Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 6. září 2013 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Přítomni:

MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dernerová, MUDr. Dostalíková,
MUDr. Mach Ota, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Musil, MUDr. Němeček,
MUDr. Přikryl, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Šindler, MUDr.
Tomek, MUDr. Vávra, MUDr. Vodochodský, MUDr. Voleman.
Omluveni: MUDr. Kubarič, MUDr. Mach Jiří, MUDr. Vraná.
Přizváni:
MUDr. Vedralová, Mgr. Máca, MUDr. Sojka.
Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin.
Přítomno 15 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.
1) Připomínky k minulému zápisu
2) Jednání a informace
Dohodovací řízení o úhradách pro rok 2014
Dne 21.8.2013 bylo ukončeno dohodovací o úhradách zdravotní péče pro rok 2014.
a) Dohody bylo dosaženo u těchto segmentů:
• praktičtí lékaři,
• lázně,
• ambulantní gynekologie.
b) Částečné dohody bylo dosaženo pro skupinu poskytovatelů mimolůžkových laboratorních
a radiodiagnostických služeb, a to v části týkající se pouze radiodiagnostických služeb (u
mimolůžkových laboratorních služeb k dohodě nedošlo).
c) Nedohoda byla konstatována u následujících skupin poskytovatelů, u nichž bude hodnota
bodu a výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014 stanovena vyhláškou
Ministerstva zdravotnictví. Jedná se o tyto skupiny poskytovatelů:
• akutní lůžkové péče v nemocnicích,
• následná lůžková péče,
• stomatologie,
• mimolůžkové ambulantní specializované služby, vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve
zdravotnictví a ortoptistů,
• domácí péče,
• fyzioterapie – nelékařské profese,
• zdravotnická záchranná služba, zdravotní doprava a LSPP.
Podstatou dohody u praktických lékařů je zachování úhrad a regulací na úrovni roku 2013.
Pojišťovny tedy ustoupily ze svého původního záměru regulace zpřísnit.
Dr. Musil připomenul, že základním problémem, který komplikoval jednání a například
v segmentu komplement znemožnil dohodu, byla nejistota, jaký seznam zdravotních výkonů
bude platný od 1.1.2014.
Představenstvo ČLK bere informace na vědomí
Dr. Dernerová se připojila k jednání představenstva v 9.30 hod., přítomno je 16 členů
představenstva.
Petice občanů ČR za zachování fungujícího zdravotnictví
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Petici za zachování kvalitního zdravotnictví, kterou zorganizovala Česká lékařská komora,
podepsalo 131 500 občanů a zástupci petičního výboru ji předali Senátu ČR 23.5.2013. Jde o
jednu z největších petičních akcí uskutečněných v ČR.
Dne 7.8.2013 petici za účasti prezidenta ČLK veřejně projednával zdravotní výbor Senátu. I
když se ministerstvo zdravotnictví zastupující náměstek Polák snažil obsah petice i množství
sebraných podpisů bagatelizovat, přijal zdravotní výbor usnesení podporující text petice a
doporučující Senátu ČR, aby signatáře petice podpořil. Proti tomuto usnesení hlasovala pouze
bývalá ministryně zdravotnictví Ing. Filipiová. Termín projednávání petice na plenárním
zasedání Senátu nebyl dosud stanoven.
Představenstvo ČLK bere informace na vědomí
Povinné zasílání pracovních neschopností elektronickým způsobem
Dne 1.1.2012 nabyl účinnosti zákon č. 470/2011 Sb., který novelizoval zákon č. 187/2006
Sb., o nemocenském pojištění. Tento zákon prosadil ministr Ing. Drábek bez projednání
s ČLK. Zásadní změnou, která se dotýká především lékařů, je, že od 1.1.2014 mají povinnost
rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a hlášení ošetřujícího lékaře podle § 61 (tzn.
např. oznamování změn, porušování režimu atd.) zasílat České správě sociálního zabezpečení
výhradně elektronicky cestou datových schránek. Dnem 31.12.2013 končí ČSSZ stanovené
přechodné období, do kdy lze zasílat formuláře o DPN také v písemné formě na dosavadních
tiskopisech. O konci tohoto přechodného období nebyla ČLK informována a informace o
problému jsme získali od novinářů. Podle neoficiálních informací v současnosti systém
elektronické komunikace s ČSSZ využívá pouze cca 100 lékařů. Je obtížně pochopitelné, proč
v situaci, kdy od 1.1.2014 hrozí zhroucení systému vystavování potvrzení o DPN a vyplácení
nemocenských dávek, neprojevily ČSSZ ani MPSV zájem lékaře o nové povinnosti
informovat.
