
Česká lékařská komora 2018 
 

Zpráva o činnosti 
 

XXXIII. sjezd ČLK  10. – 11. 11. 2018 

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 
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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 
2016 2017 

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 

Soukromí lékaři 5 292 7 466 12 758 5 272 7 456 12 728 

Absolventi (0.-2. rok) 1 523 3 044 4 567 1 240 2 398 3 638 

Ostatní zaměstnanci 10 133 12 460 22 593 10 223 12 777 23 000 

Vedoucí lékaři 2 509 1 219 3 728 2 540 1 252 3 792 

Zaměstnanci celkem 14 165 16 723 30 888 14 003 16 427 30 430 

Důchodci nepracující 2 458 4 381 6 839 2 460 4 504 6 964 

Mateřská dovolená 6 2 915 2 921 9 3 062 3 071 

Ostatní 542 532 1 074 559 544 1 103 

Celkem 22 463 32 017 54 480 22 303 31 993 54 296 
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41 % mužů    59 % žen 



Registr lékařů 

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

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

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

n  Od roku 2014 probíhá přeprogramování (tzv. nový registr) 
n  Doplňování nových funkcí 
n  Předpokládané dokončení 2019 

n  Školení pro uživatele v prosinci 2017 (Praha, Olomouc) 
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Registr 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 
/1-9/ 

Udělené 
licence 

Řádné 1061 1033 1063 783 478 

Výjimky 20 12 40 27 16 

Zamítnuté 
licence 

Řádné 54 59 57 33 27 

Výjimky 11 18 13 34 12 

Přezkoušení 41 42 45 25 20 

Licenční komise:  Dr. Mrozek, Dr. Vodochodský, Dr. Píštěk 
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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  18.4.2018 společně s předsedy oborových komisí 

n  Odborné posudky 
n  Stanoviska k odborným problémům 
n  Předseda VR ČLK je členem VR Mz 
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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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Lékařský slib 
n  Jako člen lékařského stavu: 
n  Slavnostně slibuji, že budu svůj život věnovat službě člověku;  
n  Zdraví a prospěch mého pacienta budou vždy mým prvořadým zájmem; 
n  Budu respektovat autonomii a lidskou důstojnost svého pacienta; 
n  Budu zachovávat nejvyšší možný respekt k lidskému životu; 
n  Nedopustím, aby mé povinnosti vůči pacientovi nějak ovlivnil jeho věk, nemoc nebo postižení, 

víra, etnický původ, pohlaví, národnost, politická příslušnost, rasa, sexuální orientace, sociální 
postavení nebo jakékoli jiné kritérium; 

n  Budu zachovávat v tajnosti vše, co mi pacient svěřil, a to i po jeho smrti; 
n  Budu vykonávat své povolání svědomitě a důstojně a v souladu se správnou lékařskou praxí; 
n  Budu podporovat čest a ušlechtilé tradice lékařského povolání; 
n  Budu chovat v patřičné úctě a vděčnosti své učitele, kolegy a studenty; 
n  Budu sdílet své lékařské znalosti ve prospěch pacienta a v zájmu rozvoje zdravotní péče; 
n  Budu dbát o vlastní zdraví, pohodu a rozvoj svých schopností tak, abych mohl poskytovat 

lékařskou péči na nejvyšší úrovni;   
n  Nezneužiji své lékařské znalosti k porušení lidských práv a občanských svobod, a to ani pod 

nátlakem; 
n  Toto slibuji slavnostně, svobodně a na svou čest. 
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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 pomoc ČLK 

n  Písemné podněty 
n  V roce 2017 vyřízeno 2 245 písemných podnětů 
n  Za 1-9/2018 již 2 478 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 – 6/2018 
n  Olomouc – 10/2018 

n  Universita medicínského práva 
n  10 lekcí pro soukromé lékaře i manažery ZZ 
n  6. ročník 2017/2018 
n  V současnosti již 7. ročník 
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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 – od 2009, upgrade 2015, 140 živých kurzů 
                    - na rok 2019 plánováno vytvoření nového portálu 
n  Vlastní knižní Edice 

