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Zápis z jednání představenstva ČLK, 

konaného dne 22. května 2020 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha 

 

 

Přítomni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dobeš, MUDr. Dostalíková, 

MUDr. Henčlová, MUDr. Kubíček, MUDr. Mgr. Mlynářová, MUDr. Monhart, 

PhD., MUDr. Musil, MUDr. Němeček, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, 

MUDr. Tomek, MUDr. Trnka, MUDr. Vávra, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná. 

Omluveni:     MUDr. Dernerová, MUDr. Doležel, MUDr. Mach. 

Přizváni: MUDr. Vedralová, Mgr. Valášek, MUDr. Sojka, JUDr. Kunertová, 

                       Ing. Arch. Rymeš, Ing. Havlík. 

 

 

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin. 

Přítomno 17lenů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné. 

 

 

1) Připomínky k zápisům s korespondenčním způsobem hlasování  

 

 

2) Vnitřní činnost 

 

Informace o počtu nových členů ČLK 

    V únoru 2020 bylo přijato celkem 49 lékařů: 

z toho bylo        6   lékařů se státní příslušností SR 

12   lékařů s jinou státní příslušností 

  3   lékaři se slovenskou LF 

11   lékařů se zahraniční LF 

V tomto období nebyla žádná žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup 

    V březnu 2020 bylo přijato celkem 26 lékařů: 

     z toho byli       3   lékaři se státní příslušností SR  

       4   lékaři s jinou státní příslušností 

       1   lékař se slovenskou LF 

      3   lékaři se zahraniční LF 

V tomto období nebyla žádná žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup 

     V dubnu 2020 bylo přijato celkem 41 lékařů: 

     z toho bylo       9   lékařů se státní příslušností SR  

       3   lékaři s jinou státní příslušností 

       5   lékařů se slovenskou LF 

      4   lékaři se zahraniční LF 

V tomto období nebyla žádná žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup 

V roce 2020 požádalo dosud 75 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti  

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

 

Postup orgánů ČLK v době mimořádných opatření 

   Mimořádná protiepidemická opatření zasáhla do fungování řady institucí včetně ČLK. 

Problematiku upravuje zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů 

epidemie koronaviru, který nabyl účinnosti dne 24.4.2020. 
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Obnovení funkčního období se souhlasem člena orgánu  

Uplynulo-li funkční období člena voleného orgánu právnické osoby v době od 12.3.2020 do 

23.4.2020, obnoví se jeho funkce, pokud tento člen orgánu doručí právnické osobě (OS ČLK) 

svůj souhlas s obnovením funkce. Funkce zanikne uplynutím 3 měsíců ode dne skončení 

mimořádného opatření. 

Automatické prodloužení funkčního období 

Skončí-li funkční období člena voleného orgánu právnické osoby v době od 24.4.2020 a 

později, prodlouží se podle § 20 zákona č. 191/2020 Sb. jeho funkční období o 3 měsíce, 

přičemž tato lhůta prodloužení počíná běžet ode dne následujícího po dni skončení 

mimořádného opatření při epidemii automaticky; tentýž závěr platí i v případě, kdy funkční 

období uplyne v době 1 měsíce ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření. 

Pokud by dosavadní člen orgánu s prodloužením svého funkčního období nesouhlasil, musel 

by svůj nesouhlas doručit právnické osobě ještě před skončením funkce. V tomto případě by 

se funkční období neprodlužovalo. 

Kooptace  

Neklesne-li počet členů voleného orgánu pod polovinu, může v době trvání mimořádných 

opatření – do ukončení nouzového stavu, orgán jmenovat náhradní členy do příštího zasedání 

nejvyššího orgánu (okresního shromáždění členů), a to i tehdy, když to nepřipouští stanovy 

(viz § 20 odst. 3 zákona). 

Zasedání orgánů ČLK 

Počínaje dnem 24.4.2020 mohou komory orgány rozhodovat mimo zasedání v písemné formě 

(korespondenčně) nebo s využitím technických prostředků i v případech, kdy takový způsob 

rozhodování není upraven ve stanovách (§ 19 zákona č. 191/2020 Sb.). Výše uvedeným 

způsobem bude možno hlasovat až do doby, kdy budou trvat překážky, které znemožňují nebo 

podstatně znesnadňují běžný způsob rozhodování, přičemž překážky vyplývají z vládních 

opatření na základě krizového zákona, z opatření Ministerstva zdravotnictví nebo z opatření 

krajských hygienických stanic. 

