073 Kč 
Červen 567 706 Kč 150 686 Kč - 417 020 Kč 
Červenec-Srpen 587 418 Kč 185 239 Kč - 402 179 Kč 
Září 660 555 Kč 550 633 Kč - 109 922 Kč 
Říjen 578 294 Kč 230 274 Kč - 348 020 Kč 
Listopad 579 058 Kč 237 249 Kč - 341 809 Kč 
Prosinec 534 865 Kč 178 355 Kč - 356 510 Kč 
Celkem 6 114 485 Kč 2 529 368 Kč - 3 585 117 Kč 
 
Vyúčtování časopisu ČLK 1- 12/2015  
 Náklady Výnosy Výsledek 
Leden 458 346 Kč 144 862 Kč - 313 484 Kč 
Únor 539 770 Kč 388 367 Kč - 151 403 Kč 
Březen 461 976 Kč 164 024 Kč - 297 952 Kč 
Duben 461 976 Kč 131 199 Kč - 330 777 Kč 
Květen 513 086 Kč 393 213 Kč - 119 873 Kč 
Červen 458 346 Kč 262 734 Kč - 195 612 Kč 
Červenec-Srpen 505 176 Kč 157 385 Kč - 347 791 Kč 
Září 539 770 Kč 510 547 Kč - 29 223 Kč 
Říjen 528 800 Kč 448 131 Kč - 80 669 Kč 
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Listopad 513 574 Kč 199 304 Kč - 314 270 Kč 
Prosinec 513 750 Kč 208 257 Kč  -305 493 Kč 
Celkem 5 494 570 Kč 3 008 023 Kč - 2 486 547 Kč 
 
