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Usnesení XXVII. sjezdu delegátů ČLK 
konaného ve dnech 16. – 17. listopadu 2013 v Brně 

 
 

1) Sjezd zvolil:  
 

- mandátovou komisi ve složení:  
MUDr. Vraná, MUDr. Vodochodský, MUDr. Přikryl 
Předsedou byl zvolen: MUDr. Vodochodský 

 
- návrhovou komisi ve složení:  
MUDr. Sedláček, MUDr. Jiří Mach, MUDr. Voleman, MUDr. Kubíček, MUDr. Píštěk 
Předsedou byl zvolen:  MUDr. Jiří Mach 
 
- volební komisi ve složení: 
MUDr. Wicherek, MUDr. Monhart, Ph.D., MUDr. Dostalíková, MUDr. Kubarič, MUDr. 
Vejvarová 
Předsedou byl zvolen: MUDr. Wicherek 

 
- pracovní předsednictvo ve složení:  
MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, MUDr. Vedralová, MUDr. Dernerová, MUDr. Říhová, 

MUDr. Musil, MUDr. Ota Mach, MUDr. Stehlíková, MUDr. Šindler, MUDr. Němeček, 
MUDr. Nečas, MUDr. Okáč, MUDr. Babinec, MUDr. Volejníček, prof. MUDr. Žaloudík 
 

2) Sjezd schválil program jednání. 
 
3) Sjezd schválil zprávu o činnosti přednesenou prezidentem MUDr. Milanem Kubkem. 
 
4) Sjezd schválil zprávu revizní komise ČLK, kterou přednesla předsedkyně RK ČLK 

MUDr. Jana Vedralová (Příloha č. 1). 
 
5) Sjezd schválil zprávu čestné rady ČLK, kterou přednesl předseda ČR ČLK 

prof. MUDr. Richard Škába, CSc. (příloha č. 2).  
 
6) Sjezd schválil zprávu o činnosti vědecké rady ČLK, kterou přednesl předseda VR ČLK 

MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D. 
 
7) Sjezd bere na vědomí zprávu auditora (příloha č. 3).  
 
8) Sjezd schválil účetní uzávěrku hospodaření ČLK za rok 2012 (příloha č. 3).  
 
9) Sjezd schválil zprávu o plnění rozpočtu a hospodaření za první pololetí roku 2013 (příloha 

č. 3).  
 
10) Sjezd vyslechl a vzal na vědomí zprávu o plnění rozpočtu a hospodaření za druhé pololetí 

roku 2013 (příloha č. 3).  
 
11) Sjezd schválil výši členských příspěvků pro rok 2014 v nezměněné výši – varianta A:  
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Skupina Výše členských 

    příspěvků 
  na rok 2014 

1. soukromí + vedoucí lékaři        2 930,- 
2. zaměstnanci + ostatní lékaři      2 140,- 
3a. absolventi neplatící             0,- 
3b. absolventi platící         950,- 
4. nepracující důchodci         470,- 
5. nedohádatelní             0,- 
6. mateřská dovolená             0,- 
7. pozdní vstup    10 000,- 

 
 
12) Sjezd schválil návrh rozpočtu pro rok 2014 ve variantě A navržené představenstvem ČLK 

(Příloha č. 3)  
 
13) Sjezd zvolil viceprezidenta ČLK MUDr. Zdeňka Mrozka, Ph.D. v prvním kole 

 
14) Sjezd zvolil revizní komisi ČLK ve složení: 
Oblast Čechy:  
MUDr. Jana Vedralová (Praha 2),  
MUDr. Petr Dominik, (Plzeň - město),  
MUDr. Zdeněk Rybář (Tábor),  
MUDr. Tomáš Sýkora (Pardubice), 
MUDr. Hana Vejvarová (Liberec),  
 
náhradníci: 
MUDr. Karel Naxera (Plzeň - Jih), 
MUDr. David Krbušek (Mladá Boleslav), 
MUDr. Jiří Ort (Praha 4) 
 
