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Naše strategické cíle 

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 
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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 
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Představenstvo ČLK 

Představenstvo zvolené v listopadu 2015 
Prezident:   
       Milan Kubek  
Viceprezident:   
       Zdeněk Mrozek (zvolen 11/2013) 
 
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 
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Představenstvo a porady 
předsedů OS ČLK 

n  10x zasedání představenstva  
n  9x v Praze 
n  1x v Humpolci 

n  6x porada předsedů OS ČLK 
n  5x v Praze 
n  1x v Humpolci 

n  Mimořádný XXX. Sjezd ČLK 22.9.2016 v Praze 
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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 

n  Právní kancelář 
n  Servis, samostatná zpráva 

n  Oddělení vzdělávání 
n  Servis, samostatná zpráva 
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Registr lékařů 

n  Národní registr zdravotnických pracovníků                                  
– zrušen ÚS v prosinci 2012 
n  Registr lékařů vede nadále ČLK 
n  Upgrade Registru od 1.1.2016 
n  Veřejný seznam členů ČLK                                                        

obsahuje část informací z registru 

n  Národní zdravotnický informační systém buduje ÚZIS 
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Registr lékařů 
2014 2015 

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 

Soukromí lékaři 5 356 7 481 12 837 5 307 7 458 12 765 

Absolventi (0.-2. rok) 1 335 2 732 4 067 1 395 2 812 4 207 

Ostatní zaměstnanci 9 878 11 784 21 662 10 060 12 147 22 207 

Vedoucí lékaři 2 453 1 135 3 588 2 462 1 179 3 641 

Zaměstnanci celkem 13 666 15 651 29 317 13 917 16 138 30 055 

Důchodci nepracující 2 302 3 965 6 267 2 407 4 193 6 600 

Mateřská dovolená 6 2 485 2 851 7 2 901 2 908 

Ostatní 504 506 1 010 516 496 1 012 

Celkem 21 834 30 448 52 282 22 154 31 186 53 340 
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Vědecká rada ČLK 

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

n  9 zasedání 
n  Odborné posudky 
n  Stanoviska k odborným problémům 
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Celoživotní vzdělávání ČLK 

n  Díky SP-16 je ČLK vzdělávání kompatibilní v rámci EU 
n  Vedoucí oddělení vzdělávání ČLK PhDr. Radek Ptáček 

n  Snaha o systematizaci celoživotního vzdělávání 
n  43 odborných garantů 
n  E.learning 
n  Vlastní knižní Edice 

n  Pozitivní motivace pro lékaře 
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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 
n  120 kurzů ČLK za rok pořádá 
n  3 300 kurzů ČLK za rok garantuje 
n  Jazykové kurzy 

n  Ekonomická soběstačnost 
n  Pro další rozvoj potřebuje ČLK vlastní vzdělávací centrum 
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Konference ČLK - etika 

n  Lékař a pacient v moderní medicíně 
n  3.12.2015 Praha, Konferenční centrum U Hájků,   
n  5. mezinárodní konference ČLK - Etika a komunikace v medicíně 
n  Kniha 
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Licence ČLK 

2012 2013 2014 2015 2016        
(Do 31.10.) 

Udělené 
licence 

Řádné 940 1422 1061 1033 821 

Výjimky 11 35 20 12 22 

Na dobu 
určitou 1 0 0 0 0 

Zamítnuté 
licence 

Řádné 37 73 54 59 42 

Výjimky 17 20 11 18 10 

Přezkoušení 47 47 41 42 35 

Licenční komise:  Dr. Mrozek, Dr. Vodochodský, Dr. Píštěk 
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Právní kancelář ČLK 

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

n  Právní aktuality pro lékaře 
n  červen Praha 
n  říjen Olomouc 

n  Universita medicínského práva 
n  5.  ročník 2016/2017 – 10 lekcí pro soukromé lékaře i manažery ZZ 
n  Rozšíření auditoria 
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Spolupráce s Vládou ČR 

n  Od 1.1.2015 profesní komory účastníkem tzv. meziresortního 
připomínkového řízení 

n  Jednání prezidentů všech profesních komor s předsedou Vlády ČR 
n  3.3.2015, 25.5.2016, 23.8.2016 

