
            
  21.- 22. 11. 2009, hotel Voroněž Brno 
 

       XXIII. SJEZD ČLK 
XVII. SJEZD ČLK 
Zpráva revizní komise  

Hotel Voroněž – Brno 16. 11. – 17.11. 2013 



KOMISE PRACOVALA VE SLOŽENÍ: 
(abecedně)  

ZÁSTUPCI ZA ČECHY:                            
MUDr. Dominik Petr 
MUDr. Naxera Karel 
MUDr. Rybář Zdeněk  
MUDr. Sýkora Tomáš 
MUDr. Vedralová Jana – předsedkyně 
ZÁSTUPCI ZA MORAVU: 
MUDr. Gaillyová Renata, Ph.D. 
MUDr. Janáček Ivo 
MUDr. Mgr. Kohnová Ivana - zástupkyně 
MUDr. Řezník František 
 



ČINNOST a PERSONÁLNÍ ZASTOUPENÍ 
SEKRETARIÁTU RK/ČR ČLK 

•  v kanceláři v Praze – společný sekretariát pro RK 
    i ČR ČLK 
•  ředitel kanceláře: MUDr. Tomáš Merhaut 
•  trvale 3 sekretářky na plný úvazek, přičemž 
    1 pracuje pro ČR ČLK – ale vzájemná 

zastupitelnost 

	  



POČET ZASEDÁNÍ RK ČLK: 10x 
 
Praha: 4 x 
Olomouc: 5 x 
Výjezdní: 1x 
 
Doba konání: pátek 1700 – 2400 
                         
Výstup: „Zápis z jednání“ – dle rozdělovníku 
Pravidelně: účast 1 pověřeného člena na 
                    zasedání představenstva ČLK 
 
 
 



VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, REGISTR KAUZ 

Pravidelné schéma projednávání kauz na zasedáních: 
•  stav databáze, monitoring stížností 
•  stav ukončování a kontrola uzavírání kauz 
•  projednávání vadných rozhodnutí RK/ČR OS ČLK 
•  projednávání komplikovaných kauz 
•  projednávání návrhů pověřených členů  
•  projednávání rozhodnutí o námitkách  
•  projednávání kauz nezávislých odborných komisí 
•  projednávání žádostí o delegace stížností 



	  
ROZVAHA NAD SLEDOVANÝMI KAUZAMI  

ZA ROK 2012/2013 

•  za rok 2012 zaregistrováno celkem 1066 stížností     
resp. 1768 stížností 

•  za rok 2013 k 30. 9. 2013 zaregistrováno: 700 resp. 
849 stížností 

•  ze 1768 stížností bylo 1435 postoupeno okresním 
    disciplinárním orgánům 
•  pověření členové RK ČLK odmítli 333 stížností, 

což představuje 18,8 % z celkového počtu 
•  v 70 případech byla proti rozhodnutí pověřeného 
člena RK podána námitka 

 



DELEGOVÁNÍ	  KAUZ	  
•  zvláštní	  problém	  –	  snaha	  o	  redukci	  na	  minimum,	  naopak	  	  
	  	  	  	  	  v	  opodstatněných	  případech	  žádostem	  vyhovíme	  
•  delegace	  v	  souvislosN	  se	  změnou	  pracoviště	  lékaře	  
•  předání	  veškeré	  spisové	  dokumentace	  na	  delegovaný	  okres	  -‐	  

nutnost	  vyvinuP	  akNvity	  okresu,	  který	  o	  delegaci	  žádá	  a	  vzájemná	  
spolupráce	  okresů	  včetně	  refundace	  nákladů	  S4	  §	  2,	  odst.	  12.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  POČTY	  DELEGOVANÝCH	  KAUZ	  	  

rok schválení 
delegace 

zamítnutí 
delegace 

celkem 

2012 23 9 32 

2013 (do 30.9.) 12 5 17 



PROBLÉMY	  PŘI	  VYŘIZOVÁNÍ	  KAUZ	  

•  počet	  sPžnosP	  je	  za	  poslední	  léta	  obdobný	  
•  díky	  digitalizaci	  vedení	  kauz	  je	  práce	  efekNvnější	  jak	  pro	  
centrální,	  tak	  pro	  okresní	  orgány	  ČLK	  

