Usnesení XXXIV. sjezdu delegátů ČLK
konaného ve dnech 23. – 24. listopadu 2019 v Brně

1) Sjezd ČLK zvolil:
mandátovou komisi ve složení:
MUDr. Dobeš, MUDr. Henčlová, MUDr. Kaufman,
návrhovou komisi ve složení:
MUDr. Kubíček, MUDr. Trnka, MUDr. Voleman,
pracovní předsednictvo ve složení:
MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, MUDr. Brázdil, MUDr. Dernerová, MUDr. Dostalíková, MUDr.
Musil, MUDr. Říhová, MUDr. Stehlíková, MUDr. Vedralová, MUDr. Wicherek, MUDr. Babinec,
MUDr. Nečas, MUDr. Klimovičová,
Sjezd ČLK je otevřený.
Sjezd ČLK schválil program jednání.
2) Sjezd ČLK schválil zprávu o činnosti prezidenta ČLK a představenstva ČLK přednesenou
prezidentem MUDr. Milanem Kubkem
včetně informace o činnosti právní kanceláře ČLK (JUDr. Jan Mach)
včetně informace o činnosti oddělení vzdělávání (prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA).
3) Sjezd ČLK schválil zprávu revizní komise ČLK, kterou přednesla předsedkyně RK ČLK
MUDr. Jana Vedralová.
4) Sjezd ČLK schválil zprávu čestné rady ČLK, kterou přednesl předseda ČR ČLK
prof. MUDr. Richard Škába, CSc.
5) Sjezd ČLK schválil zprávu o činnosti vědecké rady ČLK, kterou přednesl předseda VR ČLK
MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.
6) Sjezd ČLK schválil zprávu o činnosti etické komise ČLK, kterou předložila předsedkyně EK
ČLK MUDr. Helena Stehlíková.
7) Sjezd ČLK schvaluje zprávu prezidenta ČLK o stavu projektu Dům lékařů, kterou přednesl
MUDr. Milan Kubek.
8) Sjezd ČLK děkuje všem dárcům, kteří se zapojili do sbírky „Lékaři sobě“ a vyzývá také ostatní
lékaře, kteří mají zájem a mohou si to dovolit, aby zvážili možnost poskytnutí daru České
lékařské komoře na vybudování Domu lékařů.
9) Sjezd ČLK pověřuje prezidenta ČLK, aby uzavřel s Českou spořitelnou, a.s. smlouvu o
poskytnutí úvěru v celkové výši 50 000 000,- Kč na rekonstrukci Domu lékařů.
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10) Sjezd ČLK bere na vědomí zprávu auditora.
11) Sjezd ČLK schválil účetní uzávěrku hospodaření ČLK za rok 2018.
12) Sjezd ČLK schválil zprávu o plnění rozpočtu a hospodaření za 1. pololetí roku 2019.
13) Sjezd ČLK vyslechl a vzal na vědomí rozpočtové opatření na 2. pololetí roku 2019.
14) Sjezd ČLK schválil návrh představenstva ponechat členské příspěvky pro rok 2020 v
současné výši se zachováním stávajících pravidel rozdělování výnosu z členských příspěvků
mezi centrum a jednotlivá OS ČLK.
Skupina

Výše členských příspěvků
pro rok 2020
v Kč/člen

1. soukromí + vedoucí lékaři
2. zaměstnanci + ostatní lékaři

3500,2500,-

3a. absolventi neplatící
3b. absolventi platící

0,1000,-

4. nepracující důchodci

500,-

5. nedohledatelní
6. mateřská dovolená
7. pozdní vstup

0,0,10000,-

15) Sjezd ČLK schválil z výdajové stránky rozpočtu přesun 3 500 000,- Kč z položky 544001
(Splátka úvěru + úroky na rekonstrukci Domu lékařů) do položky Rozpočtová rezerva.
16) Sjezd ČLK schválil výdajovou položku 100 000,- Kč jako podporu pro společnost Lékaři bez
hranic.
17) Sjezd ČLK schválil návrh rozpočtu pro rok 2020.
18) Sjezd ČLK schválil zprávu o činnosti Sekce mladých lékařů ČLK přednesenou MUDr. Monikou
Hilšerovou ze Sekce mladých lékařů ČLK.
19) Sjezd ČLK vyslechl vystoupení Ing. Zdeňka Kabátka, generálního ředitele VZP.
20) Sjezd ČLK vyslechl vystoupení MUDr. Milana Kubka na téma České zdravotnictví a jeho
problémy.
21) Sjezd ČLK vyslechl vystoupení prof. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D., ředitele ÚZIS ČR.
22) Sjezd ČLK vyslechl vystoupení doc. MUDr. Romana Šmuclera, prezidenta ČSK.
23) Sjezd ČLK vyslechl vystoupení MUDr. Evy Klimovičové na téma: Cena práce a inflace.
Stránka 2