18 



MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2016 

Návrhy ČLK na posílení 
kompetencí komor 

n  Pravidelné porady prezidentů komor s resortními ministry 
n  Komory se jako přizvané osoby účastní kontrol poskytovatelů služeb 
n  Komory v rámci disciplinárního řízení mohou ukládat nápravná 

opatření poskytovatelům služeb 
n  Komory posuzují a schvalují personální zabezpečení poskytovatelů 

služeb 
n  Právo komory v důvodných případech předběžným opatřením 

pozastavit činnost svému členovi (např. opilci) 
n  Komora garantem odbornosti soudních znalců 
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Spolupráce s Mz  
a dalšími orgány státu 

n  Komise pro specializační a celoživotní vzdělávání – Dr. Mrozek 

n  Komise pro úpravu SZV – Dr. Musil, Dr. Sedláček 
n  Přístrojová komise – Dr. Tomek, Dr. Voleman 

n  Komise pro úpravu personální vyhlášky – Dr. Mrozek, Dr. Kubíček, Dr. Musil 

n  Agentura pro zdravotnický výzkum – Dr. Tomek členem vědecké rady 

n  Komise pro protonovou terapii – prof. Dr. Šlampa 

n  Tým pro tvorbu strategie e.Health – Dr. Němeček 
n  Tým pro tvorbu ePortálu ČSSZ při MPSV – Dr. Němeček 

n  Komise pro rozvoj zdravotní gramotnosti – Dr. Kubíček 
n  Vědecká rada IPVZ – Dr. Mrozek 
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Etická komise 

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

n  doc. MUDr Petr Bartůněk, CSc. – IV. interní klinika 1. LF UK 

n  prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. – emeritní předseda ČLS-JEP 

n  doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. – přednosta OCHRIP FN Motol 

n  PaeDr. Alena Gajdůšková – emeritní místopředsedkyně Senátu ČR, místopředsedkyně Svazu 
pacientů 

n  MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. – internista a geriatr, paliativní medicína 

n  MUDr. Petr Lokaj – dětská onkologie FN Brno 

n  JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. – právník – specialista na zdravotnické právo 

n  PhDr. Tomáš Sedláček – ekonom ČSOB 

n  prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. – proděkan pro zahraniční vztahy Fakulta humanitních studií UK  

n  MUDr. Jiří Wicherek – rehabilitační lékař, předseda OS ČLK Plzeň - Jih 
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Informace pro migranty 

n  Informace o pravidlech poskytování zdravotních služeb v ČR 
n  Předcházet konfliktům 
n  Mírnit obavy 

n  Ministerstvo vnitra zajistilo překlad do 10 jazyků a distribuci 
mezi migranty 

n  Pro lékaře dostupné na www.clkcr.cz 
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Sekce mladých lékařů ČLK 

n  Ustavena v březnu 2016 na základě výzvy v TM 
n  Členem může být každý člen ČLK mladší 35 let 
n  Oficiální platforma mladých lékařů v ČLK 
n  Právo účasti na zasedání představenstva 
n  Zastupování ČLK v EJD 

n  Předsedkyně MUDr. Monika Hilšerová 
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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 
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Zahraniční činnost – CPME 

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

n  Dvě funkční období do 31.12.2015 

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

n  Mezinárodní konference o organizaci celoživotního vzdělávání 
n  Lucemburk, 18.12.2015 
n  Bonifikace za plnění podmínek CME, které vyjednala ČLK, jsou unikátní 
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Zahraniční činnost – WMA 

n  Založena 1947 v Paříži, v současnosti 112 států 
n  Ústřední jednota českých lékařů, zrušená komunisty v roce      

1948, byla jejím zakládajícím členem 

n  Členem má být vždy největší nevládní lékařská organizace 
z dané země 
n  Z každé země jeden člen, za ČR historicky členem ČLS-JEP,         

i když to v podstatě odporuje stanovám WMA 
n  ČLK má status pozorovatele – Dr. Kubek 

n  Zasedání výboru 28.-30.4.2016 Buenos Aires 
n  Plenární zasedání 19.-22.10.2016 Tchaj-pei 
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Zahraniční činnost 

EJD – European junior doctors 
n  Dr. Hilšerová a další zástupci Sekce mladých lékařů ČLK 
n  13.-14.5.2016 – Vilnius  
n  7.-8.10.2016 – Porto 

 
ZEVA – Středoevropské a východoevropské lékařské komory 

n  Každoroční setkání 
n  Dr. Mrozek 29.9.-1.10.2016 – Sofie 
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Spolupráce se sousedy 

Německo 
n  119. Sjezd Německé lékařské komory,                                           

23.-24.5.2016 – Hamburk, Dr. Kubek 
n  35 zahraničních delegací 

n  1. Mezinárodní konference lékařských odborů,                
13.-14.6.2016 Berlín 