Vyúčtování časopisu ČLK 1- 12/2013   
    Náklady Výnosy Výsledek 
Leden  460 887,- Kč 187 132,- Kč - 273 755,- Kč 
Únor  601 988,- Kč 158 129,- Kč - 443 859,- Kč 
Březen  460 161,- Kč 174 983,- Kč - 285 178,- Kč 
Duben  500 276,- Kč   90 462,- Kč - 409 814,- Kč 
Květen  504 511,- Kč 137 327,- Kč - 367 184,- Kč 
Červen  560 591,- Kč 163 889,- Kč - 396 702,- Kč 
Červenec-Srpen  458 346,- Kč  87 835,- Kč - 370 511,- Kč 
Září  560 712,- Kč 184 290,- Kč - 376 422,- Kč 
Říjen  460 161,- Kč  55 804,- Kč - 404 357,- Kč 
Listopad  460 645,- Kč 77 926,- Kč - 382 719,- Kč 
Prosinec  458 346,- Kč 66 079,- Kč - 392 267,- Kč 
Celkem 5 486 624,- Kč 1 388 856,- Kč - 4 102 768,- 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 
měsíčníku, tedy 11 vydání za rok, a aby zároveň zajistilo jeho rozeslání v papírové podobě 
všem členům ČLK, kteří tuto službu aktivně neodmítnou. Sjezd zároveň neschválil návrh, aby 
se na financování vydávání časopisu spolupodílela též jednotlivá OS ČLK. 
   Náklady na vydávání časopisu Tempus vzrostly oproti roku 2015 o cca 620 tisíc Kč 
v důsledku zvýšení ceny výroby, ale i většího rozsahu většiny čísel časopisu. Výnosy 
z inzerce se naproti tomu o cca. 580 tisíc korun snížily. Vydávání a bezplatné rozesílání 
časopisu Tempus Medicorum všem členům tedy stálo ČLK v roce 2016 celkem 3 585 117,- 
Kč, což je o 1 098 575,- Kč více než v roce 2015, ale stále o 517 651,- Kč méně než v roce 
2013. Na jednoho člena komory za všech 11 čísel časopisu tedy připadá za rok částka cca 70,- 
Kč. Náklady na jeden výtisk časopisu jsou pouhých 6,45 Kč (v roce 2013 to bylo 7,30 Kč). 
Představenstvo bere informaci na vědomí. 
Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 
pro:     17 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Vánoční koncert ČLK 15. 12. 2016 – vyúčtování  
Celkové náklady: 31 232,- Kč 
Celkové výnosy:  84 700,- Kč (sponzor T-mobile) 
Pořádání vánočního koncertu skončilo ziskem pro ČLK: 53 468,- Kč 
Představenstvo bere informaci na vědomí. 
Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 
pro:     17 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
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Etika a komunikace v medicíně - 6. mezinárodní konference ČLK - vyúčtování 
   Konference věnovaná tentokrát tématu „Kontroverze současné medicíny“ se uskutečnila 
8.12.2016 v Kongresovém centru hotelu Grandior v Praze. Organizátory konference byli doc. 
MUDr. Petr Bartůněk, CSc. a doc. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D, odbornou záštitu nad ní 
převzali rektor University Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. a děkan I. LF UK prof. 
MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.  ČLK vydává u příležitosti konference stejnojmennou monografii. 
Příjmy celkem: 201 000,- Kč 
Náklady celkem: 203 831,- Kč 
Hospodářský výsledek pro ČLK: - 2 831,- Kč. 
Finanční prostředky od sponzorů nebyly použity. 
Vzhledem k obrovskému zájmu lékařů i laické veřejnosti bude v květnu 2017 konference 
opakována. 
Představenstvo bere na vědomí informaci o vyúčtování akce. 
Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 
pro:     17 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Mistrovství světa lékařů ve fotbale 
   V červenci 2017 se uskuteční v Leogangu u Salzburgu další mistrovství světa lékařů ve 
fotbale. Na loňském šampionátu v USA obhájil tým českých lékařů finančně podpořený ČLK 
titul mistrů světa. Sjezd ČLK v listopadu 2016 schválil rozpočet s rezervou 200 000,- Kč na 
podporu fotbalového týmu českých lékařů – členů ČLK. 
   Představenstvo schvaluje darovací smlouvu mezi ČLK a občanským sdružením Czech 
National Medical Football Team zastoupeným 1. místopředsedou tohoto spolku MUDr. 
Martinem Engelem. ČLK poskytne obdarovanému finanční dar ve výši 200 000,- Kč za 
účelem úhrady nákladů spojených s účastí českého lékařského týmu na fotbalovém 
mistrovství světa lékařů 2017, zejména nákladů spojených s ubytováním českých 
reprezentantů – lékařů členů ČLK. 
Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 
pro:     16 
proti:    0 
zdržel se:  1     Návrh byl přijat. 
 
 
Mediální kampaň – příspěvky OS ČLK v roce 2016 
 
 OS ČLK částka datum úhrady 
1 77 Praha 2 200 000 23.3.2016 
2 70 Olomouc 100 000 23.3.2016 
3 78 Praha 3   40 000 2.5.2016 
4 73 Přerov   50 000 9.5.2016 
5 24 Klatovy   33 200 6.5.2016 
6 72 Ostrava 100 000 6.5.2016 
7 81 Praha 6   30 000 5.5.2016 
8 80 Praha 5 100 000 5.5.2016 
9 59 Prostějov   30 000 13.5.2016 
10 17 Písek   40 000 20.5.2016 
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11 58 Kroměříž   40 000 3.6.2016 
12 84 Praha 9   10 000 10.6.2016 
13 83 Praha 8   10 000 10.6.2016 
14 47 Rychnov   30 000 17.6.2016 
15 01 Benešov   28 500 12.7.2016 
16 69 Nový Jičín   10 000 18.7.2016 
17 25 Plzeň město 100 000  8.9.2016 
18 21 Domažlice   10 000  7.10.2016 
19  46 Pardubice   20 000 11.10.2016 
20 65 Žďár na Sázavou   10 000 18.10.2016 
21 49 Svitavy   10 000 26.10.2016 
22 03 Kladno 30 000 22.11.2016 
23 08 Nymburk 20 000 12.12.2016 
24 51 Ústí nad Orlicí 10 000 6.12.2016 
25 61 Uherské Hradiště 10 000 12.12.2016 
26 26 Plzeň jih 10 000 27.12.2016 
celkem  1 081 700,- Kč  
 
