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Zápis z jednání představenstva ČLK, 

konaného dne 17. června 2011 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha 
 
Přítomni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dernerová, MUDr. Kubarič,  

MUDr. Mach Ota, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Moravec, MUDr. Musil, 
MUDr. Němeček, MUDr. Přikryl, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. 
Šindler, MUDr. Tomek, MUDr. Vávra, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná. 

Omluveni:     MUDr. Dostalíková, MUDr. Jiří Mach, MUDr. Vodochodský 
Přizváni:       Mgr.,Bc. Miloš Máca, MUDr. Michal Sojka.  
 
    
Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin. 
Přítomno 17 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné. 
 
 
1) Připomínky k minulému zápisu 
 
 
2) Vnitřní činnost 
 
Právní seminář ČLK 
   Z důvodu stávky zaměstnanců v dopravě se pravidelný seminář pořádaný právním 
oddělením ČLK bude konat v náhradním termínu, v pondělí 27.6.2011 od 10:00 
v kongresovém sále hotelu ILF, Budějovická 15, Praha 4. 
Témata:  
- Právní odpovědnost zdravotnických zařízení a trestní odpovědnost lékařů – aktuality 
- Legislativní plány Ministerstva zdravotnictví – připomínky ČLK 
- Nové zkušenosti právního oddělení ČLK se spory mezi lékaři a zdravotními pojišťovnami a 
mezi lékaři a jejich zaměstnavateli 
- Zkušenosti právního oddělení ČLK s revizní a kontrolní činností zdravotních pojišťoven 
Představenstvo bere informaci na vědomí. 
 