 

n  Pozitivní motivace pro lékaře – od roku 2014 dohoda s VZP 
n  Systém bonifikací postupně přijaly ostatní pojišťovny a letos i úhradová vyhláška 

18 10.11.2018 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2018 



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  140 kurzů ČLK za rok pořádá 
n  3 800 kurzů ČLK za rok garantuje 

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 (k 30.9.) 7 412 230,- Kč 
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Konference ČLK 

n  Informovaný souhlas v klinické praxi (cyklus etika) 
n  7.12.2017 Praha – hotel Clarion 
n  Stejnojmenná monografie  

n  Personální devastace českého zdravotnictví 
n  23.5.2018 Praha – hotel Grandior 
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Spolupráce profesních komor 

n  Setkání prezidentů 12 zákonem zřizovaných profesních komor 
dne 15.12.2017 a žádost o jednání s předsedou vlády 
n  Nárůst administrativy 
n  Složité podnikatelské prostředí 
n  Ochrany kvality výkonu svobodných povolání 

22 10.11.2018 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2018 



Spolupráce s Vládou ČR 

n  Jednání prezidentů profesních komor s předsedou Vlády ČR 31.1.2018 
n  Komory odmítají být zařazovány mezi lobbystické organizace  
n  Stát nepodporuje komory v jejich kontrolní a disciplinární činnosti 

n  Účastníky meziresortního připomínkového řízení komory zůstaly 
n  Slib pravidelných kvartálních jednání premiér zatím neplní 
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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 rozvoj zdravotní gramotnosti – Dr. Kubíček 
n  Garanční komise pro Klinické doporučené postupy – Dr. Kubek 
n  Pracovní skupina pro revizi systému cen a úhrad léčiv – Dr. Mlynářová 
n  Pracovní skupina pro kategorizaci zdravotnických prostředků – Dr. Voleman 
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 
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Spolupráce s Mz 

n  15.3.2018 vystoupil ministr Vojtěch na poradě předsedů OS ČLK 

n  Jako partnery pro jednání však ministr Vojtěch upřednostňuje ČLS-JEP 
a sdružení poskytovatelů (SPL, SSG, SAS…) 
n  „Proč vůbec máme komoru lékařů? Rád bych začal diskutovat o povinném 
členství lékařů v komoře. Všimněte si, že za ni vystupují stále titíž lidé. 
Šanci by měla dostat nová krev. Více si v současnosti cením partnerství  
s ČLS-JEP jakožto odbornou autoritou“ 
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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  Valná hromada sekce 21.4.2018 v Hradci Králové 
n  Novým předsedou zvolen MUDr. Jan Přáda 
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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 
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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, paní Vašková 

n  Plenární zasedání  
n  24.-25.11.2017 Brusel 
n  13.-15.4.2018 Brusel 

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 - EJD 

EJD – European junior doctors 
n  Dr. Hilšerová a Dr. Přáda  
n  4.-5.5.2018 – Záhřeb  
n  26.-27.10.2018 – Tartu 
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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  Zasedání výboru 25.-28.4. Riga 
n  Plenární zasedání 3.-6.10.2018 Reykjavík 

n  Nové znění Lékařského slibu 
n  Autonomie lékaře 
n  Telemedicína 
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Zahraniční činnost - ZEVA 

n  Středoevropské a Východoevropské lékařské komory 
n  25. setkání v Praze 20.-22.9.2018 

n  Hlavní téma:  
n  Pravidla pro přístup lékařů                                                      z 

tzv. třetích zemí na trh práce v EU 

n  Další témata: 
n  Disciplinární řízení 
n  Přesuny kompetencí 
n  Regulace reklamy na zdravotní služby 
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Další zahraniční spolupráce 
     Německo 

n  121. Sjezd Německé lékařské komory  
n  Erfurt 7.- 8.5.2018, Dr. Kubek 

Polsko 
n  Konference Polské lékařské komory v červnu 2018 v Praze 

„Úspěšné české zdravotnictví“ – přednáška prezidenta ČLK 
ukazující odvrácené stránky tohoto úspěchu 