Oblast Morava:  
Prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D. (Brno - město),  
MUDr. Ivo Janáček (Vsetín),  
MUDr. Mgr. Ivana Kohnová (Prostějov),  
MUDr. František Řezník (Blansko),  
 
náhradník:  
MUDr. Vít Sekvard (Vsetín)  

 
15) Sjezd zvolil čestnou radu ČLK ve složení: 
Oblast Čechy:  
prof. MUDr. Richard Škába, CSc. (Praha 5),  
Prim. MUDr. Jiří Dostál (Chomutov), 
MUDr. Ladislav Douda (Tábor), 
MUDr. Jiří Spáčil, CSc. (Praha 2),   
Prim. MUDr. František Liška (Chrudim),   
 
náhradník:  
prim. MUDr. Václav Mazáč (Praha 1),  
MUDr. Bohdan Babinec, CSc. (Praha 1),  
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Oblast Morava:  
MUDr. Bohumil Tureček (Zlín),   
prof. MUDr. Roman Čerbák, CSc.(Brno město), 
MUDr. Michal Bambas (Břeclav), 
MUDr. Lenka Ťoukálková (Zlín) 
 
náhradník: pro nízký počet kandidátů nezvolen 
 
16) Sjezd vyslechl zprávu Mgr. Pavla Grubera, ředitele české pobočky organizace „Lékaři bez 

hranic“ 
 
17) Sjezd schválil zakoupení místností pro kanceláře ČLK v Olomouci  
 
18) Sjezd přijal návrh novely SP č. 4 DŘ  (Příloha č. 4) 
 
19) Sjezd přijal návrh novely SP č. 11 Licenčního řádu ČLK (Příloha č. 5) 
 
20) Sjezd schvaluje novelu SP č. 7 Příspěvky na činnost ČLK (Příloha č. 6) 
 
21) Sjezd schvaluje změnu SP č. 20 přijatou představenstvem ČLK (Příloha č. 7) 
 
22) Sjezd schvaluje zprávu o činnosti oddělení vzdělávání ČLK 
 
23) Sjezd vyslechl vystoupení prof. MUDr. Miloše Janečka, CSc., předsedy zdravotního 

výboru Senátu ČR 
 
24) Sjezd vyslechl vystoupení Ing. Zdeňka Kabátka, generálního ředitele VZP 
 
25) Sjezd vyslechl vystoupení MUDr. Mariána Kollára, prezidenta Slovenské lékařské 

komory 
 

26) Sjezd vyslechl a schválil zprávu MUDr. Milana Kubka na téma: Teze ČLK pro 

zdravotnictví  
 

27) Sjezd vyslechl zprávu MUDr. Miloše Volemana na téma: Lůžková péče – krize finanční i 

personální 
 

28) Sjezd vyslechl zprávu MUDr. Lubomíra Nečase, krajského zdravotního rady Zlínského 

kraje 
 

29) Sjezd vyslechl zprávu MUDr. Milana Kubka na téma: Úhrady zdravotní péče v roce 2014 
– důsledky rozhodnutí Ústavního soudu 

 
30) Sjezd vyslechl zprávu MUDr. Michala Sojky a MUDr. Františka Musila na téma: Smluvní 

politika VZP a ostatních pojišťoven 
 

31) Sjezd vyslechl zprávu MUDr. Milana Kubka na téma: Autonomie lékaře v rozhodování 
 

32) Sjezd vyslechl zprávu JUDr. Jana Macha na téma: Nový občanský zákoník a jeho dopady 

na zdravotnictví 
33) Sjezd vyslechl zprávu MUDr. Zdeňka Mrozka na téma: Specializační vzdělávání lékařů 
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34) Sjezd doporučuje, aby ČLK pořádala vzdělávací konference ČLK nejen v Praze, ale také 

v Brně a Olomouci, a aby tyto konference byly pořádány také o víkendech. 
 

35) Delegáti sjezdu na požádání obdrží sjezdové materiály i v digitální podobě (detaily 

předání se rozpracují). 
 

