Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 6. října 2011 od 9:00 hodin v prostorách ČLK v Praze
Přítomni:

Omluveni:
Přizváni:

MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dostalíková, MUDr. Kubarič,
MUDr. Mach Jiří, MUDr. Mach Ota, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Musil,
MUDr. Němeček, MUDr. Přikryl, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr.
Šindler, MUDr. Tomek, MUDr. Vodochodský, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná.
MUDr. Dernerová, MUDr. Moravec, MUDr. Vávra.
MUDr. Kubíček, Mgr. Máca, MUDr. Sojka.

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:15 hodin.
Přítomno 12 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.
1) Připomínky k minulému zápisu
Bez připomínek
2) Vnitřní činnost
Příprava XVI. Plesu lékařů českých
Představenstvo ČLK souhlasí s tím, aby se XVI. Ples lékařů českých konal v sobotu
28.1.2012 v paláci Žofín v Praze za spolupořadatelství ČLK a LOK-SČL.
Představenstvo souhlasí s dělením hospodářského výsledku mezi obě organizace v poměru
ČLK 2/3 : LOK-SČL 1/3.
Představenstvo schvaluje Smlouvu o krátkodobém pronájmu paláce Žofín za účelem konání
XVI. plesu lékařů českých dne 28.1.2012.
Představenstvo ČLK pověřuje organizací plesu ze strany ČLK paní Šťastnou a Dr. Sojku.
Představenstvo ČLK doporučuje spolupracovat při zajištění plesu s Agenturou NKL Žofín,
s.r.o.
Hlasování – přítomno 12 hlasujících:
pro:
12
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Výroční setkání školitelů celoživotního vzdělávání ČLK – Perspektivy v celoživotním
vzdělávání lékařů
Představenstvo schvaluje nájemní smlouvu s Guarant International s.r.o. o pronájmu prostor
v Kaiserštejnském paláci v Praze 1 za účelem konání vzdělávací akce, v jejímž rámci bude
15.11.2011 počtvrté udělena „Cena prezidenta ČLK za přínos v oblasti celoživotního
vzdělávání lékařů“.
Hlasování – přítomno 12 hlasujících:
pro:
12
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.