 
Slovensko 

n  1.4.2016 delegace ČLK se účastnila výjezdního zasedání SLK, 
n  23.9.2016 Dr. Kubek vystoupil v diskusi se slovenským ministrem 

zdravotnictví na úvod sjezdu SLK 
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Konference prezidentů                     
lékařských komor a asociací  

n  Na pozvání prezidenta ČLK se 12.6.2015 
sešli prezidenti evropských lékařských 
komor a asociací na mimořádném 
jednání v Praze. 
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n  Druhá konference se 
uskutečnila 3.3.2016                    
ve Vídni. 
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Pražská deklarace 

n  Našimi společnými cíli v rámci celé Evropy i v jednotlivých zemích jsou: 
n  Podpora demokracie a dodržování základních lidských práv a občanských 

svobod;  

n  Podpora lékařské vědy a rozvoje medicíny;  
n  Odstraňování nerovností a nespravedlností v dostupnosti zdravotní péči  

a lékařského ošetření, a to zejména v zemích, které jsou zasaženy ekonomickou 
nebo humanitární krizí;    

n  Důraz na etiku výkonu lékařského povolání;  
n  Prosazování principu profesní autonomie lékařů v rozhodování o odborných 

otázkách, tento princip je zárukou kvalitní péče o pacienty;  
n  Zlepšování pracovních a ekonomických podmínek pro lékaře;   
n  Posuzování veškerých připravovaných politických rozhodnutí, která by mohla 

mít dopad na zdraví a zdravotní péči, a to na evropské i národní úrovni, s cílem 
prosazovat, aby tento vliv byl pozitivní.  

n  Pražkou deklaraci signovali prezidenti lékařských komor a asociací z 23 zemí ! 
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Informování členů ČLK 

n  Papírový časopis Tempus je nenahraditelný,                        
ale snažíme se držet krok s dobou 
n  30 000 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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Porady sekretářek 

n  Kancelář v Praze řídí paní Šťastná 
n  Kancelář v Olomoucí řídí Mgr. Valášek 
n  Celostátní pravidelná porada sekretářek 30.-31.5.2016,       

hotel Santon u Brněnské přehrady 
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Společenská činnost a obraz ČLK 
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25. výročí znovuzaložení ČLK 

n  Oslava 14.4.2016 v Obecním domě v Praze 
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Lékařský                                     
poslanecko-senátorský klub 

n  Členy ČLK je 21 poslanců a 11 senátorů 
n  13.1.2016 – restaurace Coda 
n  Většina poslanců a senátorů se považuje bohužel spíše za politiky 

a zapomíná, že jsou a zůstanou především lékaři. 

n  Pravidelná účast prezidenta ČLK na zasedání zdravotního výboru PS 
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Výbor pro bezpečnost pacientů 

n  Založen květen 2016 
n  Posuzovat podmínky poskytování ZS 
n  Hodnotit legislativu, zda přispívá k bezpečnosti pacientů nebo 

zda naopak práci zdravotníkům komplikuje a bezpečnost 
pacientů snižuje. 

n  Koordinátor: Dr. Kubíček 
n  Členové: Mgr. Krása, Dr. Kotík, Dr. Kubek, Dr. Mrozek 
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Rytíř lékařského stavu 2016 

n  Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.                                      
pasován v pořadí již 23. rytířem                                                  
dne 14.4.2016 v Obecním domě v Praze 
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Cena prezidenta ČLK 

n  Cena prezidenta ČLK za přínos celoživotnímu vzdělávání lékařů 

n  Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.                                                  
předána dne 10.11.2015 

39 



MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2016 

Ples lékařů českých 

n  23.1.2016 – Jubilejní XX. Ples lékařů českých, palác Žofín 
n  ČLK ve spolupráci s LOK-SČL 

 
 
 
 
 
 
n  11.12.2015 – tradiční Vánoční koncert ČLK pro veřejnost,                   

chrám Sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí 
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Spolupráce s Lékaři bez hranic 

n  Podpora 300 000,- Kč od ČLK 
n  Individuální příspěvky od lékařů 

41 



MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2016 

MS lékařů ve fotbale 

n  Barcelona 9.-16.7.2016 
n  Tým vedený prof. MUDr. Adamcem a MUDr. Engelem                       

obhájit titul mistrů světa, který poprvé získal                                                            
v červenci 2015 v Los Angeles 

n  Podpora 300 000,-  Kč od ČLK  
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Prosazování profesních zájmů 
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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  ČLK požaduje pravidelnou valorizaci ceny práce minimálně o 10% 
každý rok (stagnovala od roku 2006 do 2016) 

n  Zvyšování ceny práce je základním předpokladem spravedlivého růstu 
úhrad, který je podmínkou růstu platů a mezd ! 
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Dohody ČLK s VZP 

n  Zmírnění regulací za rok 2015 
n  AS, AGyn, PL 
n  Regulace za léky a zdravotnické prostředky: žádné 

