Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 26.března 2015 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Přítomni:

Omluveni:
Přizváni:

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

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin.
Přítomno 13 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.
1) Připomínky k minulému zápisu
2) Jednání a informace
ČLK účastníkem meziresortního připomínkového řízení
Profesní komory zřízené zákonem byly s účinností od ledna 2015 zařazeny mezi
účastníky tzv. meziresortního připomínkového řízení.
Komunikace při připomínkování právních norem probíhá elektronicky prostřednictvím
systému eKlep. Za ČLK je pověřenou osobou Mgr. Valášek a alternativně Mgr. Máca.
Od ledna 2015 dostává ČLK k připomínkování veškeré legislativní návrhy, které se
týkají zdravotnictví. Kvalifikované zpracovávání připomínek vyžaduje odbornou
spolupráci širokého okruhu funkcionářů ČLK (členové představenstva, předsedové OS
ČLK, členové vědecké rady…) a je administrativní zátěží pro právní kancelář ČLK.
V uplynulých dnech ČLK připomínkovala např.:
- Novelu vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
- Novelu vyhlášky č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování,
přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem
konopí
- Novelu vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého
Prezident ČLK na výzvu ministra Dienstbiera zaslal na Úřad vlády seznam právních norem
zařazených v legislativním plánu vlády pro rok 2015, které považuje ČLK za prioritní a které
bude jistě připomínkovat.
Legislativní rada vlády pořádá 3.4.2015 Seminář k legislativnímu procesu pro zástupce
profesních komor zřízených zákonem. Za ČLK se ho budou účastnit Mgr. Valášek a Mgr.
Máca.
Představenstvo bere informaci na vědomí
Jednání prezidentů profesních komor s předsedou vlády ČR
V rámci svého jednání s předsedou vlády dne 26.1.2015 požádal prezident ČLK
premiéra Sobotku o uspořádání jednání s prezidenty profesních komor.
Historicky první setkání předsedy vlády s prezidenty komor se uskutečnilo 3.3.2015.
ČLK předložila pro jednání tyto návrhy:
- Pravidelné porady o zásadních otázkách mezi vedením profesních komor a vedením
ministerstva zdravotnictví na způsob tripartity.
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- Právo profesních komor účastnit se jako přizvané osoby kontrol poskytovatelů
zdravotních služeb, ve kterých je poskytována lékařská, stomatologická nebo lékárenská
péče.
- Právo profesní komory uložit v rámci disciplinárního řízení se svými členy, též
přiměřená nápravná opatření poskytovateli zdravotních služeb, který poskytuje lékařské,
stomatologické nebo lékárnické zdravotní služby.
- Právo příslušné profesní komory posuzovat a schvalovat personální zabezpečení
poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího lékařské, stomatologické nebo lékárnické
zdravotní služby.
- Právo profesní komory předběžně pozastavit výkon povolání členovi komory, je-li
odůvodněna obava, že by další činností tohoto člena komory v daném povolání mohly být
ohroženy životy a zdraví lidí. Toto opatření by se zejména týkalo lékařů, stomatologů a
farmaceutů, kteří projevili opakovaně nebo závažným způsobem sklony k nadměrnému
požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek.
- Právo profesní komory garantovat odbornost a způsobilost soudních znalců v oboru
zdravotnictví v lékařských, stomatologických a farmaceutických znaleckých odvětvích a
byla oprávněna tuto garanci odejmout, pokud znalec opakovaně nebo závažně porušuje
své povinnosti, nebo vypracoval odborně chybné znalecké posudky.
V diskusi byly identifikovány následující problémy společné všem komorám:
- Potřeba posílení spolupráce mezi věcně příslušnými resorty a profesními komorami
- Větší reflexe potřeb profesních samospráv v legislativních normách
- Posílení kontroly a možnosti represí vůči nečlenům profesních komor, kteří provozují
své živnosti neoprávněně
- Implementace standardů výkonů a honorářů do legislativního rámce, koncept tzv.
bezpečné ceny, zajišťující kvalitu poskytovaných služeb
- Řešení problému nedostatečné kvalifikace a kvality soudních znalců
Příští jednání profesních komor s představiteli Vlády ČR se uskuteční na konci dubna.
