Zápis z jednání představenstva ČLK,
které se koná dne 26. 7. 2013 od 9:00 hodin v prostorách ČLK
Přítomni:
Omluveni:
Přizváni:

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

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin.
Přítomno 11 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.
1) Připomínky k minulému zápisu
2) Zahraniční činnost
Mistrovství světa lékařů ve fotbale
Ve dnech 29. 6. – 7. 7. 2013 se uskutečnilo v Budapešti mistrovství světa lékařů ve fotbale.
ČLK byla nabídnuta možnost vytvořit svůj vlastní tým a účastnit se mistrovství
prostřednictvím tzv. divoké karty. Na základě inzerátu v časopise Tempus se přihlásilo
celkem 45 lékařů - fotbalistů. Prezident ČLK pověřil sestavením mužstva a jeho trénováním
prof. MUDr. Adamce, který je bývalým ligovým fotbalistou. Organizace výpravy se ujal
předseda LOK-SČL MUDr. Engel.
ČLK uhradila účastnický poplatek za tým ve výši 5 000,- euro.
ČLK na základě rozhodnutí představenstva z dubna 2013 dále přispěla na úhradu nákladů
spojených s ubytováním, stravováním a dopravou reprezentantů částkou 280 000,- Kč.
LOK-SČL přispěl částkou 100 000,- Kč. Zbytek nákladů uhradili sponzoři nebo sami
účastníci akce.
Dr. Sojka, který zajišťoval mediální prezentaci účasti české reprezentace, informoval o
podrobnostech turnaje. Přestože čeští lékaři byli na mistrovství světa ve fotbale poprvé,
obsadili ve velmi silné konkurenci druhé místo a získali tak pohár a stříbrné medaile pro
vicemistry světa.
Česká reprezentace porazila v základní skupině Jižní Koreu 3:0, remizovala s Německem
1:1 a porazila loňské vicemistry ze Švédska 4:0. Ve čtvrtfinále Češi porazili Rakousko 3:1. V
semifinále, které skončilo nerozhodně 1:1, postoupili naši reprezentanti přes Velkou Británii
na penalty. Stejně tak až na penalty prohráli ve finále s Německem, když v základní hrací
době gól nepadl.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
3) Jednání a informace
Jednání s ministrem zdravotnictví MUDr. Holcátem
Dr.Kubek informoval o svém jednání s novým ministrem zdravotnictví MUDr. Holcátem,
které se uskutečnilo 23.7.2013.
Projednávaná témata:
 Zvýšení platby za tzv. státní pojištěnce a možnost odkupu nedobytných pohledávek
zdravotních pojišťoven státem
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 Úhradová vyhláška pro rok 2013
o Kritické dopady úhradové vyhlášky na ekonomiku zdravotnických zařízení –
nemocnic a soukromých lékařských praxí, ohrožení dostupnosti zdravotní péče
ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013
o Návrh ČLK Ústavnímu soudu na její zrušení, který podala skupina 39 senátorů
o Možnost novelizace úhradové vyhlášky s účinností od 1.10.2013
 Průběh dohodovacího řízení o úhradách zdravotních služeb pro rok 2014 a příprava
úhradové vyhlášky pro rok 2014
 Petice za zachování kvalitního zdravotnictví, kterou podepsalo 131 000 občanů
 Spolupráce Ministerstva zdravotnictví s ČLK
 Nedotažená novela seznamu zdravotních výkonů a dopady jejího případného schválení
na příjmy zdravotnických zařízení
 Zákon o zdravotnických prostředcích a komise pro posuzování efektivity
zdravotnických technologií (HTA)
 Zákon o universitních nemocnicích
 Novely zákonů o zdravotních pojišťovnách a nebezpečná novela zákona č. 48/1997
Sb. o veřejném zdravotním pojištění
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí
Novela zákonů o zdravotních pojišťovnách
V rámci tzv. meziresortního připomínkového řízení, kterého není ČLK účastníkem, dostaly
odborové organizace k připomínkování návrh zákona, kterým by se měly změnit zákony o
všeobecné zdravotní pojišťovně a o resortních zdravotních pojišťovnách. Bez ohledu na pád
vlády a odchod ministra Hegera, jeho lidmi připravené právní normy si žijí dál svým životem.