36) Sjezd ukládá prezidentovi ČLK, aby podporoval opětovnou kandidaturu MUDr. Sojky na 

funkci člena Správní rady VZP. 
 
37) Sjezd odmítá návrh tzv. úhradové vyhlášky pro rok 2014 předložený ministerstvem 

zdravotnictví a ukládá prezidentovi ČLK, aby inicioval podání návrhu Ústavnímu soudu 

na zrušení této vyhlášky, pokud ministerstvo zdravotnictví při její tvorbě nezohlední 

rozhodnutí Ústavního soudu vyhlášené dne 30. 10. 2013 a připomínky ČLK. 
 

38) Sjezd konstatuje, že Vlády ČR neučinily v uplynulých letech nic pro to, aby Česká 

republika mohla od 1. 1. 2014, tedy po skončení přechodného období, plnit podmínky 

Evropské směrnice o pracovní době, která v zájmu bezpečnosti pacientů omezuje 

maximální rozsah přesčasové práce lékařů na 8 hodin týdně. ČLK varuje, že porušování a 

obcházení těchto pravidel zvyšuje riziko poškození pacientů při poskytování zdravotní 

péče. 
 

39) Sjezd upozorňuje, že Česká republika nesplnila své závazky vůči lékařům, které svým 

podpisem stvrdil ministr zdravotnictví Heger v únoru 2011, a na jejichž základě byla 

ukončena akce „Děkujeme-odcházíme“. 
 

40) V případě zrušení tzv. regulačních poplatků požaduje Sjezd ČLK, aby stát prostřednictvím 

zdravotních pojišťoven v plné výši kompenzoval všem poskytovatelům zdravotních 

služeb poskytujícím lékařskou péči takto způsobený pokles příjmů. 
 

41) Sjezd ČLK vyslovuje zásadní nespokojenost se stavem specializačního vzdělávání lékařů 

a konstatuje, že přesun zodpovědnosti za jeho organizaci na jednotlivé lékařské fakulty 

nesplnil očekávání. ČLK nesouhlasí s dalším drobením existujících lékařských oborů. 

ČLK varuje, že nerealistické požadavky kladené na mladé lékaře v rámci specializačního 

vzdělávání nezvyšují kvalitu tohoto vzdělávání, ale naopak vedou k formalismu a 
podvádění. Neutěšený stav specializačního vzdělávání lékařů patří spolu se špatným 

finančním ohodnocením jejich práce k hlavním důvodům, proč stále větší počet 

absolventů lékařských fakult opouští Českou republiku, aniž by vůbec začali pracovat 
v našem zdravotnictví. 
 

42) ČLK konstatuje, že převodem postgraduálního vzdělávání na lékařské fakulty nedošlo ke 

zkvalitnění systému vzdělávání. ČLK žádá ministerstvo zdravotnictví o opětovné 

sjednocení tohoto systému pod jednu instituci. ČLK je schopna a připravena se ujmout 

role garanta postgraduálního vzdělávání, pokud jí bude tato úloha svěřena. 
 
43) Sjezd ČLK konstatuje, že ke zkvalitnění postgraduálního vzdělávání lékařů jsou nezbytná 

následující opatření: 
- Důsledně kontrolovat akreditovaná pracoviště, zda dodržují deklarované podmínky 

pro školence. Zda má školenec přiřazeného školitele, zda má definován studijní 

plán na daném úseku a zda je tento plán naplňován. 
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- Provést revizi vzdělávacích programů oborů - požadavky na počty a spektrum 

výkonů, které je nutno před atestací absolvovat, jsou často reálně nesplnitelné. 
- Redukovat vzdělávání na tzv. vyšších pracovištích na skutečně nejnutnější dobu 

nutnou k seznámení se se specializovanými metodami. 
- Při vzniku nových, zejména nástavbových, oborů získat souhlas zástupců 

dotčených základních (původních) oborů, zabývajících se dosud danou 

problematikou se vznikem tohoto oboru a definice oblasti, která bude tímto ze 

základního oboru vyňata. 
- Nezařazovat do systému postgraduálního vzdělávání obory, které nejsou založeny 

na principech EBM, jako jsou například psychosomatická medicína a čínská 

medicína. 
 