Od 11.5.2020, kdy vstoupil v účinnost zák. č. 223/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, 

podle kterého lze vykonávat činnost ostatních orgánů komory či okresních sdružení vyjma 

okresních shromáždění a sjezdu delegátů, na něž dopadá vládou stanovený limit v počtu 

maximálně 100 osob. Legitimita dosavadních zvolených členů, byť jejich volební období již 

uplynulo, je odvozena výše uvedeným způsobem s odkazem na zák. č. 191/2020 Sb.  

Představenstvo ČLK bere informaci právní kanceláře ČLK na vědomí. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Registr lékařů a Národní registr zdravotnických pracovníků 

   Na základě své žádosti ČLK obdržela od Ústavu zdravotnických informací a statistiky 

(ÚZIS) seznam lékařů, kteří byli vyřazeni z NRZP z důvodu úmrtí. Vzhledem k tomu, že na 

rozdíl od Registru lékařů vedeného ČLK, je Národní registr zdravotnických pracovníků 

propojen s Registrem obyvatel, jedná se garantované informace. Z celkového počtu 246 

zemřelých byla v Registru ČLK shodná informace pouze u 27 osob, zbylých 219 bylo dle 

příslušnosti rozděleno do 49 okresních sdružení, které je vyřadí z databáze k datu 6. 5. 2020. 

Tato spolupráce s ÚZIS přispívá k přesnosti údajů vedených v Registru ČLK.  

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 
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Statistická hlášení pro ÚZIS 

   Na základě žádosti prezidenta ČLK Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) 

zohlednil nouzový stav spojený s epidemií Covid-19 a prodloužil termín pro sběr výkazů za 

rok 2019 (z 30. 4. 2020) do neděle 31. května 2020 (včetně). 

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

 

Čestná medaile ČLK 

   Představenstvo schválilo 29.2.2020 novelu SP-14 Rytíř/Rytířka českého lékařského stavu, 

podle které budou moci OS ČLK každoročně ocenit maximálně jednoho svého člena či členku 

udělením Čestné medaile České lékařské komory.    

   Medaile by měla být udělována z rozhodnutí představenstva příslušného OS ČLK, které 

bude lékaře vybírat nejvýše jednou ročně z kandidátů navržených kterýmkoliv členem OS 

ČLK, a to jen z členů registrovaných tímto OS ČLK. To, zda bude medaile v daném roce 

udělena, bude vždy na zvážení příslušného představenstva OS ČLK, její udělení tedy není pro 

OS ČLK povinné. Medaile, pro každý rok maximálně jedna, bude předávána v rámci jednání 

okresního shromáždění ČLK. Spolu s medailí bude udělován diplom. Rozhodnutí 

představenstva OS ČLK o jejím udělení bude potvrzovat čestná rada příslušného OS ČLK. 

Medaili bude možné udělit také in memoriam. 

  Představenstvo 25.1.2020 schválilo grafický návrh medaile, který zpracoval medailér pan 

Mašata, a ze dvou nabídek vybralo jako zhotovitele medaile firmu Znak Malá Skála s tím, že 

si ČLK objedná 300 kusů těchto medailí, které budou bezplatně k dispozici pro OS ČLK. 

Zajištěním výroby medaile i diplomu, kterým budou OS ČLK potvrzovat její udělení, byla 

pověřena firma EV-p.r., která pro ČLK zajišťuje redakční práce při výrobě časopisu Tempus. 

   Práce na medaili komplikovala epidemická situace. Dne 5.5.2020 převzala ČLK 300 kusů 

Čestné medaile v provedení tombak o průměru 60 mm uložených v sametových pouzdrech. 

   Celkové náklady na 300 kusů medailí v sametových pouzdrech jsou 197 080,- Kč. (+DPH). 

Představenstvo se seznámilo s položkovým rozpisem nákladů na výrobu medailí a bere 

informaci na vědomí.  

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Informace o insolvenčním řízení Mladá Fronta, a.s.  

   Dr. Kubek a Mgr. Valášek informovali představenstvo o probíhajícím insolvenčním řízení. 

Insolvenční soud v Českých Budějovicích poslal dne 16.5.2020 Mladou Frontu, a.s. do 

konkurzu, a to v rámci schůze věřitelů, která probíhala již od 15.5.2020. Mezi věřitele patří i 

Česká lékařská komora. Dle vyjádření zástupců Mladá Fronty zůstává i nadále zcela zachován 

provoz společnosti, což by mělo mít pozitivní dopad na spolupráci, ale i na úhradu 

pohledávek komory. ČLK bude i nadále prosazovat zájmy, které vedou k zachování 

spolupráce a vyrovnání závazků. Další informace lze získat z Insolvenčního rejstříku.  

Představenstvo bere informaci na vědomí 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
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Spolupráce ČLK s Lékaři bez hranic 

   V souladu s usnesením delegátů 34. sjezdu podpořila ČLK společnost Lékaři bez hranic 

částkou 100 000,- Kč. 