Prezident ČLK rozeslal návrh funkcionářům komory s žádostí o zaslání připomínek do
5.8.2013 s tím, že právním oddělením ČLK zpracované připomínky budou poskytnuty
odborovým organizacím, které je mohou prosazovat.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí
Rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení některých ustanovení zákona o veřejném
zdravotním pojištění
ČLK zaslala své stanovisko Ústavnímu soudu k návrhu skupiny poslanců na jeho žádost
v březnu 2013.
Dne 2.7.2013 vyhlásil Ústavní soud nález sp. zn.: Pl. ÚS 36/11, kterým zrušil některá
ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. Nález se týká jednak tzv.
„nadstandardů“ tedy rozdělení některých zdravotních výkonů na základní variantu a
ekonomicky náročnější variantu, dále zvýšení regulačních poplatků za hospitalizaci a
současně ruší pravomoc zdravotních pojišťoven ukládat poskytovatelům zdravotních služeb
pokuty. Kromě zrušení zvýšení regulačních poplatků za hospitalizaci, nález Ústavního soudu
zcela odpovídá jak tomu, co tvrdila Česká lékařská komora již v době, kdy se legislativně
zakotvovaly základní a ekonomicky náročnější varianty zdravotních výkonů – tzv.
„nadstandardy“, tak stanovisku, které ČLK zaslala Ústavnímu soudu.
Rozdělení péče na standardní a nadstandardní:
Ústavní soud připouští, ale v souladu s dikcí Ústavy požaduje, aby toto rozdělení provedl
zákon, případně příloha zákona tak, jak navrhovala ČLK, která předpokládala existenci
dohodovacího řízení mezi zástupci lékařů a zdravotních pojišťoven za přítomnosti zástupců
pacientů. Výsledky tohoto dohodovacího řízení, jehož organizace se byla ČLK konfrontovaná
s nečinností ministerstva ochotná ujmout, by posoudilo ministerstvo a předkládalo je jako
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návrh přílohy zákona o veřejném zdravotním pojištění. Tato iniciativa komory byla ze strany
ministerstva zdravotnictví odmítnuta.
Pokuty zdravotnickým zařízením:
Poskytovatelé zdravotních služeb na straně jedné a zdravotní pojišťovny na straně druhé
jsou smluvními obchodními partnery. Nelze považovat za porušení rovnosti stran smluvního
vztahu, pokud zdravotní pojišťovny mají právo provádět kontrolu oprávněnosti vyúčtování
zdravotních služeb prostřednictvím svých kontrolních pracovníků a revizních lékařů. Toto
oprávnění je v demokratických právních státech obvyklé a ze strany ČLK nebylo
zpochybňováno. Na druhé straně, je podle ČLK vyloučené, aby existují-li dva smluvní
partneři, kteří spolu mají uzavřen prakticky obchodněprávní vztah a nezřídka vedou mezi
sebou i spory před soudem, jeden z těchto obchodních partnerů měl vůči druhému
obchodnímu partnerovi současně vrchnostenské postavení, mohl mu ukládat sankce a vést s
ním správní řízení. Ústavní soud dal v této věci komoře za pravdu a zároveň upozornil na
nevyváženost vztahů mezi zdravotnickými zařízeními a pojišťovnami, kterým současný
systém „svěřuje i rozhodování o bytí či nebytí poskytovatele v podobě uzavření či neuzavření
smluv“. S tímto nálezem Ústavního soudu zcela kontrastuje návrh ministerstva na další
novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, který mimo jiné předpokládá
možnost zdravotní pojišťovny bez uvedení jakýchkoliv důvodů vypovědět smlouvu
poskytovateli zdravotních služeb a to v případě ambulantního poskytovatele v tříleté
výpovědní lhůtě, v případě lůžkového poskytovatele v pětileté výpovědní lhůtě. Tento nález
Ústavního soudu, který zcela odpovídá stanovisku, které Ústavnímu soudu zaslala Česká
lékařská komora na jeho žádost dne 4. března 2013, má do budoucna velký význam a je třeba
jej vysoce ocenit jako pozitivní prvek ve stálém „boji o přežití“ poskytovatelů zdravotních
služeb.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí
Dohodovací řízení o úhradách pro rok 2014
Předběžnou dohodu se zdravotními pojišťovnami uzavřeli praktičtí lékaři, gynekologové,
lázně a fysioterapie. Parciální dohodu uzavřela radiodiagnostika.
