Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 14. ledna 2012 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Přítomni:

MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dernerová, MUDr. Mach Jiří,
MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Musil, MUDr. Němeček, MUDr. Přikryl,
MUDr. Sedláček, MUDr. Tomek, MUDr. Vávra, MUDr. Vodochodský, MUDr.
Voleman, MUDr. Vraná.
Omluveni: MUDr. Dostalíková, MUDr. Kubarič, MUDr. Říhová, MUDr. Šindler,
MUDr. Ota Mach, MUDr. Moravec.
Přizváni:
MUDr. Vedralová, Mgr. Máca, MUDr. Sojka.
Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin.
Přítomno 13 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.
1) Připomínky k minulému zápisu
2) Vnitřní činnost
Vánoční koncert ČLK 16.12.2011 – vyúčtování
Celkové náklady: 78 896,- Kč
Celkové výnosy: 70 000,- Kč
Pořádání vánočního koncertu skončilo ztrátou celkem: 8 896,- Kč
Představenstvo bere informaci na vědomí.

Jednání s firmou G-Medica screening, s.r.o. a s MUDr. Stupkou
Předseda OS ČLK Olomouc MUDr. Imrych nesprávně informoval dopisem zaslaným dne
22.6.2010 zdravotní pojišťovny, že společnost G-Medica screening, s.r.o. nemá akreditaci k
provádění mamárního screeningu. Po zjištění své chyby vyplývající z nesprávného
zhodnocení převodu práv při prodeji obchodní společnosti, předseda OS ČLK Olomouc
MUDr. Imrych hned dne 30.6.2010, tedy do jednoho týdne, zaslal všem zdravotním
pojišťovnám vysvětlující dopis, v němž uvedl informaci na pravou míru.
Odborný zástupce společnosti G-Medica screening, s.r.o. MUDr. Stupka začal přesto po
MUDr. Imrychovi vyžadovat náhradu škody a náhradu nemateriální újmy v penězích za zásah
do práva na ochranu dobré pověsti právnické osoby.
Představenstvo ČLK se případem poprvé zabývalo v únoru 2011, kdy přijalo usnesení, že za
dopis zaslaný dne 22.6.2010 předsedou OS ČLK Olomouc MUDr. Imrychem zdravotním
pojišťovnám odpovídá ČLK a nikoliv předseda OS ČLK Olomouc MUDr. Imrych jako
soukromá osoba, neboť MUDr. Imrych v tomto případě jednal jako předseda OS ČLK a navíc
z pověření představenstvem OS ČLK Olomouc.
Podle názoru České lékařské komory nemohl dopis podepsaný MUDr. Imrychem a zaslaný
zdravotním pojišťovnám způsobit žádnou škodu.
Dne 29.6.2011 právní zástupce společnosti G-Medica screening, s.r.o. a MUDr. Rudolfa
Stupky pan JUDr. Sokol zaslal ČLK návrh na mimosoudní vyrovnání obsahující tyto
požadavky:
• ČLK rozešle všem zdravotním pojišťovnám, všem gynekologům a všem praktickým
lékařům ve spádové oblasti Olomouc vysvětlující dopis ve znění navrženém kanceláří
JUDr.Sokola.