Monografie „Etika a komunikace v medicíně“
Editory publikace o rozsahu více než 500 stran, do které přispělo 42 autorů – odborníků na
otázky etiky i předních odborníků v jednotlivých lékařských oborech, jsou
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Doc.MUDr.Bartůněk a PhDr.Ptáček. Publikaci vydává nakladatelství Grada v Edici
celoživotního vzdělávání ČLK.
Představenstvo schvaluje licenční smlouvu na monografii „Etika a komunikace
v medicíně“, která umožňuje ČLK zvýhodněný odběr 400 kusů této publikace pro
reprezentativní účely ČLK či vlastní prodej za celkovou cenu 205 720,- Kč (včetně DPH) tedy
514,- Kč za kus.
Hlasování – přítomno 12 hlasujících:
pro:
12
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dr. Říhová se připojila k jednání představenstva v 9.30 hod., přítomno je 13 členů
představenstva.
Etika a komunikace v medicíně – mezinárodní symposium ČLK
Představenstvo souhlasí s uspořádáním symposia ČLK se zahraniční účastí na téma „Etika a
komunikace v medicíně“, které se uskuteční 29.11.2011 v kongresovém sále nemocnice Na
Homolce v Praze 5. Záštitu nad symposiem zařazeným do systému celoživotního vzdělávání
ČLK podle SP-16 převzali prezident ČLK Dr.Kubek a předsedkyně Etické komise ČLK
Dr.Stehlíková, odbornými garanty jsou Doc.MUDr.Bartůněk a PhDr.Ptáček. Účastnický
poplatek pro členy ČLK 200,- Kč, pro nečleny 350,- Kč. Účastníci sympozia budou mít nárok
na nákup jednoho výtisku monografie „Etika a komunikace v medicíně“ se slevou 100,- Kč.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Novela SP-17 Finační řád – Dr.Kubek
Současná výše náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkce v orgánech ČLK není
ekonomicky atraktivní a komplikuje například zajišťování odborných posudků, které musí pro
potřeby členů ČLK zpracovávat špičkoví odborníci. Díky nízké výši náhrady zároveň klesá
atraktivita práce v orgánech ČLK. Poslední změna výše náhrady byla schválena v roce 2006,
tedy před pěti lety. Návrh zvýšit náhradu za ztrátu času spojenou s výkonem funkce
v orgánech ČLK z 300,- Kč na 400,- Kč za hodinu reflektuje jak obecný pokles reálné
hodnoty náhrady v důsledku inflace a dalších ekonomických činitelů, tak i navýšení hodinové
odměny za práci lékaře, k němuž došlo zejména v poslední době.
Představenstvo doporučuje sjezdu delegátů, aby schválil návrh novely SP-17 Finančního
řádu, která zvyšuje náhradu za ztrátu času spojenou s výkonem funkce v orgánech ČLK
z 300,- Kč na 400,- Kč za hodinu.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dr. Dostalíková se připojila k jednání představenstva v 9.40 hod., přítomno je 14 členů
představenstva.
Novela SP-10 Etický kodex – Dr.Vedralová
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Předsedkyně Revizní komise po dohodě s Etickou komisí ČLK navrhuje do Etického
kodexu doplnit pravidlo, že lékař je povinen chránit dobré jméno lékařského stavu a nijak ho
v očích veřejnosti nepoškozovat svým chováním a vystupováním. Návrh dále doplňuje Etický
kodex o výslovné ustanovení, že porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto kodexu může být
důvodem k zahájení disciplinárního řízení.
Představenstvo schvaluje návrh novely SP-10.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Novela SP-4 Disciplinární řád – Dr.Vedralová
ČLK vytvořila a uvedla do provozu elektronický registr stížností a kauz, s nímž již pracují
jak centrální, tak i okresní disciplinární orgány. Návrh je reflexí tohoto v současnosti
existujícího stavu.
Představenstvo doporučuje sjezdu delegátů, aby schválil návrh novely SP-4, podle kterého
je disciplinární registr ČLK veden v elektronické formě.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dr. Mrozek a dr. Mach se připojili k jednání představenstva v 9.45 hod., přítomno je 16 členů
představenstva.
Rekonstrukce webových stránek ČLK
Dr.Němeček informoval o průběhu prácí firmy ISSA na vytváření nových webových stránek
ČLK. Proběhla diskuse o struktuře i grafické podobě stránek. Na webových stránkách se
nadále bude pracovat tak, aby byly hotovy do příštího zasedání představenstva, a to
5.11.2011.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dr. Vodochodský se připojili k jednání představenstva v 10.05 hod., přítomno je 17 členů
představenstva.
Iuventus medica – projekt Nadace Charty 77 na podporu specializačního a celoživotního
vzdělávání mladých lékařů
Projekt inicioval prezident ČLK Dr. Kubek. Cíle projektu:
- podpora mladých lékařů, pro které je povinné vzdělávání stále více ekonomicky náročné,
- kultivace spolupráce mezi farmaceutickými firmami a lékaři.
Pro rok 2009 se staly partnery projektu Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
(AIFP), která projekt podpořila částkou 800 000,- Kč, a dále pak ČLK a LOK-SČL. Obě tyto
organizace přispěly každá částkou 200 000,- Kč. V prvním roce činnosti rozdělil fond mezi
167 lékařů částku 1 076 609,- Kč.
Také v druhém ročníku nabídka vyvolala obrovský zájem mezi mladými lékaři. Žádosti o
podporu byly přijímány od 25.10.2010 a během sedmi dnů se přihlásilo 550 žadatelů z řad
lékařů a lékařek, kteří nemají atestaci a jsou přihlášeni do specializační přípravy. Fond měl
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k dispozici celkem 1 950 000,- Kč, a to od následujících dárců: AIFP 800 000,- Kč, IZIP
500 000,- Kč, ČLK 250 000,- Kč, Oční klinika Jána Leštáka 200 000,- Kč, firma Beznoska
50 000,- Kč, firma ConvaTec 21 000,- Kč, firma Linet 30 000,- Kč.
Fond rozdělil mezi 300 mladých lékařů a lékařek celkem 1 919 802,- Kč.
Představenstvo ČLK schvaluje návrh Dr. Kubka, aby ČLK projekt Iuventus Medica
podpořila v roce 2011 částkou 250 000,- Kč.
Představenstvo ČLK doporučuje OS ČLK, která mají volné finanční prostředky a
chtějí podpořit vzdělávání lékařů, aby tak učinili i prostřednictvím příspěvku
nadačnímu fondu Iuventus Medica.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti :
0
zdržel :
2
Návrh byl přijat.
3) Blok tajemníka ČLK
Informace o počtu členů ČLK
V září 2011 bylo přijato celkem 326 lékařů:
z toho bylo
77 lékařů se státní příslušností SR,
4 lékaři s cizí státní příslušností,
17 lékařů se slovenskou LF,
3 lékaři se zahraniční LF.
V tomto období byla 1 žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup.
V roce 2011 požádalo dosud 439 lékařů o certifikát o profesní bezúhonnosti.