 
Oslavy 20. výročí opětovného založení ČLK - vyúčtování 
   Oslava se konala ve čtvrtek 19.5.2011 v historických prostorách Břevnovského kláštera za 
účasti předsedy Senátu ČR Milana Štěcha, dalších politiků a řady zahraničních hostů – 
prezidentů lékařských komor a zástupců mezinárodních lékařských organizací. V rozpočtu 
pro rok 2011 byla na tuto prestižní akci vyčleněna částka 500 000,- Kč, nebyly využity žádné 
peníze od sponzorů. Důvodem překročení rozpočtu bylo rozdávání reprezentační publikace 
„Historie a význam ČLK“ účastníkům slavnosti. 
Náklady: 589 270,- Kč 
Výnosy: 0,- Kč 
Celkem ztráta pro ČLK: 589 270,- Kč 
Představenstvo bere na vědomí zprávu o vyúčtování oslavy 20. výročí opětovného 
založení ČLK. 
Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 
pro:     17 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
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Pasování rytíře lékařského stavu - vyúčtování 
   V pořadí již 18. rytířem lékařského stavu byl v Břevnovském klášteře prezidentem ČLK dne 
19.5.2011 pasován MUDr. Jiří Jedlička – bývalý předseda ČR ČLK. 
Náklady: 106 406,- Kč 
Výnosy od sponzorů: 80 000,- Kč 
Celkem ztráta pro centrum ČLK: 26 406,- Kč 
Představenstvo bere na vědomí zprávu o vyúčtování slavnostního pasování rytíře 
lékařského stavu. 
Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 
pro:     17 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Asociace pro celoživotní vzdělávání 
   ČLK zřídila Asociaci pro celoživotní vzdělávání lékařů v souladu s platným SP-16 ČLK 
jako odborné fórum, jehož členové na rozdíl od ostatních subjektů pořádajících vzdělávací 
akce, hradí komoře pouze poplatky za administrativní úkony spojené se zařazováním akcí a 
vedením registru vzdělávacích akcí, a to pouze ve výši přímých nákladů s tímto spojených, 
tedy 500,- Kč za jednu akci. Představenstvo ČLK schválilo statut Asociace dne 20.5.2011. 
    ČLS JEP i I. LF UK opakovaně deklarovaly, že mají jak o spolupráci s ČLK tak i o členství 
v Asociaci pro celoživotní vzdělávání zájem a jejich zástupci vyslovili po opakovaných 
jednáních s prezidentem ČLK souhlas s podmínkami dle SP-16 s tím, že polovinou částky 
vybrané od jiných členů Asociace než je ČLK za registraci vzdělávacích akcí podpoří Česká 
lékařská komora fond Iuventus Medica Nadace Charty 77, přičemž bude zřejmé, jak vysokou 
částkou takto zprostředkovaně jednotliví členové této Asociace tento fond na podporu 
vzdělávání mladých lékařů podpořili. Ani ČLS JEP, ani I. LF se však dosud formálně 
k Asociaci nepřipojily, navzdory tomu, že platnost jejich akreditací pro celoživotní vzdělávání 
lékařů v systému organizovaném a garantovaném ČLK již vypršela.  
Představenstvo bere informaci na vědomí. 
Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 
pro:     17 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
O členství v Asociaci projevil zájem IPVZ, který se zároveň zavázal respektovat pravidla 
stanovené ČLK v jejím statutu a ve SP-16. 
Představenstvo schvaluje žádost IPVZ o členství v Asociaci pro celoživotní vzdělávání 
lékařů. 
Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 
pro:     17 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
O členství v Asociaci projevila zájem Universita Karlova, jejíž prorektorka pro celoživotní 
vzdělávání prof. MUDr. Opatrná zaslala ČLK žádost jménem lékařských fakult UK. Prezident 
ČLK o výhodách plynoucích z členství v Asociaci informoval přímo rektora UK prof. 
Hampla.  
Představenstvo schvaluje žádost University Karlovy členství v Asociaci pro celoživotní 
vzdělávání lékařů. 
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Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 
pro:     17 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Zvýšení počtu kreditů potřebných pro vydání Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK 
   Na základě požadavku představenstva provedlo oddělení vzdělávání ČLK analýzu systémů 
celoživotního vzdělávání (CME) v rámci zemí EU se zaměřením na požadovaný rozsah 
celoživotního vzdělávání. Z analýzy vyplývá, že organizace celoživotního vzdělávání lékařů 
v EU spadá do kompetence národních profesních samospráv. Nicméně existují evropské 
autority, které vyvíjejí snahu v oblasti harmonizace v této oblasti. Jedná se především o 
CPME a o UEMS, které zřídilo zvláštní komisi pro celoživotní vzdělávání lékařů „The 
European Accreditation Council for Continuing Medical Education“ (EACCME). Základní 
snahou těchto organizací je sjednocování celoživotního vzdělávání lékařů v rámci Evropské 
unie. A to na úrovni formy, kvality, způsobů financování, ale i způsobu hodnocení a nároků 
na samotné lékaře. V roce 2010 byla vydána „Bíla kniha celoživotního vzdělávání lékařů“ –  
„White Paper on Continuing Medical Education in Europe“, která shrnuje obvyklou praxi 
v evropských zemích a zároveň vydává určitá doporučení ke sjednocení praxe. Tato 
doporučení jsou především v oblasti hodnocení vzdělávacích akcí: 
- 1 vzdělávací hodina – 1 kredit CME 
- ½ den vzdělávání – 3 kredity CME 
- celý den vzdělávání – 6 kreditů CME 
   Většina členských zemí akceptuje model povinného celoživotního vzdělávání lékařů 
s nárokem 40 – 50 kreditů za rok. V zemích, kde není celoživotní vzdělávání povinné, se buď 
podle informací národních komor zavádí (např. Turecko, Portugalsko, Španělsko) nebo 
existuje systém periodické recertifikace lékařů (např. Norsko, Nizozemsko). 
   ČLK dosud požaduje pouhých 10 kreditů za rok, při požadavku 50 kreditů za období 5 let. 
V kontextu evropských zemí – členů i nečlenů EU i zemí na hranici Evropy (např. Turecko), 
Česká republika patří mezi země s nejmenšími nároky v oblasti celoživotního vzdělávání 
lékařů. Díky tomu nemohou být Diplomy celoživotního vzdělávání ČKL uznávány v rámci 
ostatních členských států EU jako průkaz splnění povinnosti celoživotního vzdělávání lékařů. 
  Prezident ČLK předložil představenstvu návrh na změnu počtu povinných kreditů za 
celoživotní vzdělávání pro účely vydání Diplomu celoživotního vzdělávání dle SP – 16 
z důvodu harmonizace s praxí obvyklou v EU. 
Stávající požadovaný počet: 10 kreditů za jeden rok / 50 kreditů za 5 let 
Navrhovaná změna: 30 kreditů za jeden rok / 150 kreditů za 5 let 
Představenstvo schvaluje zvýšení počtu kreditů potřebných pro vydání Diplomu 
celoživotního vzdělávání na 30 za rok, respektive 150 za 5 let. Změna nabude účinnosti 
od 1.1.2013 s tím, že do konce roku 2012 mohou všichni členové ČLK žádat o vydání 
Diplomu celoživotního vzdělávání při splnění dosavadních podmínek, tedy získání 50 
kreditů za posledních 5 let. 
Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 
pro:     17 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
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Novela SP-16 – Celoživotní vzdělávání 
   Prezident ČLK předložil představenstvu oddělením vzdělávání zpracovaný návrh novely SP 
– 16, která reaguje na potřeby administrativního zajišťování vzdělávacích akcí oddělením 
vzdělávání ČLK.  
Navrhované změny: 