Jednání skončilo nedohodou u ambulantních specialistů, dopravy, domácí péče,
stomatologie, komplementu (kromě RTG).
Praktičtí lékaři
Dr.Němeček informoval, o předběžné dohodě uzavřené v segmentu praktických lékařů
s pojišťovnami 23.7.2013. Podstatou dohody je zachování úhrad a regulací na úrovni roku
2013. Pojišťovny tedy ustoupily ze svého původního záměru regulace zpřísnit.
Ambulantní specialisté
Dr.Kubek informoval, že v segmentu ambulantních specialistů nebylo 24.7.2013 dosaženo
dohody, neboť stanoviska pojišťoven byla velmi vzdálená od návrhu, který jako výsledek
konsenzu mezi zástupci poskytovatelů zpracoval SAS. Jednání komplikovala nejistota, zda a
v jakém rozsahu bude aplikován nový seznam zdravotních výkonů.
Poskytovatelé požadovali podstatné zvýšení hodnoty bodu na 1,15 Kč, navýšení limitu
maximální úhrady od jednotlivých pojišťoven v závislosti na růstu vybraného pojistného
spolu s úhradou nadlimitních výkonů hodnotou 0,50 Kč za bod a risk koridor ve výši 15% pro
možné překročení nákladů za léky a zdravotnické prostředky nebo vyžádanou péči. Zachováni
ustanovení, že celkové regulační srážky za léky, zdravotnické prostředky a indukovanou péči
mohou dosahovat maximálně 15% úhrady zdravotnickému zařízení v daném období. Posun
referenčního období z roku 2012 na 2013.
SZP navrhoval úhradu hodnotou bodu 1,02 Kč avšak pouze do 90 % objemu úhrady
v referenčním období (2012) s tím, že výkony nad tento limit by byly hrazeny hodnotou bodu
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0,51 Kč avšak pouze do úrovně 110% bodů uznaných v referenčním období. Ostatní výkony
by se neproplácely vůbec. Pro regulace nulová tolerance překročení referenčních hodnot.
VZP navrhovala hradit hodnotou bodu 1,00 Kč výkony do limitu 98% výkonů hrazených
v nesnížené hodnotě na unikátní rodné číslo z roku 2012. Mezi unikátní rodná čísla by se
nezapočítávali pacienti, u kterých by byl v hodnoceném období vykázán pouze minimální
kontakt 09511 nebo telefonická konzultace 09513. Nadlimitní výkony by se hradily hodnotou
0,30 Kč za bod. Pro regulace nejenom nulová tolerance překročení limitů, ale navíc zrušení
ustanovení, že celkové regulační srážky za léky, zdravotnické prostředky a indukovanou péči
mohou dosahovat maximálně 15% úhrady zdravotnickému zařízení v daném období.
Komplement
Jednání za komplement se jménem ČLK účastnil Dr.Musil. Zde došlo k parciální dohodě
v oblasti RTG. Vzhledem k tomu, že v současné době není známo, která verze SZV bude
platná k 1.1.2014 (současná či "kultivovaná", kde jsou významné změny v laboratorních
výkonech), nedošlo k dohodě mezi poskytovateli laboratorních služeb (Privalab a ČLK o.s.) a
SZP a VZP. Obě strany ale jednohlasně deklarovaly, že budou pokračovat v jednání a hledání
případné dohody po zveřejnění informace o konkrétní platné verzi SZV k 1.1.2014.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí
Petice občanů ČR za zachování fungujícího zdravotnictví
Petici za zachování kvalitního zdravotnictví, kterou zorganizovala Česká lékařská komora, s
podpisy 123 000 občanů - pacientů, kteří mají zásadní výhrady k tzv. „reformám“ ministra
Hegera, předali 23.5.2013 prezident ČLK Kubek společně s Dr. Říhovou a paní Táňou
Fischerovou jménem petičního výboru spolu s podpisovými archy předsedovi Senátu ČR
panu Milanu Štěchovi. Ten tuto petici označil za jednu z největší petičních akcí, která se kdy
v České republice uskutečnila.