Tématem bude regulace profesních komor a práv a povinností jejich členů.
Další jednání plánované na konec června bude k tématu poskytování právní pomoci.
Představenstvo bere informaci na vědomí
Dr. Tomek a Dr. Vávra se připojili k jednání představenstva v 9.30 hod., přítomno je 15 členů
představenstva.
Jednání prezidentů zdravotnických komor s ministrem zdravotnictví
Dne 25.3.2015 se uskutečnilo jednání ministra zdravotnictví Němečka a jeho náměstka
Philippa s prezidenty ČLK, ČSK a ČLnK, které domluvil Dr. Kubek.
Dr. Kubek na jednání prosazoval aktuální priority ČLK:
- Novela zákona 95/2004 Sb. – text rozeslaný ministerstvem do vnitřního připomínkového
řízení nezaručuje, že dojde ve specializačním vzdělávání lékařů k nezbytným změnám.
- Novela zákona 372/2012 Sb. – ČLK má stále pochybnosti, zda návrh zákonné úpravy
registru zdravotníků je v souladu s rozhodnutím Ústavního soudu.
- Dohodovací řízení o úhradách pro rok 2016 – ČLK navrhuje změny v jednacím řádu, ČLK
upřednostňuje zachování vykazování a speciálního proplácení signálních kódů za v minulosti
vybírané tzv. regulační oplatky před rozpuštěním těchto kompenzací do úhrad.
- Novela zákona 48/1997 Sb. – ČLK se snaží prosadit pro soukromé lékaře trvalý smluvní
vztah s pojišťovnami, tedy smlouvy vypověditelné pouze z taxativně vyjmenovaných důvodů,
možnost prodeje praxí fyzických osob, závaznost výběrových řízení pro pojišťovny.
- Valorizace platby za tzv. státní pojištěnce.
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- Tvorba zákona o neziskových nemocnicích – ČLK navrhuje zřízení pracovní skupiny za své
účasti a doporučuje přizvání zástupců ministerstva financí a ministerstva práce.
Ministr Němeček slíbil, že schůzky v obdobném formátu se budou konat pravidelně cca
jedenkrát za čtvrt roku.
Představenstvo bere informaci na vědomí
176. Žofínské fórum
Prezident ČLK byl hlavním řečníkem na konferenci věnované aktuálním otázkám českého
zdravotnictví.
- Ve své prezentaci pojmenoval hlavní problémy českého zdravotnictví:
Nedostatek peněz
Nedostatek zdravotníků
Nespravedlnost
Rozdílné platby zdravotního pojištění
Nerovné podnikatelské prostředí
Různá dostupnost zdravotních služeb
Nekvalitní legislativa
- Vyjmenoval, které sliby se svého programového prohlášení vláda zatím splnila:
Snížení DPH na léky
Zrušení většiny regulačních poplatků
Zvýšení platů zdravotníků (zatím jednorázové)
Nový indikační seznam lázní
- Zdůraznil to, co vláda zatím nesplnila:
Pravidelná valorizace platby za státní pojištěnce
Zlepšení právní ochrany zdravotníků
Zjednodušení specializačního vzdělávání
Usnadnění prodeje lékařských praxí
Prosazení pravidla, že za stejný výkon bude stejná úhrada
SZV jako reálný ceník
Revize lékové politiky a cenotvorby
Pravidla pro tvorbu sítě zdravotnických zařízení
Oddělení vlastnictví zdravotnických zařízení a pojišťoven
Veřejný přístup ke smlouvám pojišťoven a obchodním smlouvám zdravotnických zařízení
Zákon o veřejných neziskových nemocnicích
Na závěr za přítomnosti náměstka ministra prof. Vymazala konstatoval, že vláda, která má
výraznou většinu v obou komorách Parlamentu, toho za rok ve zdravotnictví příliš
neprosadila.
Prezentace prezidenta ČLK je dostupná na www.clkcr.cz
Představenstvo bere informaci na vědomí
Dr. Vodochodský se připojil k jednání představenstva v 9.50 hod., přítomno je 16 členů
představenstva.