Stav vymáhání dluhu od Víta Hrachovského
Okresní soud v Hodoníně nařídil exekuci na majetek pana Víta Hrachovského (bývalý
vydavatel časopisu ČLK) k vymožení dlužné částky 921 559,80 Kč a úroků z prodlení a
nákladů řízení ve výši 103 940,50 Kč. Z pohledávky ve výši 1 082 900,- Kč, která vznikla
v roce 2006, bylo v rámci exekučního řízení zasláno ČLK zatím částečné plnění a to ve výši:
- v roce 2009 87 583,70 Kč,
- v roce 2010 66 978,- Kč
- v roce 2011 zatím ve výši 52 200,- Kč.
Pohledávka tedy byla ponížena celkovou vymoženou částkou ve výši 206 761,70 Kč.
Zůstatek pohledávky k 3.10.2011 je ve výši 876 138,30 Kč. Provádění exekuce exekutorkou
JUDr. Janou Tvrdkovou nadále pokračuje.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Nabídka ČSOB na zvýhodněný spořící účet
ČSOB předložila České lékařské komoře nabídku na spořící účet, který lépe zhodnocuje
dočasně volné peněžní prostředky ČLK. Ekonomické oddělení ČLK jednalo s Komerční
bankou, u které má ČLK dosud uloženy volné finanční prostředky na termínovaném vkladu.
Vzhledem k tomu, že KB není schopna nabídnout srovnatelné podmínky jako ČSOB,
doporučuje ekonomické oddělení zřízení spořícího účtu u ČSOB s tím, že běžný účet zůstane
zachován u KB, aby se zbytečně nezvýšila administrativní zátěž aparátu a orgánů ČLK.
Představenstvo ČLK souhlasí se zrušením termínovaného vkladu u KB a zřízením
zvýhodněného spořícího účtu u ČSOB.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
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pro:
proti:
zdržel se:

17
0
0

Návrh byl jednomyslně přijat.

Náhrady za činnost v orgánech ČLK
Představenstvo ČLK bere na vědomí informaci o výši finančních náhrad vyplácených
jednotlivým funkcionářům centrálních orgánů ČLK za činnost pro ČLK.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Informace o hospodaření ČLK v 1. pololetí 2011
Představenstvo ČLK bere na vědomí informaci o hospodaření za 1. pololetí 2011.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.