Ačkoliv byl sběr podpisů oficiálně ukončen, došly do kanceláře ČLK dodatečně ještě další
podpisové archy. Tyto archy byly doručeny do Senátu dodatečně. Celkem tedy petici
podepsalo více než 131 500 občanů – pacientů.
Dne 7.8.2013 bude petici za účasti prezidenta ČLK veřejně projednávat zdravotní výbor
Senátu.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí
Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelu zákona, která by v případě schválení zásadním
způsobem posílila moc zdravotních pojišťoven nad pacienty i poskytovateli zdravotních
služeb. Česká lékařská komora nebyla o tomto záměru ministerstvem informována a návrh
obdržela pouze neoficiální cestou.
Dne 29.4.2013 vyzval prezident ČLK ministra zdravotnictví Hegera i jeho náměstka Ing.
Noska, který je údajně autorem návrhu, k jednání o tomto návrhu.
Na nepřijatelnost návrhu pro ČLK upozornil Dr. Kubek ministra Hegera rovněž během
vystoupení na 151. Žofínském fóru a připomínky zpracované právním oddělením ČLK
následně zaslal 16.5.2013 ministru Hegerovi spolu s další žádostí o jednání.
Návrh zpracovaný ministerstvem zdravotnictví zásadním způsobem posiluje moc
zdravotních pojišťoven nad pacienty i lékaři. Pro ČLK jsou nepřijatelná zejména tato
ustanovení:
 Pacient i nadále může měnit pojišťovnu pouze jedenkrát ročně.
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 O vypsání výběrového řízení již nemůže požádat poskytovatel zdravotních služeb, ani
je nemůže vyhlásit samospráva. Vypsat výběrové řízení na uzavření nové smlouvy
může toliko zdravotní pojišťovna.
 Ruší se systém dohodovacích řízení o úhradách i o rámcové smlouvě. Ministerstvo je
zmocněno vydat úhradovou vyhlášku i bez dohodovacího řízení.
 Zdravotní pojišťovny budou jednostranně rozhodovat o délce smluvního vztahu.
 Zdravotní pojišťovny mohou poskytovateli služeb smlouvu vypovědět bez udání
důvodu, zatím co poskytovatel smlouvu vypovědět nesmí.
Představenstvo ČLK na svém květnovém zasedání jednomyslně přijalo usnesení, že ČLK
zásadně odmítá ministerstvem zdravotnictví prezentované návrhy na změnu zákona č.
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a protestuje proti nedemokratickému způsobu
přípravy a prosazování tohoto pro zdravotnictví zásadního zákona.
Ministr zdravotnictví Heger odpověděl dopisem teprve 14.6.2013. Na připomínky ČLK sice
nereagoval, ale vyjádřil ochotu jednat o návrhu zákona osobně s prezidentem ČLK.
Prezident ČLK poděkoval 27.6.2013 za nabídku k jednání a zároveň upozornil ministra
Hegera, že v rozporu s jeho tvrzením nebyla Česká lékařská komora přizvána k účasti na
semináři, který byl v rámci jednání Rady hospodářské a sociální dohody pořádán na
Ministerstvu zdravotnictví dne 22.4.2013. Cílem semináře měla být diskuse o novelách
zákonů č. 551/1991 Sb. a 280/1992 Sb. Česká lékařská komora získala informace o konání
tohoto semináře pouze zprostředkovaně od odborových organizací a to včetně zprávy, že
Ministerstvo zdravotnictví do programu dodatečně dne 19.4.2013 přidalo prezentaci novely
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Tento seminář v žádném případě
nelze považovat za vnitřní připomínkové řízení.