Novela zákona o specializačním vzdělávání lékařů
Komise pro přípravu novely zákona o vzdělávání, jejímž členem je viceprezident ČLK Dr.
Mrozek jednala 20.3.2015 o návrhu zákona připraveném náměstkem ministra prof.
Vymazalem a jeho spolupracovníky. Dr. Mrozek na tomto jednání uplatňoval jménem ČLK
zejména tyto připomínky:
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- Zákon neřeší financování postgraduálního vzdělávání, které tedy zůstává ve stávající
nevyhovující formě. ČLK navrhuje systém stipendií pro lékaře v přípravě.
- Popsaný systém akreditací se prakticky nemění a negarantuje tedy umožnění specializační
přípravy v regionálních zdravotnických zařízeních. ČLK navrhuje automatickou akreditaci
všem registrovaným lůžkovým zdravotnickým zařízením na jejich žádost s možností odebrání
akreditace na 5 let při neplnění podmínek.
- ČLK nesouhlasí s tím, aby ministerstvo bylo zmocněno určovat kompetence lékařů po
absolvování kmene. Hrozí riziko možného ustupování tlaku zaměstnavatelů na co nejširší
kompetence pro tyto lékaře, kteří budou prakticky pracovat samostatně, avšak bez výhod
které s sebou samostatný výkon praxe přináší.
- V zákoně nejsou zakotveny primářské licence, které ČLK považuje za ekvivalent bývalého
druhého stupně postgraduálního vzdělávání.
- V zákoně není posílena funkce školitele – jeho zodpovědnost za řádné provedení mladého
lékaře přípravou a také finanční ohodnocení školitele.
- Vznik funkčních specializací považuje ČLK v navrhované podobě za nebezpečný. Hrozí
lavina požadavků na vznik funkčních specializací na nejrůznější činnosti. Přitom funguje
systém funkčních licencí ČLK, který je již vykultivován za více než 15 let své existence.
- U nástavbových oborů požaduje ČLK při jejich vzniku jednoznačné definování kompetencí,
které jejich absolvováním lékař nabývá a které nemá v rámci základní specializace.
- V návrhu chybí přechodná ustanovení ohledně lékařů, kteří mají specializovanou
způsobilost, která bude nyní zrušena.
- ČLK nesouhlasí se zařazením oboru urgentní medicína mezi základní obory, navíc s nejdelší
dobou vzdělávání 5 let. Taková právní úprava by zásadním způsobem destabilizovala
personální zajištění ZZS.
Dne 25.3.2015 byl do vnitřního připomínkového řízení ministerstvem rozeslán původní
návrh bez zapracování připomínek ČLK. Dr. Kubek proti tomuto postupu protestoval u
ministra zdravotnictví Němečka.
Představenstvo bere informaci na vědomí
Novela zákona o uznávání odborné kvalifikace cizinců
Ministerstvo školství připravilo novelu zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné
kvalifikace státních příslušníků členských států EU, která současně novelizuje též zákon č.
95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů. Cílem je implementace novely EU o uznávání
odborných kvalifikací z roku 2005, která byla novelizována směrnicí 2013/55/EU.
ČLK uplatnila následující připomínky:
- ČLK požaduje, aby v rámci úpravy tzv. výstražného mechanismu byly profesní komory
explicitně uvedeny mezi subjekty, kterým jsou soudy a jiné orgány povinny zasílat
informaci o svém rozhodnutí o zákazu či omezení práva výkonu povolání pro člena dané
komory.
Novela EU směrnice při definování minimálních požadavků na délku studia pro získání
odborné způsobilosti lékaře místo formulace „6 let nebo nejméně 5 500 hodin
v prezenčním studiu“ obsahuje formulaci „5 let a nejméně 5 500 hodin v prezenčním
studiu“. Ministerstvo školství tuto změnu chybně interpretuje tak, že navrhuje zkrátit
minimální dobu prezenčního studia na 5 let, a to bez současného požadavku na minimálně
5 500 hodin v prezenčním studiu. ČLK s tímto návrhem zásadně nesouhlasí a upozorňuje
na jeho nekompatibilitu s evropskou směrnicí.