1

• ČLK zaplatí společnosti G-Medica screening, s.r.o. 250 000,- Kč
• ČLK zaplatí MUDr. Rudofu Stupkovi 50 000,- Kč
Z pověření prezidenta ČLK JUDr. Mach jménem ČLK dne 12.7.2011 odpověděl, že ČLK je
připravena se za zveřejnění nepravdivých informací omluvit, a to jak společnosti G-Medica
screening, s.r.o. , tak i MUDr. Stupkovi, avšak odmítá platit náhradu za škodu, která podle
jejího názoru nevznikla a ani vzniknout nemohla.
Následně proběhlo mimosoudní jednání v advokátní kanceláři JUDr. Sokola za účasti
MUDr. Stupky a na straně ČLK MUDr. Sojky, MUDr. Říhové a JUDr. Macha. Na základě
tohoto jednání právní zástupce firmy G-Medica screening, s.r.o. a MUDr. Stupky připravil
nový návrh dohody o mimosoudním vyrovnání, který sice již neobsahuje finanční požadavky,
ale přesto jde nad rámec dohody uzavřené při jednání v advokátní kanceláři, kde byl nabídnut
MUDr. Stupkovi prostor v časopisu Tempus Medicorum k tomu, aby prezentoval své
stanovisko jak v této záležitosti, tak i v záležitosti postupu při schvalovacím procesu
mamografického screeningu.
Nad rámec výše uvedené nabídky požaduje nyní G-Medica screening, s.r.o. a MUDr.
Stupka zaslat vysvětlující dopis nejenom zdravotním pojišťovnám, ale také všem
gynekologům a všem praktickým lékařům působícím ve spádové oblasti Olomouc a k tomuto
dopisu přiložit letáček, který dodá společnost G-Medica screening, s.r.o. a jehož obsah
neznáme. Dále požaduje, aby ČLK zveřejnila článek na půl stránky v časopisu Tempus
Medicorum a jeho zveřejnění opakovala za šest měsíců, bez specifikace, čeho se bude článek
týkat. Dále se má komora zavázat usilovat zejména na Ministerstvu zdravotnictví, aby změny
v provádění schvalovacího procesu týkajícího se mamografického screeningu, byly
zakomponovány do novelizovaného Věstníku č. 4/2010 týkajícího se této problematiky.
Představenstvo schvaluje dosavadní postup právního oddělení ČLK a prezidenta ČLK
ve věci údajného poškození společnosti G-Medica screening, s.r.o. předsedou OS ČLK
Olomouc MUDr. Imrychem.
Představenstvo ČLK odmítá požadavky společnosti G-Medica screening, s.r.o. a
MUDr. Rudolfa Stupky vůči České lékařské komoře jako neodůvodněné.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.