Představenstvo bere informaci na vědomí 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

WFME World Conference 2022 

   ČLK odborně zaštítila přihlášku firmy Guarant International s.r.o., která se ucházela o 

možnost uspořádat konferenci Světové federace pro lékařské vzdělávání (WFME) v roce 2022 

v Praze. 

   Dne 14.5.2020 ČLK obdržela dopis od prezidenta WFME pana Davida Gordona, že 

výkonný výbor posuzoval celkem sedm přihlášek a přihlášku České republiky nezařadil do 

dvojice kandidátů pro konečný výběr pořadatele.  

Představenstvo děkuje vedoucímu oddělení vzdělávání ČLK prof. Ptáčkovi za 

odvedenou práci a bere informaci na vědomí 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Výběrové řízení 

Dr. Říhová a Dr. Kubíček podali informaci o výběrových řízeních, kterých se zúčastnili. 

 

 

Lékaři sobě 

   Sjezd ČLK poděkoval všem dárcům, kteří se zapojili do sbírky „Lékaři sobě“ a vyzval také 

ostatní lékaře, kteří mají zájem a mohou si to dovolit, aby zvážili možnost poskytnutí daru 

České lékařské komoře na vybudování Domu lékařů. 

   Dr. Kubek informoval, že v rámci dobrovolné sbírky Lékaři sobě přispělo na Dům lékařů 

zatím 490 členů ČLK, a to celkovou částkou 1 666 564,- Kč. 

   Lékaři z celé republiky považují „Dům lékařů“ za svůj vlastní. Lékařský stav si opravdu 

zaslouží důstojné sídlo, které bude doktorům sloužit desítky let. V současnosti neexistuje 

kromě ČLK žádná organizace, která by takto ambiciózní plán dokázala realizovat. 

   Dar je možno odeslat na účet České lékařské komory: 46938811/0100 pod variabilním 

symbolem: evidenční číslo lékaře. Popis pro platbu „Dům lékařů“. K poskytnutí daru není 

třeba podepisovat smlouvu. Nicméně pro zájemce je vzor smlouvy dostupný na webových 

stránkách ČLK spolu se seznamem všech dosavadních dárců.       

Představenstvo bere informaci na vědomí a všem dárcům děkuje. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Dům lékařů – aktuální informace – Ing. Arch. Rymeš, Ing. Havlík  
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   Od zahájení stavby proběhlo již 24 kontrolních dnů, o kterých Ing. Havlík zodpovědný za 

stavební dozor průběžně informuje ČLK. Zápisy jsou pro členy představenstva ČLK dostupné 

na intranetu. Autorský dohled vykonává Ing. Arch. Rymeš a právním dohledem nad 

rekonstrukcí Domu lékařů prezident ČLK pověřil JUDr. Kunertovou. 

   Stavba probíhá v souladu s harmonogramem prací, který je součástí smlouvy o dílo. Firma 

Termitan s.r.o. zatím vystavila šest faktur, a to: 

- za listopad 2019 na částku 1 086 193,- Kč 

- za prosinec 2019 na částku 1 334 487,- Kč  

S proplacením faktur za listopad 2019 a prosinec 2019 vyslovilo představenstvo svůj souhlas 

na lednovém zasedání. 

- za leden 2020 na částku 1 852 288,- Kč 

- za únor 2020 na částku 4 521 037,- Kč 

S proplacením faktur za leden 2020 a únor 2020 vyslovilo představenstvo svůj souhlas na 

únorovém zasedání. 

- za březen 2020 na částku 21 127 657,- Kč 

S proplacením faktury za březen 2020 vyslovilo představenstvo svůj souhlas hlasováním per 

rollam v dubnu. 

- za duben 2020 na částku 5 827 513,- Kč 

S proplacením faktury za duben 2020 vyslovilo představenstvo svůj souhlas hlasováním per 

rollam v první polovině května. 

   Celkem bylo firmou Termitan s.r.o. dosud vyfakturováno 35 749 175,- Kč 

   Vzhledem k tomu, že prostavěná částka již přesáhla dvacet milionů korun, začala ČLK v 

dubnu čerpat úvěr od České spořitelny.  

   Představenstvo bere na vědomí informace Ing. Arch. Rymeše, Ing. Havlíka a JUDr. 

Kunertové o aktuálním stavu rekonstrukce Domu lékařů. 

 Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

  

 

3) Jednání a informace   

 

Zdravotníci nakažení Covid-19 

   ČLK zveřejňuje informace, které získává prostřednictvím ÚZIS na základě své žádosti od 

hlavní hygieničky MUDr. Jarmily Rážové, Ph.D. 

