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XXXIV. sjezd ČLK  23. – 24. 11. 2019 

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK 



Naše strategické cíle 

n  Bezpečná, kvalitní a dostupná lékařská péče pro 
každého, kdo ji potřebuje 

n  Spravedlivá cena práce a slušné profesní 
podmínky pro všechny lékaře 

n  Kvalitní a pro lékaře dostupné vzdělávání 
n  Zachování profesní autonomie a důstojnosti 

lékařského stavu 
n  Podpora ideálů humanity, solidarity a demokracie 
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Úloha profesních samospráv 

n  Profesní samosprávy jsou nedílnou součástí demokratické společnosti 
n  Vedení registru osob vykonávajících dané svobodné povolání 
n  Garance řádné kvalifikace a osvědčování splnění podmínek pro výkon povolání 
n  Organizace a odborná garance celoživotního vzdělávání 
n  Profesní dozor a disciplinární pravomoc vůči všem, kdo vykonávají dané povolání 
n  Obhajoba profesních zájmů osob vykonávajících dané povolání, tak aby je mohly 

vykonávat co nejlépe 

n  Povinné členství či registrace 
n  Finanční nezávislost na státu  
n  Spolupráce se státem, ale nezávislost na politické reprezentaci 

n  Plnění těchto úkolů je zdrojem legitimity České lékařské komory 

3 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2019 



Představenstvo ČLK 

Prezident:   
       Milan Kubek  
Viceprezident:   
       Zdeněk Mrozek 
Členové představenstva: 

n  Praha  Ludmila Říhová 
 Miloš Voleman                     

                                      Pavel Kubíček  
n  Středočeský kraj  Dita Mlynářová 
n  Českobudějovický kraj   Ota Mach 
n  Plzeňský kraj   František Musil 
n  Karlovarský kraj   Josef Trnka 
n  Ústecký kraj   Alena Dernerová 

n  Liberecký kraj   Ivana Vraná 
n  Královehradecká kraj   David Doležal 
n  Pardubický kraj   Tomáš Tomek 
n  Vysočina  Pavel Vávra 
n  Jihomoravský kraj  Zdeněk Monhart 
                                      Svatopluk Dobeš 
n  Zlínský kraj   Marcela Henčlová 
n  Olomoucký kraj   Petr Němeček 
n  Moravskoslezský kraj   Eva Dostalíková 

 Martin Sedláček 

n  10 x zasedání představenstva  
n    4 x porada předsedů OS ČLK 
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Činnost ČLK 

Činnost ČLK lze v zásadě rozdělit do tří oblastí, 
s vědomím, že některé aktivity nelze jednoznačně 
přiřadit, ani striktně oddělovat jednu od druhé.  

n  Základní činnost profesní samosprávy související 
s delegováním některých kompetencí ze strany státu 

n  Budování pozitivního obrazu lékařské komory a podpora 
společenského života lékařského stavu 

n  Prosazování profesních zájmů lékařů 
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Základní činnost 

n  Čestná rada ČLK 
n  Nezávislá, samostatná zpráva 

n  Revizní komise ČLK 
n  Nezávislá, samostatná zpráva 

n  Vědecká rada ČLK 
n  Poradní orgán, samostatná zpráva 

n  Etická komise 
n  Poradní orgán, samostatná zpráva 

n  Právní kancelář 
n  Servis, samostatná zpráva 

n  Oddělení vzdělávání 
n  Servis, samostatná zpráva 
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Registr lékařů 
2017 2018 

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 

Soukromí lékaři 5 272 7 456 12 728 5 195 7 355 12 550 

Absolventi (0.-2. rok) 1 240 2 398 3 638 1 295 2 482 3 777 

Ostatní zaměstnanci 10 223 12 777 23 000 10 347 12 995 23 342 

Vedoucí lékaři 2 540 1 252 3 792 2 542 1 308 3 850 

Zaměstnanci celkem 14 003 16 427 30 430 14 184 16 785 30 969 

Důchodci nepracující 2 460 4 504 6 964 2 550 4 722 7 272 

Mateřská dovolená 9 3 062 3 071 7 3 277 3 284 

Ostatní 559 544 1 103 582 557 1 139 

Celkem 22 303 31 993 54 296 22 518 32 696 55 214 

41 % mužů    59 % žen 
Nárůst počtu členů v roce 2018 je způsoben cizinci především z Ukrajiny,                               

které ČLK do 7/2018 přijímala i bez aprobační zkoušky. 
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Registr lékařů 

n  Registr ČLK je bezpečný 
n  Validita informací však závisí na spolupráci lékařů s ČLK 
n  Registr lékařů jako součást NZIS ??? 

n  O slibované propojení Registru lékařů ČLK s Registrem zdravotníků 
nemá ÚZIS zájem 

n  Registr spravuje firma ISSA 
n  Za vedení a bezpečnost zodpovídá Mgr. Valášek 

n  Od roku 2014 probíhalo přeprogramování (tzv. nový registr) 
n  Doplňování nových funkcí 
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Veřejný seznam lékařů 

n  Veřejný seznam členů ČLK obsahuje část informací z registru 

 
n  Služba pro veřejnost 

n  Pacient si může zkontrolovat, zda jeho ošetřující lékař je členem 
ČLK a zda má tedy právo pracovat jako lékař v ČR 
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Licence ČLK 

2014 2015 2016 2017 2018 

Udělené 
licence 

Řádné 1061 1033 1063 783 712 

Výjimky 20 12 40 27 18 

Zamítnuté 
licence 

Řádné 54 59 57 33 46 

Výjimky 11 18 13 34 16 

Přezkoušení 41 42 45 25 29 

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

Počet licencí vydávaných ČLK z různých důvodů klesá 
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Vědecká rada ČLK 