Návrh rozpočtového opatření pro rok 2011
Představenstvo ČLK schvaluje návrh rozpočtového opatření pro rok 2011 připravený
ekonomickým oddělením ČLK.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Návrh výše členských příspěvků pro rok 2012 a návrh rozpočtu pro rok 2012
ČLK je finančně zcela nezávislá na státu a hospodaření centra ČLK končí kladným
hospodářským výsledkem již od roku 1999, což je pozitivní, neboť pouze ekonomicky silná a
nezávislá profesní samospráva může hájit zájmy lékařů. Od roku 2007 se však dosažený
kladný hospodářský výsledek po zdanění každoročně snižuje:
2007: + 3 707 125,- Kč
2008: + 3 433 570,- Kč
2009: + 2 599 894,- Kč
2010: + 1 415 566,- Kč
Největší nákladovou položkou centra ČLK jsou mzdy, které od roku 2009 nebyly
zvyšovány a náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkce v orgánech ČLK, které se
však nevalorizovaly dokonce od roku 2006.
Hlavním zdrojem příjmů ČLK jsou členské příspěvky, které zůstávají rovněž od roku 2009
stejné. Pouhá valorizace výše příspěvků každoročně o míru inflace, vždy za rok o dva roky
předcházející by, která nebyla využívána, by znamenala zvýšení členských příspěvků o 8,8%.
Pokud nemá ČLK omezit svoji činnost a pokud si chce udržet kvalitní kádr zaměstnanců,
bude nezbytné valorizovat mzdy i výši náhrady za ztrátu času s pojenou s výkonem práce
v orgánech ČLK a pro ČLK.
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Pokud nemá hospodaření ČLK skončit v roce 2012 záporným výsledkem, je nezbytné
odpovídající zvýšení členských příspěvků. S výjimkou příjmů plynoucích z organizace a
garance celoživotního vzdělávání (novela SP-16) totiž není možno počítat s jinými
významnými příjmy, pokud si ČLK chce udržet svoji nezávislost. Ekonomické riziko
představuje rovněž vydávání časopisu Tempus, a to minimálně z toho důvodu, že
nakladatelství Mladá fronta a.s. vypovědělo ČLK smlouvu o spolupráci a jednání o nových
smluvních podmínkách stále probíhají s nejasným výsledkem.
Plán na zvýšení členských příspěvků byl projednán s předsedy OS ČLK na poradě
16.9.2011 a setkal se s pochopením.
Ekonomické oddělení ČLK zpracovalo a předložilo návrh výše členských příspěvků pro
rok 2012 a návrh rozpočtu pro rok 2012 ve čtyřech variantách.
Varianta A: bez navýšení členských příspěvků
Zvýšení náhrady za ztrátu času s pojenou s výkonem práce v orgánech ČLK bez valorizace
mezd a bez dalšího platu, bez podpory pro fond Iuventus Medica. Rozpočtová ztráta
1 479 700,- Kč.
Varianta B: zvýšení členských příspěvků o 5%
Zvýšení náhrady za ztrátu času s pojenou s výkonem práce v orgánech ČLK, valorizace mezd
v průměru o 5% s dalším platem (80%), bez podpory pro fond Iuventus Medica. Rozpočtová
ztráta 1 299 700,- Kč.
Varianta C: zvýšení členských příspěvků o 10%
Zvýšení náhrady za ztrátu času s pojenou s výkonem práce v orgánech ČLK, valorizace mezd
v průměru o 10% s dalším platem (80%), bez podpory pro fond Iuventus Medica.
Rozpočtová rezerva 20 300,- Kč.
Varianta D: zvýšení členských příspěvků o 15%
Zvýšení náhrady za ztrátu času s pojenou s výkonem práce v orgánech ČLK, valorizace mezd
v průměru o 15% s dalším platem (80%), bez podpory pro fond Iuventus Medica.