n  Nebyl překročen ZPP pojišťovny 

n  Regulace za indukovanou péči: žádné pokud ZZ nepřekročilo limit  
o více než 200 000,- Kč 
n  Při překročení o více než 200 000,- Kč rozhoduje o odborné 

oprávněnosti rozhodčí orgán se zastoupením ČLK  
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Dohody ČLK s VZP 

n  Bonifikace držitelů Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK 
n  Hodnota bodu +0,01 Kč, kapitace +0,50 Kč 
n  Zvýšení limitu úhrady na 1 RČ o 1% 
n  Stačí, pokud má diplom 50% lékařů u poskytovatele 
n  Snaha dále rozšířit okruh bonifikovaných lékařů  

n  Komplement 
n  Zaměstnanci                                                                                    

(v KS mohou vyjednat odbory) 
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Platba za tzv. státní pojištěnce 

n  Zástupná platba státu za 60% obyvatel, ale jen 24% příjmů veřejného 
zdravotního pojištění 

n  Za ministra Hegera 4 roky stagnace: 723,- Kč/měsíc 
n  Hlavní příčina finanční nestability veřejného zdravotního pojištění 

n  Od 1.11.2013 ministr Holcát:                                                                          
787,- Kč/měsíc (+ 64,- Kč), za rok + 4,7 mld. Kč 

n  Od 1.7.2014 ministr Němeček:                                                              
845,- Kč (+ 58,- Kč), za rok + 4,2 mld. Kč 
n  Peníze pro pojišťovny na kompenzace za zrušené regulační poplatky 

n  Od 1.1.2016 ministr Němeček:                                                           
870,- Kč (+25,- Kč, +1,8mld. Kč) 
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Platba za tzv. státní pojištěnce 

n  Změna zákona zajišťující pravidelnou 
valorizaci ve vazbě na průměrnou mzdu 

n  Mz navrhovalo vyměřovací základ 25% 
n  ČLK požaduje jeho postupný nárůst až na 50% 
n  Vláda zákon neprojednala a závazek  

z programového prohlášení zatím nesplnila. 

n  ČLK jednala s ministrem Babišem,  
s premiérem Sobotkou,  
s vicepremiérem Bělobrádkem … 

n  Od 1.1.2017 platba zvýšena nařízením vlády 
na 920,- Kč (+50,- Kč, +3,6 mld. Kč) 
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DŘ o úhradách pro rok 2017 

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

n  Snaha ČLK změnit jednací řád 
n  Oddělena dialýza z AS 

n  Výzva ČLK k bojkotu DŘ za stávajících podmínek 
n  DŘ musí končit v červnu, což komplikuje jednání 
n  Kromě SPOL a UNIFY se nikdo nepřidal 

n  ČLK navrhuje změnu zákona, aby poskytovatelé, pojišťovny a Mz 
jednali přímo o textu tzv. úhradové vyhlášky 
n  SZP by chtěl úhradové vyhlášky zrušit 
n  Při individuálním jednání o úhradách by byla pozice soukromých lékařů 

velmi slabá 
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DŘ a úhradová vyhláška 2017 

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

n  DŘ ukončeno 20.6.2016 
n  Nedohoda v hlavních segmentech: Nemocnice, AS, PL, AS 
n  30.6.2016 první jednání s ředitelem VZP o úhradách  
n  Na rozdíl od předchozích let tentokrát Mz s ČLK o úhradové vyhlášce 

nejednalo, připomínky ČLK nebyly akceptovány 
n  Podle právní kanceláře ČLK je úhradová vyhláška č. 348/2016 Sb. 

v rozporu s Ústavou 
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Úhrady a regulace v roce 2017 

n  ČLK jedná s VZP a nabízí jednání i ostatním pojišťovnám 

n  Podepisovat má smysl pouze takový dodatek,                              
který je výhodnější než text úhradové vyhlášky 
n  Pokud není dodatek podepsán,                                                      

musí ZPoj. platit podle vyhlášky 
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Zvyšování platů lékařů 

n  LOK-SČL vyjednává a ČLK ho podporuje 
n  Nař. vlády č. 303/2014 Sb. od 1.1.2015 tarifní platy zdravotníků + 5% 
n  Nař. vlády č. 278/2015 Sb. od 1.1.2016 tarifní platy zdravotníků + 5% 
n  Nař. vlády č. 316/2016 Sb. od 1.1.2017 tarifní platy zdravotníků + 10% 