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

n  8 zasedání 
n  20.6.2019 společně s předsedy oborových komisí 

n  Odborné posudky 
n  Stanoviska k odborným problémům 
n  Předseda VR ČLK je členem VR Mz 

MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2019 12 



Etická komise 

n  Předseda:  MUDr. Helena Stehlíková  
n  Místopředseda: MUDr. Ivana Vraná  
n  Členové:  

n  doc. MUDr Petr Bartůněk, CSc.  

n  doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.  

n  PaeDr. Alena Gajdůšková  

n  MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.  

n  MUDr. Petr Lokaj  

n  JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.  

n  PhDr. Tomáš Sedláček 

n  prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.  

n  MUDr. Jiří Wicherek 

n  Zasedání 2x ročně 
n  V mezidobí emailová komunikace 

n  V prosinci 2019 bude  
představenstvo volit novou EK 
n  Minimálně 1/3 členů laici 

Děkujeme všem členům Etické komise ČLK za odvedenou práci 
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Právní kancelář ČLK 

n  Ředitel právní kanceláře ČLK JUDr. Jan Mach 
n  Mgr. Aleš Buriánek 
n  MUDr. Mgr. Dagmar Záleská 
n  Mgr. Bc. Miloš Máca 
n  Mgr. Daniel Valášek 
n  MUDr. Mgr. Dita Mlynářová 
n  JUDr. Silvie Kunertová 
n  Mgr. Theodora Čáslavská 
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Právní pomoc ČLK 

n  Písemné podněty 
n  V roce 2018 vyřízeno 2 478 písemných podnětů 
n  Za 1-9/2019 již 2 308 písemných podnětů 

n  Telefonické právní konzultace 
n  20-30/den 

n  Tísňová linka právní pomoci  +420 721 455 456 
n  Cca. 15/týden 

n  Osobní konzultace 
n  Cca. 10/měsíc 

n  Do právního servisu investuje ČLK několik milionů Kč/rok 
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Právní semináře ČLK 

n  Právní aktuality pro lékaře 
n  Praha – 6/2019 
n  Olomouc – 10/2019 

n  Universita medicínského práva 
n  10 lekcí pro soukromé lékaře i manažery ZZ 
n  7. ročník 2018/2019 
n  V současnosti již 8. ročník 
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Celoživotní vzdělávání ČLK 

n  Díky SP-16 je ČLK vzdělávání kompatibilní v rámci EU 
n  Hodnoceno jako jedno z nejlepších v rámci EU 

n  Vedoucí oddělení vzdělávání ČLK Prof. Radek Ptáček 
n  Snaha o systematizaci celoživotního vzdělávání 
n  43 odborných garantů 
n  E-learning 
n  Vlastní knižní Edice 

 

n  Pozitivní motivace pro lékaře – od roku 2014 dohoda s VZP 
n  Systém bonifikací postupně převzaly ostatní pojišťovny a vloni i úhradová vyhláška 
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Celoživotní vzdělávání ČLK 

n  Postgraduální akademie 
n  Cyklus konferencí ve spolupráci                                                            

s nakladatelstvím MF a.s. 

n  Postgraduální medicína 
n  Oficiální časopis CME ČLK 

n  Stále pestřejší nabídka - 2018 
n  137 kurzů ČLK za rok pořádala 
n  4 024 kurzů ČLK za rok garantovala 

n  Konference o etice 
n  Právní semináře 
n  Jazykové kurzy 
n  Komunikační dovednosti 
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Celoživotní vzdělávání ČLK 

n  Ekonomická soběstačnost 
n  Pro další rozvoj potřebujeme 

vlastní vzdělávací centrum 

n  Dům lékařů 

Celkové příjmy ČLK                           
za vzdělávací akce 

2010 2 787 593,- Kč 

2011 3 693 993,- Kč 

2012 5 969 343,- Kč 

2013 6 914 358,- Kč 

2014 7 721 475,- Kč 

2015 8 462 069,- Kč 

2016 8 919 551,- Kč 

2017  9 856 703,- Kč 

2018 10 024 935,- Kč 

2019 (k 30.9.) 7 709 318,- Kč 
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Konference ČLK 

n  „Můžeme to, co umíme?“  - konference věnovaná 
kontroverzním tématům vztahu současné medicíny a etiky  
n  6.12.2018 v hotelu Olšanka v Praze  
n  ČLK k tomuto tématu vydala stejnojmennou monografii.  

n  „Euthanasie pro a proti“ -  konference navazující na 
obdobnou akci pořádanou v roce 2012 
n  14.5.2019 v hotelu Olšanka v Praze  

n  „Informovaný souhlas“ 
n  15.10.2019 v hotelu Olšanka v Praze 
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Vzdělávací portál ČLK 

n  Všechny akreditované vzdělávací akce na jednom místě 
n  Filtrace nabídky dle zájmu lékaře 

n  Snazší registrace akcí 
n  Evidence kreditů na účtu lékaře 

n  Menší administrativa 

n  e-learning i další moderní formy vzdělávání  
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Sekce mladých lékařů ČLK 
n  Ustavena v březnu 2016 
n  SP 22 – Sekce mladých lékařů ČLK  

n  Členem může být každý člen ČLK mladší 35 let 
n  Oficiální platforma mladých lékařů v ČLK 

n  V roce 2018 zvolen 2. předsedou MUDr. Jan Přáda 

n  2 044 registrovaných členů 
n  Podpora 200 000,- Kč z rozpočtu ČLK 
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„Férové pracoviště“ 
n  Projekt Sekce mladých lékařů ČLK 
n  Internetová aplikace, jejímž prostřednictvím mohou mladí 

lékaři ve specializační přípravě hodnotit své zaměstnavatele 
n  Doporučení pro absolventy 
n  Zpětná vazba pro zaměstnavatele 