Rozpočtová rezerva 420 300,- Kč.
Všechny varianty počítají vždy se zachováním stávajícího způsobu přerozdělování výnosu
členských příspěvků mezi centrální ČLK a OS ČLK.
Představenstvo ČLK z organizačních důvodů schvaluje všechny čtyři varianty návrhu
rozpočtu, přičemž doporučuje delegátům Sjezdu ČLK schválení varianty D (15%
navýšení členských příspěvků).
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
14
proti:
2
zdržel se:
1
Návrh byl přijat.
4) Jednání a informace
Zákon o zdravotních službách - novinky
Zákon o zdravotních službách v podobě pozměňovacího návrhu poslance Šnajdra, který
získal podporu ministra Hegera a byl schválen Poslaneckou sněmovnou, přináší lékařům a
ČLK zejména tato rizika, na která byli lékaři upozorněni prostřednictvím časopisu Tempus:
- Zdravotnická zařízení (ZZ) mohou poskytovat služby na základě stávajících registrací
pouze po dobu 36 měsíců od nabytí účinnosti zákona. Pokud mají zájem o další existenci,
musí do 9 měsíců od nabytí účinnosti zákona požádat správní orgán (Krajský úřad) o
povolení činnosti, přičemž tuto žádost musí doplnit o řadu potvrzení.
- Zástupci ČLK nebudou moci bez souhlasu pacienta v rámci prošetřování stížností nahlížet
do zdravotnické dokumentace.
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- Zákon obsahuje drakonické finanční sankce a to i za banální přestupky. Tyto sankce
mohou být zejména pro soukromé lékaře likvidační. Zákon vydává soukromé lékaře na
milost a nemilost úředníkům krajských úřadů.
ČLK připravila pro senátory pozměňovací návrh, který ruší povinnost přeregistrace všech
existujících zdravotnických zařízení. Tento byrokratický proces považuje komora za
zbytečný, neboť registrující orgány, tedy Krajské úřady, disponují dostatečnými nástroji pro
efektivní kontrolu zdravotnických zařízení již podle současné legislativy. Návrh komory dále
zmírňuje nepřiměřenou tvrdost sankcí hrozících často i za banální provinění zdravotnickým
zařízením a lékařům. Drakonické pokuty vycházející z návrhu zákona v žádném případě
nezlepší postavení pacientů, ale právě naopak mohou podkopat nezbytný vztah důvěry mezi
lékaři a jejich pacienty. Třetí částí našeho návrhu je vrácení profesní lékařské samosprávy
zpět do výčtu osob a institucí, které mohou nahlížet do dokumentace pacientů. Text schválený
poslanci by České lékařské komoře část stížností znemožnil řešit vůbec, u ostatních by
zkomplikoval pozici stěžujících si pacientů tím, že tito by museli sami na svůj vlastní náklad
zajišťovat pro disciplinární orgány komory kopie zdravotnické dokumentace.
Pozměňovací návrhy ČLK si osvojila a při projednávání zákona v Senátu ČR je podala
členka představenstva ČLK - senátorka MUDr. Alena Dernerová, která byla zpravodajkou
tohoto zákona. Na doporučení zdravotního výboru Senátu byl však zákon o zdravotních
službách Senátem 6.10.2011 odmítnut jako celek. Poslanecká sněmovna s největší
pravděpodobností veto Senátu přehlasuje a po podpisu prezidenta Klause tedy od 1.1.2012
začne zákon platit v podobě, která velmi poškozuje zejména soukromé lékaře.
Představenstvo ČLK vzalo informaci na vědomí.