- vytvoření přílohy k SP – 16 a přesunutí administrativních výčtů do ní – účelem této 
změny je zpřehlednění požadavků SP 16 – a tím usnadnění procesu akreditace pro 
žadatele, 

- omezení maximálního počtu kreditů za jednu vzdělávací akci na 16 kreditů – toto 
odpovídá předchozí verzi SP 16, kde maximální počet kreditů byl jeden certifikát 
(rovno 16 kreditům), 

- formalizován postup žádosti o certifikaci e-learningového systému, 
- řešení otázky komerční prezentace v e-learningovém systému, 
- specifikace „studia odborné literatury“ jakožto vzdělávací „akce“, 
- stanovení poplatků za administrativní úkony pro subjekty odlišné od ČLK, 
- zjednodušení hodnocení jiných aktivit než běžné vzdělávací akce (publikace apod.). 

Navrhované změny by měly vyjasnit a zjednodušit proces akreditace vzdělávacích akcí a 
jejich zařazování do registru ČLK a zároveň omezit náklady, které ČLK s posuzováním a 
zařazováním vzdělávacích akcí nese na svůj úkor. 
   Na základě usnesení představenstva ČLK z 20.5.2011 návrhy přepracovala pracovní 
skupina Dr. Monhart, Dr. Přikryl a Dr. Tomek ve spolupráci s vedoucím oddělení vzdělávání 
PhDr.Ptáčkem. 
   Pracovní skupina připravila změnu ohodnocení publikační a přednáškové činnosti tak, aby 
tato činnost byla hodnocena v rámci systému celoživotního vzdělávání lékařů větším počtem 
kreditů. 
 
(1) Za publikační a přednáškovou činnost se udělují v rámci systému celoživotního 
vzdělávání lékařů kredity následovně: 
Autor: 1. 2. a výš 
přednáška na vzdělávací akci dle § 4 SP – 16 
(15-60 minut) 

10 0 

přednáška na celostátní nebo mezinárodní 
konferenci, poster na celostátní nebo 
mezinárodní konferenci 

20 10 

článek – v časopise s impact faktorem 100 50 
článek recenzovaný  50 25 
příspěvek ve sborníku 20 10 
vědecká monografie 150 100 
kapitola ve vědecké monografii, skriptum 50 25 
 
(2) Počty kreditů za vzdělávací akce se stanoví takto: 

a. jedna vzdělávací hodina (45 min)=1 kredit (maximální počet kreditů za 1 den = 6), 
b. vzdělávací texty dle § 4 odst. 1 písm. f)  a § 11 SP - 16 =  2 kredity, 
c. elektronické vzdělávání dle § 4 odst. 1 písm. g) a § 12  SP - 16 =  2 – 4 kredity. 