44) Sjezd pokládá za neúnosný stále se měnící systém postgraduálního vzdělávání lékařů po 

roce 2004. Ukládá představenstvu komory nabídnout pomoc příslušným orgánům 

v realizaci postgraduálního vzdělávání lékařů a usilovat o jeho zjednodušení a stabilizaci. 
 
45) Sjezd vysoce oceňuje iniciativu vedení komory, která vedla ke zrušení protiústavních 

právních předpisů poškozujících lékaře i pacienty Ústavním soudem. Sjezd vyslovuje 
poděkování zákonodárcům, kteří podali příslušné návrhy Ústavnímu soudu vedoucí ke 

zrušení přeregistrace soukromých lékařů, registru zdravotníků, práva zdravotních 

pojišťoven pokutovat poskytovatele zdravotních služeb i úhradové vyhlášky na rok 2013. 
Sjezd ukládá všem orgánům komory nadále iniciovat návrhy na zrušení právních 

předpisů, které jsou dle názoru ČLK v rozporu s ústavními principy ČR a poškozují lékaře 

i pacienty. 
 

46) Sjezd vyzývá ministra zdravotnictví a vládu v demisi, aby byl okamžitě stažen návrh 

úhradové vyhlášky na rok 2014, který v rozporu s nálezem Ústavního soudu stanoví 

matematické, mechanické i automatické restrikce a regulace úhrad bez ohledu na potřebu 

poskytovat vždy péči lege artis. 
 
47) Sjezd podporuje dohodu prezidenta ČLK s ředitelem VZP ČR schválenou správní radou 

VZP o umožnění trvalého smluvního vztahu mezi VZP ČR a všemi soukromými lékaři. 
Sjezd ukládá představenstvu prosazovat umožnění takové smlouvy se všemi zdravotními 

pojišťovnami. 
Sjezd ukládá prosazovat, aby smlouva na dobu neurčitou s taxativně stanovenými 

výpovědními důvody byla všem smluvním soukromým lékařům nabídnuta ve stejném 

obsahu, v jakém byla dosud uzavřena s většinou praktických lékařů a menší částí 

ambulantních specialistů. 
 

48) Sjezd považuje za vhodné umožnit zákonem vznik veřejných neziskových nemocnic, 

které by bylo možno provozovat státem, krajem, obcí i soukromými subjekty, jako páteřní 

sítě nemocnic v ČR zajišťující dostupnost zdravotní péče, podobně jako je tomu v jiných 

demokratických státech (Rakousko, Německo). Sjezd ukládá všem orgánům komory 

podporovat možnost vzniku neziskových nemocnic. 
 

49) Sjezd ukládá všem orgánům komory usilovat o novelizaci zákona č. 220/1991 Sb., o ČLK, 

ČSK, ČLnK tak, aby komora získala náležité kompetence obvyklé v demokratických 

právních státech a disponovala nejen represivními disciplinárními opatřeními (pokuty, 

vyloučení), ale též preventivními a výchovnými prostředky (uložení povinnosti 

k doškolení, přezkoušení, apod.). 
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50) Sjezd ukládá prezidentovi a představenstvu ČLK nadále usilovat o přijetí nového zákona o 

znalcích, který stanoví v samostatné části pravidla jmenování a odpovědnosti znalců ve 

zdravotnictví. Znalce posuzující práci lékařů by měla odborně garantovat profesní 

komora, včetně možnosti iniciovat jejich odpovědnost za chybné znalecké posudky a 

odvolání z funkce znalce. 
 