n  Oficiálně představena veřejnosti 24.1.2019 
n   www.lkcr.cz/ferovepracoviste 
n  V současnosti 1 300 recenzí 
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Zahraniční činnost 

n  Význam zahraničních styků 
n  Prezentace ČLK jako reprezentace českých lékařů 
n  Zdroj informací 
n  Podpora pro lékaře v ČR i pro ČLK 
n  Důležitá rozhodnutí na úrovni EU nemáme sílu sami ovlivňovat 
n  Jsme Evropané a budoucnost Evropy nám nemůže být lhostejná 
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Zahraniční činnost – CPME 

n  Stálý výbor evropských lékařů 
n  Dr. Kubek, Dr. Stehlíková, p. Vašková 

n  Plenární zasedání  
n  8.-10.11.2018 Ženeva 
n  4.-6.4.2019 Malta 
n  14.-16.11.2019 Helsinky 

n  V rámci jednání se uskutečňuje setkání prezidentů národních 
lékařských komor a asociací 
n  Pokračování iniciativy prezidenta ČLK z roku 2016 
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Zahraniční činnost – WMA 
n  Založena 1947 v Paříži - členem největší nevládní lékařská 

organizace z dané země 
n  Po rezignaci ČLS-JEP byla ČLK přijata za člena v říjnu 2017         

v Chicagu 
n  115 členských zemí 

n  Zasedání výboru 24.-27.4.2019 Santiago de Chile 
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Zahraniční činnost - EJD 

EJD – European junior doctors 

n  Dr. Hilšerová a Dr. Přáda  
n  květen 2019 – Edinburgh  
n  listopad 2019 – Berlín 
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Zahraniční činnost  

n  ZEVA - Středo a východoevropské lékařské komory 
n  26. setkání v Budapešti 26.-27.9.2019 
n  Dr. Mrozek 

n  Německo    
n  Munster - 122. Sjezd Německé lékařské komory – Dr. Mrozek 

n  Slovensko 
n  Jasná – sjezd Slovenské lékařské komory - Dr. Mrozek 
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Spolupráce profesních komor 

n  Setkání prezidentů 12 zákonem zřizovaných profesních komor 4.12.2018  
n  Společné prohlášení: 

n  Stát by měl s komorami lépe spolupracovat 
n  Komory odmítají politické zásahy do své autonomie 
n  Komory odmítají být zařazovány mezi lobbystické organizace  
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Jednání komor s předsedou vlády 

n  18.12.2018 Dr. Kubek jménem všech komor požádal premiéra             
o jednání 

n  14.2.2019 koordinační schůzka na ČLK před jednáním prezidentů         
s premiérem 
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Jednání komor s předsedou vlády 

n  První jednání 4.3.2019 za účasti několika ministrů 
n  Hodnocení činnosti jednotlivých ministrů z pohledu komor 

n  ČLK hodnotí činnost ministra Vojtěcha kriticky a stěžuje si na 
špatnou spolupráci Mz s komorou 
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Jednání komor s předsedou vlády 

n  Druhé jednání 19.6.2019 
n  Vztah státu k profesním samosprávám 

n  Stát nevyužívá odborný potenciál komor ku prospěchu občanů 
n  Tendence státu zasahovat do autonomie komor 

n  Ministerstvo spravedlnosti stále zahrnuje komory mezi 
lobbystické organizace 
n  Premiér to označil za nesmysl, ale nic pro nás neudělal 

n  ČLK požaduje samostatné jednání o situaci  
ve zdravotnictví 
n  Ministr Vojtěch nebyl přítomen 
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Jednání o zdravotnictví 

n  28.6.2019  - 3 prezidenti : premiér a ministr Vojtěch 
n  Mz neřeší skutečné problémy resortu 
n  Mz obchází ČLK a za jejími zády jedná s minoritními organizacemi 
n  Mz ignoruje připomínky a odmítá všechny návrhy ČLK 

n  Ministr Vojtěch kritiku odmítl a zpochybnil legitimitu prezidenta ČLK 

n  Společný požadavek prezidentů komor na 25 mld. Kč z rezerv 
pojišťoven pro poskytovatele nad rámec dohod z DŘ 
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Účast v poradních orgánech                        
a pracovních komisích 

n  Vzdělávací rada Mz – Dr. Mrozek, Dr. Kubek 
n  Vědecká rada Mz – Dr. Mrozek 
n  Komise pro úpravu SZV – Dr. Musil, Dr. Sedláček 
n  Přístrojová komise – Dr. Tomek  
n  Tým pro tvorbu strategie e.Health – Dr. Němeček 

n  Tým pro tvorbu ePortálu ČSSZ při MPSV – Dr. Němeček 
n  Komise pro urgentní příjmy – Dr. Mrozek 
n  Komise pro rozvoj zdravotní gramotnosti – Dr. Kubíček 
n  Garanční komise pro Klinické doporučené postupy – Dr. Kubek 
n  Pracovní skupina pro měření kvality ZS – Dr. Kubek  

n  Pracovní skupina pro revizi systému cen a úhrad léčiv – Dr. Mlynářová 
n  Komise pro kategorizaci a úhrady zdravotnických prostředků – Dr. Vávra 
n  Pracovní skupina pro následnou a rehabilitační péči – Dr. Dostalíková 
n  Komise k zákonu o silničním provozu – Dr. Mlynářová 

n  Rada vlády pro udržitelný rozvoj – Dr. Kubíček 
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Kde ČLK zastoupení nemá ? 