   Informace o počtu nakažených zdravotníků bude ČLK zveřejňovat i nadále. Zdravotníci 

mají právo vědět, jak moc je v současnosti jejich práce nebezpečná.  

K 19. 5. 2020 bylo infekcí Covid-19 nakaženo: 

- celkem 185 lékařů, z nichž se již 143 vyléčilo 

- celkem 405 zdravotních sester, z nichž se vyléčilo 279 a 2 bohužel v souvislosti s touto 

infekcí zemřely 

- celkem 17 laborantů 

- celkem 20 lékárníků a farmaceutů 

- celkem 305 ostatních zdravotníků 

   Z celkového počtu cca 8 680 prokázaných případů bylo 932 (cca 11 %) mezi zdravotníky.  

   Pro srovnání další infekcí zasažené profese: učitelé 185, řidiči 130, sociální pracovníci 93, 

policisté 77, hasiči a záchranáři 56, vojáci 27. 

   ČLK poskytne právní podporu všem zdravotníkům, kteří budou mít problém 

s uznáním onemocnění Covid-19 jako nemoci z povolání. 
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Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Platba za státní pojištěnce 

   7.1.2020 prezident ČLK upozorňuje předsedu vlády na skutečnost, že rozhodnutí vlády o 

zvýšení platby za tzv. státní pojištěnce na rok 2021 by mělo předcházet dohodovacímu řízení 

o úhradách na rok 2021.   

   28.1.2020 jménem předsedy vlády odpovídá ministr zdravotnictví, odpověď je neurčitá. 

   11.2.2020 žádost prezidenta ČLK o jednání s předsedou vlády. 

   19.2.2020 jednání s předsedou vlády, kde Dr. Kubek jménem ČLK navrhuje zvýšení platby 

za tzv. státní pojištěnce od 1.1.2021 o 100,- Kč. 

   1.3.2020 první případ nemoci Covid-19 v ČR. 

   20.3.2020 ministr Vojtěch předložil návrh valorizace platby za státní pojištěnce od ledna 

2021 o pouhých 50,- Kč. Tento návrh ČLK odmítla. S ohledem na hrozbu poklesu výběru 

pojistného předložil Dr. Kubek jménem komory 1.4.2020 požadavek na zvýšení platby za 

státní pojištěnce od 1.1.2021 o 200,- Kč s tím, že stát musí navíc kompenzovat zdravotním 

pojišťovnám pokles výběru pojistného způsobený úlevami, které vláda přiznala živnostníkům 

a některým skupinám podnikatelů. O valorizaci platby za státní pojištěnce jednal prezident 

ČLK znovu s předsedou vlády. 

   15.4.2020 premiér Babiš zveřejnil plán, který následně vláda schválila jako první krok 

k ekonomické stabilizaci zdravotnictví. Platba za státní pojištěnce se zvyšuje již od 1.6.2020 a 

to o 500,- Kč (ze současných 1 067,- Kč na 1 567,- Kč).  Pojišťovny tím ještě letos získají 20 

miliard korun. Další valorizace, tentokrát o 200,- Kč, se uskuteční od 1.1.2021. Stát tak bude 

odvádět za jednoho svého pojištěnce měsíčně 1 767,- Kč.  Je třeba přiznat, že toto navýšení je 

velkorysejší, než byly naše požadavky. Pojišťovny díky tomu budou mít peníze nejenom na 

kompenzaci poklesu ekonomiky, ale i na pokrytí úlev na pojistném, které pro různé skupiny 

živnostníků a podnikatelů vláda schválila. 

    ČLK samozřejmě podpořila návrh, který měl podobu novely zákona a musel tedy být 

schválen Parlamentem ČR. To se podařilo, přičemž Senát na návrh prof. MUDr. Žaloudíka 

navíc přijal doprovodné usnesení, ve kterém vyzývá vládu, aby peníze využila mimo jiné též 

na zvýšení ceny práce zdravotníků. Dále pak senátoři vyzvali vládu k tomu, aby k další 

podstatné valorizaci platby za státní pojištěnce přikročila také v roce 2022 i v letech 

následujících.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Zákon a vyhláška o ekonomické stabilizaci zdravotnictví 

   Jednání o úhradách na příští rok mělo logicky předcházet vyřešení dopadů současné krize, 

které v žádném případě ještě neskončila. Naopak je velmi pravděpodobné, že boj 

s coronavirovou epidemií bude zásadním způsobem ovlivňovat poskytování zdravotní péče po 

celý letošní rok. 

    Na rozdíl od jiných skupin podnikatelů jsou pro soukromé lékaře státní kompenzace a 

podpůrné programy prakticky nedostupné. Problematickými se ukazují často i prostá jednání 

o snížení nájmů, které musíme platit. 