Představenstvo bere informaci na vědomí a děkuje těm OS ČLK, která se k informační 
kampani přihlásila tím způsobem, že ji finančně podpořila. 
Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 
pro:     17 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Dům lékařů  
   Delegáti XXXI. Sjezdu ČLK podpořili záměr představenstva investovat do nákupu prostor 
pro nové sídlo České lékařské komory v Praze.  
   Požadavkem ČLK je nejenom dostatečná plocha pro kanceláře, služební byt, ale především 
přednáškový sál a seminární místnosti pro zajišťování vzdělávacích akcí ČLK. Celkem užitná 
plocha nejméně 1 500 m2, dobrá dostupnost MHD a možnost parkování. 
   Vlastní vzdělávací centrum v sídle ČLK by mělo umožnit další rozvoj celoživotního 
vzdělávání lékařů organizovaného komorou, mělo by zviditelňovat činnost komory a zlepšit 
identifikaci lékařů se svojí profesní samosprávou. Pořádáním vzdělávacích akcí i jednání 
(např. porady předsedů OS ČLK) ve vlastních prostorách by ČLK šetřila peníze za pronájmy. 
„Dům lékařů“ by mohl sloužit v případě zájmu též některým okresním sdružením ČLK. Část 
prostor by mohly mít od ČLK pronajaty další lékařské organizace. Společný dům by tak mohl 
přispět k sjednocování lékařského stavu. 
   Představenstvo ustanovilo pracovní skupinu ve složení Dr. Mgr. Mlynářová, Dr. Mrozek a 
Dr. Kubíček, aby ve spolupráci s pí Šťastnou jednala s realitními kancelářemi.   
   Členové pracovní skupiny prezentovali první sérii nemovitostí nabízených k prodeji. ČLK 
bude hledat i nadále a zároveň bude jednat s majiteli těchto nemovitostí. 
Představenstvo bere informace na vědomí. 
 
  Dr. Dernerová se připojila k jednání představenstva v 10.00 hod., přítomno 18 členů 
představenstva. 
 
 
3) Jednání a informace 
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Novela vyhlášky o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané 
pracovníky SÚKL 
   Dr. Kubek informoval, že jménem ČLK v rámci vnitřního připomínkového řízení vyslovil 
nesouhlas s návrhem, aby hodinová odměnu pro pracovníky SÚKL byla 900,- Kč. ČLK 
navrhuje tuto hodinovou sazbu srovnat na úroveň ceny práce úplně kvalifikovaného lékaře, za 
předpokladu, že jde o práci srovnatelně kvalifikovaného absolventa magisterského studijního 
programu s praxí v délce nejméně 5 let, v případě nižší kvalifikace či kratší praxe by bylo na 
místě stanovit sazbu ve výši ceny práce lékaře pouze s odbornou způsobilostí. 
Představenstvo bere informaci na vědomí. 
 