n  Rada poskytovatelů 
n  V minulosti byla ČLK zastoupena (prezident ČLK) 
n  20 členů za poskytovatele (včetně ČSK) + 5 členů za Mz 
n  Předsedou Dr. Dvořák (zastupuje Českou gyn-por společnost) 
n  Opakované žádosti ČLK o členství ministr Vojtěch odmítl 

n  Pracovní skupina pro reformu primární péče 
n  Změny v organizaci a financování primární péče budou mít odborné i 

ekonomické dopady na ostatní skupiny lékařů, které však v komisi nemají 
zastoupení 

n  Ministr Vojtěch jedná s těmi, kdo mu přikyvují 
n  Kritika, jakkoliv konstruktivní, kazí vypiplaný PR obraz „úspěšného ministra“ 
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Informování členů ČLK 

n  Papírový časopis Tempus je nenahraditelný 

n  www.lkrc.cz 
n  Direct mailing – oslovuje cca. 30 000 lékařů 

n  Souhlasy v souladu s nařízením GDPR 

n  Sociální sítě 
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Kanceláře ČLK 

n  Kancelář v Praze řídí JUDr. Kubíčková 
n  Kancelář v Olomoucí řídí Mgr. Valášek 

n  Porada administrativních pracovníků 21.5.2019 v Praze 
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Dům lékařů 

Samostatná prezentace 
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Společenská činnost a obraz ČLK 
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Rytíř lékařského stavu 2019 

n  Prof. MUDr. Vladimír Král, CSc.                                                         
pasován v pořadí již 25. rytířem 14.3.2019 v Břevnovském klášteře 
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Cena prezidenta ČLK 

 
 

MUDr. Anna Zobanová 

2019 

Cena prezidenta ČLK za přínos celoživotnímu vzdělávání lékařů 
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Ples lékařů českých 

n  26.1.2019 – XXIII. Ples lékařů českých, palác Žofín 
n  ČLK ve spolupráci s LOK-SČL 

 
 
 
 
 
 
n  Tradiční Vánoční koncert ČLK pro nezájem lékařů nepořádala 
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Lékařský 
 poslanecko-senátorský klub 

n  Setkání 22.1.2019 v kanceláři ČLK 
n  Členy ČLK je 17 poslanců a 12 senátorů 
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MS lékařů ve fotbale 

n  Cancún (Mexiko) 29.6.-7.7.2019 
n  Druhé místo 
n  Ze 7 účastí 3x zlato a 4x stříbro 
n  Podpora 200 000,- Kč od ČLK 
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Prosazování profesních zájmů 
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Platba za tzv. státní pojištěnce 

n  Zástupná platba státu za 60% obyvatel, ale jen 24% příjmů 
veřejného zdravotního pojištění, to je hlavní příčinou finančních 
problémů zdravotnictví 

n  Výši stanoví vláda na další rok nařízením vždy do 30.6. 
n  Od 1.1.2019: 1 018,- Kč (+49,- Kč) 

n  ČLK navrhovala předsedovi vlády valorizaci o 200,- Kč 
n  Návrh odmítnut s odůvodněním, že DŘ skončilo dohodou a tedy peněz je 

dost a všichni jsou spokojení 

n  Od 1.1.2020: 1 067,- Kč (+49,- Kč) 
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Platba za tzv. státní pojištěnce 

n  Zákon o pojistném s pravidelnou valorizací vláda nepředložila 
n  Mz navrhovalo jako vyměřovací základ nejprve 22,5% a poté 25% 

průměrné mzdy (současný stav) 

n  Nejprve je třeba platbu zvýšit a až poté je možné ji fixovat 
n  ČLK požadovala postupný nárůst vyměřovacího základu z 30% na 50% 

n  Slib premiéra Babiše o nárůstu výdajů na 9% HDP vláda nesplní 
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Seznam zdravotních výkonů 

n  SZV je třeba změnit v reálný ceník zohledňující skutečné náklady 
poskytovatelů včetně důstojné ceny práce a umožňující přiměřený zisk 

n  Závaznost pro Zpoj., které musí za identické výkony platit stejně  
všem poskytovatelům 
n  Bez splnění této podmínky nelze posuzovat efektivitu ZZ 

n  Od 1.1.2016 prosadila ČLK zvýšení ceny práce o 10% 
n  Cena hodiny práce plně kvalifikovaného lékaře je 512,- Kč 
n  Skutečnou výši úhrady však stanoví úhradová vyhláška 

n  Zvyšování ceny práce je základním předpokladem spravedlivého růstu 
úhrad, který je podmínkou růstu platů a mezd  
n  Zdravotnická zařízení musí být schopna vydělat si na provoz            

i investice 
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Seznam zdravotních výkonů 

n  Pracovní skupina Mz pro SZV - Dr. Sedláček a Dr. Musil 

n  Poradce ČLK pro SZV - Dr. Klimovičová 
n  ČLK zatím marně požaduje vedle valorizace režijních nákladů též 

pravidelnou valorizaci ceny práce nositelů výkonů 
n  Mz tento požadavek ČLK odmítlo v roce 2018 i v roce 2019 
n  Návrh ČLK bude znovu projednáván v březnu 2020 

49 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2019 



Nezaplacená ambulantní péče 

n  Rozdíl mezi AS vykázanou a pojišťovnami uznanou péčí na 
straně jedné (indikovaná a lege artis provedená) a výší úhrady 
po uplatnění regulací a limitů na straně druhé 
n  S pojišťovnami komunikuje MUDr. Mgr. Záleská 

n  Analýza slouží jako argument pro DŘ 
n  AS – nejpostiženější skupina lékařů 

n  Za 6 let (2012-2017) nezaplaceno 5,5 mld. Kč (4 %) 
n  Za rok 2016 nezaplacena péče za 1,4 mld. Kč 
n  Za rok 2017 nezaplacena péče za 1,3 mld. Kč 
n  Rozdíly mezi pojišťovnami i mezi odbornostmi 
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Nezaplacená ambulantní péče 

n  Pojišťovny neplatí dle SZV a zůstatky na jejich účtech rostou 
n  Za rok 2018 z 30,5 mld. o 14,5 mld. (o 48%) 

n  Schválené zdravotně pojistné plány počítaly s nárůstem jen o 1,7 mld. 