Návrh novely zákona č. 48/1997 Sb. získala ČLK neoficiálním způsobem prostřednictvím
odborových organizací a reagovala na něj zasláním svých připomínek, na které jsme do
dnešního dne nedostali z Ministerstva zdravotnictví žádnou reakci. Skutečnost, že se příprava
novely zákona č. 48/1997 Sb. dostala do časové tísně, padá na vrub Ministerstva
zdravotnictví, které dva měsíce nereagovalo na výzvu České lékařské komory k serióznímu
jednání. Vzhledem k současné politické krizi považuje ČLK za jedinou adekvátní reakci ze
strany Ministerstva zdravotnictví ČR stažení novel zákonů o zdravotních pojišťovnách i
novely zákona o veřejném zdravotním pojištění z projednávání. Takto zásadní právní normy
by měla po standardní diskusi se zdravotnickými organizacemi připravit vláda, která bude mít
nezpochybnitelný mandát vzešlý z nových parlamentních voleb. Pokud Ministerstvo
zdravotnictví s ohledem na politickou situaci své výše zmiňované návrhy nestáhne
z projednávání, je ČLK připravena o svých připomínkách jednat s ministerstvem okamžitě.
Na rizika vyplývající z návrhu novely zákona o veřejném zdravotním pojištění upozornil
prezident nového ministra Dr. Holcáta hned na prvním společném jednání 23.7.2013. Dne
25.7.2013 jednal prezident ČLK s předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením
panem Krásou o spolupráci s cílem zabránit přijetí novely tohoto zákona.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí
Zdravotní pojištění cizinců
Na ČLK se obrátili zástupci Multikulturního centra Praha se žádostí o případnou podporu
jejich legislativního záměru - začlenit do systému veřejného zdravotního pojištění některé
skupiny cizinců, kteří tam podle stávající právní úpravy nemají přístup.
Jedná se o následující skupiny osob:
1) cizince - osoby samostatně výdělečně činné, po 3 měsících od zahájení samostatné
výdělečné činnosti
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2) cizince, kteří jsou rodinnými příslušníky jiných cizinců nebo i českých občanů, a z tohoto
titulu mají právo pobytu v ČR, a to (s výjimkou rodinných příslušníků českých občanů) po 6
měsících od počátku dlouhodobého pobytu na území ČR
3) cizince – studenty, a to po 1 roce pobytu za účelem studia
Zařazení těchto skupin osob do systému veřejného zdravotního pojištění ČLK
podporuje. Naopak jako problematický vnímá návrh zahrnout mezi pojištěné rodinné
příslušníky těchto osob nejenom manžele a děti, nýbrž i další rodinné příslušníky,
kterým je z tohoto titulu povolen pobyt v ČR, tedy i rodiče. V těchto případech může
hrozit riziko zneužívání veřejného zdravotního pojištění
Hlasování – přítomno 11 hlasujících:
pro:
11
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
4) Vnitřní činnost
Universita medicínského práva
Právní kancelář ČLK připravila druhý ročník Univerzity medicínského práva České
lékařské komory. Půjde znovu o deset interaktivních lekcí, sestávajících z e-learningu a z
následného semináře, rozložených do deseti měsíců školního roku 2013-2014.
Účastnický poplatek je 5 000,- Kč pro člena ČLK a 9 000,- Kč pro nečlena ČLK.
Za každou lekci budou přiděleny 3 kredity do systému celoživotního vzdělávání.
Po skončení obdrží posluchač, který absolvoval alespoň 70% seminářů osvědčení o
absolvování Univerzity medicínského práva ČLK.
Témata Univerzity medicínského práva ve školním roce 2013 – 2014
1) Hlavní právní problémy ve zdravotnictví, systém a přehled právních předpisů
medicínského práva a souvisejících zákonů (z oboru trestního práva, občanského
práva a správního práva). Co kde najdeme?
2) Právní odpovědnost v medicíně – trestní, občansko-právní, správní, disciplinární a
smluvní, právní odpovědnost lékařů
3) Náležitá odborná úroveň zdravotních služeb – lege artis. Zákonná definice, její výklad,
posuzování v praxi, znalecké posudky, kazuistiky
4) Právní aspekty řízení nemocnice a soukromé lékařské praxe. Odpovědnost při řízení a
v rámci zdravotnického týmu. Personální zajištění zdravotních služeb a problematika
odborného dohledu.
5) Vztah lékař – pacient (zákonný zástupce), komunikace, informovaný souhlas, revers,
poskytování zdravotních služeb bez souhlasu, detence, omezovací prostředky, hlášení
soudu, zadržení nepříznivých informací, dříve vyslovená přání.