 

n  Vláda upravuje platy a záleží na síle odborů, zda se zvednou také mzdy. 
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Plat (Kč) 

včetně přesčasů 
Mzda (Kč) 

včetně přesčasů 

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 66 542 60 641 Zdroj: ÚZIS 
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Konference Zdravotnictví 2017 

n  1.-2.11.2016 pod záštitou premiéra Sobotky, Praha, hotel Grandior 
n  Smyslem zdravotnictví je zajištění dostupnosti kvalitní a bezpečné zdravotní 

péče pro každého, kdo ji potřebuje, bez ohledu na jeho sociální status      
(bez neodůvodněných nerovností) a to v potřebném čase a místě.  

n  „Zdravotnictví volá o pomoc“ 

53 



MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2016 

Zákon o vzdělávání lékařů 

�  Komplikovaný až nepřátelský systém specializačního vzdělávání 
označují mladí lékaři vedle špatného finančního ohodnocení za druhý 
hlavní důvod, proč odchází do zahraničí bezprostředně po ukončení 
studia na LF v ČR. 

�  Bez zásadních změn v systému specializačního vzdělávání hrozí 
likvidace některých lékařských oborů a zdravotní péči není 
možno poskytovat v souladu s platným zákoníkem práce a evropskou 
směrnicí o pracovní době. 

�  Současný systém není produktem „zlé politické vůle“ ale důsledkem 
absence jednoznačného zadání a výsledkem chaotické aktivity 
odborných společností. 
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Zákon o vzdělávání lékařů 

�  Akreditovat co nejvíce registrovaných ZZ 
�  Lepší dostupnost vzdělávání 

�  Vzdělávání delší než v EU nemá smysl 
�  Redukovat počet vzdělávacích oborů 

�  Rozdělit na obory základní a nástavbové 
�  Zásuvkový systém 

�  Jednotná struktura vzdělávacích programů 
�  Realistické požadavky a kontrola jejich plnění 

�  Základní kmen není pro samostatnou práci dostatečný 
�  Atestace = specializovaná způsobilost = právo samostatně pracovat 
�  Primářské licence ČLK 
�  Státní stipendia, daňové úlevy 
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Zákon o vzdělávání lékařů 

n  Komise Mz vedená prof. Vymazalem,                                             
viceprezident ČLK Dr. Mrozek byl jedním ze 17 členů 

n  Jednání Mz + ČLK + LF + ČLS-JEP na jaře 2015 
n  Výsledkem byl kompromis 

n  Zákon schválila vláda v únoru 2016 
n  Mz připravilo pro poslance komplexní pozměňovací návrh 

n  Obcházení části legislativního procesu 
n  Nerespektování dohod s ČLK 

n  Další zmasakrování zákona spáchali členové zdravotního výboru PS 
n  Zvyšování počtu vzdělávacích oborů, prodlužování vzdělávacích programů, 

omezování vlivu ČLK… 
n  Zákon neřeší ani financování 

n  V současné podobě jde již o zcela zbytečný návrh zákona 
n  Domnívali jsme se, že hůř již být nemůže, poslanci a Mz nás přesvědčili, že může. 
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Zákon o soudních znalcích 

n  Požadavky ČLK na novelu zákona o soudních znalcích:  
n  ČLK chce být garantem odbornosti soudních znalců – licence 
n  Odpovědnost znalců za chybné posudky, odvolatelnost 
n  Vyšší odměna za práci znalce 
n  Znalec může posuzovat práci lékaře shodné odbornosti 

n  Po jednání s premiérem a ministrem Pelikánem v srpnu 2016 
upravilo Ms návrh novely zákona tak, že soudní znalec by musel mít 
osvědčení profesní komory. 

n  Odškodňování nemateriální újmy na zdraví 
n  ČLK nesouhlasí se znaleckým odvětvím „odškodňování nemateriální újmy 

na zdraví“ 
n  Dostupnost odškodnění se pro postižené snížila 

n  ČLK nesouhlasí s monopolem na školení v tomto „oboru“ 
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Zdravotnictví volá o pomoc 

n  Jak prosadit usnesení XXIX. sjezdu ČLK z listopadu 2015 ? 

n  O parametrických úpravách lze vyjednávat, kvalitativní 
změny je však možné prosadit pouze silou. 
n  Máme sílu? Máme vůli ji použít? Dokážeme to? 
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Zdravotnictví volá o pomoc 

n  Místo protestních akcí uspořádá ČLK informační kampaň. 
n  ČLK bude ukazovat skutečný stav českého zdravotnictví, 

upozorňovat na projevy jeho rozkladu a vysvětlovat jejich 
skutečné příčiny.  