SP – 12 Funkční licence
Dr. Monhart jménem představenstva OS ČLK Znojmo navrhuje změnu SP 12 - Funkční
licence. Konkrétně navrhuje v § 2, odstavec 2 - Podmínky pro udělení licence školitel
lékařského výkonu, vypustit bod c) publikační a přednášková činnost.
Představenstvo OS ČLK Znojmo dospělo k názoru, že přednášková a publikační činnost
není podmínkou pro dokonalé zvládnutí diagnostické a léčebné metody obecně - a tedy ani
podmínkou pro schopnost školit v této metodě další lékaře (jasným příkladem je třeba
abdominální ultrasonografie), navíc tato podmínka de facto omezuje školení lékařů na jiných
než fakultních pracovištích.
Představenstvo ČLK považuje návrh OS ČLK Znojmo za logický a podnětný. Před
jeho eventuálním schválením ukládá Dr. Monhartovi a Dr. Mrozkovi, aby provedli
analýzu SP-12 a eventuálně navrhli jeho další potřebné změny.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
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Spolupráce s ČLS JEP v rámci Asociace pro celoživotní vzdělávání lékařů
Dne 14.12.2011 zaslal předseda ČLS JEP prof. Blahoš prezidentovi ČLK dopis obsahující
část usnesení mimořádného Sjezdu delegátů ČLS JEP:
„ČLS JEP, jako člen Asociace pro celoživotní vzdělávání, bude hradit ČLK maximálně 500,Kč + DPH za registraci akce, jíž je ČLS JEP organizátorem a garantem. Bude-li ČLK trvat
na dalších poplatcích, bude ČLS JEP postupovat ve shodě s § 22 zákona č. 95/2004 Sb.
Delegáti mimořádného sjezdu ČLS JEP pověřují předsednictvo ČLS JEP, aby rozhodnutí
mimořádného sjezdu delegátů předalo představenstvu ČLK jako podklad k dalšímu jednání.“
Představenstvo ČLK se seznámilo s dopisem předsedy ČLS JEP profesora Blahoše a
diskutovalo o něm.
Ekonomické oddělení ČLK upozorňuje představenstvo ČLK na neuhrazené faktury ze
strany ČLS JEP, která za registraci vzdělávacích akcí dle Stavovského předpisu č. 16 dluží
lékařské komoře za období 7-12/2011 celkem 413 620,- Kč.
Představenstvo bere informaci na vědomí a ukládá prezidentovi ČLK, aby jednal
s ČLS JEP o uhrazení této dlužné částky.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
SP – 16 Systém celoživotního vzdělávání lékařů ČLK
Delegáti XXV. Sjezdu ČLK nepotvrdili změny SP 16 přijaté představenstvem ČLK
v průběhu roku 2011. SP 16 v současnosti platí v podobě schválené v roce 2008. V důsledku
rozhodnutí delegátů sjezdu by přišla ČLK podle střízlivého odhadu za jeden kalendářní rok o
částku převyšující 1 milion korun.
Konkrétní důsledky rozhodnutí delegátů sjezdu:
• Neexistuje příloha k SP-16, jejíž vytvoření mělo zpřehlednit požadavky ČLK a
usnadnit proces akreditace pro žadatele.
• Není vyřešena otázka komerčních prezentací u e-learningového vzdělávání.
• ČLK nadále nese náklady spojené s akreditací elektronických forem CME a
didaktických testů v časopisech, čímž ekonomicky podporuje komerční subjekty.
• ČLK nadále dotuje komerční subjekty žádající o zařazení svých akcí do systému CME
tím, že od nich nemůže vybírat poplatky za administrativní úkony (tisk a rozesílání
certifikátů…).
• Členové Asociace pro celoživotní vzdělávání (ČLS JEP, I. LF, IPVZ), v případě že
nevyužívají k pořádání vzdělávací akce spolupracující osoby, hradí ČLK za registraci
každé vzdělávací akce pouze 500,- Kč bez ohledu na množství komerčních prezentací.
Dva roky trvající zkušenosti se spoluprací např. s ČLS JEP ukázaly, že ČLK není
schopna zabránit zneužívání této výhody ze strany členů Asociace, kteří vůči ČLK
formálně přejímají roli pořadatele vzdělávacích akcí ve skutečnosti pořádaných jinými
– většinou komerčními subjekty. Na úkor ČLK se tak jiné subjekty obohacují.
• Zůstává v platnosti zastaralé ohodnocení aktivní účasti na vzdělávacích akcích
(přednášky…) a publikační činnosti.
• CME garantované ČLK není kompatibilní s evropským systémem garantovaným
UEMS a jeho akreditační komisí EACCME, když nesplňuje požadavek minimálně 4050 kreditů za rok při omezení 1 kredit za 1 vzdělávací hodinu, 3 kredity za ½
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vzdělávacího dne a maximálně 6 kreditů za 1 den. Rovněž diplomy udělované ČLK
lékařům splňujícím pravidla CME nemohou být uznávány v ostatních zemích EU,
neboť požadavek ČLK na zisk 50 kreditů za období 5 let je příliš nízký.
• Skutečnost, že požadavky kladené na lékaře v rámci CME garantovaného ČLK jsou
příliš mírné, znemožňuje komoře vyjednat nějaké ekonomické zvýhodnění pro držitele
diplomů celoživotního vzdělávání.
Na základě usnesení představenstva ČLK z prosince 2011 a v souladu s doporučením
většiny účastníků porady předsedů OS ČLK konané 16.12.2011, připravil prezident ČLK ve
spolupráci s oddělením vzdělávání a s právním oddělením ČLK novelu SP 16, která řeší
ekonomickou část celoživotního vzdělávání organizovaného ČLK, přičemž zároveň
ponechává počet kreditů nutných k vydání diplomu celoživotního vzdělávání i pravidla pro
přidělování počtu kreditů jednotlivým vzdělávacím akcím v podobě dle SP-16 platného od
roku 2008. O těchto otázkách bude v souladu se závěry porady předsedů OS ČLK ještě
probíhat v orgánech ČLK diskuse.
Představenstvo schvaluje předloženou novelu SP-16, a to včetně jeho přílohy.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.