Dr.Kubek informoval o jednání s náměstkem MPSV JUDr. Šimerkou, na kterém předložil
za ČLK dvě varianty řešení:
a) Okamžitá novela zákona cestou usnesení vlády a zákonného opatření Senátu, která by
povinný systém elektronické komunikace změnila v systém dobrovolný tak, aby ho mohli
využívat ti, kdo to považují za výhodné.
b) Vydání rozhodnutí ČSSZ, kterým by bylo minimálně o 2 roky prodlouženo přechodné
období, po které bude zachována možnost písemné komunikace stávajícím způsobem.
Vzhledem k tomu, že značná část lékařů nepracuje s počítačem, další lékaři nemají přístup ke
spolehlivému internetovému připojení a jen minimum lékařů využívá systém datových
schránek, preferuje ČLK variantu první, tedy změnu zákona.
Jednání prezidenta ČLK s ministrem zdravotnictví MUDr. Holcátem k tomuto problému
proběhlo 6.9.2013. Ministr zdravotnictví aktivitu ČLK podpoří.
Jednání prezidenta ČLK s ministrem práce Ing. Koníčkem se uskuteční 10.9.2013
Představenstvo ČLK bere informace na vědomí
Zákony o zdravotních pojišťovnách
ČLK prostřednictvím LOK-SČL, který je jako odborová organizace na rozdíl od komory
účastníkem tzv. vnějšího připomínkového řízení, uplatnila připomínku, aby jedna z členů
správních rad zdravotních pojišťoven volených Poslaneckou sněmovou byl volen na návrh
ČLK. Po rozpuštění Poslanecké sněmovny však bylo projednávání zákona novelizující
zákony o VZP a o resortních zdravotních pojišťovnách ukončeno.
Představenstvo ČLK bere informace na vědomí
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3) Vnitřní činnost
Novela SP-11 – Licenční řád ČLK
Dr.Mrozek seznámil představenstvo návrhem novely licenčního řádu, jejíž podstatou je
především uvedení tohoto stavovského předpisu do souladu s novou legislativou.
Nejdůležitější navrhované změny:
- Aktualizace terminologie
- Zařazení tzv. certifikovaných kurzů
- Zjednodušení způsobu dokládání absolvované praxe
- Diplom celoživotního vzdělávání jako doklad splnění podmínek celoživotního
vzdělávání pro licenci k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře
- Evidence data přijetí žádosti komorou
- Prodloužení lhůty pro projednání licence centrálními orgány ČLK z 15ti na 30 dnů
- Praxe pro vydání licence vedoucího lékaře a primáře v nástavbovém oboru nebo
v oboru certifikovaného kurzu v celkové délce minimálně 8 let, z toho minimálně dva
roky v daném oboru
- Praxi absolvovanou mimo státy EU posuzuje představenstvo ČLK, praxe na území EU
uznávána v souladu s právními předpisy automaticky
Představenstvo návrh prodiskutovalo a ukládá viceprezidentovi ČLK, aby zapracoval
připomínky členů představenstva tak, aby upravený návrh mohl být rozeslán na
jednotlivá OS ČLK a spolu s jejich připomínkami projednán na nejbližším zasedání
představenstva 11.10.2013.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Novela ZS 4/2000 – Udělování výjimek z licenčního řádu v oboru urgentní medicína
Představenstvo o návrhu diskutovalo s tím, že usnesení přijme až po projednání novely
Licenčního řádu.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Zrušení ZS 4/2003 – Praxe
Závazné stanovisko je v současnosti nadbytečné, neboť problematiku praxe upravuje licenční
řád ČLK a dále normy vyšší právní síly.
Představenstvo zrušuje ZS č. 4/2003.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Novela ZS 1/2004 – Podmínky k udělení licence k výkonu lékařské praxe v oboru
geriatrie
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Představenstvo o návrhu diskutovalo s tím, že usnesení přijme až po projednání novely
Licenčního řádu.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Novela ZS 2/2004 – Udělování licencí v oboru urgentní medicína.
Představenstvo o návrhu diskutovalo s tím, že usnesení přijme až po projednání novely
Licenčního řádu.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
4) Blok tajemníka ČLK
Informace o počtu nových členů ČLK
V červenci a srpnu 2013 bylo přijato celkem 307 lékařů:
z toho bylo
47 lékařů se státní příslušností SR,
15 lékařů s jinou státní příslušností,
7 lékařů se slovenskou LF,
7 lékařů se zahraniční LF.