   Lékařská komora, která je nejsilnějším sdružením poskytovatelů v segmentu ambulantní 

specializované péče předložila na jednáních v rámci DŘ tyto požadavky: 

- Pro rok 2020 zrušit veškeré regulace. 
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- Rok 2020 nemůže být použit jako referenční období. 

- Pro rok 2020 považovat současné zálohové platby od pojišťoven za konečné úhrady, a to pro 

všechny ambulantní specialisty, kteří neuzavřeli své praxe, a tedy vykazují zdravotní péči 

alespoň v minimálním objemu. Pro praxe s výkonovou úhradou použít za splnění stejné 

podmínky jako úhradu konečné úhrady z roku 2019. V případě pojišťoven, které platí zálohy 

ve výši skutečně vykázané péče, nastavit systém zálohových plateb ve výši 1/12 maximální 

úhrady pro rok 2020 vyplývající z platné úhradové vyhlášky.  

   Kompenzační vyhláška musí dát poskytovatelům zdravotních služeb jistotu, že současné 

zálohové platby od zdravotních pojišťoven nejsou pouhou „bezúročnou půjčkou“ a že tedy 

nebude příští rok muset pojišťovnám peníze vracet. Vzhledem k tomu, že vývoj okolo 

epidemie Covid-19 zůstává nejasný, je nesmyslné předpokládat, že by zdravotnická zařízení 

ve zbytku roku mohla „dohnat výpadek produkce výkonů“. Musíme naopak počítat s tím, že 

zdravotní péči budeme poskytovat se zvýšenými náklady a v obtížnějších podmínkách. Tak 

jako hasiči nejsou placení jen když hoří, tak i v případě zdravotnických zařízení je třeba 

hodnotit i jejich připravenost poskytovat zdravotní péči v případě potřeby.   

   18.5.2020 schválila vláda tzv. stabilizační zákon, který zmocňuje ministra zdravotnictví k 

vydání tzv. kompenzační novely úhradové vyhlášky. Základním principem této vyhlášky by 

mělo být pravidlo, že zdravotní pojišťovny vyplatí poskytovatelům zdravotních služeb peníze, 

které by jim vyplatily v souladu se stávající úhradovou vyhláškou v případě, kdyby 

poskytování zdravotní péče neovlivnila epidemie Covid-19. Navíc ministerstvo zdravotnictví 

počítá s vyplacením dalších cca 5 miliard korun na kompenzaci zvýšených nákladů 

poskytovatelů zdravotních služeb v souvislosti s epidemií.  

    V současnosti známé teze tzv. kompenzační vyhlášky vzbuzují pochybnosti, zda opravdu 

dojde ke slibované ekonomické stabilizaci zdravotnických zařízení. Ministerstvo vychází 

z chybného předpokladu, že sníženou produkci z období platnosti restriktivních 

protiepidemických opatření mohou poskytovatelé ve zbytku roku dohnat zvýšením výkonosti, 

bez ohledu na ztížené podmínky poskytování péče. Je naopak logické, že zájem pacientů o 

neakutní výkony bude i po zbytek roku menší než normálně. Ministerstvo rovněž vůbec 

nepočítá s případnými dalšími vlnami epidemie. Úlevou pro nemocnice má být snížení tzv. 

produkčního cíle, při jehož dosažení by měly dostávat plnou úhradu. Pro ambulance se 

navrhuje zvýšení hodnoty bodu a jako kompenzace zvýšených nákladů na ochranné pomůcky 

pak zvýšení hodnoty výkonů signalizujících kontakt s pacientem.  

Představenstvo ČLK trvá na tom, že tzv. Kompenzační vyhláška musí v první řadě 

stabilizovat ekonomickou situaci poskytovatelů zdravotních služeb a neprodlužovat 

nejistotu, které jsou vystaveni. Díky rozhodnutí vlády a parlamentu ČR o výrazném 

zvýšení platby za tzv. státní pojištěnce je ekonomický stav systému veřejného 

zdravotního pojištění dobrý a umožňuje tedy vyplatit původně předpokládanou výši 

úhrad za rok 2020 všem poskytovatelům zdravotních služeb i v situaci, kdy zdravotní 

péče nebude pacienty v roce 2020 čerpána v předpokládaném objemu a struktuře. 

Představy o možnosti „dohánění“ produkce zdravotnických zařízení jsou naprosto 

nereálné, a to bez ohledu na to, zda, kdy a v jaké síle se objeví další vlny epidemie 

nemoci Covid-19. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Seznam zdravotních výkonů – valorizace ceny práce 
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   ČLK požaduje navýšení ceny práce nositelů výkonů, tedy nikoliv pouze lékařů, ale všech 

zdravotníků, o 20 % a současně její pravidelnou každoroční valorizaci v Seznamu zdravotních 

výkonů o míru inflace, tak jak se to děje u tzv. ostatních režijních nákladů. 