Úhrada nákladů předběžného šetření u delegovaných kauz
V souvislosti s úhradou nákladů tzv. předběžného šetření u delegovaných kauz požádalo OS
ČLK Děčín představenstvo ČLK o výklad § 2 odst. 12 věta druhá SP – 4 Disciplinárního
řádu, který uvádí, že: „Náklady řízení vzniklé orgánům okresního sdružení jsou hrazeny z
rozpočtu okresního sdružení, u něhož je lékař, proti kterému je disciplinární řízení vedeno,
členem.“
Na základě doporučení právního oddělení ČLK přijímá představenstvo ČLK
následující stanovisko, s nímž budou seznámena všechna OS ČLK.
Z hlediska povahy předběžného šetření a disciplinárního řízení nejsou dány takové
rozdíly, které by odůvodňovaly rozdílný postup při úhradě nákladů těchto dvou fází
řízení o stížnosti. Z tohoto důvodu představenstvo ČLK vykládá ustanovení § 2 odst. 12
věta druhá Disciplinárního řádu tak, že se vztahuje i na náklady předběžného šetření.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
OS ČLK Děčín navrhuje změny SP – 4 Disciplinární řád, které by nejenom zpřesnily
úpravu náhrady nákladů vzniklých v rámci řešení disciplinárních stížností, ale i komplexně
definovaly místní příslušnost disciplinárních orgánů OS ČLK.
Právní oddělení ČLK nemá k návrhu novely SP – 4 výhrady.
SP – 4 Disciplinární řád nemůže podle zákona č. 220/1991 Sb. změnit představenstvo ČLK,
ale pouze sjezd ČLK.
Představenstvo žádá o vyjádření k návrhům Revizní komisi ČLK a Čestnou radu
ČLK.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
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Dr. Dernerová se připojila k jednání představenstva v 10.45 hod., přítomno je 14 členů
představenstva.
Spolupráce s občanským sdružením Mladí lékaři o. s.
Zástupci občanského sdružení Mladí lékaři o. s. Dr. Šedo jako předseda a Dr. Švestka jalo
místopředseda vystoupili jako hosté na zasedání představenstva a seznámili představenstvo
s aktuální činností a cíly své organizace.
Představenstvo ČLK tyto cíle plně podporuje.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Registr ČLK
Představenstvo diskutovalo o možnostech doplnění registru lékařů vedeného ČLK a o
možnostech rozšíření počtu údajů, které by byly o jednotlivých členech ČLK veřejně
dostupné v souladu se zákonem.
Představenstvo pověřuje pracovní skupinu ve složení: Dr. Kubek, Dr. Mrozek, Dr.
Mach Jiří, Dr. Voleman, Dr. Sojka, Dr. Němeček a JUDr. Mach, aby připravila návrh
úpravy registru a jeho veřejně dostupné části.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Časopis Tempus medicorum – vydávání
Smlouva o vzájemné spolupráci mezi ČLK a Mladá fronta a.s. na dobu určitou do
30.4.2012, včetně příloh č. 1 a č. 2.
Představenstvo smlouvu včetně příloh č. 1 a č. 2 schvaluje.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Smlouva o spolupráci mezi ČLK a EV public relations, spol. s. r.o. při užívání inzertní
plochy časopisu Tempus na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Představenstvo smlouvu schvaluje.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dodatek č. 2 k rámcové smlouvě o redakčním zajištění vydávání časopisu Tempus uzavřené
mezi ČLK a EV public relations, spol. s r.o. dne 1.7.2007.
Představenstvo dodatek ke smlouvě schvaluje.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
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3) Jednání a informace
Kvalifikace lékařů soudních znalců
Na základě jednání prezidenta ČLK s ministrem spravedlnosti žádají některé krajské soudy
ČLK o posouzení kvalifikace žadatelů o jmenování soudním znalcem v oboru lékařství.
V zájmu sjednocení praxe jmenování soudních znalců v celé ČR požádalo Ministerstvo
spravedlnosti ČR Českou lékařskou komoru o definování kvalifikačních požadavků, které
budou muset splňovat lékaři soudní znalci.
Představenstvo schvaluje kvalifikační požadavky, které musí splňovat soudní znalci
v oboru lékařství:
• Specializovaná způsobilost v příslušném oboru;
• Osvědčení k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře v příslušném oboru (licence
ČLK) dle § 2 odst. 2 písm. c), d) zákona č. 220/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů
a ve smyslu závazného stanoviska České lékařské komory publikovaného
v ustanovení § 1 a § 2 SP - 11 ČLK – Licenční řád;
• Platný diplom celoživotního vzdělávání ČLK;
• Doporučení České lékařské komory na základě posouzení žádosti příslušnou oborovou
komisí Vědecké rady komory.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.