24) Sjezd ČLK vyslechl vystoupení MUDr. Zdeňka Mrozka, Ph.D. na téma: Postgraduální vzdělávání
lékařů.
25) Sjezd ČLK vyslechl vystoupení prof. PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D., MBA o projektu Vzdělávacího
portálu ČLK.
26) Sjezd ČLK vyslechl vystoupení MUDr. Michala Sojky o mediálních aktivitách ČLK a další
spolupráci s firmou T-Mobile.
27) Sjezd ČLK schválil novelu Stavovského předpisu č. 10, Etický kodex, která spočívá
v začlenění lékařského slibu jako preambule.
28) Sjezd ČLK neschválil novelu Stavovského předpisu ČLK č. 11 – Licenčního řádu.
29) Sjezd ČLK potvrzuje platnost novely Stavovského předpisu ČLK č. 13 – Odborné posudky
vědecké rady ČLK, schválené představenstvem ČLK dne 23.2.2019.
30) Česká lékařská komora požaduje valorizaci základní minutové sazby osobních nákladů
nositelů výkonů podle roční míry inflace od roku 2006 do roku 2021 s tím, že tato valorizace
bude v novele vyhlášky č. 134/1998 Sb. pro 2021 realizovaná zněním bodu 6.5. v kapitole 2
„Základní minutová sazba osobních nákladů nositelů výkonů“ takto:
Základní minutová sazba osobních nákladů nositelů výkonů pro nositele L1, L2, L3, K1, K2, K3,
J1, J2 a S4 je stanovena na 2,93xZ bodu, pro nositele výkonů S1, S2, S3 je stanovena na 1,75xZ
bodu, pro nositele výkonů D1, D2a D3 je stanovena na 1,96xZ bodu.
Základní minutová sazba osobních nákladů je pro účely výpočtu počtu bodů výkonu násobena
příslušným mzdovým indexem uvedeným v této kapitole.“
Kde Z je koeficient inflace, kterým bude pro rok 2021 valorizována minutová režijní sazba
v kapitole 7 SZV.
31) Sjezd ČLK na základě stanoviska OS ČLK Prostějov vyzývá k jednotnému postupu ČLK a všech
sdružení privátních lékařů k důrazné akci. Úhrady i plat se zvyšují neadekvátně. Zanikají
ordinace a klesá zájem nastupující generace lékařů pracovat v privátní sféře. Hrozí přebírání
praxí řetězci.
32) Sjezd ČLK trvá na plné úhradě nákladů na e-recepty, e-neschopenky a EET (elektronizace
zdravotnictví) od České republiky.
33) Sjezd ČLK žádá ministra zdravotnictví neprodleně řešit a vyřešit problémy s nedostatkem
léků. Situaci způsobuje přeprodej léků a nedostatečné zásoby v nemocnicích z nedostatku
financí v nemocnicích. Tato situace přímo ohrožuje péči lege artis.
34) Sjezd ČLK požaduje změnu úhrad zdravotní péče. Současné úhradové vzorce jsou založené
na počtu unicitních ošetřených rodných čísel a historických koeficientů. Úhrada podle počtu
ošetřených a podle diagnóz na základě seznamu výkonů jako ceníku naší práce by byla
spravedlivější.
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35) Sjezd ČLK ukládá představenstvu ČLK v časopise Tempus Medicorum zveřejnit, které
zdravotní pojišťovny splnily zdravotně pojistný plán. Tato informace pomůže lékařům při
odvolávání se vůči regulacím od zdravotních pojišťoven.
36) Sjezd ČLK upozorňuje na porušování zákona č. 95/2004 Sb. spočívající v tom, že cizinci bez
aprobační zkoušky pracují v některých zdravotnických zařízeních samostatně bez přímého
odborného vedení. Cizinec, který vystudoval lékařskou fakultu mimo EU, nemůže bez aprobační
zkoušky vykonávat lékařské povolání. ČLK vyzývá ministerstvo zdravotnictví ke spolupráci při
zajišťování bezpečnosti pacientů a žádá, aby ministerstvo průběžně v intervalu jedenkrát za
měsíc předávalo České lékařské komoře jmenný seznam cizinců, kterým v daném kalendářním
měsíci udělilo povolení k výkonu odborné praxe podle § 36 zákona č. 95/2004 Sb. se specifikací,
který konkrétní odstavec tohoto ustanovení § 36 byl u každého z těchto cizinců aplikován. ČLK