Představenstvo schvaluje změnu ohodnocení publikační a přednáškové činnosti v rámci 
systému celoživotního vzdělávání lékařů podle SP-16. 
Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 
pro:     14 
proti:    1 
zdržel se:  2     Návrh byl přijat. 
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Představenstvo schvaluje novelu SP – 16 a přílohu č. 1 k SP – 16 Celoživotní vzdělávání 
lékařů ČLK. 
Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 
pro:     17 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Rekonstrukce webových stránek ČLK 
   Představenstvo vytvořilo pracovní skupinu pro přípravu rekonstrukce webových stránek 
ČLK ve složení: Dr. Němeček, Dr. Sojka, Dr. Mrozek, Dr. Jiří Mach. 
   Stávající web ČLK vytvořila a provozuje na základě zadání komory firma ISSA. Nový web 
má mít nové funkčnosti a nové vazby na stávající databáze a agendy ČLK. Současnému webu 
je vytýkán kromě zastaralé grafiky a nepřehlednosti struktur hlavně redakční systém, pracovní 
administrativní pozadí, neviditelné uživatelům. Firma ISSA je schopna dodat nový redakční 
systém. Firma ISSA je schopna nový web na základě požadavků ČLK vytvořit, zprovoznit a 
doplnit vazbami na databáze a agendy ČLK, jejichž spravováním, údržbou a ochranou je 
dlouhodobě pověřena.    
   Na květnovém zasedání představenstva prezentovali zástupci firmy ISSA obecná pravidla 
pro tvorbu webových stránek a představili analýzu nedostatků stávající webové prezentace 
ČLK. Představenstvo vyzvalo firmu ISSA, aby připravila konkrétní návrh nové struktury 
webové stránky ČLK včetně redakčního systému a to v modulové podobě s cenovou kalkulací 
tak, aby pracovní skupina mohla pro představenstvo ČLK připravit porovnání této nabídky se 
srovnatelnými nabídkami jiných firem zabývajících se tvorbou a správou webových stránek.  
Závěr:  
Cca do deseti dnů revize navržené struktury webu. 
Cca do deseti dnů porovnání ceny s nabídkou od obdobně renomované firmy. 
Zodpovídá: Dr. Němeček, Dr. Mrozek, Dr. Sojka. 
Ve spolupráci s právním oddělením bude připravena smlouva mezi ČLK a firmou, která 
tvorbu webu zajistí. 
Představenstvo má zájem rozhodnout o této smlouvě na svém příštím zasedání. 
Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 
pro:     17 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
3) Jednání a informace 
 