Sebeobrana lékařů proti špatné reformě zdravotnictví
V květnu 2011 se z iniciativy prezidenta ČLK 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 byla dohoda o společném prosazování stanovisek shrnutých v prohlášení o
společné obraně zájmů a práv lékařů. Zástupci tzv. Koalice soukromých lékařů se k textu
připojit odmítli, ač s ním někteří (např. předseda SAS Dr.Jojko) souhlasili. Koalice
preferovala svůj vlastní postup v jednání s ministrem Hegerem, jehož výsledkem byl
30.8.2011 podpis společného Memoranda s Ministerstvem zdravotnictví.
Reakce Ministerstva zdravotnictví na prohlášení „Sebeobrana lékařů“ ze dne 3.5.2011 byla
velmi podrážděná, přičemž Mz zdůrazňovalo, že návrhy, vůči kterým se signatáři dokumentu
ohrazují, vůbec nejsou v plánech ministerstva. Toto tvrzení se s odstupem času ukázalo být
nepravdivým, neboť již dva z těchto pro lékaře nepřijatelných návrhů ministerstvo navzdory
veřejnému ujišťování realizovalo:
1. Signatáři nesouhlasili s tím, aby byla zpochybňována nabytá práva soukromých lékařů
tím, že budou nuceni absolvovat proces přeregistrace svých zdravotnických zařízení.
Zákon o zdravotních službách v podobě schválené Poslaneckou sněmovnou ruší dosud platné
registrace zdravotnických zařízení a ukládá existujícím zdravotnickým zařízením požádat do
9 měsíců o povolení činnosti.
2. Signatáři nesouhlasí s tím, aby zdravotní pojišťovny získaly právo finančními pokutami
trestat zdravotnická zařízení, tedy své smluvní partnery.
Novela zákona č. 48/1997 Sb., která již byla podepsána prezidentem ČR, dává právo
zdravotním pojišťovnám pokutovat zdravotnická zařízení včetně soukromých lékařů, přičemž
výnos z těchto pokut je příjmem pojišťoven.
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Představenstvo ČLK schválilo 17.9.2011 tzv. Kroměřížskou výzvu určenou ministru
Hergerovi i lékařům – členům ČLK:
Česká lékařská komora byla a je i nadále připravena spolupracovat při nápravě poměrů
ve zdravotnictví. Cílem ČLK je vytvoření finančně stabilního zdravotnictví, které bude
přátelské pro pacienty a v němž budou pracovat spokojení zdravotníci. Prioritou ČLK je
zachování dostupnosti, kvality a bezpečnosti zdravotní péče. ČLK prosazuje transparentnost
v nakládání s veřejnými finančními prostředky. Dosavadní činnost ministerstva
zdravotnictví pod vedením ministra Hegera svědčí o tom, že jeho priority jsou jiné než
priority ČLK.
Představenstvo ČLK vyzývá ministra Hegera, aby začal plnit své povinnosti, prosazoval
zájmy svěřeného rezortu a aby hájil práva jak pacientů, tak i zdravotníků.
Představenstvo ČLK vyzývá lékaře, aby nepodceňovali hrozící nebezpečí a aby bránili
svá práva a oprávněné profesní zájmy.
Prezident ČLK dne 19.9.2011 pozval představitele lékařských organizací k dalšímu jednání
s cílem koordinovat sebeobranu lékařů vůči pro lékaře nepříznivým dopadům tzv. reformy
ministra Hegera.
Dne 21.9.2011 vydává tzv. Koalice soukromých lékařů prohlášení, v němž konstatuje, že
Mz neplní závazky vyplývající z Memoranda podepsaného 30.8.2011, a proto obnovuje
činnost tzv. „Krizového štábu“.
Dne 26.9.2011 se uskutečnilo prezidentem ČLK svolané jednání komory se zástupci
Koalice soukromých lékařů a dalšími lékařskými sdruženími, na kterém ČLK přislíbila
podporu případným protestním akcím pořádaným těmito organizacemi za
předpokladu, že tyto protesty nebudou zaměřeny vůči ostatním skupinám lékařů.
Představenstvo ČLK vzalo informaci na vědomí.
Dr. Monhart opustil jednání v 12.30 hod., přítomno je 16 členů představenstva.
Dohodovací řízení o úhradách zdravotní péče a regulacích v roce 2012
Závěrečné jednání DŘ se konalo 21.9.2011 v prostorách Ministerstva zdravotnictví. Jednání
skončilo ve všech segmentech nedohodou mezi zástupci zdravotnických zařízení, kteří
požadovali valorizaci úhrad k pokrytí rostoucích nákladů, a zdravotními pojišťovnami, které
navrhovaly pokles úhrad oproti roku 2011. O způsobu a výši úhrady za zdravotní péči stejně
jako regulacích rozhodně ministr zdravotnictví Dr.Heger svojí vyhláškou.
Představenstvo ČLK trvá na dodržování Memoranda, jehož podpisem dne 17.2.2011
skončila akce „Děkujeme – odcházíme“, tedy na zvýšení platů lékařů o 10% od 1.1.2012
a na zvýšení platů také ostatním zdravotníkům a vyzývá ministra Hegera, aby
úhradovou vyhláškou vytvořil zdravotnickým zařízením ekonomické podmínky pro toto
dojednané navýšení platů.
Představenstvo ČLK vyzývá ministra Hegera, aby úhradovou vyhláškou zároveň
zajistil spravedlivou valorizaci úhrad pro soukromé lékaře.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.