dále žádá, aby tento seznam obsahoval vždy název poskytovatele zdravotních služeb se
specifikací konkrétního pracoviště (nemocnice a oddělení), kde je odborná praxe vykonávána, a
u každého z cizinců vždy jméno lékaře, který u něho vykonává přímé odborné vedení. ČLK
současně žádá o jmenný seznam školitelů, kteří se na daném pracovišti (nemocnice a oddělení)
věnují lékařům s odbornou způsobilostí.
37) Sjezd ČLK podporuje přijetí zákona o léčitelích a zásadně nesouhlasí s tím, aby byla činnost
léčitelů regulována v režimu zákona o zdravotních službách, což by vzbuzovalo klamný dojem,
že léčitelé jsou zdravotnickými pracovníky.
38) Sjezd ČLK nesouhlasí s přesuny kompetencí z lékařů na jiné zdravotníky, pokud tyto změny
nejsou motivovány prospěchem pacienta a odbornými důvody, ale snahou ušetřit na
pacientech. Jakýkoliv přesun kompetencí musí být vždy spojen s přesunem odpovědnosti. ČLK
připomíná, že lékaři jsou nejvíce kvalifikovanými zdravotnickými odborníky a že přesun
jakýchkoliv kompetencí na méně kvalifikované odborníky zvyšuje riziko poklesu kvality a
bezpečnosti zdravotní péče o pacienty.
39) ČLK varuje občany, že systematické porušování zákoníku práce, ke kterému dochází
v nemocnicích, ohrožuje bezpečnost pacientů obdobně jako nelegální práce cizinců bez
aprobačních zkoušek. Ministerstva zdravotnictví ČR i práce a sociálních věcí ČR svojí nečinností
tyto nezákonné praktiky podporují.
40) Sjezd ČLK požaduje, aby v případě, že budou vytvořeny klinické doporučené postupy, byla
zajištěna a právně garantována plná úhrada těchto postupů ze zdravotního pojištění. Nelze
připustit, aby lékař byl zavázán k postupům, jejichž úhrada mu přitom není garantována.
41) Sjezd ČLK vyzývá soukromé lékaře, aby udělili ČLK-o.s. plnou moc k svému zastupování
v dohodovacích řízeních.
42) Sjezd ČLK vyzývá organizace lékařů sdružené v tzv. Koalici soukromých lékařů, aby
kolegiálně podporovaly trvalou snahu České lékařské komory o zlepšení profesních a
pracovních podmínek všech lékařů.
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43) Sjezd ČLK vyzývá ministra zdravotnictví, aby bez zbytečného odkladu splnil svoji zákonnou
povinnost a vydal vyhlášku o rámcových smlouvách, jejíž text bude respektovat výsledky
dohodovacího řízení, které skončilo již před rokem. ČLK trvá na zachování smluv mezi
poskytovateli zdravotních služeb a pojišťovnami na dobu neurčitou. Tyto smlouvy mohou být
vypověditelné pouze ze závažných taxativně vyjmenovaných důvodů.
44) Sjezd ČLK odmítá možnost bezdůvodného ukončování platnosti smluv soukromých lékařů
se zdravotními pojišťovnami na základě svévole a libovůle zaměstnanců zdravotních pojišťoven.
Výklad, že lze takto postupovat, považuje sjezd za protiústavní, zasahující do práva na
podnikání a do dříve nabytých práv.
45) Sjezd ČLK požaduje zrušení matematických automatických regulací úhrady zdravotních
služeb, které zdravotní pojišťovny uplatňují vůči poskytovatelům zdravotních služeb. Účelné
čerpání zdravotní péče musí zajistit revizní systémy pojišťoven, které v současnosti prakticky
nefungují.
46) Sjezd ČLK odmítá snahy ministra zdravotnictví o omezení kompetencí České lékařské
komory a o politické zasahování do nezávislosti profesní lékařské samosprávy.
47) Sjezd ČLK vyslovuje nespokojenost s prací ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a jím
vedeného ministerstva, které neřeší zásadní problémy českého zdravotnictví, kterými jsou:
Nezajištěné financování, personální devastace, porušování platných právních předpisů,
zejména zákoníku práce, nelegální práce cizinců bez aprobačních zkoušek, zhoršující se