V tomto období byly 3 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup.
V roce 2013 požádalo dosud 232 lékařů o certifikát 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 78 000,-- Kč
- v roce 2012 106 016,-- Kč
- v roce 2013 (za období 1-6/2013) 50 813,-- Kč
Pohledávka byla ponížena celkovou vymoženou částkou ve výši 389 390,70 Kč. Zůstatek
pohledávky k 30.6.2013 je ve výši 693 509,30 Kč. Provádění exekuce exekutorkou JUDr.
Janou Tvrdkovou nadále pokračuje.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Rozbor hospodaření ČLK za rok 2012
Se souhrnnými informacemi o hospodaření ČLK za rok 2012 se členové představenstva
seznámili již na zasedání v červnu 2013. Na zasedání 26.7.2013 vzalo představenstvo ČLK na
vědomí zprávu auditora o ověření účetní závěrky ČLK za rok 2012. Auditor nemá výhrady.
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V souladu se SP č. 17 – Finanční řád, byly patřičné informace o hospodaření zveřejněny
v časopise Tempus Medicorum 7-8/2013.
Hospodaření centra ČLK v porovnání s rozpočtem: výnosy 105,7 %, náklady 86,2 %
Hospodářský výsledek centra ČLK před zdaněním k 31.12.2012: + 5 540 869,-- Kč
Z toho - vydávání časopisu Tempus:
- 2 879 791,11 Kč
- společenské akce:
826 221,38 Kč
Představenstvo ČLK bere na vědomí podrobný rozbor hospodaření ČLK za rok 2012.
Představenstvo rozhodlo, že hospodářský výsledek centra ČLK + 3 730 586,-- Kč (po
zdanění) za rok 2012 bude převeden do jmění ČLK. Vlastní jmění ČLK po převodu
tohoto hospodářského výsledku činí 40 122 273,28 Kč.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Náhrady za činnost v orgánech ČLK
Materiál bude předložen delegátům sjezdu ČLK.
Představenstvo ČLK bere na vědomí informaci o výši finančních náhrad vyplácených
jednotlivým funkcionářům centrálních orgánů ČLK za činnost pro ČLK.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Informace o hospodaření ČLK v 1. pololetí 2013
Materiál bude předložen delegátům sjezdu ČLK.
Představenstvo ČLK bere na vědomí informaci o hospodaření za 1. pololetí 2013.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dr. Monhart a Dr. Vodochodský opustili jednání ve 12.45 hod., přítomno je 14 členů
představenstva.
Návrh na nákup prostor pro centrální kanceláře ČLK v Olomouci.
Na základě pověření představenstva a v souladu s doporučením porady předsedů
viceprezident Dr. Mrozek hledal v nabídce realitních kanceláří vhodné nebytové prostory,
které by ČLK mohla zakoupit a vyřešit tak v předstihu hrozící ukončení nájmu stávajících
prostor využívaných ČLK v chátrajícím domě v centru Olomouce ze strany vlastníka
nemovitosti – město Olomouc. Dr. Mrozek seznámil představenstvo s možností zakoupit za
částku 2 500 000,-- Kč kanceláře o celkové ploše 151 m2 ve zvýšeném přízemí nově
rekonstruovaného panelového domu v Olomouci.
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Představenstvo považuje tuto nabídku kancelářských prostor za výhodnou a za
vyhovující potřebám ČLK v Olomouci.
Představenstvo pověřuje viceprezidenta Dr. Mrozka, aby společně s právním oddělením
a ekonomickým oddělením ČLK jednal o možnosti nákupu této nemovitosti tak, aby o
nákupu s konečnou platností mohl rozhodnou Sjezd ČLK v listopadu 2013.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
5) Blok VR
Problematika rušení samostatných oddělení pneumologie a ftizeologie a zařazování
lůžek tohoto oboru do společného lůžkového fondu v některých nemocnicích
Vědecká rada ČLK se seznámila s postupem vedení některých nemocnic, které v rámci
organizačních změn začleňují doposud samostatná pneumologická a ftizeologická oddělení do
společného lůžkového fondu. Tento trend považuje VR ČLK za nebezpečný nejenom z
hlediska ohrožení kvality a odbornosti poskytované péče, tak i z hlediska epidemiologického.
Pacienti s TBC a dalšími závažnými respiračními infekcemi mohou v rámci společného
lůžkového oddělení představovat riziko pro polymorbidní pacienty interních oddělení.