  
Spolupráce profesních komor s Vládou ČR 
   Úřad Vlády vyzval profesní komory, aby prostřednictvím dotazníku zhodnotili kvalitu své 
spolupráce s vládou. Představenstvo se seznámilo s hodnocením spolupráce, které vypracoval 
prezident ČLK ve spolupráci s právní kanceláří. 
-  ČLK konstatuje, že v roce 2016 nebyl přijat v oblasti zdravotnictví žádný zásadní zákon. 
Připravované právní normy dostává ČLK k připomínkování, avšak nemá dostatek času na 
jejich řádné projednání v orgánech komory. Pokud své připomínky ČLK uplatní, pak bývá 
zpravidla přizvána též k jejich osobnímu projednání. Pouze minimum připomínek 
uplatněných ČLK však bylo nakonec akceptováno.  Při projednávání novely seznamu 
zdravotních výkonů i tzv. úhradové vyhlášky pro rok 2017, tedy předpisů zásadním způsobem 
ovlivňujících rozsah a úhrady zdravotní péče a tím i ekonomiku zdravotnických zařízení a 
dostupnost péče pro pacienty, však byla ČLK ze strany ministerstva zdravotnictví ignorována. 
- ČLK požaduje prodloužení lhůty na zasílání svých připomínek na 30 kalendářních dnů 
s povinností předkladatele připomínky uplatněné komorou s ČLK osobně projednat. 
   Dr. Mrozek informoval o tiskové konferenci pořádané Komorou veterinárních lékařů 
24.1.2017 ve spolupráci s Advokátní komorou a s ČLK. Profesní komory varovaly veřejnost 
před nebezpečím plynoucím pro občany, pokud služby poskytují nekvalifikované osoby.  
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 
Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 
pro:     18 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Jednání s ministrem financí Babišem 
   Dr. Kubek informoval o svém jednání s tajemníkem ministra financí Mgr. Vojtěchem, na 
jehož základě požádal ministra Babiše o jednání o dvou problémech, na které ve svém 
usnesení upozornili delegáti sjezdu ČLK. 

a) Výjimka z EET pro soukromé lékaře 
   S účinností od 1.3.2018 by měli mít poskytovatelé zdravotních služeb povinnost 
elektronické evidence tržeb. Soukromí lékaři jsou již dnes tou skupinou podnikatelů, jejichž 
příjmy prostřednictvím úhrad od zdravotních pojišťoven jsou přesně evidovány. Pokud by 
v rámci systému elektronické evidence tržeb (EET) byly přijaty jakékoliv výjimky, požaduje 
ČLK, aby jednou z těchto výjimek byli poskytovatelé zdravotních služeb, jejichž příjmy 
mimo úhrady od zdravotních pojišťoven jsou marginální. Z praktického hlediska by zavedení 
povinnosti EET u většiny soukromých lékařů nemohlo přinést žádný finanční efekt ve smyslu 
zvýšení výběru daní. Na druhé straně si však dovedeme představit soukromé lékaře, kteří 
budou odmítat vystavovat pacientům různá potvrzení potřebná např. pro držitele řidičských 
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nebo zbrojních průkazů, jen proto, aby se povinnosti EET vyhnuli. Pomineme-li tedy 
negativní ohlas povinné EET mezi soukromými lékaři, mohli by na jeho zavedení doplatit 
pacienti, kterým lékaři budou odmítat vystavovat potvrzení nehrazená zdravotními 
pojišťovnami.  

b) Zahrnutí nákladů na povinné celoživotní vzdělávání lékařů mezi daňově 
uznatelné položky 

   ČLK požaduje přijetí takové právní úpravy, která umožní všem lékařům, tedy i 
zaměstnancům, uplatňovat náklady na celoživotní vzdělávání jako daňově uznatelnou 
položku. Lékaři mají, na rozdíl od příslušníků většiny ostatních profesí, přímo zákonem 
explicitně stanovenu povinnost celoživotního vzdělávání. Bez splnění této povinnosti pak 
lékař nemůže vykonávat své povolání. Plnění podmínek celoživotního vzdělávání je 
povinností uloženou lékařům zcela správně v zájmu bezpečnosti pacientů. Pouze lékař, který 
se soustavně celoživotně vzdělává, může poskytovat svým pacientům kvalitní péči. Je tedy 
v zájmu celé společnosti, aby se lékaři řádně vzdělávali. Lékařům, kteří tuto zákonem danou 
povinnost plní a řádně se vzdělávají, však vznikají v této souvislosti náklady, které zatím 
nejsou zejména lékařů zaměstnanců nijak daňově zohledněny.  
   Ministr financí Ing. Babiš dne 22.12.2016 písemně odpověděl, že požadavkům ČLK 
nevyhoví.  
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 
 