dostupnost zdravotní péče pro pacienty, a to včetně stále častější nedostupnosti běžných léků.
Česká lékařská komora znovu nabízí svoji součinnost ministrovi zdravotnictví při řešení těchto
problémů a vyzývá ho, aby se přestal věnovat mediálně atraktivním, ale ve skutečnosti
podružným tématům, kdy činnost ministerstva nezlepšuje kvalitu, dostupnost a bezpečnost
zdravotní péče, ale zvyšuje administrativní zatížení lékařů a ekonomicky zatěžuje poskytovatele
zdravotních služeb.
48) Sjezd ČLK požaduje každoroční zvyšování platů a mezd lékařů pracujících v nemocnicích a
léčebnách a to nejméně o 10%. Sjezd ČLK považuje vládou schválené zvýšení tarifních platů o
1500,- Kč od ledna 2020 za pro lékaře zcela nedostatečné. Sjezd ČLK nesouhlasí s platovou
nivelizací, kterou prosazuje vláda.
49) Sjezd ČLK konstatuje, že minulé i současná vláda nezodpovědně zanedbaly nápravu
hrozícího rychlého zhoršení demografického vývoje lékařského personálu ve zdravotnictví.
Tímto zanedbáním došlo k současnému výraznému zhoršení kvality a dostupnosti zdravotní
péče.
Sjezd ČLK vyzývá současnou a budoucí vlády, aby urychleně tuto velmi nepříznivou situaci
začaly řešit.
50) Sjezd ČLK upozorňuje na stále neuspokojivý stav specializačního vzdělávání lékařů a varuje
před aktivitami ministerstva zdravotnictví i některých odborných společností, jejichž cílem je
další zbytečné komplikování specializačního vzdělávání a účelové prodlužování a prodražování
specializační přípravy pro mladé lékaře. Čím větší povinnosti bude stát lékařům ve specializační
přípravě ukládat, tím větší část mladých lékařů odejde do zahraničí bezprostředně po promoci
a vůbec nezačne pracovat v českém zdravotnictví. ČLK zásadně nesouhlasí s tím, aby mladí
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lékaři měli povinnost spolufinancovat svoji specializační přípravu. Lékaři s odbornou
způsobilostí pracují jako zaměstnanci a mají nárok na odměnu za práci tak, jako zaměstnanci
v jakýchkoliv jiných profesích. ČLK souhlasí s využíváním pouze pozitivních pobídek ke
stabilizaci lékařů v určitých regionech či u určitých zaměstnavatelů na základě jejich svobodné
vůle.
51) Sjezd ČLK nesouhlasí s textem „Otevřeného dopisu Koalice soukromých lékařů (KSL) a
Sdružení soukromých gynekologů (SSG) premiérovi k současným aktivitám zdravotnických
odborů a takzvaného krizového štábu“ ze dne 11. září 2019, podepsaným lékaři Petrem
Šonkou, Romanem Šmuclerem, Zorjanem Jojkem, Ilonou Hülleovou a Vladimírem Dvořákem.
Sjezd ČLK považuje text dopisu za projev nekolegiality, která ve svém konečném důsledku
poškozuje celý lékařský stav. Sjezd ČLK vyzývá všechna lékařská sdružení, aby se zdržela
obdobných projevů, které jsou snahou upřednostnit zájmy a projev vlastní nad zájmy
lékařského stavu jako celku.
52) Sjezd ČLK požaduje pravidelnou valorizaci ceny práce nositelů výkonů v Seznamu
zdravotních výkonů.
53) Sjezd ČLK vyzývá vedení Sdružení soukromých gynekologů, Sdružení ambulantních
specialistů, Sdružení praktických lékařů, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost a ostatní
organizace účastnící se dohodovacího řízení ke spolupráci a koordinaci postupu s ČLK při
dohodovacím řízení pro rok 2021.
54) Sjezd ČLK zavazuje právní kancelář ČLK vypracovat návrh novely zákona o zdravotních
službách, který umožní vyžadovat od poskytovatelů zdravotních služeb zdravotnickou
dokumentaci v rámci plnění kompetencí ČLK, a ukládá představenstvu ČLK iniciovat předložení
této novely poslancům Parlamentu ČR.

Hlasování o Usnesení: 219/17/8
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