6) Ochrana osobních údajů, povinná mlčenlivost ve zdravotnictví, oznamovací
povinnost, vedení zdravotnické dokumentace a její archivace.
7) Problematika specifických zdravotních služeb – transplantace, interrupce, zásahy do
reprodukce, sterilizace, kastrace, stereotaktické operace, lékařský experiment,
pracovně-lékařské služby, posudková činnost a další specifické zdravotní služby
8) Zdravotnická záchranná služba, intenzívní a resuscitační péče, její meze, paliativní
péče, určování smrti, pitvy
9) Právní vztahy poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotních pojišťoven
10) Prevence právních problémů a postup při jejich řešení. Doporučený postup při
trestním oznámení, trestním stíhání, žalobě, ohrožování a vyhrožování. Problematika
nutné obrany a krajní nouze ve zdravotnictví.
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Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
Akademie lékařské etiky
Oddělení vzdělávání připravilo roční kurz, „Akademie lékařské etiky. Jedná se o osm
seminářů praktického rozhodování konfliktních a eticky složitých situací. Posluchači budou
zároveň průběžně seznamováni s platnou právní úpravou vztahu lékaře a pacienta, neboť
jedním z cílů kurzu je taktéž poukázat na možnou diskrepanci mezi jednáním etickým a
jednáním v souladu s právním řádem.
První čtyři semináře se budou zabývat postupně lékařskými indikacemi, preferencemi
pacienta, otázkami kvality života a kontextuálními vztahy každého případu. Pátý seminář
představí ještě i jiné možnosti vedení dialogu v klinické etice. Obsahem šesté až osmé části
kurzu bude prezentace vlastní kazuistiky posluchače, její analýza a obhajoba řešení.
Posluchači odevzdají písemně vypracovanou práci. Tu lektor zkontroluje a doporučí nebo
nedoporučí k obhajobě. Probíraných kazuistik vznikne první učebnice klinické etiky v České
republice.
Účastnický poplatek je 5 000,- Kč pro člena ČLK a 6 000,- Kč pro nečlena ČLK.
Za každou lekci budou přiděleny 3 kredity do systému celoživotního vzdělávání.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
3. konference Etika a komunikace v medicíně – „lege artis“
V pořadí již třetí konference věnovaná otázkám etiky a komunikace v medicíně se koná ve
čtvrtek 28.11.2013 od 10:00 do 16:00 v kongresovém centru U Hájků, Praha 1, Na Poříčí 42.
Konference bude tentokrát zaměřena na problematiku „lege artis“, tedy náležité odborné
úrovně poskytování zdravotních služeb, a to jednak v rovině klinické a obecně odborné a poté
i v rovině právní.
Organizátory konference, u jejíž příležitosti by měl být vydán sborník příspěvků, jsou Doc.
MUDr. Bartůněk, JUDr. Mach a PhDr. Ptáček.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
Doporučení představenstva č. 1/2013 pro členy ČLK pověřené zastupováním komory ve
výběrových komisích
Prezident ČLK ve spolupráci s právním oddělením připravil návrh doporučení upravujícího
kritéria, ke kterým by členové ČLK měli přihlížet při výběru vhodného uchazeče, jsou-li
pověřeni komorou:
a)
účastí ve výběrových komisích pro zajišťování sítě smluvních poskytovatelů
zdravotních pojišťoven podle právních předpisů upravujících toto zajišťování;
b)
účastí ve výběrových komisích pro obsazování vedoucích funkcí ve zdravotnictví
podle právních předpisů upravujících toto obsazování.
Návrh byl diskutován na poradě předsedů OS ČLK 20.6.2013 a připomínky byly
zapracovány.
Představenstvo schvaluje doporučení č. 1/2013 pro členy ČLK pověřené zastupováním
komory ve výběrových komisích.
Hlasování – přítomno 11 hlasujících:
pro:
11
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
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Časopis Tempus medicorum – vydávání
Prezident ČLK Dr.Kubek informoval o ekonomice vydávání časopisu Tempus.
Náklady
460 887,- Kč
601 988,- Kč
460 161,- Kč
500 276,- Kč
504 511,- Kč
560 591,- Kč
3 088 414,- Kč
Všechny částky jsou včetně DPH.