 
Úhradové dodatky ke smlouvám 
   Poté, co byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 348/2016 Sb. o stanovení hodnot 
bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezeních pro rok 2016, vyzval prezident 
ČLK ředitele všech zdravotních pojišťoven k jednání o znění takzvaných úhradových dodatků 
ke smlouvám. Prioritou ČLK  je o bonifikace držitelů diplomu celoživotního vzdělávání ČLK 
a dále pak zvýšení úhrad a zmírnění regulací. 
   Z platné legislativy vyplývá, že pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, jsou zdravotní 
pojišťovny povinny respektovat text tzv. úhradové vyhlášky a hradit zdravotní služby 
poskytnuté svým klientům podle jejího znění.  
   Právní kancelář ČLK analyzuje úhradové dodatky předkládané jednotlivými zdravotními 
pojišťovnami. Tyto analýzy a doporučení jsou průběžně zveřejňovány na www.clkcr.cz  
Dosud byly analyzovány návrhy ČPZP, OZP a VZP. Ostatní pojišťovny zatím své návrhy 
ČLK neposkytly.    
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 
 
 
Dohodovací řízení o úhradách a regulacích pro rok 2018 
   Dohodovací řízení bude zahájeno 31.1.2017, na základě plné moce udělené prezidentem 
ČLK bude ČLK-o.s. na úvodním jednání zastupovat Mgr. Buriánek. ČLK bude navrhovat Dr. 
Říhovou za členku mandátové komise DŘ, ČLK nebude navrhovat žádné změny jednacího 
řádu ČLK. 
   ČLK-o.s. disponuje následujícím počtem plných mocí: 
Ambulantní specialisté      1277 PM, z toho 64 PM přišlo listopad 2016 – leden 2017; 
Praktičtí lékaři                    1258 PM, z toho 56 PM přišlo listopad 2016 – leden 2017; 
Ambulantní gynekologové    86  PM, z toho 7 PM přišlo listopad 2016 – leden 2017. 
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 
 
 
 