   Cena práce nositelů výkonů byla od roku 2006 valorizována pouze jedenkrát, a to 

s účinností od 1.1.2016 o 10 % na základě dohody prezidenta ČLK s tehdejším ministrem 

zdravotnictví MUDr. Němečkem. Vzhledem k tomu, že kumulovaná míra inflace dosahuje od 

roku 2006 do současnosti cca 30 %, je v současnosti reálná cena práce poskytovatelů 

zdravotních výkonů o jednu pětinu (o 20 %) nižší než v roce 2006.  

   ČLK nebojuje pouze za lékaře, ale snaží se prosadit zvýšení ceny práce všech nositelů 

výkonů. Prezident ČLK vyzval již počátkem roku všechny relevantní zdravotnické organizace 

k tomu, aby návrh lékařské komory podpořily. Zároveň požádal lékaře, aby v případě, že 

návrh komory podporují, o svém postoji písemně informovali ministra zdravotnictví. Podle 

našich informací výzvu prezidenta komory aktivně podpořilo nejméně 1 050 lékařů a lékařek.        

    Dne 19.2.2020 jednal prezident ČLK o situaci ve zdravotnictví s předsedou vlády Ing. 

Babišem za přítomnosti ministra Vojtěcha. Na rozdíl o něho se pan premiér ke zvyšování 

ceny práce zdravotníků stavěl poměrně vstřícně.  

   Návrh lékařské komory na změnu Seznamu zdravotních výkonů byl poté projednán na 

pracovní skupině ministerstva zdravotnictví dne 5.3.2020. Jednání se za komory zúčastnili 

členové pracovní skupiny Dr. Musil a Dr. Sedláček s poradkyní Dr. Klimovičovou.  

   Zdravotní pojišťovny s návrhem nesouhlasily a nepodpořilo jej ani ministerstvo 

zdravotnictví. Návrh nepodpořili však ani zástupci Sdružení ambulantních specialistů MUDr. 

Plhoň nebo Sdružení praktických lékařů MUDr. Šonka. To, že doktoři nepodpoří zvýšení 

ceny práce své a svých kolegů, tak to je opravdu jen obtížně pochopitelné. 

    Počátkem března vypukla coronavirová krize, která zásadním způsobem změnila pravidla 

poskytování zdravotní péče. Bez ohledu na to, jak dlouho budou platit protiepidemická 

omezení a kolik dalších vln epidemie nás ještě čeká, je jasné, že budeme muset zdravotní péči 

poskytovat za mnohem komplikovanějších podmínek se zvýšenými náklady a že naše práce 

bude nejenom odpovědná, ale i nebezpečná. Zdravotníci jsou infekcí Covid-19 nejpostiženější 

skupinou pracovníků, když celých 11 % všech prokázaných případů bylo a je v našich řadách. 

Požadavek ČLK na valorizaci ceny práce nositelů výkonů o 20 % se stal znovu aktuálním a 

prezident ČLK o něm znovu jednal s předsedou vlády. Zvýšení ceny práce požadované 

komorou by stálo dohromady všechny zdravotní pojišťovny 5,6 mld. Kč/rok, a to při absenci 

regulačních omezení a při současném zachování identického počtu výkonů v celém 

ambulantním sektoru (včetně nemocničních ambulancí). 

Představenstvo ČLK nadále požaduje zvýšení ceny práce všech nositelů výkonů 

v Seznamu zdravotních výkonů s účinností od 1.1.2021 o 20 % a její následnou 

pravidelnou každoroční valorizaci o míru inflace. ČLK upozorňuje, že v současnosti je 

reálná cena práce zdravotníků v porovnání s rokem 2006 o 20 % nižší, což ČLK 

považuje za ostudné. Hodina práce plně kvalifikovaného lékaře je v Seznamu 

zdravotních výkonů v současnosti např. oceňována částkou 512,- Kč. Zvýšení ceny práce 

považuje ČLK za základní předpoklad personální stabilizace českého zdravotnictví. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Dohodovací řízení o úhradách a regulacích pro rok 2021 

   Má-li být zdravotnictví schopno čelit takovým výzvám, jakou je pandemie Covid-19, musí 

se opravdu stát ekonomickou prioritou. Podíl výdajů na zdravotnictví na celkovém HDP je 
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třeba navýšit skokově. Příjmy poskytovatelů zdravotní péče totiž musí růst tak, aby vyrovnaly 

zvýšené náklady vyplývající ze změn, které si vynucuje epidemická situace, a navíc umožnily 

lépe zaplatit větší množství zdravotnického personálu.  