n  Zůstatek na účtech k 31.12.2018 byl 45 mld. Kč,                                           
k 31.12.2019 bude cca. 65 mld. Kč 

n  Pojišťovny bohatnou, soukromí lékaři chudnou a jejich počet klesá 
n  2011:  13 022 
n  2017:  12 728 
n  2018:  12 550 
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DŘ o úhradách pro rok 2020 

n  ČLK hájí své členy prostřednictvím ČLK-o.s.                                               
– síla ČLK odpovídá počtu plných mocí 

n  AS – 980 PM (SAS 1 367) 

n  PL –    519 PM (SPL 970 a SPLDD 961) 
n  Gyn -    47 PM (SSG  314) 
n  Komplement – 14 (Privalab 44) 

n  Ani v jednom segmentu není ČLK-o.s. nejsilnější 

n  DŘ není příliš funkční, ale je důležité 
n  ANO plánovalo úhradové vyhlášky zrušit 
n  Při individuálním jednání o úhradách by byla pozice soukromých lékařů 

velmi slabá 
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Plné moci pro ČLK-o.s. 

AS PL Gynekologie Komplement 

DŘ pro 2020 980 519 57 23 

Po zahájení DŘ 219 149 13 2 

Po zasedání MK 411 311 17 0 

10/2019 174 118 9 5 

1.-15.11/2019 258 203 17 5 

Od 2/2019 
nárůst celkem 

1 062 781 56 12 

Některé plné moci MK DŘ asi neuzná – to je normální 
Počet plných mocí od soukromých lékařů pro ČLK-o.s. roste 
   Lékaři důvěřují ČLK 
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DŘ o úhradách pro rok 2020 

n  ČLK-o.s. zastupují: 
n  Dr. Němeček – PL 
n  Dr. Říhová – AS 
n  Dr. Musil – komplement 
n  Dr. Henčlová - AGyn 

n  ČLK požadovala nárůst úhrad minimálně o 10% 
n  Dohoda ve všech segmentech poskytovatelů s výjimkou nemocnic     

(cca. 50% objemu financí) a domácí péče  
n  ČLK nesouhlasila s dohodami u AS ani u PL 

n  Mz chtělo za každou cenu dohodu a pojišťovny mají přebytek peněz, 
při odvážnějším jednání jsme tedy mohli dosáhnout mnohem více 

n  Promarněna unikátní příležitost 
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Zvyšování platů lékařů 

n  LOK-SČL vyjednává růst tarifních platů a ČLK ho podporuje 
n  Od 1.1.2015 + 5% 
n  Od 1.1.2016 + 5% 
n  Od 1.1.2017 + 10% 
n  Od 1.1.2018 + 10% 
n  Od 1.1.2019 zdravotníci a lékaři bez atestace +7%                   
                                              lékaři s atestací + 2%   

Tvrzení ministra Vojtěcha, že za této vlády rostou platy lékařů nejrychleji   
v historii, není pravdivé.                                                     
n  Závazek zvýšit platy od 1.1.2019 o 10% vláda nesplnila a odmítla jej i pro rok 2020 

n  Od 1.1.2020   + 1 500,- Kč (pro všechny zaměstnance veřejného sektoru) 
n  Kvalifikovaní lékaři budou mít nejnižší procentní nárůst platů 

n  Platy učitelům rostou více 

n  Vláda upravuje platy a záleží na síle odborů, zda se zvednou také mzdy 
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Příjmy lékařů zaměstnanců 

Nemocnice platy a mzdy 
Plat Mzda 

2010 50 066 49 629 

2011 57 884 56 221 

2012 61 255 58 463 

2013 60 701 56 612 

2014 61 393 56 436 

2015 66 373 58 828 

2016 69 311 61 426 

2017 74 496 66 009 

Nemocnice akutní  
a následné péče 

Akutní Následná 

2014 59 349 53 787 

2015 64 113 57 927 

2016 67 035 62 661 

2017 72 275 65 464 

2018 77 944 71 896 

Příjmy jsou včetně služeb 

Novelu zákoníku práce sjednocující odměňování v nemocnicích 
 (platové tabulky) minulá vláda neprosadila a tato o ní ani nemluví 
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Porušování zákoníku práce 

n  Nemocnice porušují zákoník práce (přesčasy) a zároveň 
nesplňují podmínky vyhlášky o personálním vybavení 
n  ČLK nemůže nemocnice kontrolovat 
n  Stát nemocnice nekontroluje – bezzubé inspektoráty práce 

n  Výzva prezidenta ČLK, aby MPSV zajistilo kontroly dodržování 
zákoníku práce a pravidel zaměstnávání cizinců 

n  Jednání s ministryní Maláčovou 24.1. a 13.2.2019 
n  22.2.2019 ministryně vyzvala ministra Vojtěcha, aby za účasti 
ČLK svolal jednání zřizovatelů nemocnic a odborů 
n  Do dnešního dne Mz neudělalo nic  
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Rámcové smlouvy 

n  V roce 2006 prosadila ČLK pro AS i PL „trvalý smluvní vztah“ - 
smlouvy na dobu neurčitou vypověditelné pouze z taxativně 
vyjmenovaných důvodů 
n  Existenční jistota pro soukromé lékaře 
n  Možnost prodeje a dědění praxí včetně smluv 

n  DŘ vyvolal svolal k 1.12.2017 ministr Ludvík (dárek na rozloučenou) 
n  Ministr Vojtěch DŘ odmítl zastavit 