Leden 2013
Únor 2013
Březen 2013
Duben 2013
Květen 2013
Červen 2013

Výnosy
187 132,- Kč
158 129,- Kč
174 983,- Kč
90 462,- Kč
137 327,- Kč
163 889,- Kč
911 922,- Kč

Výsledek
- 273 755,- Kč
- 443 859,- Kč
- 285 178,- Kč
- 409 814,- Kč
- 367 184,- Kč
- 396 702,- Kč
- 2 176 492,- Kč

Náklady
Výnosy
Výsledek
Leden 2012
Časopis vydáván ve spolupráci s MF, a.s. podle původní smlouvy
Únor 2012
670 672,- Kč
294 142,- Kč
- 376 530,- Kč
Březen 2012
721 039,- Kč
374 261,- Kč
- 346 778,- Kč
Duben 2012
666 299,- Kč
266 709,- Kč
- 399 590,- Kč
Květen 2012
521 422,- Kč
355 939,- Kč
- 165 483,- Kč
Červen 2012
461 902,- Kč
126 174,- Kč
- 335 728,- Kč
3 041 334,- Kč
1 417 225,- Kč
- 1 624 109,- Kč
Všechny částky jsou včetně DPH.
Vydáváním časopisu zajišťuje ČLK svoji ze zákona vyplývající informační povinnost vůči
všem lékařům. Sjezd ČLK v listopadu 2012 uložil představenstvu, aby zajistilo vydávání
časopisu Tempus Medicorum, a to jak v papírové, tak i v elektronické podobě, formou
měsíčníku, tedy 11 vydání za rok, a aby zároveň zajistilo jeho rozeslání v papírové podobě
všem členům ČLK, kteří tuto službu aktivně neodmítnou. Sjezd zároveň neschválil návrh, aby
se na financování vydávání časopisu spolupodílela též jednotlivá OS ČLK.
Díky nové smlouvě s Mladou frontou a.s. a úpravě podmínek redakční spolupráce s firmou
EV – public relations, s.r.o. se podařilo snížit náklady na vydávání časopisu bez ohledu na to,
že časopis vychází většinou ve větším rozsahu. Na druhé straně se nenaplnila očekávání, že
úprava cen zvýší příjmy z inzerce. V důsledku protrahované krize a kvůli změnám na
reklamním trhu došlo naopak k dalšímu poklesu příjmů z inzerce.
Představenstvo ČLK bere informace o ekonomice vydávání časopisu Tempus na
vědomí.
Představenstvo ČLK považuje vydávání časopisu, kterým může komora plnit
pravidelně každý měsíc svoji informační povinnost vůči svým členům, za jednu z priorit
v činnosti ČLK. Při vydávání časopisu je třeba pečlivě hledat rovnováhu mezi
ekonomickou udržitelností na straně jedné a obsahovou nezávislostí na straně druhé.
Obsahovou nezávislost časopisu na vnějších vlivech považuje představenstvo ČLK za
nezbytný předpoklad objektivního informování lékařů o dění ve zdravotnictví. Tato
svoboda a nezávislost něco stojí.
Hlasování – přítomno 11 hlasujících:
pro:
11
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
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Aktualizace spolupráce s firmou T-Mobile
ČLK uzavřela rámcovou smlouvu s firmou T-Mobile, díky, které mají všichni členové ČLK
možnost uzavřít smlouvy se zvýhodněnými tarify pro volání. Tyto výhody může každý člen
ČLK využívat až pro 5 telefonních čísel. Rámcová informace byla zveřejněna v časopise
Tempus s tím, že podrobnosti zájemci naleznou na speciálních webových stránkách.
Podrobný návod, jak výhody využít obdrželi elektronickou cestou všichni členové ČLK, kteří
mají zájem o zasílání aktuálních informací prostřednictvím e.mailů. Podmínkou čerpání
výhod je ověření členství v ČLK.
Od podpisu rámcové smlouvy s firmou T-Mobile, která umožňuje členům ČLK získat
výhodnější tarify než T-Mobile obecně nabízí, došlo k výrazné změně na trhu s mobilními
operátory (nabídka neomezených tarifů). Mezi ČLK a T-Mobile byla proto dohodnuta úprava
nabídky pro členy ČLK, jak vyplývá z rámcové smlouvy.