Farmakoekonomika – generická preskribce 
   ČLK považuje zbytečně vysoké výdaje za zbytečně drahé léky za jednu z hlavních příčin 
ekonomických problémů českého zdravotnictví.  
   Ministerstvo postupně odmítlo všechny návrhy ČLK, jejichž cílem byly finanční úspory 
v této oblasti: 
-  zřízení poradní komise ministra pro farmakoekonomiku za účasti ČLK 
-  vytvoření samostatného zákona o cenách a úhradách léků a zdravotnických prostředků 
-  pozměňovací návrhy k současnému zákonu č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 
   V současnosti Mz připravuje pozměňovací návrhy ke svým vlastním návrhům novely 
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, z nichž některé se týkají také 
farmakoekonomiky: 
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-  Zdravotnické  prostředky  budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění pouze ve výši 
75 % ceny toho nejlevnějšího. 
-  Nahrazení poplatku za položku na receptu poplatkem za celý recept ve výši 30,- Kč. 
-  Do ochranného limitu se budou započítávat doplatky pacientů na léky ve skutečné výši a 
nikoliv pouze ve výši doplatku na nejlevnější preparát na trhu. 
- Vyřazení léků levnějších než 50,- Kč a podpůrných a doplňkových léků z úhrady 
z veřejného zdravotního pojištění. Předepisovat dražší léky zabrání lékařům úhradová 
vyhláška regulačním limitem ve výši 100 % nákladů za léky v roce 2011. 
-  Elektronické aukce, kdy výrobce, který nabídne nejnižší cenu, bude mít 18 měsíců monopol 
na plnou úhradu daného léčiva z veřejného zdravotního pojištění za podmínky, že pokryje 
alespoň 50 % jeho spotřeby. Léky ostatních výrobců obdrží úhradu na úrovni pouhých 75 % 
této nejnižší nabídky.  
-  Zrušení odkladného účinku odvolání proti rozhodnutím SÚKLu. 
-  Zavedení generické preskripce, jejímž hlavním důvodem je podle tiskových prohlášení Mz 
„zamezit korumpování lékařů ze strany farmaceutických firem“ 
   ČLK zavedení generické preskripce odmítá: 
- Povinná pouze v Estonsku, v dalších 9 státech EU jako možná varianta, v ČR je možnost 
generické substituce (např. v Rakousku je zakázána). 
- V systému referenčních úhrad (stejná úhrada za identické množství účinné látky bez ohledu 
na název léku a jeho výrobce) nemůže přinést úspory systému veřejného zdravotního 
pojištění. 
- Medicínská rizika: různé pomocné látky, standardy bioekvivalence vyžadují udržení 
efektivní síly léku v rozmezí 80 – 125 % originálu, snížení compliance pacientů k léčbě, 
riziko dvojitého dávkování… 
- Za nežádoucí účinky léčby podle zákona odpovídá lékař, který by však nemohl ovlivnit, 
jaký lék lékárník pacientovi vydá. 
- Návrh je výhodný pouze pro distributory léků a majitele lékáren (nemusí mít na skladě celý 
sortiment léků, možnost množstevních slev…), jejichž zájmy Mz prosazuje. 
   Ředitel odboru farmacie Mz Mgr. Vrubel zřídil pracovní skupinu pro generickou preskripci. 
Navzdory zásadně nesouhlasnému stanovisku komory k zavádění generické preskripce, 
nominoval prezident ČLK do této komise farmakoekonoma Ing. Grafa a právníka i lékaře 
v jedné osobě Mgr. MUDr. Mlynářovou. 
Představenstvo bere informaci na vědomí.  
Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 
pro:     17 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Projekt „Kultivace Seznamu zdravotních výkonů“ 
   Projekt „Kultivace Seznamu zdravotních výkonů (SZV) a vytvoření nezávislého softwaru 
(SW) pro jeho další údržbu a modelaci“ realizovala za spolufinancování z fondů EU komerční 
firma Janigalabs. ČLK se procesu nemohla účastnit, ač o tuto možnost požádala ministra 
zdravotnictví Hegera. 
   Obecně byla veřejnost s výsledky projektu seznámena na tiskové konferenci Ministerstva 
zdravotnictví dne 6.6.2011.  
   Dne 13.6.2011 požádal prezident ČLK ministra zdravotnictví o zaslání výsledků projektu 
v souladu se slibem, který dal ministr Heger v dubnu 2011. 
   Dne 23.6.2011 pořádá Ministerstvo zdravotnictví seminář k ukončení projektu. Za ČLK se 
ho zúčastní Dr. Musil a Dr. Sedláček. Existují oprávněné obavy, že jedním z výsledku 
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projektu bude snížení cen přístrojů kalkulovaných do bodového hodnocení jednotlivých 
výkonů, aniž by současně byly zvýšeny zakalkulované režijní a osobní náklady. Touto cestou 
hrozí pokles úhrady z veřejného zdravotního pojištění za jednotlivé výkony zdravotnickým 
zařízením.  
Představenstvo bere informaci na vědomí. 
Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 
pro:     17 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Vyhlášky k zákonu o zdravotních službách 
   Mz začalo připravovat vyhlášky o minimálním technickém a o minimálním personálním 
vybavení zdravotnických zařízení jako prováděcí právní předpisy k Sněmovnou 
projednávanému zákonu o zdravotních službách. Návrhy ministerstva nerespektují stanoviska 
ČLK. Realizace personální vyhlášky by způsobila pokles kvality a bezpečnosti zdravotní péče 
pro pacienty. Navrhovaný zákon o zdravotních službách však na rozdíl od v současnosti 
platného zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, již nepožaduje souhlas ČLK jako 
předpoklad vydání vyhlášky o minimálním personálním vybavení zdravotnických zařízení. 
Mz tedy může, a pravděpodobně tak i učiní, vydat vyhlášku navzdory negativnímu stanovisku 
komory, o kterém prezident ČLK informoval ministra Hegera dne 26.5.2011. 
Stanovisko ČLK k aktuálním návrhům připraví na příští představenstvo pracovní 
skupiny. 
Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 
pro:     17 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Dlouhodobá péče – věcný záměr zákona 
   Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví 
v souladu s programovým prohlášením vlády připravuje věcný záměr zákona o tzv. 
dlouhodobé zdravotně-sociální péči a o jejím financování. ČLK má možnost zaslat své 
připomínky Ministerstvu zdravotnictví do 30.6.2011. 
Představenstvo bere informaci na vědomí. 
Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 
pro:     17 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Sebeobrana lékařů 
   Na pozvání prezidenta ČLK se 3.5.2011 uskutečnilo jednání vedení komory se zástupci 
sdružení poskytovatelů, LOK-SČL a o.s. Mladí lékaři s cílem koordinovat postup vůči 
reformním záměrům ministra zdravotnictví Hegera, z nichž některé vážným způsobem 
ohrožují profesní zájmy lékařů. Výsledkem je dohoda o společném prosazování stanovisek 
shrnutých v prohlášení o společné obraně zájmů a práv lékařů, a společné prohlášení nazvané 
„Sebeobrana lékařů“. Vzhledem k tomu, že některé významné organizace sdružující lékaře 
(SPL, SPLDD, SSG) se schůzky nezúčastnily, ač byli jejich představitelé pozváni, přijal 
prezident ČLK pozvání předsedy SAS Dr.Jojka a účastnil se jako host setkání Koalice 