VR ČLK upozorňuje, že pneumologie a ftizeologie je samostatným oborem a péče o
pacienty tohoto oboru má svá specifika, jejichž dodržování nelze v rámci společného
lůžkového fondu zajistit. VR ČLK současně upozorňuje na to, že takto reorganizovaná
oddělení nemusí splňovat podmínky akreditace v systému postgraduálního vzdělávání.
VR ČLK konstatuje, že tak zásadní zásahy do struktury poskytování lůžkové zdravotní péče
nesmí probíhat bez předchozí široké diskuze s odbornou veřejností a bez analýzy jejich
dopadu na kvalitu poskytované zdravotní péče, její bezpečnost pro pacienty a na kvalitu a
dostupnost postgraduálního vzdělávání lékařů v oboru.
Představenstvo se ztotožňuje s tímto názorem VR ČLK.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Změna modelu a rozsahu služeb ZZS v některých okresech ČR
Vědecká rada ČLK se seznámila se změnami v zajišťování zdravotnické záchranné služby v
okrese Hodonín. Po posouzení aktuální situace v zajištění zdravotnické záchranné služby v
tomto okrese Vědecká rada ČLK konstatuje, že podle jejího odborného názoru je zde
porušován zákon o ZZS a s ním související právní předpisy. Vědecká rada ČLK zdůrazňuje,
že zákon nepřipouští za běžných okolností žádnou výjimku z pravidla, že lékař musí být
dostupný 24 hodin denně na celém území ČR do 20ti minut na místě zásahu.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Problematika očkování
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Představenstvo se seznámilo s materiály VR ČLK, týkajících se případů zpochybňování
účinnosti a bezpečnosti očkování a na základě odborné stanoviska VR ČLK přijímá
představenstvo následující usnesení:
ČLK protestuje proti zpochybňování účinnosti a bezpečnosti očkování.
V poslední době se v některých celostátních médiích určených široké veřejnosti objevila
tvrzení popírající benefit povinného očkování a dokonce zdůrazňující, že nežádoucí účinky
očkování údajně převažují nad těmi pozitivními. ČLK upozorňuje, že díky povinnému
očkování se v ČR již několik desítek let nevyskytují některé nemoci, které v minulosti běžně
ohrožovaly zdraví a životy obyvatel.
ČLK nezastírá, že i u očkování se stejně jako u kterékoliv jiné léčby mohou vyskytnout
nežádoucí účinky, avšak tyto se v případě správně indikovaného a řádně provedeného
očkování vyskytují pouze v minimálním počtu a v naprosté většině se navíc jedná o méně
závažné a krátkodobé změny zdravotního stavu (např. zvýšená teplota, zarudnutí v místě
vpichu, bolestivost v místě vpichu…).
ČLK zdůrazňuje, že při zavádění každého očkování jsou samozřejmě výskyt a závažnost
nežádoucích účinků sledovány a analyzovány, a pokud očkovací látka nesplňuje náročná
bezpečnostní kritéria, pak nesmí být, obdobně jako jakýkoliv jiný lék, používána. Všechny
nežádoucí účinky související s očkováním jsou důkladně sledovány a lékaři jsou s nimi
seznamováni.
ČLK považuje vědeckými důkazy nepodložené zpochybňování přínosu očkování ze strany
lékařů za postup „non-lege artis“. ČLK varuje veřejnost před skutečností, že odmítání
povinného očkování by mohlo vést k návratu některých chorob, které se v naší zemi již
několik desítek let nevyskytují, nebo vyskytují zcela sporadicky, a které přitom ještě v
nedávné minulosti běžně invalidizovaly či zabíjely nemalé procento populace.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dr. Dernerová opustila jednání v 13.30 hod., přítomno je 13 členů představenstva.
6) Licence
7) Různé
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 požádal a škody vzniklé na svém zdravotnickém zařízení řádně dokladoval
praktický lékař Dr. Jan Růžička.
Představenstvo schvaluje finanční pomoc pro MUDr. Jana Růžičku ve výši 20 000,- Kč.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
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Dr. Říhová upozornila na problém, kdy některý ze zvolených funkcionářů, např. členů RK
ČLK povinnosti vyplývající ze své funkce neplní.
Jednání představenstva skončilo ve 14 hodin.
Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 11. října 2013 od 9:00 hodin v kanceláři
ČLK v Praze a 31. října 2013 se uskuteční porada předsedů OS ČLK v kongresovém centru U
Hájků, Praha 1, Na Poříčí 42 od 15 hodin (registrace od 14,30 hodin).

Zapsala:

Hanka Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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