http://www.clkcr.cz/
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Novela zákona o vzdělávání lékařů 
   ČLK se aktivně účastnila dva roky trvající práce na přípravě novely zákona o vzdělávání a v 
květnu 2015 uzavřela společně s lékařskými fakultami, odbornými společnostmi a 
ministerstvem zdravotnictví, jejímž výsledkem byl kompromisní návrh novely zákona, který 
následně po projednání Legislativní radou přijala Vláda ČR v únoru 2016. Následně však 
členové Zdravotního výboru Poslanecké sněmovny na přání nejrůznějších lobbistů návrh 
zdevastovali k nepoznání, a to bohužel i s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR. Cestou 
tzv. komplexního pozměňovacího návrhu byla obejita podstatná část legislativního procesu a 
změny byly protlačeny Sněmovnou bez možnosti uplatnění našich připomínek.  
  Dr. Kubek osobně upozornil jak ministra zdravotnictví MUDr. Němečka, tak předsedu vlády 
pana Mgr. Sobotku, že novela zákona v podobě schválené Poslaneckou sněmovnou nesplňuje 
očekávání, která do ní lékaři vkládali, a je pro ČLK nepřijatelná. Nebezpečnost návrhu tkví v 
tom, že v případě přijetí by minimálně na několik následujících let zabránil možnosti provést 
skutečnou reformu specializačního vzdělávání lékařů, kterou nám vláda slibovala, a kterou 
naše personálně zdevastované zdravotnictví ke své stabilizaci nutně potřebuje. 
   Delegáti XXXI. sjezdu ČLK, který se konal ve dnech 12.-13.11.2016 v Praze, v souladu s 
doporučením představenstva komory návrh novely zákona o vzdělávání lékařů odmítli. 
   Dr. Kubek písemně informoval o stanovisku komory všechny senátory. Dne 5.12.2016 
návrh zákona jednomyslně odmítli členové Ústavně právního výboru Senátu. Zdravotní výbor 
Senátu však 13.12.2016 návrh naopak podpořil, přičemž jej navíc obohatil na ministerstvu 
připravenou novinkou, aby v našich nemocnicích mohli až jeden rok pracovat lékaři cizinci 
bez povinnosti nostrifikace diplomu z lékařské fakulty, bez povinnosti prokázat znalost 
češtiny a bez aprobační zkoušky, která je analogií našich státních zkoušek.  
   Skutečnost, že ministr zdravotnictví označující sám sebe za „ministra pacientů“ podpořil 
návrh, který by ohrozil zdraví a životy pacientů, byla šokující. Stejně šokující bylo to, že 
návrh novely zákona podpořily lékařské fakulty, odborné společnosti sdružené v ČLS-JEP i 
sdružení Mladí lékaři. Komora zůstala sama, podporovaná pouze Lékařským odborovým 
klubem. Přesto se nám díky pomoci těch senátorů, kteří neztratili zdravý rozum, podařilo 
nebezpečí, alespoň prozatím odvrátit.  
   Senát ČR 14.12.2016 návrh novely zákona těsnou většinou 31:30 odmítl. Dr. Kubek 
následně 22.12.2016 písemně vyzval všechny poslance, aby zákon odmítli, a seznámil je 
s analýzou zpracovanou viceprezidentem ČLK Dr. Mrozkem. Následně Dr. Kubek jednal 
s představiteli jednotlivých politických frakcí a to koaličních i opozičních. Výsledkem jednání 
s předsedou Svazu měst a obcí ČR Ing. Luklem bylo písemné stanovisko této vlivné organice, 
jejíž členové – starostové vyzvali poslance, aby zákon odmítli.  
  Negativní stanovisko k návrhu novely zákona sdílí s ČLK odborové organizace i Asociace 
českých a moravských nemocnic. Předseda LOK-SČL Dr. Engel i místopředseda AČMN Dr. 
Velev varovali před důsledky schválení zákona a tiskové konferenci, kterou pořádala ČLK 
5.1.2017 a přenášela ji ČT 24. AČMN rovněž písemně oslovila všechny poslance. 
   Poslanecká sněmovna měla o zákonu odmítnutém Senátem ČR původně jednat 10.1.2017, 
nakonec však bylo jednání odloženo až na 31.1.2017. 
   V současnosti přijetí zákona nechce nikdo kromě ministra zdravotnictví, který chce být 
považovaný za úspěšného, když zákon prosadí, a především představitelů tzv. fakultní lobby. 
Ředitelům fakultních nemocnic vyhovuje stav, kdy mají k dispozici mladé lékaře jako lacinou 
pracovní sílu, a devastace regionálních nemocnic je jim lhostejná. Děkanům LF a rektorům 
VŠ vyhovuje, že novela zákona zachovává jejich dominantní postavení ve specializačním 
vzdělávání lékařů. Návrh vyhovuje i šéfům odborných společností, kteří si prolobovali své 
obory jako obory základní, bez ohledu na důsledky pro českou medicínu. 
  Dne 24.1.2017 jednal prezident ČLK bezvýsledně s ministrem zdravotnictví JUDr. Ing. 
Ludvíkem, který bude i nadále přijetí novely zákona prosazovat.   
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  Dr. Kubek oslovil poslance písemně ještě podruhé dne 26.1.2017, kdy zopakoval negativní 
stanovisko ČLK a vysvětlil důvody, proč komora novelu zákona odmítá. 
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 
Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 
pro:     18 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Seznam zdravotních výkonů - novela 
   Novela Seznamu zdravotních výkonů byla zveřejněna ve Sbírce jako vyhláška č. 421/2016. 
Ministerstvo zdravotnictví v ní nezohlednilo zásadní připomínku, kterou k návrhu novely 
SZV pro rok 2017 uplatnila ČLK, a to požadavek na valorizaci ceny práce nositelů výkonů o 
dalších 10% s účinností od 1.1.2017.  
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 
 