•  trvalý	  problém	  –	  některé	  RK	  OS	  ČLK	  kauzy	  neřeší	  	  
	  	  	  	  	  podle	  DŘ	  -‐	  především	  v	  řádných	  termínech	  
•  práce	  lékaře	  ve	  více	  okresech–přidělení	  kauzy	  k	  řešení	  do	  
okresu	  podle	  místa	  registrace	  lékaře	  v	  době,	  kdy	  se	  
údajný	  skutek	  měl	  stát	  	  -‐	  	  toto	  OS	  ČLK	  může	  požádat	  o	  
delegaci	  do	  OS	  ČLK	  dle	  místa	  skutku	  s	  následnou	  refundací	  
nákladů	  



	  
DŮVODY	  PRŮTAHŮ	  	  

PŘI	  VYŘIZOVÁNÍ	  KAUZ	  	  
	  

•  problémy	  se	  získáváním	  zdravotnické	  dokumentace	  
•  nahlížení	  do	  zdravotnické	  dokumentace	  –	  i	  podle	  nové	  
legislaNvy	  zůstalo	  oprávnění	  komory	  jednoznačně	  
zachováno	  –	  viz.	  právní	  výklad	  ČLK	  a	  legislaNvní	  rady	  	  
vlády	  

•  přerušení	  řízení	  v	  ČLK	  pro	  předání	  věci	  jiné	  insNtuci	  
•  doba	  projednávání	  v	  nezávislých	  odborných	  komisích	  
•  směřuje-‐li	  sPžnost	  proN	  	  zdravotnickým	  zařízením	  a	  
nikoliv	  proN	  konkrétnímu	  lékaři	  –	  nutnost	  jeho	  dohledání	  
prvoinstančními	  orgány!	  

•  pomalé	  a	  liknavé	  vyřizování	  v	  některých	  OS	  ČLK	  
	  	  

	  	  
	  



PŘIJÍMÁNÍ	  PODNĚTŮ	  OD	  POLICIE	  
	  

•  dle	  	  SP	  4	  –	  DŘ	  §	  2,	  odst.	  1	  písm.	  f)	  	  se	  běh	  promlčecí	  doby	  
staví	  po	  dobu,	  kdy	  je	  v	  téže	  věci	  vedeno	  řízení	  u	  jiného	  
orgánu,	  zejm.	  orgánů	  činných	  v	  trestním	  řízení	  a	  ČLK	  je	  
povinna	  	  tento	  podnět	  přijmout	  k	  šetření	  



NÁPRAVNÁ	  OPATŘENÍ	  ZE	  STRANY	  RK	  ČLK	  

•  upozorňujeme	  OS	  na	  dlouho	  se	  vlekoucí	  kauzy	  	  
•  doporučení	  právní	  pomoci	  okresním	  disciplinárním	  
orgánům	  	  

•  doporučení	  vypracování	  posudku	  VR	  ČLK	  
•  neradi	  uplatňujeme	  S4	  §2,	  odst.	  13	  –	  předání	  kauz	  ČR	  ČLK	  
k	  udělení	  pokuty	  OS	  ČLK	  za	  nečinnost	  	  

•  rychlým řešením stížností lze předejít případným 
žalobám u soudu!	  



ÚČAST	  NA	  JEDNÁNÍ	  NEZÁVISLÝCH	  
ODBORNÝCH	  KOMISÍ	  (dříve	  znalecké	  komise)	  

•  účast	  pověřených	  členů	  	  na	  jednáních	  	  v	  roce	  2013	  	  –	  39x	  
•  závěr	  	  ve	  smyslu	  "non	  lege	  arNs"	  postupu	  byl	  	  podnětem	  	  
	  	  	  	  k	  zahájení	  šetření	  na	  půdě	  ČLK	  –	  5x	  
	  
	  



KONTROLA	  ODVODU	  ČLENSKÝCH	  PŘÍSPĚVKŮ	  
•  k	  30.	  9.	  2013	  činil	  dluh	  odvodů	  členských	  příspěvků	  za	  rok	  
2013	  do	  centra	  2	  557	  761	  Kč,	  z	  toho	  jen:	  