Návrh na úhradu komplementárních vyšetření prostřednictvím je indikujícího ZZ
V rámci dohodovacího řízení se objevil návrh, aby komplementární péče (laboratorní
vyšetření, zobrazovací vyšetření) byla hrazena prostřednictvím indukujících zdravotnických
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zařízení, která by disponovala referenčnímu období odpovídajícím objemem finančních
prostředků od zdravotních pojišťoven na „nákup“ těchto vyšetření.
Představenstvo ČLK diskutovalo rizika tohoto návrhu:
- způsob úhrady motivující indukující lékaře k finančním úsporám za každou cenu přináší
obrovské riziko zanedbání lékařské péče a poškození pacienta,
- velká administrativní zátěž jak pro indukující lékaře, tak pro zdravotnická zařízení
provádějící komplementární vyšetření,
- ekonomická rizika jsou přenášena na zdravotnická zařízení.
Představenstvo ČLK se ztotožňuje s negativním stanoviskem Sdružení ambulantních
specialistů a představitelů segmentu komplement.
Představenstvo ČLK považuje návrh na změnu způsobu úhrady komplementárních
vyšetření prostřednictvím indukujícího lékaře za nepřijatelný.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.

Indikační seznam pro lázeňskou péči
Počátkem roku 2006 připravila ČLK návrh novely přílohy k vyhlášce č. 58/1997 Sb. s cílem
uvést indikační seznam pro lázeňskou péči do souladu se současnými poznatky lékařské vědy
tak, aby zároveň mohlo dojít k úsporám prostředků veřejného zdravotního pojištění.
S ohledem na politickou situaci nebyl v roce 2006 návrh ČLK Ministerstvem zdravotnictví
ČR projednán. VR ČLK schválila aktualizaci původního návrhu ČLK na svém zasedání dne
12.5.2011 a poté co byl návrh na změnu vyhlášky č. 58/1997 Sb. dne 20.5.2011 schválen
představenstvem ČLK, byl předán Ministerstvu zdravotnictví.
Ministerstvo zdravotnictví svolalo jednání k novele vyhlášky č. 58/1997 Sb.. Návrh ČLK sice
nebyl využit jako podklad pro jednání, ale zástupci ČLK Dr.Mrozek a Dr.Wicherek měli
možnost účastnit se dvou jednání, z nichž poslední proběhlo 29.8.2011. Projednávány byly
tyto problémové okruhy:
- existence přírodního léčivého zdroje jako podmínka poskytování lázeňské péče
- délka komplexní (K) i příspěvkové (P) lázeňské léčby v délce pobytu 21 dní s možností
prodloužení se souhlasem revizního lékaře
- zkrácení doby pro nástup lázeňské péče u většiny dg. do 6 měsíců od začátku onemocnění
nebo od operace…
- personální požadavky na poskytování lázeňské péče
Vzhledem k tomu, že nebylo dosaženo shody, byla přislíbena další jednání. Ta se však buď
vůbec nekonala, nebo k nim již ČLK nebyla přizvána.
Představenstvo ČLK vzalo informaci na vědomí.
Dr. Ota Mach opustil jednání v 13.00 hod., přítomno je 15 členů představenstva.
Výběrová řízení - informace
IKEM – prezident ČLK nominoval za člena komise, která měla ministrovi zdravotnictví
doporučit nového ředitele IKEM, předsedu OS ČLK Praha 4 Dr.Bočana. Ve výběrovém řízení
zvítězil a ministrem Hegerem byl ředitelem IKEM jmenován bývalý předseda VR ČLK
Dr.Herman.
Dr. Voleman podal informaci o výběrovém řízení, kterého se účastnil.
Výběrová řízení před uzavřením smlouvy mezi ZZ a ZP.
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Představenstvo ČLK doporučuje, aby zástupci ČLK nominovaní za členy komisí pro
výběrové řízení před uzavřením smlouvy mezi zdravotnickým zařízením a zdravotními
pojišťovnami, projednali s místně příslušným představenstvem OS ČLK stanovisko,
které budou jménem ČLK zastávat.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
5) Zahraniční činnost
Jednání středoevropských a východoevropských lékařských komor – ZEVA
O jednání, které se konalo ve dnech 1.–2.10.2011v Krakově, informoval viceprezident ČLK