51) Sjezd vyslovuje politování nad tím, že ustanovení nového občanského zákoníku o 

zdravotnictví nejsou v souladu s ustanoveními zákona o zdravotních službách, což vede 

k dezorientaci lékařů a pacientů. Ukládá prezidentovi a představenstvu ČLK iniciovat 
zákon o lékařích a pacientech, který odstraní dosavadní rozpory a rozdílná pravidla, vrátí 

se k tradičním pojmům (lékař, pacient, nemocnice) a bude vycházet z etického kodexu 

ČLK. 
 

52) Sjezd ČLK vyzývá ministra zdravotnictví, aby v nové úhradové vyhlášce a novele 

Seznamu výkonů napravil chyby, které vznikly v Seznamu výkonů a úhradové vyhlášce 

platné od 1.1.2013 a které způsobily propad příjmů některých odborností (zejména 

vnitřního lékařství) až o 25%. 
 

53) Sjezd ČLK  trvá na důsledném dodržování Zákona o zdravotnické záchranné službě, 

zejména pak na parametru dostupnosti zdravotnické záchranné služby, včetně lékaře, 

pokud toto vyžaduje konkrétní situace, do 20 minut kdekoliv v ČR 24 hodin denně. 
Sjezd ČLK upozorňuje, že omezení dostupnosti lékaře v systému ZZS je porušením 

zákona. 
 

54) Sjezd ukládá představenstvu ČLK jednat s MZ a ZPoj o zmírnění negativních finančních 

dopadů pro nemocnice v případě indikování tzv. extramurální léčebné péče. Současný stav 
znesnadňuje přístup pacientů k čerpání superspecializované péče a diskriminuje některé 

poskytovatele zdravotních služeb. 
 

55) Ministr zdravotnictví v demisi MUDr. Martin Holcát se odmítl 16.11.2013 setkat 

s oficiálními zástupci lékařů na sjezdu ČLK. Jako důvod uvedl své pobouření 

z nesouhlasu prezidenta ČLK s návrhem úhradové vyhlášky pro rok 2014.  
 

Prezident ČLK MUDr. Milan Kubek přitom upozornil na rozpor návrhu této vyhlášky 

s rozhodnutím Ústavního soudu. 
 
Úhradová vyhláška se však velmi bezprostředně dotýká ekonomického života lékařů a 

prezident ČLK, který je oficiálním zástupcem lékařů jako partner státní správy, je povinen 

upozornit na případné hrozící poškození lékařů, ale i pacientů.  
 
Účastníci sjezdu se obávají, že skutečným důvodem neúčasti ministra zdravotnictví 

v demisi MUDr. Martina Holcáta je odmítnutí své odpovědnosti za práci úřadu MZ, jehož 

je hlavním představitelem. 
 
Účastníci sjezdu proto vyzývají předsedu vlády v demisi Ing. Jiřího Rusnoka, aby k této 

situaci zaujal stanovisko. 
 

56) Sjezd ukládá představenstvu ČLK vzhledem k nadměrné pracovní zátěži lékařů otevřít 

diskusi o zákonných možnostech a právech lékařů – delší dovolená, dřívější odchod do 

důchodu, penzijní zabezpečení. 
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Přílohy XXVII. Usnesení:  
Příloha č. 1- Zpráva RK ČLK  
Příloha č. 2 – Zpráva ČR ČLK 
Příloha č. 3 – Ekonomika 

– Zpráva auditora  
– Účetní uzávěrka hospodaření za rok 2012 
– Zpráva o plnění rozpočtu a hospodaření za první pololetí roku 2013 
– Zpráva o plnění rozpočtu a hospodaření za druhé pololetí roku 2013 (rozpočtové          

opatření) 
– Výše členských příspěvků na rok 2014 
– Rozpočet hospodaření pro rok 2014 

Příloha č. 4 – Návrh novely SP 4 – Disciplinární řád ČLK 
Příloha č. 5 – Návrh novely SP 11 – Licenční řád ČLK 
Příloha č. 6 – Novela SP 7 Příspěvky na činnost ČLK 
Příloha č. 7 – Novela SP 20 o postupu při vydávání potvrzení o profesní bezúhonnosti členů 

ČLK 
 
 