n  Jednání od 30.4. do 30.10.2018 
n  Cíle ČLK: 

n  „Trvalý smluvní vztah“ i u nových smluv 
n  Nezpochybnitelnost stávajících smluv 
n  Smlouvy na co nejdelší dobu s automatickou prolongací 
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Rámcové smlouvy 
n  Nejsložitější jednání u AS 

n  Vyjednavač Dr. Jojko s poradcem JUDr. Machem 

n  Výhody, které získali AS: 
n  Klauzule garantující nedotknutelnost stávajících smluv 
n  Smlouva na 8 let, pokud se strany nedohodnou jinak 
n  Prodloužení lhůty pro uplatnění námitek (s odkladným účinkem) 

vůči regulacím na 15 dnů 
n  Jednání o pokračování smlouvy musí začít nejpozději 2 roky  

a skončit nejpozději rok před uplynutím platnosti smlouvy 

n  Dohoda ve všech segmentech 
n  Mz výsledky sabotuje a ministr Vojtěch za celý rok vyhlášku  

o rámcových smlouvách nevydal     Proč? 
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Rámcové smlouvy 

n  Návrh novely z. 48/1997 Sb. – září 2019 
n  Hroboň + Vojtěch 

n  Zrušit rámcové smlouvy 
n  Soukromý lékař je vždy slabší než pojišťovna 

n  Uzákonit právo pojišťoven vypovídat smlouvy bez udání 
důvodu ke konci roku s 6 měsíční výpovědní lhůtou 
n  Možnost likvidovat „potížisty“ 
n  Znehodnocení lékařských praxí 

n  Změnit jednací řád DŘ o úhradách aby muselo končit do 30.4. 
n  Negativní reakce prakticky všech skupin poskytovatelů 
n  Plán odmítli i poslanci lékaři za ANO  

n  Po jednání 23.9.2019 Mz slíbilo návrhy nepodávat  
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Zákon o elektronizaci zdravotnictví 

n  V listopadu 2018 ČLK připomínkovala věcný záměr 
n  Elektronizace je užitečná, ale problémy zdravotnictví nevyřeší 
n  Elektronizace má smysl pokud zvýší kvalitu a bezpečnost 

zdravotních služeb a usnadní práci zdravotníků 
n  Elektronizace nesmí ohrožovat lékařské tajemství a vztah důvěry 

mezi lékaři a pacienty 
n  Elektronizace by měla být dobrovolná a neměla by zvyšovat 

náklady poskytovatelů zdravotních služeb 
n  ČLK požaduje zastoupení ve všech pracovních týmech 

n  Zákon měl nabýt účinnosti v roce 2020, ale Mz jej předkládá 
až nyní 
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eNeschopenky 

n  Dle zákona č. 259/2017 Sb. měly být od 1.1.2019 eNeschopenky 
(eDPN) plně elektronické 
n  Na základě dohody s ministryní Marksovou ale pro lékaře nepovinné 
n  eDPN využívají dnes dle údajů MPSV 3-4% lékařů 

n  MPSV chystalo hybridní povinný systém (zahájení a ukončení 
elektronicky, zbytek papírově) 
n  ČSSD prosadila zrušení tzv. karenční doby a povinné eDPN byly 

podmínkou souhlasu ze strany ANO 
n  ČLK i SPL toto odmítly 
n  ČLK preferovala dobrovolný plně elektronický systém event. povinný 

s přechodným obdobím (2 roky) 
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eNeschopenky 
n  Od 1.1.2020 budou eDPN povinné 

n  Plně elektronické, papírový bude pouze průkaz práce neschopného  

n  Finanční kompenzace pro lékaře od zdravotních pojišťoven 
nebo od ČSSZ ? 
n  Vláda návrhy SPL a ČLK odmítla 

n  Dvě možnosti vystavování eDPN 
n  Úprava vlastního softwaru 

n  Musí si zaplatit lékař 
n  Elektronický certifikát poskytovatele od SÚKLu pro eRp., elektronický 

podpis lékaře není podmínkou 

n  ePortál ČSSZ 
n  Elektronická identifikace lékaře při každém přihlášení 
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EET 

n  Zavedení EET pro lékaře a některé další skupiny podnikatelů 
plánované od 1.3.2018 zrušil Ústavní soud 

n  ČLK od ledna 2018 jednala s Mf Schillerovou i premiérem Babišem 
(bez podpory Mz Vojtěcha) o výjimce pro soukromé lékaře, kteří mají 
smlouvu s pojišťovnami a jejich hotovostní příjmy jsou marginální 

64 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2019 



EET 

n  Návrhy ČLK byly odmítnuty: 
n  Generální výjimka pro lékaře, kteří mají smlouvu s pojišťovnami 
n  Osvobození lékařů, u kterých podíl hotovostních příjmů nepřesahuje 20% 
n  Osvobození lékařů, jejichž hotovostní příjmy nepřesahují 200 000 Kč/rok 

n  Od 1.1.2020 bude EET pro lékaře povinná 
n  ČLK se pokusí zajistit levné řešení pro lékaře 

n  Možnost tzv. zvláštního režimu evidence tržeb 
n  Byrokraticky náročné evidování na papírových dokladech z FÚ (hotovostní 

příjmy max. 600 000,- Kč/rok ale zároveň jen maximálně 2 zaměstnanci) 

n  Pokud lékař peníze v hotovosti nevybírá, pak se ho EET netýká 
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Zaměstnávání lékařů cizinců 

n  8.2.2018 výzva prezidentů ČLK, ČSK a ČLnK ministru Vojtěchovi,        
aby zastavil zneužívání tzv. Projektu Ukrajina 