	  	  	  	  Brno-‐město:	  1	  449	  917	  Kč	  (zaplaceno	  	  10/2013)	  
	  	  	  	  Praha	  5:	  	  369	  480	  Kč	  (zaplaceno	  10/2013)	  
	  	  	  	  Havlíčkův	  Brod:	  297	  041	  Kč	  (zaplaceno	  10/2013)	  
	  	  	  	  Třebíč:	  197	  406	  Kč	  
	  	  	  	  Jihlava:	  150	  020	  Kč	  
	  	  	  	  Tábor:	  48	  094	  Kč	  
	  	  	  	  K	  1.	  11.	  ZŮSTATEK	  DLUHU	  395	  520	  Kč	  
•  vnitřní	  dluh	  (nevybrané	  členské	  příspěvky	  v	  OS	  ČLK	  za	  rok	  
2013)	  	  5	  574	  932	  Kč,	  což	  je	  5,6	  %	  nevybraných	  členských	  
příspěvků	  

	  



VYMÁHÁNÍ	  DLUŽNÝCH	  	  
ČLENSKÝCH	  PŘÍSPĚVKŮ	  

•  v	  první	  instanci	  řeší	  RK	  OS	  ČLK	  zahájením	  disciplinárního	  
řízení	  a	  uložením	  disciplinárního	  opatření	  pro	  neplnění	  
povinnosP	  člena	  ČLK	  

•  právní	  oddělení	  ČLK	  se	  zabývá	  vymáháním	  tohoto	  dluhu	  	  
až	  následně	  

•  apelujeme	  na	  představenstva	  OS	  ČLK	  ke	  včasnému	  podání	  
návrhu	  na	  zahájení	  DŘ	  u	  neplaNčů	  členských	  příspěvků	  	  	  	  	  
k	  1.	  3.	  běžného	  roku	  



SOUDNÍ	  VYMÁHÁNÍ	  ČLENSKÝCH	  PŘÍSPĚVKŮ	  	  	  	  	  
V	  ROCE	  2013	  

	  
•  podáno	  32	  žalob	  
•  vydáno	  22	  pravomocných	  	  platebních	  rozkazů	  
•  nařízeno	  2	  jednání	  a	  ve	  2	  případech	  byl	  již	  vydán	  
pravomocný	  rozsudek	  

•  dosud	  žádná	  reakce	  soudu	  ve	  4	  případech	  
•  1	  x	  řízení	  zastaveno	  pro	  úmrP	  lékaře	  



KONTROLA	  EKONOMIKY	  A	  HOSPODAŘENÍ	  ČLK	  

•  rozbor	  hospodaření	  centra	  ČLK	  k	  31.	  12.	  2012	  
	  	  	  	  (výkazy	  zisků	  a	  ztrát	  	  OS	  ČLK	  a	  centra)	  
•  přehled	  splátek	  úvěrů	  a	  úroků	  na	  pořízení	  nemovitosN	  
	  	  	  	  v	  Praze	  a	  Olomouci	  (poslední	  splátka	  úvěru	  za	  nemovitost	  
v	  Olomouci	  bude	  uhrazena	  v	  prosinci	  2013,	  za	  nemovitost	  
v	  Praze	  v	  roce	  2015)	  

•  rozbor	  hospodaření	  ČLK	  k	  30.	  6.	  2013	  
•  rozpočtové	  opatření	  k	  rozpočtu	  na	  rok	  2013	  
•  návrhy	  rozpočtů	  a	  členských	  příspěvků	  ČLK	  
	  	  	  	  pro	  rok	  2014	  



KONTROLA	  FAKTUR	  A	  ÚČETNÍCH	  DOKLADŮ	  NA	  
EKONOMICKÉM	  ODBORU	  

•  kontrola	  za	  období	  11/2012	  -‐	  10/2013:	  
	  	  	  	  dodavatelské	  faktury,	  	  pokladní	  a	  mzdové	  podklady,	  
podkladové	  smlouvy	  pro	  fakturace,	  náhrady	  za	  výkon	  
funkce	  v	  orgánech	  ČLK	  