n  Cílem akce není poškozovat nebo bezdůvodně strašit pacienty, 
cílem je varovat a přesvědčit politickou reprezentaci na 
celostátní, krajské i regionální úrovni o potřebě schválení 
zásadních změn ve financování a organizaci rozpadajícího se 
zdravotnictví.  
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Zdravotnictví volá o pomoc 

n  25.2.2016 – porada předsedů OS ČLK doporučila kampaň 
n  27.2.2016 - představenstvo rozhodlo o uspořádání akce 
n  2.3.2016 – 1. otevřený dopis prezidenta ČLK předsedovi vlády 

n  Informace o příčinách krize českého zdravotnictví s žádostí  
o jednání na úrovni koalice se zastoupením krajů, jehož smyslem by 
mělo být schválení krizového plánu pro zdravotnictví, který by měl 
obsahovat opatření realizovatelná ještě během funkčního období 
této vlády. ČLK několik opatření navrhuje a je připravena se na 
tvorbě a realizaci krizového plánu spolupodílet.  
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Krizový plán pro zdravotnictví 

n  1) Zvýšení výdajů na zdravotnictví 
n  2) Spravedlnost v úhradách zdravotních služeb 
n  3) Zvýšení příjmů zdravotníků 
n  4) Reforma vzdělávání lékařů a zdravotních sester 
n  5) Nezávislá kontrola 

n  Krizový plán vychází z usnesení XXIX. sjezdu ČLK v listopadu 2015 a 
byl stvrzen delegáty mimořádného XXX. sjezdu ČLK v září 2016. 
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Zvýšení výdajů na zdravotnictví 

n  Schválení zákona o pravidelné valorizaci platby za státní 
pojištěnce s postupným nárůstem vyměřovacího základu 
z 25% průměrné mzdy na 50% průměrné mzdy, každý rok  
o 5 procentních bodů. 

n  Zavedení zdravotní daně na tabák a na alkohol, případně 
alokace části výnosu ze spotřební daně do zdravotnictví. Ať na 
zdravotní péči více platí ti, kdo si své zdraví dobrovolně ničí. 

n  Připojištění, které by byly oprávněny uzavírat pouze zdravotní 
pojišťovny.  
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Spravedlnost v úhradách 
zdravotních služeb 

n  Přeměna Seznamu zdravotních výkonů v reálný ceník 
pokrývající náklady poskytovatelů zdravotních služeb              
a umožňující tvorbu přiměřeného zisku.  

n  Všechny zdravotní pojišťovny musí všem poskytovatelům 
zdravotních služeb platit za identické výkony stejně.  

n  Pravidelná valorizace ceny práce nositelů výkonů (lékařů) a to 
o 10% každý rok. Plné zohlednění této valorizace v úhradách 
zdravotních pojišťoven (kapitace, hodnota bodu…).  
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n  Zrušení nespravedlivých regulací vyplývajících z tzv. úhradových 
vyhlášek a jejich nahrazení funkčním revizním systémem zdravotních 
pojišťoven. Regulace spotřeby zdravotních služeb na straně klientů 
pojišťoven, nikoliv prostřednictvím poskytovatelů zdravotních služeb. 

n  Právo pacienta svobodně si volit lékaře i poskytovatele zdravotních 
služeb. Pokud si pacient zvolí poskytovatele, se kterým jeho 
pojišťovna nemá smlouvu, neztrácí nárok na úhradu předepsaných 
léků, zdravotnických prostředků a ordinovaných vyšetření. 

n  Umožnit pacientům připlácet si na zdravotnické prostředky, materiály 
a metody nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a to bez 
ztráty práva úhrady ceny materiálu či výkonu standardního.  
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Zvýšení příjmů zdravotníků 

n  Zvyšování tarifních platů lékařů a dalších zdravotníků 
v následujících letech každoročně o 10%. 

n  Novela zákoníku práce sjednocující pravidla odměňování 
zaměstnanců dle tarifních platových tabulek ve všech 
zdravotnických zařízeních, jejichž zřizovatelem či majoritním 
vlastníkem jsou veřejnoprávní subjekty (stát, kraje, obce…).  

n  Dodržování limitů přesčasové práce stanovených zákoníkem 
práce. 
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Reforma vzdělávání lékařů  
a zdravotních sester 

n  ČLK nepodpoří žádný návrh, který by umožňoval nařídit 
lékařům bez specializované způsobilosti samostatnou práci  
v nemocnicích bez řádného odborného dohledu.  

n  ČLK nemůže souhlasit s návrhy na další fragmentaci 
specializačních oborů, která by prohloubila současný 
katastrofální nedostatek lékařů.  