   Navíc se ukazuje, že zdravotnictví nemůže fungovat v čistě výkonovém systému, tak říkajíc 

„na doraz“ bez rezervních kapacit. Takový tlak na „efektivitu“ se v čase mimořádných 

událostí, jakou je například pandemie Covid-19, muže šeredně vymstít a společnost na 

zdravotnictví fungující bez rezerv může doplatit hromadami mrtvol.  

   Ve zdravotnictví je zkrátka třeba oceňovat již samotnou připravenost k poskytování 

zdravotní péče. Hasiči přece také nepobírají plat jen když hoří. Diskuse o zásadních změnách 

úhradových mechanismů je zkrátka na místě. Pokud chceme potřebné změny prosadit, pak 

musíme využít stávající příležitost, která se už nemusí opakovat. 

   ČLK hájí své členy na základě plných mocí udělených pro ČLK-o.s., a to ve čtyřech 

segmentech. 

   Po vypuknutí epidemie Covid-19 se ČLK snažila prosadit prodloužení lhůt pro jednání 

dohodovacího řízení do doby, až budou odhadnutelné ekonomické důsledky epidemie. 

Změnu, jejíž uskutečnění bylo podmíněno novelou zákona, jsme neprosadili. Dohodovací 

řízení tedy i letos skončí během měsíce června.  

- Ambulantní gynekologie - Dr. Henčlová 

Dr. Dvořák jako předseda SSG, které je nejsilnějším sdružením poskytovatelů, uzavřel 

s pojišťovnami dohodu bez účasti a souhlasu zástupce ČLK-o.s. 

- Praktičtí lékaři - Dr. Němeček 

Společný návrh všech účastníků s výjimkou ČLK o.s. počítá s navýšením úhrad o 3 %, které 

má být realizováno zejména zvýšením ceny za tzv. epizodu péče z 55,- Kč na 65,- Kč. 

Dohoda, zástupce ČLK-o.s. hlasoval proti. 

- Komplement - Dr. Musil  

Nedohoda, a to v obou subsegmentech, jak u poskytovatelů laboratorní péče, tak u 

poskytovatelů zobrazovacích vyšetření.  

- Ambulantní specialisté - Dr. Kubek 

   ČLK-o.s. disponuje největším počtem plných mocí, přesto podpořila kandidaturu Dr. Jojka 

(SAS), který má s touto prací letité zkušenosti, na funkci koordinátora segmentu. Jednání se 

uskutečnila elektronickým způsobem, a to 2.4., 16.4. (s pojišťovnami), 30.4. (s pojišťovnami), 

6.5., 14.5. (s pojišťovnami) a 21.5. (s pojišťovnami). Jednání o úhradách na rok 2021 

podmiňovali ambulantní specialisté vyřešením úhrad pro letošní rok, tedy vydáním 

stabilizační vyhlášky, která by podpořila ekonomiku soukromých lékařských praxí, a vydáním 

novely Seznamu zdravotních výkonů, v níž ČLK požaduje valorizaci ceny práce nositelů 

výkonů o 20 %. Vzhledem k tomu, že tyto otázky nebyly vyřešeny, nemohli ambulantní 

specialisté předložit žádný společný návrh textu do úhradové vyhlášky. 

Nedohoda – společný návrh VZP a ostatních pojišťoven nezaručoval velké části specializací 

žádný nárůst úhrad, a proto byl jednomyslně odmítnut všemi zástupci poskytovatelů. 

Jednání budou pokračovat.  

Představenstvo bere informaci na vědomí a nevidí žádný důvod k tomu, aby zástupci 

ČLK-o.s. měnili své dosavadní postoje. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Odměny pro zdravotníky za práci v riziku infekce Covid-19 

   LOK-SČL a OSZSP se obrátily 9.4.2020 na ministra zdravotnictví s žádostí o vyplacení 
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zvláštních příplatků pro zaměstnance nemocnic, ZZS, zařízení sociálních služeb a orgánů 

ochrany veřejného zdraví, kteří se ocitli v přímém riziku nákazou Covid-19. 

   Ministr Vojtěch 16.4.2020 zaslal ředitelům fakultních nemocnic a dalších přímo řízených 

organizací dopis s výzvou, aby vyplatili zaměstnancům v první linii za hodinu práce bonus v 

rozmezí 100 až 500 Kč a těm, kteří provádějí odběry, až 1500 Kč na hodinu.  