•  vedení	  dokumentace	  po	  stránce	  administraNvní	  	  
	  	  	  	  v	  pořádku	  
•  nebyly	  shledány	  závady	  ve	  vedení	  účtů	  
•  RK	  ČLK	  není	  kompetentní	  k	  posuzování	  účelnosN	  
vynaložených	  finančních	  prostředků	  



HOSPODAŘENÍ	  OS	  ČLK	  

•  RK	  ČLK	  dle	  SP	  17,	  §12/2	  pravidelně	  	  projednává	  rozpočty	  
těch	  OS	  ČLK,	  kde	  okresní	  shromáždění	  nebyla	  
usnášeníschopná	  –	  projednáno	  85	  z	  86	  	  	  	  

	  	  	  	  1	  usnášeníschopný	  okres:	  Most	  
•  RK	  ČLK	  předkládá	  delegátům	  sjezdu	  přehled	  hospodaření	  
jednotlivých	  OS	  ČLK	  s	  vyčíslením	  nákladů	  za	  jednotlivé	  
položky	  a	  s	  přepočtem	  na	  jednoho	  člena	  za	  účelem	  
porovnání	  efekNvity	  hospodaření	  jednotlivých	  OS	  ČLK	  

•  v	  roce	  2012	  hospodařilo	  se	  ztrátou	  po	  zdanění	  17	  okresů	  
•  6	  okresů	  vykázalo	  záporné	  jmění	  	  



ČERPÁNÍ	  NÁKLADŮ	  OS	  ČLK	  

•  RK	  ČLK	  opakovaně	  doporučuje	  adekvátně	  finančně	  
ohodnoNt	  práci	  funkcionářů	  OS	  ČLK	  

	  
•  apeluje	  na	  snížení	  zbytečných	  nákladů	  (např.	  vysoký	  
nájem)	  a	  minimalizaci	  nákladů	  nedaňových	  –	  na	  
reprezentaci,	  vzdělávání,	  dary	  apod.	  





REKAPITULACE	  	  UPLYNULÝCH	  	  PĚTI	  	  
LET	  

•  rukama	  členů	  RK	  prošlo	  7156	  sPžnosP	  
•  z	  toho	  bylo	  odmítnuto	  1870	  sPžnosP	  
•  bylo	  podáno	  336	  námitek	  na	  naše	  
odmítnutí	  

•  počet	  žádosP	  o	  delegace	  146	  
	  	  	  -‐	  delegováno	  97	  
	  	  	  -‐	  zamítnuto	  49	  
•  ÚZK	  18	  ~	  ÚZZK	  249	  ~	  podnět	  k	  RK	  ČLK	  19	  



ZA	  CO	  BYCHOM	  SE	  POCHVÁLILI…	  
•  zavedení	  elektronického	  registru	  kauz	  -‐	  náš	  pomník	  
•  orientace	  v	  neustále	  se	  měnících	  pravidlech,	  vyhláškách	  	  
	  	  	  	  	  i	  zákonech,	  výborná	  spolupráce	  s	  právníky	  ČLK	  
•  účast	  na	  setkáních	  sekretářek	  a	  předsedů	  OS	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SNAŽILI	  JSME	  SE…	  
•  více	  zaměřit	  na	  výběr	  členských	  příspěvků,	  což	  vedlo	  jen	  
	  	  	  	  k	  částečnému	  	  zlepšení	  
•  navázat	  	  bližší	  spolupráci	  –	  často	  i	  osobní	  kontakty	  	  
	  	  	  	  	  s	  okresními	  sdruženími,	  	  zejména	  kvůli	  sPžnostem	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



	  	  	  	  	  	  	  ZA	  VŠECHNO	  PATŘÍ	  VŘELÝ	  DÍK	  VŠEM	  RK	  OS	  ČLK,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SEKRETARIÁTU	  RK	  ČLK	  V	  PRAZE	  
	  	  	  	  	  A	  EKONOMICKÉMU	  ODDĚLENÍ	  ČLK	  V	  OLOMOUCI	  
 