n  17.4.2018 jednání s premiérem Babišem 
n  Předseda vlády slíbil ukončení Projektu Ukrajina ve zdravotnictví 

n  29.5.2018 po jednání s hejtmany dal předseda vlády naopak nelegálnímu 
zaměstnávání cizinců ve zdravotnictví znovu zelenou 

n  Od té doby útoky na ČLK (ředitelé nemocnic, kraje, Mz…) 
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Zaměstnávání lékařů cizinců 

n  Personální devastace je problém, na který ČLK marně 
upozorňuje nejméně deset let 

n  Řešením nemůže být nahrazování kvalifikovaných zdravotníků cizinci 
bez jazykového vybavení a s neověřenou odbornou kvalifikací 

n  ČLK hájí zájmy (bezpečnost) pacientů a nesouhlasí s porušováním 
zákona 
n  Cizinec bez aprobační zkoušky nemůže vykonávat lékařské povolání.  

Na základě povolení Mz může vykonávat pouze odbornou praxi pod 
přímým odborným vedením kvalifikovaného lékaře, který musí být 
fyzicky přítomen a nesmí být zároveň školitelem jiného lékaře ve 
specializační přípravě 

n  Od 1.7.2018 ČLK již nezapíše do registru nikoho, kdo nesplňuje 
podmínky pro výkon lékařského povolání na území ČR 
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Zaměstnávání lékařů cizinců 

n  Personálně zdevastované nemocnice využívají cizince jako náhradní 
pracovní sílu, cizinci v rozporu se zákonem pracují samostatně 

n  Mz, kraje i ředitelé nemocnic tvrdí, že právní předpisy dodržují, ale 
zároveň brání komoře v tom, aby mohla personální situaci 
kontrolovat 
n  Když je údajně vše v pořádku, proč nám brání provést kontrolu? 

n  Mz s ČLK nespolupracuje a odmítá profesní lékařské samosprávě 
sdělovat potřebné informace 
n  „Řešení“ spatřuje ministr Vojtěch v likvidaci či alespoň v oslabení ČLK, 

která plní své povinnosti a jako garant kvality lékařské péče se odmítá 
spolupodílet na porušování právních předpisů a ohrožování pacientů 

n  ÚOOÚ nemá námitek, aby Mz poskytovalo ČLK požadované 
informace  

n  Mz požadavky ČLK ignoruje  -  „studená válka“ 
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Podpora mladých lékařů 

n  Mz navrhuje nové povinnosti pro rezidenty 
n  Závazek pracovat několik let v oboru v ČR případně v regionu 
n  Spolufinancování specializační přípravy mladými lékaři 
n  Riziko účelového prodlužování specializační přípravy 

n  ČLK akceptuje pouze pozitivní motivace 
n  Regionální stipendia pro mediky, regionální příplatky  

n  Problematický koncept zkoušky po základním vzdělávacím kmenu jako 
„obdoby 1. atestace“ 
n  Riziko, že atestace a specializovaná způsobilost bude „výběrová“ záležitost 

n  Čím více povinností stát na mladé lékaře naloží, tím více jich odejde do 
ciziny hned po promoci 
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Reforma primární péče 

n  Účast ČLK v Pracovní skupině pro reformu primární péče 
ministr Vojtěch neumožnil 

n  „Koncepce primární péče v ČR“ vytvořená nereprezentativní 
pracovní skupinou je kontroverzní 
n  Představenstvo ČLK se neshodlo na stanovisku k ní 
n  Prezident ČLK požádal Mz o vytvoření reprezentativní platformy (všechny 

skupiny poskytovatelů, pojišťovny, pacienti) 

n  Primární péče je důležitá součást zdravotnictví 
n  Změny v kompetencích a financování PL budou mít dopady   

do práce dalších lékařů a na ekonomiku ostatních 
poskytovatelů zdravotních služeb 
n  Ministr Vojtěch tuto skutečnost ignoruje 
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Klinické doporučené postupy 

n  Státní Agentura pro zdravotnický výzkum 
n  Projekt 2018-2022 financovaný EU 
n  Mz a ÚZIS partnery projektu, který řídí Garanční komise 

n  Prezident ČLK členem Garanční komise 

n  ČLK požaduje jasné vymezení právní povahy KDP 
n  KDP jsou doporučení od kterých se lékař může v odůvodněných 

případech odchýlit 
n  Postup dle KDP musí být považován za „lege artis“ 
n  Postup dle KDP musí plně hradit pojišťovny, i kdyby byl dražší 
n  KDP nemohou sloužit laikům „ke kontrole práce lékařů“ 
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Zákon o soudních znalcích 

n  Úspěch ČLK 
n  Soudním znalcem v odvětví, kde existuje profesní komora, může 

být pouze držitel licence této komory 
n  Znalec může vykonávat činnost pouze v oboru, odvětví  

a specializaci, pro které má oprávnění 
n  Valorizace odměny pro soudní znalce 
n  Pokud znalec nepracuje nezávisle a odborně dopouští se 

přestupku 

n  MS připraví vyhlášku se seznamem znaleckých oborů a odvětví 
n  ČLK požaduje, aby seznam odpovídal základním a nástavbovým 

oborům specializačního vzdělávání lékařů 
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Zákon o léčitelích 

n  ČLK podpořila přijetí zákona o léčitelích, i když měla připomínky        
k návrhu, který bez konzultace s komorou připravilo Mz 

n  Registr léčitelů 
n  Povinnost léčitele vést písemnou dokumentaci 
n  Trestní zodpovědnost léčitelů 

n  Od ledna 2019 Mz nijak nepokročilo 

n  Nyní plánuje Mz začlenit léčitele pod zákon o zdravotních službách 
n  ČLK nemůže souhlasit – léčitelé nejsou zdravotníci ! 
n  Živnostenský úřad dohled nezajistí 
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Zákon o lékařské komoře 