Nizozemsko 
n  Návštěva prezidenta a viceprezidenta Nizozemské královské 

lékařské asociace v Praze 27.10.2018 
UEMO 
n  ČLK není členem, 1.6.2018 viceprezident Dr. Mrozek na 

zahájení zasedání v Praze 
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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 
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Kanceláře ČLK 

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

n  Sjezd schválil v listopadu 2017 nákup za cenu 97 mil. Kč 
n  40 mil. Kč zaplatila ČLK z vlastních zdrojů, 57 mil. Kč hypoteční úvěr 

od České spořitelny 
n  Zápis vlastnictví do Katastru nemovitostí 2.1.2018 
n  Předání nemovitosti 11.1.2018 

n  Celkem 19 nájemců 

n  Zaplacena daň z nabytí nemovitosti 3,9 mil. Kč 
n  Ve správě nemovitosti pokračuje firma Knight Frank s.r.o. 
n  Agendu Domu lékařů má na starosti JUDr. Kubíčková 
n  Výběr projekční kanceláře 

n  Ing. Arch. Jiří Rymeš 
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Dům lékařů 

n  Nové sídlo ČLK 
n  Prostor pro kanceláře i archiv 
n  Porady předsedů a konference ve vlastních prostorách 

n  Školící centrum ČLK 
n  Další rozvoj vzdělávání a lepší identifikace lékařů s komorou 
n  Úspora za pronájmy 

n  Nabídka kanceláří pro OS ČLK, která budou mít zájem 
n  Sjednocování lékařského stavu 

n  Prostor pro další lékařské organizace 
n  Výhodná investice 
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Lékaři sobě 

n  Projekt vybudování Domu lékařů byl ke dni 31.8.2018 
podpořen následujícím způsobem: 

 
n  32 OS ČLK poskytlo půjčky v celkové výši      14 165 000,- Kč 
n  12 OS ČLK poskytlo dary v celkové výši             790 000,- Kč 
n  LOK-SČL Mo Praha 4 poskytl dar                       100 000,- Kč 
n  24 členů ČLK poskytlo dary v celkové výši          113 670,- Kč 
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Společenská činnost a obraz ČLK 
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Rytíř lékařského stavu 2018 

n  MUDr. František Koukolík, DrSc.                                                         
pasován v pořadí již 24. rytířem 15.3.2018 v Břevnovském klášteře 
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Cena prezidenta ČLK  
 
doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. 
MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D. MBA 

2017 

MUDr. Jiří Valenta 

2018 
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Ples lékařů českých 

n  27.1.2018 – XXII. Ples lékařů českých, palác Žofín 
n  ČLK ve spolupráci s LOK-SČL 

 
 
 
 
 
 
n  14.12.2017 – tradiční Vánoční koncert ČLK pro veřejnost,                   

chrám Sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí 
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Lékařský 
 poslanecko-senátorský klub 

n  Setkání po dvou letech 14.2.2018 v kanceláři ČLK 
n  Členy ČLK je 17 poslanců a 12 senátorů 
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MS lékařů ve fotbale 

n  Praha 30.6.-8.7.2018 
n  Druhé místo 
n  Podpora 300 000,- Kč od ČLK 
n  24. mezinárodní kongres Medicína a zdraví ve sportu 
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Výbor pro bezpečnost pacientů 

n  Posuzuje podmínky poskytování ZS 
n  Hodnotí 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 

n  Boj se proti zbytečné administrativě 
n  Nezbytná součinnost Mz 

n  Novela vyhlášky o vedení zdravotnické dokumentace 
n  Možnost zrušit tzv. sesterskou dokumentaci 
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Prosazování profesních zájmů 
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Nezaplacená lékařská 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  Na základě usnesení sjezdu ČLK v listopadu 2017 
n  S pojišťovnami komunikuje MUDr. Mgr. Záleská 
n  Obstrukce ze strany pojišťoven                                                          