n  ČLK nesouhlasí s možností výkonu lékařského povolání na 
území ČR cizinci bez řádně ověřené odborné způsobilosti  
a bez potřebné znalosti češtiny. 
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n  ČLK odmítá zejména: 
n  Povinnost absolventů rezidenčního programu pracovat 5 let po 

atestaci ve svém oboru v ČR. 
n  Povinné stáže v nemocnicích pro ambulantní lékaře. 
n  Zpochybňování primářských licencí. 
n  Opětovný nárůst počtu specializačních oborů. 
n  Prodlužování specializační přípravy. 
n  Funkční kurzy pro lékaře, které představují riziko dalšího 

drobení medicíny. 
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n  ČLK požaduje zejména: 
n  Zvýšení příspěvku státu na specializační vzdělávání lékařů  

a vytvoření ekonomicky, místně i časově dostupného  
a předvídatelného vzdělávacího systému s jasně definovanými 
povinnostmi a právy všech jeho účastníků. 
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Nezávislá kontrola 

n  Novela zákona o zdravotních službách, která umožní ČLK kontrolovat 
personální vybavení poskytovatelů zdravotních služeb. 

n  Právo ČLK ukládat nápravná opatření poskytovatelům lékařských 
zdravotních služeb. Právo ČLK v důvodných případech pozastavit 
výkon povolání člena ČLK (např. pro výkon povolání pod vlivem 
návykových látek). 

n  Právo ČLK provádět hodnocení kvality a bezpečí poskytování 
zdravotních služeb. 

n  Právo ČLK garantovat odbornost a způsobilost soudních znalců  
v oboru zdravotnictví v lékařských znaleckých odvětvích. 
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Zdravotnictví volá o pomoc 

n  7.3.2016 – 1. TK 
n  Informace o krizi a kampani ČLK 

n  8.3.2016 – 1. inzerát v tisku 

n  9.3.2016 – jednání prezidenta ČLK s předsedou vlády  
za přítomnosti ministra Němečka 
n  Premiér slíbil, že se bude zdravotnictvím osobně zabývat. 

n  14.3.2016 – 2. TK 
n  Odchody lékařů do ciziny, závislost na práci cizinců 
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Zdravotnictví volá o pomoc 

n  18.3.2016 – Jednání na Mz o financování 
n  Ministr Němeček slíbil prosazovat nárůst platby za státní 

pojištěnce v následujících třech letech vždy meziročně o 10 
miliard Kč a slíbil růst platů zdravotníků v následujících třech 
letech každoročně vždy o 10%. 

n  31.3.2016 – 3. TK 
n  Personální krize klíčových oborů 

n  Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. – chirurgie  
n  Prof. MUDr. Richard Češka, CSc. – vnitřní lékařství  
n  Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. – gynekologie a porodnictví 
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Zdravotnictví volá o pomoc 

n  1.4.2016 - představenstvo ČLK schválilo finanční rámec a obsah 
spolupráce s firmou EWING PR s.r.o. 

n  5.4.2016 – dohoda s předsedou ČMKOS Středulou o spolupráci, 
společná TK 
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Zdravotnictví volá o pomoc 

n  7.4.2016 - mimořádná porada předsedů OS ČLK, na které zástupci 
firmy Ewing PR s.r.o. prezentovali nástroje, které bude ČLK využívat 
ve své informační kampani „Zdravotnictví volá o pomoc“. 
n  www.zdravotnictvivolaopomoc.cz 
n  facebook  

n  Představenstvo schválilo jednomyslně příkazní smlouvu mezi ČLK a 
firmou Ewing PR, s.r.o. 
n  Kampaň bude stát 2 920 000,- Kč + DPH 

n  7.4.2016 - vystoupení prezidenta ČLK v pořadu ČT HydePark. 
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Zdravotnictví volá o pomoc 

n   8.4.2016 - vicepremiér MVDr. Bělobrádek (KDU-ČSL) na TK po jednání 
s prezidentem ČLK podpořil požadavek na svolání mimořádného 
jednání předsedů koaličních stran ke krizové situaci 
v podfinancovaném zdravotnictví. 

n  12.4.2016 – společná TK prezidenta ČLK a předsedy LOK-SČL 
n  19.4.2016 - ředitel Asociace ZZS Dr. Slabý informoval na společné TK 

po jednání s prezidentem ČLK o katastrofální personální situaci ZZS. 
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n  3.5.2016 Koaliční jednání o zdravotnictví svolal předseda vlády    
Mgr. Sobotka na žádost ČLK 

n  Výsledek: Ministr Němeček dostal za úkol připravit „Akční plán 
pro zdravotnictví“. 

n  4.5.2016 – 1. jednání prezidenta ČLK s ministrem Němečkem  
o plánu pro zdravotnictví 
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n  10.5.2016 – na TK po jednání oznamují prezident ČLK a předseda 
NRZP Mgr. Krása založení „Výboru pro bezpečnost pacientů“. 