Ústavní stížnost na zákon o zdravotních službách
XXV. Sjezd ČLK uložil prezidentovi ČLK a představenstvu, aby se snažili prosadit podání
stížnosti k Ústavnímu soudu na ta ustanovení zákona o zdravotních službách, která poškozují
lékaře. Toto usnesení bylo schváleno v poměru 224 pro, 17 proti, 11 se zdrželo.
Senátorka Dr. Dernerová a Dr. Kubek informovali představenstvo, že v souladu s tímto
usnesením sjezdu na podnět České lékařské komory podala 6.1.2012 skupina 20 senátorů
ústavní stížnost na zákon o zdravotních službách.
Signatáři návrhu vzhledem k naléhavosti věci požádali Ústavní soud, aby podle § 39 zákona
č. 182/1993 Sb., o ústavním soudu rozhodl o jejich návrhu přednostně.
Signatáři návrhu jsou přesvědčeni, že shromažďování důvěrných informací o zdravotním
stavu pacientů způsobem, který nezajišťuje jejich řádnou ochranu, je porušením základních
práv občanů České republiky. Signatáři nesouhlasí ani s drakonickými pokutami, kterými
podle zákona mohou krajské úřady šikanovat soukromé lékaře. A za neústavní zásah do
nabytých práv považují i povinnost všech existujících zdravotnických zařízení znovu
absolvovat byrokratický proces přeregistrace, kvůli níž mohou být někteří pacienti ukráceni
na svém právu svobodně si zvolit svého ošetřujícího lékaře.
Signatáři stížnosti k Ústavnímu soudu:
Severočeši.cz: Dernerová Alena, Doubrava Jaroslav
ČSSD: Žaloudík Jan, Strnad Jaromír, Lebeda Pavel, Janeček Miloš, Kapoun Karel, Bis Jiří,
Sykáček Jaroslav, Řihák Josef, Maštalíř Antonín, Bárek Ivo, Tesařík Martin,
Sekaninová Božena, Sušil Radek, Guziana Petr
KSČM: Homolka Václav, Bayerová Marta
KDU-ČSL: Čunek Jiří, Horská Miluše
Představenstvo bere informaci na vědomí.
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Zajišťování LSPP podle zákona o zdravotních službách
Podle § 45 odst. 2 písm. l) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, který nabude
účinnosti dnem 1. dubna 2012, je poskytovatel zdravotních služeb povinen podílet se na
žádost kraje, jehož krajský úřad mu uděluje oprávnění, na zajištění LSPP. Tato právní úprava
je pro soukromé lékaře podstatně méně příznivá, než předchozí právní úprava, podle které
bylo zdravotnické zařízení povinno uzavřít smlouvu s orgánem příslušným k registraci a na
jejím základě se v únosné míře podílet na zajištění lékařských pohotovostních služeb.
Současná právní úprava smlouvu (tedy dvoustranný právní úkon, který je projevem svobodné
vůle obou stran) nevyžaduje a ukládá poskytovateli podílet se na žádost kraje na zajištění
lékařské pohotovostní služby.
Přestože zákon postrádá jakékoliv bližší podmínky a nadále již nepožaduje ani „smlouvu“,
ani „únosnou míru“, nelze si podle názoru právního oddělení ČLK toto ustanovení vykládat
tak, že je pouze věcí krajského úřadu, kdy, komu, jakou službu, v jakém rozsahu nařídí a že
rovněž odměna za tuto službu bude věcí krajského úřadu a nikoli věcí dohody mezi ním a
poskytovatelem zdravotních služeb.
Tyto informace budou zveřejněny v časopise Tempus.
Představenstvo bere informaci na vědomí.