(zákon 106/1999 Sb.) 
n  Validaci a analýzu dat zajišťuje pro ČLK ÚZIS                                 

(k nevůli Mz Vojtěcha) 

n  Analýza slouží jako argument pro DŘ 
n  V říjnu 2018 ČLK požádala o údaje za rok 2017                                     
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Nezaplacená lékařská péče 

n  AS 
n  Za 5 let (2012-2016) nezaplacena péče za 4,3 mld. Kč (4,3%) 
n  Za rok 2016 nezaplacena péče za 1,4 mld. Kč 
n  Rozdíly mezi pojišťovnami 

n  Nejhorší OZP nezaplatila za 5 let 8,9% péče                                     
(v roce 2016 dokonce 10,7%) 

n  Rozdíly mezi odbornostmi 
n  U ORL, pneumologů a diabetologů za 5 let nezaplaceno 8% péče 

n  AGyn 
n  Za 5 let (2012-2016) pojišťovny zaplatily 0,25 mld. Kč více (1,7%) 
n  Přeplatky v letech 2012-2013, nyní již též část péče nezaplacena 
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51 

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  
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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 
n  Mz tento požadavek ČLK odmítlo i v roce 2018 
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Dohody ČLK s VZP 

n  1. dohoda – listopad 2017 
n  AS, AGyn, PL 

n  Žádné regulace za léky a zdravotnické prostředky 
n  Bonifikace držitelů Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK 
n  Dřívější vyúčtování 
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  2. dohoda – leden 2018 
n  Zvýšení bonifikace pro držitele Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK, 

kteří byli jeho držiteli již v roce 2016 
n  Vyšší zvýšení PURO pro AS (ne o 1,8% ale o 2,0%) 
n  Bonifikace za širší časovou dostupnost  u AS (PURO + 1%) 

n  Snaha dále rozšířit okruh bonifikovaných lékařů (zatím neúspěšná) 
n  Komplement 
n  Zaměstnanci (v KS mohou vyjednat odbory) 

n  Dohoda na rok 2019 nebude 
n  Ministr Vojtěch s odkazem na dohody v DŘ nedovolí, aby VZP některý 

segment zvýhodnila a „plýtvala“ penězi 
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Úhradové dodatky ke smlouvám 

n  Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, musí 
pojišťovny postupovat dle úhradové vyhlášky 

n  Priority ČLK: 
n  Bonifikace držitelů Diplomu celoživotního vzdělávání (kvalita) 
n  Zvýšení úhrad 
n  Zmírnění regulací 

n  Pojišťovny sdružené ve SZP nemají zájem jednat s ČLK  
a upřednostňují jednání s jinými organizacemi (SAS…) 
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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 1.1.2018 ministr Ludvík: 969,- Kč (+49,- Kč, +3,5mld. Kč) 

n  Až příliš rychlá dohoda s ministrem financí Babišem 

n  Od 1.1.2019 ministr Vojtěch: 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 
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Platba za tzv. státní pojištěnce 

n  Novela zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném 
n  ČLK souhlasí s automatickou valorizací dle průměrné mzdy, ale 

nesouhlasí aby vyměřovacím základem bylo 22,5% průměrné mzdy 
n  ČLK navrhuje postupný růst vyměřovacího základu z 30% na 40%  

a posléze 50% průměrné mzdy 
n  Nejprve je třeba platbu zvýšit a až pak je možné ji fixovat 
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DŘ o úhradách pro rok 2019 

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

n  AS – 1 145 PM (SAS 1 439) 

n  PL –    691 PM (SPL 1 395) 
n  Gyn -    71 PM (SSG  502) 
n  Komplement – 17 (Privalab 45) 

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

n  DŘ není příliš funkční – ale pozor! 
n  ANO plánovalo úhradové vyhlášky zrušit 
n  Při individuálním jednání o úhradách by byla pozice soukromých lékařů 

velmi slabá 
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DŘ o úhradách pro rok 2019 