n  17.5.2016 - jednání prezidenta ČLK s prezidentkou Asociace sester 
ČR Mgr. Šochmanovou o možnostech spolupráce při obhajobě 
profesních zájmů zdravotníků. 

n  17.5.2016 – 2. jednání prezidenta ČLK s ministrem zdravotnictví,  
na kterém ministr Němeček představil návrh Akčního plánu pro 
zdravotnictví 
n  ČLK nepovažuje materiál za řešení krize. 
n  Ministr Němeček o textu již dále s ČLK nejedná.  
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n  18.5.2016 – Mz představilo 1. verzi nepřijatelného 
komplexního pozměňovacího návrhu k novele zákona                     
č. 95/2004 Sb. 

n  19.5.2016 – mimořádná porada předsedů OS ČLK 
n  26.5.2016 - prezident ČLK na jednání podvýboru pro 

zdravotnictví PS prezentoval projevy a důsledky personální 
krize českého zdravotnictví a přednesl hlavní body Krizového 
plánu navrhovaného ČLK. 
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n  27.5.2016 - prezident ČLK Kubek a viceprezident ČLK Mrozek jednali 
Ústí nad Labem s hejtmany v rámci zasedání Asociace krajů ČR. 

n  1.6.2016 – společná TK prezidenta ČLK a předsedy Svazu měst a 
obcí ČR Františka Lukla 

n  Pro obyvatele venkova se zhoršuje dostupnost zdravotní péče. 
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n  7.6.2016 – představení iniciativy ČLK                                    
„Stop zbytečné administrativě!“ 

n  7.6.2016  - 2. otevřený dopis                                                     
prezidenta ČLK předsedovi vlády: 
n  Ani po čtvrt roce se ve zdravotnictví                                 

prakticky nic nezměnilo. 

n  16.6.2016 – porada předsedů OS ČLK                             
doporučuje svolání mimořádného sjezdu  
n  Petice občanů  
n  Informační kampaň v ordinacích 
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n  7.7.2016 - vláda projednala materiál „Plánovaná opatření Mz 
2016-2017 pro zajištění stabilního a kvalitního zdravotnictví“. 
n  Bez usnesení 

n  Prázdniny: v časopise TM zveřejněn informační plakát a text petice 
(opakování 9/2016). 

n  15.8.2016 - předseda vlády odpověděl prezidentovi ČLK dopisem, 
v němž ubezpečuje, že zdravotnictví je pro jeho vládu prioritou.  

n  15.9.2016 – na TK prezentoval prezident ČLK výsledky výzkumu 
agentury STEM/MARK. 

n  Většina občanů podporuje zvyšování výdajů na zdravotnictví. 
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Mimořádný XXX. Sjezd ČLK 

n  22.9.2016 Praha  
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OS ČLK	 částka	

Datum 
úhrady	

1	 70 Olomouc	 100 000	 23.3.2016	
2	 77 Praha 2	 200 000	 30.3.2016	
3	 78 Praha 3	   40 000	 2.5.2016	
4	 80 Praha 5	  100 000	 5.5.2016	
5	 81 Praha 6	   30 000	 5.5.2016	
6	 72 Ostrava	 100 000	 6.5.2016	
7	 24 Klatovy	   33 200	 6.5.2016	
8	 73 Přerov	 50 000	 9.5.2016	
9	 59 Prostějov	   30 000	 13.5.2016	

10	 17 Písek	   40 000	 20.5.2016	
11	 58 Kroměříž	   40 000	 3.6.2016	

 	
OS ČLK	 částka	

Datum 
úhrady	

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 nad 
Sázavou	

  10 000	 18.10.2016	

21	 49 Svitavy	   10 000	 26.10.2016	

 	 1 001 700	  	
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Zdravotnictví volá o pomoc 

n  78 % občanů ČR zaznamenalo v médiích naši kampaň 
upozorňující na problémy zdravotnictví 
n  Stránky www.zdravotnictvivolaopomoc.cz  navštívilo 420 000 lidí 

n  Zdravotnictví se navzdory naší snaze nestalo hlavním tématem 
krajských voleb 7.-8.10.2016  

n  Informační kampaň v ordinacích selhala kvůli neochotě lékařů 
cokoliv udělat  
n  Sesbíráno pouze minimum podpisů občanů pod peticí 

n  Přijetí Krizového plánu, ani jiné řešení krize jsme si na politické 
reprezentaci (zatím) vynutit nedokázali 
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Děkuji za pozornost  
a za vaši podporu 
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 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. 