   Zdravotní výbor Sněmovny přijal 29.4.2020 usnesením, v němž vyzval ministra 

zdravotnictví, aby projednal na vládě uvolnění finančních prostředků na odměny pro 

zdravotnické záchranáře, obdobně jako vláda uvolnila prostředky na odměny v souvislosti s 

bojem proti pandemii Covid-19, pro další dvě základní složky integrovaných záchranných 

sborů, tedy pro policii a pro hasiče. Zároveň s oceněním práce zdravotníků vyzval výbor 

ministerstvo, aby připravilo a poskytlo zaměstnancům zdravotnických zařízení a zdravotních 

záchranných služeb zvláštní příplatky, ve vazbě na rizikovost pracovního prostředí, škodlivost 

nebo obtížnost danou působením jiných negativních vlivů pracovního prostředí. 

   7.5.2020 vláda schválila uvolnění finančních prostředků na odměny pracovníků 14 

poskytovatelů ZZS, kteří se přímo podíleli na plnění úkolů stanovených krizovými opatřeními 

a mimořádnými opatřeními Mz. Celkem se jedná o 7 tisíc zaměstnanců, kterým by měla být 

vyplacena odměna za měsíce březen až květen 2020 ve výši 40 tisíc Kč za každý měsíc na 1 

pracovní úvazek. Finanční prostředky budou uvolněny z kapitoly ministerstva zdravotnictví 

státního rozpočtu. 

Představenstvo ČLK podporuje snahu odborových organizací zajistit spravedlivé 

vyplacení odměn všem zdravotníkům, kteří pracovali nebo pracují v riziku infekce 

Covid-19. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

      Dr. Monhart a Dr. Henčlová opustili jednání ve 12.40 hodin, přítomno je 15 členů 

představenstva. 

 

Personální vyhláška – návrh novely přílohy č. 3 

   ČLK nesouhlasí s návrhem prodloužit z 20 minut na 30 minut časovou lhůtu pro zajištění 

fyzické přítomnosti lékaře se specializovanou způsobilostí v případech, kdy je akutní lůžková 

péče personálně zajištěna lékařem s certifikátem o absolvování základního kmene. 

   ČLK nesouhlasí s navrhovanou změnou, aby ústavní pohotovostní službu na urologii mohl 

zajišťovat chirurg. 

Připomínky zpracoval Dr. Mrozek a ČLK je uplatnila k návrhu vyhlášky dne 6.5.2020. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

4) Zahraniční činnost 

 

   Vzhledem k pandemii Covid-19 se neuskutečnila plánovaná zasedání mezinárodních 

lékařských organizací. Orgány WMA a CPME jednaly elektronickým způsobem. 

Webové konference CPME věnované problematice Covid-19 se za ČLK zúčastnila Dr. 

Stehlíková. CPME zpracovává a opakovaně aktualizuje informace o situaci zdravotníků a 

zdravotnictví v jednotlivých zemích postižených nemocí Covid-19. 

V Itálii zemřelo 154 lékařů, ve Španělsku 26, v Turecku. Ve Velké Británii zemřelo více než 

sto zaměstnanců Národní zdravotní služby. V řadě zemí nemají lékařské organizace tyto 

citlivé informace k dispozici. 
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Všechny mezinárodní evropské lékařské organizace odsoudily společným prohlášením útoky, 

kterým jsou v současnosti v souvislosti s pandemií Covid-19 vystaveni zdravotníci v řadě 

zemí. 

Dr. Kubek jménem ČLK vyslovil korespondenčním způsobem souhlas se zprávou o 

hospodaření a s návrhem rozpočtu CPME. 

Vzhledem k epidemické situaci zůstává možnost konání podzimních zasedání mezinárodních 

organizací nejistá. 

 

 

5) Vědecká rada 

 

Odborné posudky Vědecké rady ČLK 

Dr. Kubíček informoval o právních konsekvencích vystavovaných posudků. 

 

Elektronický systém videokonzultace "Care Connect" 

Dr. Kubíček informoval o systému zabezpečené video komunikace mezi lékařem a pacienty. 

Z diskuse vyplynulo, že podobných komerčních projektů je velké množství. 

 

 

6) Licence 

 

 

7) Různé 

 

   Na žádost předsedy Senátu ČR pana Vystrčila seznámil Dr. Kubek členy představenstva 

s usnesením č. 414, které se týká přeshraničních pracovníků (pendlerů) a jejich možné 

diskriminace. 

 

   Příští zasedání představenstva se uskuteční ve čtvrtek 18.6.2020 od 9:00 hodin v prostorách 

kanceláře ČLK, Lékařská 2. 

   Plánovaná porada předsedů OS ČLK se uskuteční v řádném termínu, tedy ve čtvrtek 

18.6.2020 od 15:00 hodin, avšak s ohledem na protiepidemická opatření v náhradních 

prostorách, a to v Kongresovém centru nemocnice Homolka. 

 

    

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 14:00 hodin. 

 

    

 

Zapsala: Hanka Matějková 

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 

 

 

 