 8 

soukromých lékařů dne 24.5.2011 s cílem přesvědčit její členy o užitečnosti a větší efektivitě 
společného postupu při hájení zájmů lékařů. Některé členské organizace (SAS, SPLDD, SSG) 
sice s obsahem dokumentu nemají problém, ale přesto společně s Českou stomatologickou 
komorou a SPL preferují před spoluprací s ČLK společný postup Koalice soukromých lékařů 
vůči Mz.  
   Další postup ČLK bude projednáván na poradě předsedů OS ČLK 17.6.2011. 
Představenstvo bere informaci na vědomí. 
Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 
pro:     17 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Výběrová řízení – informace 
Dr.  Sojka  podal informaci o výběrovém řízení, kterých se účastnil. 
 
4) Zahraniční činnost 
 
Sjezd Německé lékařské komory - Kiel 
   Viceprezident ČLK Dr.Mrozek se zúčastnil ve dnech 30.5.- 3.6.2011zasedání 114. Sjezdu 
Německé lékařské komory. 
   Novým prezidentem BAK byl zvolen dlouholetý předseda největší evropské odborové 
organizace lékařů Marburger Bundu a viceprezident CPME Dr. Frank Ulrich Montgomery. 
Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 
pro:     17 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
5) Blok VR 
 
Závazné stanovisko ČLK č. 2/2011 – Vedoucí lékař v hospicu 
   VR ČLK doporučuje schválení nového závazného stanoviska ČLK, které je v souladu 
s v současnosti platnou legislativou a stanoví, že funkci primáře v hospicu může zastávat 
lékař, který získal specializovanou způsobilost v oboru paliativní medicína a je držitelem 
platného diplomu celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 nebo 
lékař, který absolvoval 8 let lékařské praxe, je držitelem platného diplomu celoživotního 
vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a získal 
a) specializovanou způsobilost v oboru, jehož součástí je jeden z těchto základních kmenů: 
chirurgický, interní nebo všeobecné praktické lékařství nebo 
b) specializovanou způsobilost v oboru, jehož součástí je jeden z těchto základních kmenů: 
anesteziologický, dermatovenerologický, gynekologicko-porodnický, neurologický, 
ortopedický, otorinolaryngologický, pediatrický, psychiatrický, nebo urologický, a to pouze 
za podmínky, že lékař absolvoval dvoutýdenní kurs paliativní medicíny pořádaný v systému 
celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. 
Představenstvo schvaluje ZS č. 2/2011 – Vedoucí lékař hospicu. 
Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 
pro:     16 
proti:    0 
zdržel se:  1     Návrh byl přijat. 
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Předseda VR.ČLK Dr. Mrozek seznámil s prohlášením VR ČLK ke specializačnímu 
vzdělávání lékařů, jehož organizace není ze strany lékařských fakult zajištěna. 
 
 
6) Blok tajemníka 
 
Informace o počtu členů ČLK 
    V květnu 2011  bylo přijato celkem 75 lékařů: 
     z toho byli            19 lékařů se stát. příslušností SR,  

             8 lékařů se slovenskou LF, 
           11 lékařů s cizí st. příslušností 
              6 lékařů se zahran. LF 
 
V tomto období byly 3 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup. 
 