n  V září 2018 ministr Vojtěch prezentoval úmysl změnit zákon  
o komorách 

n  Komory by si přály posílení kompetencí, Mz je chce oslabit  
a podřídit vlivu státu 

n  20.11.2018 jednání prezidentů zdravotnických komor 
n  Závazek jednat s Mz společně 
n  Kontrola personálního vybavení 
n  Uznávání kvalifikace cizinců 

n  28.2.2019 společný dopis ministrovi 
n  Mz nespolupracuje s komorami 
n  Chyba není v zákoně ale v přístupu Mz  
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Zákon o lékařské komoře 

n  Komory připravily společný návrh novely zákona 
n  Posílení kompetencí komor 
n  Řešení organizačních problémů komor – 3 kapitoly zákona 

n  17.6.2019 jednání s ministrem Vojtěchem a jeho náměstky 
n  Mz nesouhlasí s povinným členstvím v komorách 
n  Mz zpochybňuje reprezentativnost současného vedení komor 
n  Mz chce znemožnit opakované volení funkcionářů komor 

n  Dohodu, že komory za této situace nechtějí žádnou změnu zákona, zpochybnil 
prezident ČLnK Chudoba, který komorový návrh dal ministrovi „neoficiálně“ 

n  30.9.2019 jednání bez ministra 
n  Mz považuje neoficiálně získaný text za komorový návrh, prezident ČLK  

s tím nesouhlasil 
n  Mz chce zákon změnit i proti vůli ČLK  
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Nasezdravotnictvi.cz 

n  Online magazín ČLK pro komunikaci s širokou veřejností 
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Nasezdravotnictvi.cz 

n  Elektronické médium nezávislé na komerčních a politických vlivech, 
které nepatří žádnému oligarchovi 
n  Profesionální redaktor David Garkisch 
n  4-5 článků týdně (rekord 160 000 zobrazení jednoho článku) 

n  Diskusní fórum 

n  Zdroj monitoringu Newton Média – od února 2018 
n  Informace přebírány portálem Seznam.cz od srpna 2018 

n  Facebook NZ 
n  30 tisíc sledujících a lajkujících, průměrný denní dosah stránky 16 tisíc 

lidí 
n  Za rok 2019 již 50 tisíc reakcí, 17 tisíc komentářů, u některých statusů 

rozsáhlá diskuse  
n  Pokud ministr zdravotnictví a vláda vyhlásí komoře válku, budeme 

potřebovat podporu ze strany dobře informované veřejnosti. 
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Okresní shromáždění na web a FB 

Informace o konání okresních shromáždění lékařů zveřejňujeme na webu ČLK a jako 
událost na facebooku ČLK.  
Naším cílem je zajistit co nevyšší účast lékařů na okresních shromážděních. 
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Co se nám podařilo 

n  ČLK je ekonomicky stabilní a nezávislá 
n  Hospodářský výsledek centra ČLK za rok 2018 byl + 12 183 110,- Kč   

(po zdanění) 

n  Projekt Dům lékařů pokračuje podle plánu 
n  Lékaři sobě – dobrovolné příspěvky aktivních členů ČLK 

n  ČLK jako člen Krizového štábu – 9pkz prosadila zvýšení 
úhrad všem poskytovatelům o 1,5% oproti návrhu ÚV 
n  Kdyby nám Koalice soukromých lékařů nepodrážela nohy, mohli jsme 

vybojovat více 

n  Mezi soukromými lékaři roste důvěra v ČLK 
n  Výrazný nárůst počtu plných mocí pro ČLK-o.s. 
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Co se nám podařilo 

n  ČLK je lídrem profesních komor při jednání s premiérem 
a vládou 
n  Komory jsou účastníkem meziresortního připomínkového řízení 

n  Roste mezinárodní vliv ČLK 
n  Aktivní členství ve WMA, CPME, EJD, ZEVA… 

n  Sekce mladých lékařů ČLK funguje 
n  2 044 členů – budoucnost komory 
n  Projekt Férové pracoviště 
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Co se nám podařilo 

n  Rozvoj celoživotního vzdělávání ČLK 
n  Ekonomický přínos pro ČLK –za rok 2018 příjmy 10 024 935,- Kč 
n  Bonifikace držitelů Diplomu CŽV jsou již součástí ÚV 
n  Připraven Vzdělávací portál ČLK 

n  Zaměstnávání lékařů cizinců 
n  ČLK neustoupila a od 7/2018 nepřijímá lékaře bez aprobační zkoušky 
n  Právo kontrolovat dodržování zákona jsme si sice nevynutili, ale díky 

tlaku ČLK je jeho porušování alespoň méně flagrantní 

n  Boj proti šarlatánům 
n  Lékařka z Actipu vystoupila z ČLK, aby se vyhnula vyloučení 
n  Nesmí pracovat jako lékařka – důležitost povinného členství v ČLK 
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Co se nám podařilo 

n  Zabránili jsme zrušení rámcových smluv 
n  Společná aktivita se sdruženími poskytovatelů 

n  Novela zákona o soudních znalcích 
n  Lékaři soudní znalci budou muset mít licenci ČLK 

n  Nasezdravotnictvi.cz 
n  Informační médium pro veřejnost 
n  Připravena spolupráce s vydavatelstvím A11 

n  Lékaři potřebují mít silnou ČLK na své straně ! 
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Děkuji za pozornost  
a za vaši podporu 

 Na závěr bych chtěl poděkovat nejenom zaměstnancům komory,                              
ale především všem jejím voleným funkcionářům, za práci,               

kterou v dresu ČLK vykonali ku prospěchu svých kolegů a české medicíny. 
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