Dr.Mrozek. Přítomní prezidenti či jejich zástupci z lékařských komor: Albánie, Česká
republika, Chorvatsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Srbsko v rámci
18. jednání ZEVA přijali aktualizaci memoranda schváleného v roce 2000 v Českém
Krumlově, v němž je deklarována nezastupitelná úloha nezávislých profesních lékařských
samospráv.
Představenstvo ČLK vzalo informaci na vědomí.
Dr. Přikryl opustil jednání v 13.40 hod., přítomno je 14 členů představenstva.
Jednání PWG (EJD)
Představenstvo ČLK souhlasí, aby prezident ČLK oficiálně pozval Evropské mladé lékaře
k uspořádání pravidelného plenárního zasedání PWG (EJD) na jaře 2013 v Praze pod záštitou
České lékařské komory.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
6) Blok VR
Společné zasedání Vědecké rady ČLK a Oborových komisí ČLK
Dne 29.9.2011 se konalo společné zasedání Vědecké rady ČLK a předsedů Oborových
komisí ČLK.
Prezident ČLK Dr.Kubek kritizoval přístup Ministerstva zdravotnictví K ČLK a jejím
návrhům. Ministerstvo v rozporu s Memorandem, jehož podpisem dne 17.2.2011 skončila
akce „Děkujeme – odcházíme“ s ČLK nespolupracuje či spolupracuje pouze formálně, když
stanoviska a návrhy profesní lékařské samosprávy nejsou respektovány. Dále upozornil
přítomné na aktuální nebezpečí hrozící lékařům v souvislosti se schvalovanými zákony a
navrhovanými vyhláškami. Vyzval přítomné členy VR ČLK a jejích Oborových komisí, aby
přenášely stanoviska ČLK do odborných společností, jejichž jsou funkcionáři, a s kterými na
rozdíl od ČLK ministr Heger snad ještě komunikuje.
Náměstek ministra MUDr.Vavroušek se svými spolupracovníky prezentoval novinky
v organizaci specializačního vzdělávání lékařů, které stále zůstává terčem oprávněné kritiky
lékařů. Chaos v této oblasti zvyšovaný dále záměrem převést organizaci části specializačního
vzdělávání z IPVZ na jednotlivé lékařské fakulty, byl středobodem následné diskuse.
Doc.MUDr.Bartůněk vysvětlil pravidla pro rozhodování o akreditaci odborných časopisů
podle SP-16.
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Vedoucí oddělení vzdělávání ČLK PhDr.Ptáček prezentoval změny v celoživotním
vzdělávání organizovaném a garantovaném ČLK, které vyplývají z novely SP-16.
Předseda VR Dr.Mrozek uvedl diskusi o problémech spojených s vypracováváním
odborných posudků a s přezkušování žadatelů o primářské licence podle SP-11 Licenčního
řádu ČLK.
Představenstvo ČLK vzalo informaci na vědomí.
Představenstvo na návrh VR schvaluje akreditaci znalostních textů v časopise „Postgraduální
medicína“ s přidělením deseti kreditů za jeden znalostní test v jednom časopise.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
7) Licence
8) Různé
Protest proti odsouzení 20 bahrajnských zdravotníků
Představenstvo ČLK se na základě informací ze sdělovacích prostředků (např. BBC)
zabývalo případem odsouzených bahrajnských zdravotníků.
Představenstvo ČLK rozhodně protestuje proti odsouzení 20 bahrajnských zdravotníků. Je
šokující, že ve 21. století je možné odsoudit lékaře k mnohaletému trestu za to, že plnil svoji
základní lidskou a profesní povinnost. Tímto činem se bahrajnská státní moc postavila na
roveň nejhorším totalitním režimům 20. století.
Představenstvo ČLK vyzývá k okamžitému propuštění uvězněných zdravotníků. Zároveň
apeluje na příslušné státní instituce České republiky, aby v tomto smyslu vyvinuly tlak na
bahrajnskou vládu.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 15:00 hodin.
Příští zasedání představenstva se uskuteční v sobotu 5. listopadu 2010 od 9:00 hodin
v kanceláři ČLK v Praze.

Zapsala:

Hanka Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

11