V roce 2011 požádalo dosud 336 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti, 
 
Na konci května 2011 proběhl jako každý rok audit účetnictví ČLK a to opět s bezchybným 
výsledkem. MUDr. Jiří Mach spolu s auditorem JUDr. Husákem vyslovují pochvalu 
ekonomickému oddělení ČLK. Zpráva auditora bude předložena představenstvu na nejbližším 
zasedání po jejím dokončení. 
 
 
Hospodaření ČLK v roce 2010 
 
 Název     Stav k 31. 12. 2010 
I. Finanční majetek 26 713 272,41 
II.  Dlouhodobý nehmotný majetek  3 584 101,97 
 Dlouhodobý hmotný majetek  26 076 594,14 
III.    Pohledávky 3 183 349,80 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 

Výnosy 
34 516 394,11 41 565 454,23 43 949 988,21 46 183 892,49 

   
46 720 523,89 

z položky výnosů 
čl. příspěvky 28 517 847,00 31 669 723,00 31 997 069,00 35 370 336,00 

 
35 142 725,00 

Náklady 
29 778 477,83 35 749 866,76 38 500 208,38 41 944 565,07 

 
43 944 565,75 

Hosp.výsledek 
před zdaněním 4 737 916,28 5 815 587,47 5 449 779,83 4 239 327,42 

 
2 775 958,14 

Daň z příjmu 1 760 449,00       
(24%) 

2 108 462,00      
( 24%) 

2 016 209,00        
( 21%) 

1 639 433,00                  
(20%) 

1 360 392,00 
(19%) 

Hosp.výsledek po 
zdanění 2 977 467,28 3 707 125,47 3 433 570,83 2 599 894,42 

 
1 415 566,14 

 
Členové představenstva ČLK se seznámili s informacemi o hospodaření ČLK za rok 
2010.  
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V souladu s SP č. 17 – Finanční řád, budou patřičné informace o hospodaření 
zveřejněny v časopise Tempus Medicorum. 
Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 
pro:     17 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Porada administrativních pracovníků ČLK – Poděbrady 30.-31.5.2011 
Porady se účastnilo 65 administrativních pracovníků z celkem 59 OS ČLK, 12 zaměstnanců 
centrální ČLK, 3 funkcionáři ČLK a 5 hostů. O obsahu porady referovala ředitelka kanceláře 
paní Šťastná. 
Náklady: 190 705,- Kč 
Výnosy (přeúčtované ubytování hrazené OS ČLK): 45 660,- Kč 
Celkem ztráta pro centrum ČLK: 145 045,- Kč 
Představenstvo bere na vědomí zprávu o vyúčtování porady administrativních 
pracovníků ČLK. 
Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 
pro:     17 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Školení pro uživatele registru ČLK 
Firma ISSA provedla školení uživatelů registru 
3.5.2011 Olomouc: účast 22 osob - náklady: 19 462,- Kč 
5.5.2011 Praha: účast 25 osob - náklady: 18 035,- Kč 
Celkové náklady pro centrum ČLK: 37 497,- Kč 
Představenstvo bere na vědomí zprávu o vyúčtování školení pro uživatele registru ČLK. 
Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 
pro:     17 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
7) Licence 
 
 
8) Různé 
 
Prezident ČLK informoval, že v rámci  22.6.2011 - 53. Purkyňova dne bude 22.6.2011 
na zámku Libochovice bude udělena cena J. E. Purkyně prof. MUDr. Pavlu Klenerovi, DrSc. 
 
 
Svaz léčebných lázní ČR pořádá v Poslanecké sněmovně 21.6.2011 seminář o úhradě 
lázeňské péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
 
Seminář na téma Veřejné zakázky ve zdravotnictví pořádá Asociace CzechMed a AČMN 
22.6.2011. 
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Dr. Němeček informovoval o jednání Akreditační komise v oboru všeobecném praktickém 
lékařství, kde se projednávalo přidělení rezidenčních míst v tomto oboru. K průběhu jednání 
neměl žádné připomínky. 
 
 
Zasedání představenstva bylo ukončeno v 13:00 hodin. 
 
Příští představenstvo se uskuteční v pátek 22. 7. 2011 od 9:00 hodin v Praze a další v pátek 
19.8.2011 od 9:00 hodin v Praze.  
 
 
 
Zapsala: Hanka Matějková 
                         
 
Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 
 
 
 