 
Seznam zdravotních výkonů – pracovní skupina  (účast hosta Dr. Klimovičové) 
   Dr. Sedláček a Dr. Musil informovali o zasedání pracovní skupiny ministerstva 
zdravotnictví pro SZV, které se konalo 26.1.2017. Příští zasedání pracovní skupiny se 
uskuteční 23.2.2017 a Dr. Klimovičová se bude zúčastnit jako poradce reprezentanta ČLK. 
ČLK nadále trvá na 10% zvýšení ceny práce nositelů výkonů a bude toto prosazovat i 
prostřednictvím jednání pracovní skupiny pro seznam zdravotních výkonů. 
ČLK upozorní odborné společnosti na skutečnost, že u některých výkonů v seznamu 
zdravotních výkonů je kalkulována cena práce nositele výkonů na úrovni L1 nebo L2 a 
nikoliv na úrovni L3. 
ČLK požaduje přesun nositelů výkonů dosud zahrnutých v režijní sazbě výkonů přímo 
k jednotlivým výkonům. 
Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 
pro:     18 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
   Dr. Mlynářová opustila jednání v 13.15 hod., přítomno je 17 členů představenstva. 
 
1. národní konference o zdravotní gramotnosti 
   Dr. Kubek informoval o svém vystoupení na konferenci, kterou 25.1.2017 pořádal Ústav 
zdravotní gramotnosti s podporou Kanceláře WHO v ČR. Cílem konference byla odborná 
diskuse o možnostech implementace programu Zdraví 2020 a o způsobech, jak zvýšit 
zdravotní gramotnost obyvatel ČR, která je podle průzkumů pod průměrem států EU. 
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 
 
 
Výběrová řízení - informace 
Dr. Voleman podal informaci o výběrovém řízení, kterého se zúčastnil. 
  
 
4) Vědecká rada 
 
   Dr. Mrozek informoval o zasedání Vědecké rady ČLK dne 26.1.2017. 
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5) Licence 
 
6) Různé 
 
   Dr. Dostalíková opustila jednání v 14.10 hodin, přítomno 16 členů představenstva. 
 
Dr. Monhart prezentoval žádost České internistické společnosti, aby ČLK nominovala další 
své zástupce do atestačních komisí.  
Představenstvo schvaluje následující nominace za obor vnitřní lékařství: 
MUDr. Tomáš Tomek, MUDr. Jiří Latta 
Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 
pro:     15 
proti:    0 
zdržel se:  1     Návrh byl přijat. 
  
 
Předseda OS ČLK Strakonice upozornil na problém výběrového řízení před uzavřením 
smlouvy se zdravotními pojišťovnami, kdy byl pozván z Krajského úřadu předseda 
sousedního okresního sdružení ČLK. 
Stanovisko představenstva ČLK: 
O zástupci komory, který se zúčastní výběrového řízení, rozhodují orgány ČLK. 
Primárně by se měl výběrového řízení účastnit zástupce místně příslušného OS ČLK, 
není-li uzavřena jiná dohoda v rámci Krajské rady ČLK.  
Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 
pro:     16 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
  
 
 
Jednání představenstva skončilo v 15.00 hodin. 
 
   Příští zasedání představenstva se uskuteční v sobotu 25. února 2017 od 9:00 hodin 
v kanceláři ČLK v Praze.  
 
 
Zapsala: Hanka Matějková                
 
 
Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 
 


	Zápis z jednání představenstva ČLK,
	konaného dne 28. ledna  2017 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha