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 6% 
n  Dohoda poprvé ve všech segmentech poskytovatelů 
n  ČLK své cíle v plné míře nedosáhla 

n  Podstatná část péče zůstane i v roce 2019 nezaplacená 
n  Vyhláška č. 201/2018 Sb., o úhradách a regulacích vydaná 14.9.2018 

n  Text respektuje výsledky DŘ a tak tentokrát nebylo o čem jednat 
n  Dohoda omezuje prostor i pro jednání s VZP o dalších výhodách 
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Zvyšování platů lékařů 

n  LOK-SČL vyjednává a ČLK ho podporuje 
n  Od 1.1.2015 tarifní platy zdravotníků + 5% 
n  Od 1.1.2016 tarifní platy zdravotníků + 5% 
n  Od 1.1.2017 tarifní platy zdravotníků + 10% 
n  Od 1.1.2018 tarifní platy zdravotníků + 10% 
n  Závazek zvýšit platy od 1.1.2019 o 10% 

vláda plnit odmítá 
n  Pro kvalifikované lékaře nárůst jen +2% 
n  Vláda upravuje platy a záleží na síle odborů, 

zda se zvednou také mzdy. 

Plat (Kč) 
včetně 
služeb 

Mzda Kč) 
včetně 
služeb 

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 

60 

Novelu zákoníku práce sjednocující odměňování v nemocnicích 
 (platové tabulky) minulá vláda neprosadila 

 
10.11.2018 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2018 



DŘ o Rámcové smlouvě 

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 v listopadu 2017 ministr Ludvík (dárek na rozloučenou) 
n  Ministr Vojtěch DŘ odmítl zastavit 

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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DŘ o Rámcové smlouvě 

n  Nejsložitější jednání u AS 
n  Vyjednavač Dr. Jojko s poradcem JUDr. Machem 
n  Ostatní segmenty se dohodly (až zbytečně rychle) 

n  To komplikovalo pozici AS 

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 
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Povinné eRp. 
n  Povinnost původně od 1.1.2015 odložena na 1.1.2018 
n  Stanovisko ČLK:                                                              

Musí být zachována možnost                                          
vystavit papírový recept 

n  ČLK podala návrh novely zákona o léčivech, který Mz odmítlo 
n  Prováděcí vyhláška 30.11.2017 – díky tlaku ČLK: 

n  Klasické recepty pro nepracující důchodce a parakliniky 
n  Klasické recepty pro ZZS a návštěvní službu 
n  Klasický recept v případě technických problémů (s poznámkou) 

n  Na základě usnesení sjezdu podala ČLK trestní oznámení 
n  Zatím žádný závěr 

n  Odklad sankcí o 1 rok – novela zákona z ledna 2018 
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Povinné eRp. 
n  ČLK marně prosazovala: 

n  Nepovinné eRp.  
n  Institut tzv. analogové praxe 
n  Přechodné období 5 let s osvobozením lékařů starších 65 let z povinnosti 

n  ČLK nemůže „obětovat několik stovek lékařů, kteří eRp. 
nebudou moci vystavovat (zdravotnictví za ně nemá náhradu) 

n  Mz aplikuje metodu cukr (1,7 Kč za položku na eRp.)  
                                  bič (2 000 000,- Kč pokuta) 

n  Od roku 2019 má být max. sankce snížena na 300 000,- Kč 

n  Lékový záznam – možná bude fungovat, ale jistě bude téměř k 
ničenu 
n  Předpokládaný automatický souhlas se sdílením citlivých dat 

n  Co bude od 1.1.2019?  Mz odmítá pracovat na tzv. plánu B 
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eNeschopenky 
n  Dle zákona č. 259/2017 Sb. měly být od 1.1.2019 potvrzení o 

dočasné pracovní neschopnosti (eDPN) plně elektronická 
n  Na základě dohody s ministryní Marksovou (ČSSD) však pro lékaře 

nepovinné 
n  eDPN využívají dnes dle údajů MPSV 3-4% lékařů 

n  MPSV chystá novelu zákona, že potvrzení budou hybridní 
(zahájení a ukončení elektronicky, zbytek papírově) a povinná 
bez výjimky 
n  Lékaři se stanou obětí politického obchodu 
n  ČSSD požaduje zrušení tzv. karenční doby 
n  ANO toto podmiňuje povinnými eDPN, které však ČSSZ a MPSV 

nemají připraveny 
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EET 

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

n  ČLK od ledna 2018 jednala s Mf Schillerovou i premiérem Babišem 
(bez podpory Mz Vojtěcha) o vyjímce pro soukromé lékaře, kteří mají 
smlouvu s pojišťovnami a jejich hotovostní příjmy jsou marginální 
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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  Možnost tzv. zvláštního režimu evidence tržeb 
n  Byrokraticky náročné evidování na papírových dokladech z FÚ 

(hotovostní příjmy max. 200 000,- Kč/rok, maximálně 2 zaměstnanci) 

n  EET nemá dostatečnou politickou podporu a tak se další etapy dále 
opožďují. Možnost jejich zrušení? 
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Tradiční čínská medicína 
n  Navzdory negativnímu stanovisku odborné veřejnosti zařadilo Mz 
čínské léčitele mezi zdravotníky a parlament to schválil 
n  Vítězství byznysu nad zdravým rozumem 
n  Ostuda na pokračování 

n  Novela zákona navržená senátorkou Dr. Dernerovou čínské léčitele 
vykázala zpět mimo zdravotníky 

n  ČLK podporuje přijetí zákona o léčitelích, ale má připomínky            
k návrhu, který bez konzultace s komorou připravilo Mz 
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Vzdělávací rada 
n  Poradní orgán Mz zajišťující jednotnou strukturu a srovnatelnost 

vzdělávacích programů, koordinující činnost akreditačních komisí  
a navrhující zřízení či zrušení vzdělávacích oborů 
n  Složení: Mz 3, ČLS-JEP 2, LF 2, ČLK 2 
n  ČLK zastupují Dr. Kubek a Dr. Mrozek 

n  Květen 2018 – projednány programy základních kmenů 
n  Říjen 2018 – projednávány vzdělávací programy základních oborů 
n  Stanovisko ČLK: 

n  ČLK nesouhlasí s prodlužováním vzdělávacích programů nad dobu 
stanovenou zákonem (Mz souhlasilo s prodloužením u chirurgických 
oborů) 

n  ČLK trvá na tom, že akreditaci ke vzdělávání musí mít konkrétní 
pracoviště, nikoliv celý poskytovatel ZS 
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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  Začínají 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 (jako 
medik) pod přímým odborným vedením kvalifikovaného lékaře, který 
musí být fyzicky přítomen a nesmí být zároveň školitelem jiného lékaře 
ve specializační přípravě 

n  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  ČLK o situaci informuje zahraniční partnery 
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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  400 článků 
n  350 000 unikátních návštěv 
n  Zdroj monitoringu Newton Média – od února 2018 
n  Informace přebírány portálem Seznam.cz od srpna 2018 

n  Pokud ministr zdravotnictví a vláda vyhlásí komoře válku, 
budeme potřebovat podporu ze strany dobře informované 
veřejnosti. 
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Dvanáct úkolů pro příští rok 
n  Budovat Dům lékařů 
n  Vytvořit nový E-learningový portál a rozvíjet celoživotní vzdělávání 
n  Dokončit tzv. nový registr ČLK (vazba na NZIS ?) 
n  Bránit tomu, aby násilná elektronizace poškodila lékaře, snížila dostupnost 

lékařské péče a odosobňovala medicínu 
n  Chránit pacienty před nelegální prací cizinců 
n  Snažit se očistit lékařský stav od podvodníků a šarlatánů 
n  Bojovat proti zbytečné administrativě 
n  Snažit se o kultivaci právního a ekonomického prostředí ve zdravotnictví 
n  Nepřipustit rozvrat specializačního vzdělávání a podporovat mladé lékaře 
n  Bojovat za spravedlivější ohodnocení lékařské práce a za dodržování 

zákoníku práce v nemocnicích 
n  Snažit se sjednocovat lékaře či alespoň bránit jejich rozdělování 
n  Bojovat za udržení autonomie lékařského stavu 

n  Komora musí ustát útoky ministra Vojtěcha a případně i dalších politiků  
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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. 
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