Úhradová vyhláška pro rok 2012
Dne 23.12.2011 byla pod číslem 425/2011 Sb. zveřejněna ve Sbírce zákonů vyhláška o
stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a
regulačních omezení objemu poskytnuté péče pro rok 2012. Tato vyhláška ve většině
segmentů snižuje úhrady a zpřísňuje regulace. Podrobný rozbor změn úhrad a regulací pro
jednotlivé segmenty je publikován v časopise Tempus.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotní péče
Návrh byl z Mz odeslán ČLK dne 3.11.2011, přičemž ministerstvo dalo komoře na
vypracování připomínek čas pouze do 10.11.2011
ČLK odmítla návrh pro jeho chatrnou odbornou úroveň a naprostou odtrženost od současné
reality zdravotnictví v České republice. Návrh předpokládal například dostupnost CT
vyšetření do 3 hodin jízdy nebo dostupnost lůžkové péče v tak základních oborech jako je
dermatovenerologie, oftalmologie, infekční lékařství, psychiatrie nebo paliativní medicína do
4 hodin jízdy.
ČLK považuje návrh za přípravu právní opory pro redukci sítě smluvních partnerů
zdravotních pojišťoven a pro snížení dostupnosti zdravotní péče na základě veřejného
zdravotního pojištění.
ČLK sice odmítla pro pacienty nebezpečný návrh, ale zároveň ujistila ministerstvo o své
ochotě spolupracovat na reformě zdravotnictví. Odstranění současných nespravedlností v
místní dostupnosti zdravotní péče považuje ČLK za závažný úkol, k jehož řešení je
připravena ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, s Kraji a se zdravotními
pojišťovnami přispět. Problém rozdílné časové dostupnosti zdravotní péče považuje ČLK
rovněž za závažný, avšak jeho hlavní příčinou jsou nedostatečné platby zdravotních
pojišťoven.
Během jednání XXV. Sjezdu ČLK označil návrh jako nesmyslný rovněž i přítomný ministr
Heger. Žádná další jednání s ČLK k této problematice však neproběhla a v lednu 2012
zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví nový návrh, který garantuje občanům na základě
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veřejného zdravotního pojištění ještě menší dostupnost lékařské péče, než jakou garantoval
návrh z listopadu 2011.
Dr. Mrozek, Dr. Jiří Mach, Dr. Dernerová, Dr. Musil a ostatní členové představenstva
upozorňují, že podle jejich kalkulací vychází redukce sítě v některých případech až o 90%,
tedy na 10% současného stavu.
Představenstvo ČLK trvá na svém odborně podloženém stanovisku, že návrh
omezující práva občanů – klientů veřejných zdravotních pojišťoven, nezajišťuje
poskytování lékařské péče způsobem lege artis. Představenstvo považuje návrh za
přípravu pro drastickou redukci sítě smluvních partnerů zdravotních pojišťoven a pro
snížení dostupnosti zdravotní péče na základě veřejného zdravotního pojištění.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.