K rámcové smlouvě jsou nyní podepsány dva dodatky. Jeden se týká členů ČLK a druhý
samotné ČLK a jejich zaměstnanců. Tyto dodatky doplňují stávající nabídku tarifů o tzv.
neomezené tarify (s nižší cenou, než je nabízena T-Mobilem obecně na trhu) a u existujících
tarifů mění systém započítávání volání v tzv. privátní síti (PPS) do volných minut tak, že se
toto volání nyní do volných minut již nezapočítává.
U členů ČLK, kteří již tarify dle rámcové smlouvy mezi ČLK a T-Mobile mají, dojde k
automatické změně poté, co dodatky nabydou platnosti. Přejít na tarify neomezeného volání
mohou členové ČLK přes zákaznickou linku T-Mobile (postup bude zveřejněn v Tempusu). U
členů, kteří zatím nabídky T-Mobile pro ČLK nevyužili, zůstává dosud platný postup s tím, že
bude aktualizována nabídka tarifů na příslušné stránce Výhoda pro ČLK.
V průběhu měsíce září lze očekávat další úpravu nabídku ze strany T-Mobile pro členy
ČLK, tentokrát v oblasti datových přenosů.
ČLK bude ve spolupráci s firmou T-Mobile informovat o novinkách své členy.
Věstník ČLK 2013
Vzhledem k tomu, že od posledního vydání Věstníku ČLK v roce 2009 došlo ke změnám
řady stavovských předpisů, závazných stanovisek i doporučení představenstva ČLK, je třeba
vydat nový aktuální sborník a to tak, aby byl k dispozici delegátům listopadového sjezdu
ČLK.
Na základě zadání prezidenta ČLK jednala ředitelka kanceláře paní Šťastná s tradičním
výrobcem věstníků ČLK firmou Boom tisk Kolín i s dodavatelem kalendářů a desek pro ČLK
firmou Alno. Pro porovnání byla oslovena firma Europrint, která doporučila spolupracující
firmu BBpartner.
Představenstvo posoudilo nabídky a rozhodlo objednat 700 kusů věstníků v provedení
od firmy Boom tisk Kolín za celkovou cenu Kč 52 000,- + DPH.
Hlasování – přítomno 11 hlasujících:
pro:
10
proti :
0
zdržel :
1
Návrh byl přijat.
5) Blok tajemníka ČLK
Informace o počtu nových členů ČLK
V červnu 2013 bylo přijato celkem 149 lékařů:
z toho bylo
20 lékařů se státní příslušností SR,
7 lékařů s jinou státní příslušností,
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4 lékaři se slovenskou LF,
8 lékařů se zahraniční LF.
V tomto období bylo 7 žádostí o přijetí posouzeno jako pozdní vstup.
V roce 2013 požádalo dosud 194 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.
Zpráva auditora o hospodaření ČLK v roce 2012
Představenstvo se seznámilo se zprávou auditora, který k hospodaření ČLK v roce 2012
nemá výhrady.
Představenstvo ČLK bere na vědomí zprávu auditora o ověření účetní závěrky ČLK za
rok 2012.
Hlasování – přítomno 11 hlasujících:
pro:
11
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Povodňová pomoc
ČLK zveřejnila na svém webu i v časopise Tempus nabídku pomoci pro ty své členy,
kterým povodně napáchaly největší škody na majetku, a to ať již na vybavení domácnosti či
na zdravotnickém zařízení.
O pomoc požádala a škody vzniklé na svém zdravotnickém zařízení řádně zdokladovala Dr.
Adriana Vokřálová, které její domovské OS Praha 4 dne 27.6.2013 přispělo částkou 10 000,Kč.
Představenstvo schvaluje finanční pomoc pro MUDr. Adrianu Vokřálovou ve výši
20 000,- Kč.
Hlasování – přítomno 11 hlasujících:
pro:
11
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
6) Licence
7) Různé
Jednání představenstva skončilo v 12:30 hodin.
Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 6. září od 9:00 hodin v prostorách
centrální kanceláře ČLK v Praze.

Zapsala:

Hanka Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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