Vyhláška o požadavcích na minimální personální vybavení ZZ
Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo 9.1.2012 konečný návrh vyhlášky o požadavcích na
minimální personální vybavení zdravotnických zařízení, který ČLK již v rámci tzv. vnějšího
připomínkového řízení nemá možnost ovlivnit.
ČLK trvá na svých dříve uplatněných odborně podložených připomínkách a varuje, že
schválení vyhlášky bez jejich zohlednění povede ke snížení kvality a bezpečnosti
lékařské péče.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.

Vyhláška o způsobu předepisování zdravotnických prostředků.
ČLK doporučila schválení návrhu vyhlášky bez připomínek.
Představenstvo bere informaci na vědomí
Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.
Představenstvo diskutovalo o vyhlášce, ČLK odešle připomínky v řádném termínu.
Vyhláška o listu o prohlídce zemřelého.
Představenstvo diskutovalo o vyhlášce, ČLK odešle připomínky v řádném termínu.
4) Zahraniční činnost
Podpora polským lékařům
Prezident Polské lékařské komory Dr. Hamankiewicz požádal 2.1.2012 lékařské komory
ostatních evropských zemí o podporu pro polské lékaře, kteří se brání dopadům zákona, který
je od 1.1.2012 činí finančně zodpovědnými za zjišťování, zda je pacient řádně pojištěn a zda
má nárok na uhrazení předepisovaných léků z prostředků Národního zdravotního fondu.
V případě, že pacient není řádně pojištěn, či na úhradu indikované léčby nemá nárok, jsou
polští lékaři nuceni předepsané léky uhradit zdravotnímu fondu ze svého. Tento zákon byl
schválen navzdory nesouhlasnému stanovisku Polské lékařské komory.
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Prezident ČLK 10.1.2011 odeslal dopisy předsedovi polské vlády Donaldu Tuskovi a
ministru zdravotnictví Dr. Arlukowiczovi, v nichž podpořil polské lékaře, kteří nemohou být
finančně zodpovědní za skutečnosti, které nemohou ovlivnit a které nemají možnost si ani
ověřit. Úkolem lékařů je léčit pacienty v souladu s poznatky lékařské vědy a s etickými
principy. Ekonomickou zodpovědnost za úhradu zdravotní péče nesou zdravotní pojišťovny a
fondy, které ji nemohou přenášet na lékaře. Rovněž zatěžování lékařů zbytečnou
administrativou je okrádá o čas, který by mohli věnovat svým pacientům. Prezident ČLK
požádal o změnu problematického zákona.
Představenstvo souhlasí s vyjádřením podpory pro polské lékaře a Polskou lékařskou
komoru.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.

5) Blok tajemníka ČLK
Informace o počtu nových členů ČLK
V prosinci 2011 bylo přijato celkem 88 lékařů:
z toho bylo
23 lékařů se státní příslušností SR,
4 lékaři s jinou státní příslušností,
12 lékařů se slovenskou LF,
1 lékař se zahraniční LF.
V tomto období byly 2 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup.
V roce 2011 požádal celkem 501 lékař o certifikát profesní bezúhonnosti.
Tajemník Dr.Mach seznámil členy představenstva s vývojem počtu lékařů včetně cizinců
přijímaných v jednotlivých letech za členy ČLK.
Personální oddělení upozorňuje funkcionáře ČLK, že pouze do konce ledna 2012 je možno
proplatit výkazy práce a cestovní příkazy z roku 2011
Frankovací stroj - nabídka firmy Xertec, a. s.
ČLK byla upozorněna firmou Xertec, a. s., na ukončení výroby náhradních dílů a
spotřebního materiálu k frankovacím strojům Frama, modelová řada Sensonic (řada 2100 až
2600) a F100, které ČLK užívá. Zároveň poskytla ČLK zvýhodněnou nabídku některých
modelů frankovacích strojů.
Představenstvo souhlasí s nákupem nových frankovacích strojů pro kanceláře v Praze a
v Olomouci a to z důvodu ukončení podpory výrobce pro ze strany ČLK dosud
používané typy frankovacích strojů (servis a spotřební materiál).
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
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6) Blok VR
Posudkové lékařství
Představenstvo se ztotožňuje s názorem VR ČLK, že práce posudkových lékařů nemůže
být nahrazována prací nelékařů.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.

Transformace ústavní péče o děti do tří let.
Chystaná legislativní úprava počítá se zrušením kojeneckých ústavů a dětských domovů pro
děti do tří let.
ČLK sice souhlasí s názorem, že pro dítě je lepší, aby vyrůstalo v rodině, a to i v rodině
náhradní, než aby bylo umístěno v ústavním zařízení, avšak nemůže souhlasit s neuváženým
rušením kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let. Z informací, které má
ČLK k dispozici totiž vyplývá, že až 80% dětí je v těchto zařízeních umístěno z důvodů
zdravotních případně sociálnězdravotních. Většinu těchto dětí by bylo jen velmi obtížné
umístit do náhradních rodin.
Dr. Dernerová zařídila pro představitele pediatrů a neonatologů, kteří s plánem na zrušení
kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let nesouhlasí, možnost vystoupit na
semináři pořádaném dne 24.1.2012 v Senátu ČR.

Alternativní medicína
VR ČLK připravuje aktualizaci seznamu diagnostických a terapeutických metod, u kterých
není vědeckými studiemi prokázána jejich účinnost. Tento seznam bude opět zveřejněn jako
informace pro pacienty na webu ČLK.

7) Licence

8) Různé
16. Ples lékařů českých se koná v sobotu 28.1.2012 od 20:00 hodin v paláci Žofín v Praze.

Nizozemské zkušenosti s reformou zdravotnictví
ČLK převzala odbornou garanci semináře pořádaného 26.1.2012 v brněnském Golf resortu
Kaskáda. Na semináři vystoupí pan Gelle Klein Ikkink - ředitel odboru zdravotního pojištění,
Ministerstvo zdravotnictví Nizozemského království, který se v letech 2000-2006 se ve funkci
vedoucího oddělení pro reformu zdravotnictví přímo podílel na reformě systému zdravotní
péče v Nizozemsku a dále pak MUDr. Pavel Vepřek - poradce ministra zdravotnictví ČR.
Dr. Němeček vyzval členy představenstva k aktualizaci osobních informací zveřejněných na
webu ČLK.
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Dr. Dernerová informovala o novele zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
která se týká redukce počtu státních zdravotních ústavů. Dr. Dernerová je zpravodajem tohoto
zákona při jeho projednávání v Senátu ČR.

Plán zasedání představenstva v 1. pololetí 2012
Leden
14.
28.
Únor
11.
Březen
1.
16.

Duben
20.
21.
Květen
25.
28.-29.
Červen
21.

9:00 sobota
20:00 sobota

Představenstvo
16. ples lékařů českých

Praha
Praha

Představenstvo

Praha

9:30 čtvrtek
9:00 pátek
15:00
19:00

Právní seminář
Představenstvo
Porada předsedů OS ČLK
Pasování rytíře

Praha - Homolka
Praha
Praha
Praha

15:00 pátek
9:00 sobota

Představenstvo,
Konference ČLK

Praha
Průhonice

9:00 pátek
12:00 pondělí

Představenstvo
Porada sekretářek

Praha
Lednice

9:00 čtvrtek
15:00

Představenstvo
Porada předsedů OS ČLK

Praha
Praha

9:00 sobota

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 15:35 hodin.
Příští zasedání představenstva se uskuteční v sobotu 11. února 2012 od 9:00 hodin v kanceláři
ČLK v Praze.

Zapsala:

Hanka Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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