- ČLK navrhuje, aby se odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře v ČR získávala
absolvováním nejméně 6 let prezenčního studia v rozsahu nejméně 5500 vyučovacích
hodin. Případně jako kompromisní návrh, aby se odborná způsobilost k výkonu povolání
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lékaře získávala absolvováním nejméně 5 let prezenčního studia v rozsahu nejméně 5500
vyučovacích hodin.
Představenstvo bere informaci na vědomí
Novela zákona o zdravotních službách a Národní zdravotní informační systém
ČLK prosazuje změny následujících ustanovení:
§ 11 – Zákonem garantovat právo lékařů, kteří nejsou poskytovateli zdravotních služeb
nebo jejich zaměstnanci (např. důchodci…), předepisovat léky na základě garance ČLK.
§ 18 – Doplnit mezi podklady pro řízení o registraci zdravotnického zařízení souhlas
komory s personálním vybavením.
§ 38/1 c) - Vypustit slovo "bezprostředně" a umožnit tak nucenou hospitalizaci pacientů
jevících známky duševní poruchy, kteří ohrožují sebe či své okolí.
§ 45/2 e) - Vypustit slovo "provozní", ordinace by měla být označena pouze ordinační
dobou.
§ 45/2 f) – Umožnit předávání zpráv pro PL nebo PLDD též prostřednictvím pacienta.
§ 45/2 h) – Zrušit povinnost mít v písemné formě seznam zdravotních služeb, u kterých
zdravotnické zařízení vyžaduje písemný souhlas pacienta.
§ 48 odstavec 2 – Umožnit ukončení péče o pacienta, pokud je závažným způsobem
narušen vztah důvěry mezi lékařem a pacientem s tím, že zůstane zachována povinnost
poskytnout neodkladné zdravotní služby.
§ 65/2 – Doplnit mezi osoby s právem nahlížet do zdravotnické dokumentace osoby
pověřené profesními komorami zřízenými zákonem v rámci plnění úkolů vyplývajících z
kompetencí příslušné profesní komory.
§ 88/3 - Mezi povinné pitvy doplnit ustanovení, že povinnost vzniká, určí-li tak lékař
provádějící prohlídku těla zemřelého, nebo poskytovatel provádějící pitvu, jde-li o úmrtí,
jehož příčina není zřejmá.
§ 93/1 - Změnit tak, že stížnost se nepodává poskytovateli, ale jde-li o stížnost na
odbornost či etiku výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, nebo lékárníka profesní
komoře zřízené zákonem. Tím není dotčena možnost posouzení stížnosti nezávislou
odbornou komisí zřízenou správním orgánem. Zjistí-li nezávislá odborná komise zřízená
správním orgánem odborné pochybení, nebo etické provinění člena profesní komory
zřízené zákonem, předá věc k řešení příslušné profesní komoře zřízené zákonem.
§ 107/1 – Doplnit povinnost přizvat ke kontrole poskytovatelů zdravotních služeb týkající
se poskytování zdravotní péče lékaři, zubními lékaři, nebo lékárníky zástupce příslušné
profesní komory zřízené zákonem se statutem tzv. přizvané osoby s poradním hlasem.
O všech těchto návrzích jednal prezident ČLK s ministerstvem, s poslanci, ale i
s představiteli krajů již v létě 2014. Výsledkem byl kompromisní návrh, který byl však
v rámci meziresortního připomínkového řízení opět podroben kritice zejména ze strany
krajů.
Ministr Němeček mezi tím rozhodl spojit novelu obsahující návrhy ČLK s novelou
zákona, která by měla upravit Národní zdravotní informační systém (NZIS). Projednávání
novely zákona o zdravotních službách se kvůli tomu neustále opožďuje.
Ministerstvo zdravotnictví předalo ČLK v rámci tzv. vnitřního připomínkového řízení návrh
novely zákona č. 372/2012 Sb., o zdravotních službách, který by měl představovat právní
rámec pro vytvoření Národního zdravotního informačního systému (NZIS) vedeného
Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).
Dne 12.2.2015 jednal prezident ČLK s ředitelem ÚZIS Dr. Duškem o návrhu a o
možnostech spolupráce mezi ÚZIS a komorou, která vede registr lékařů. Dne 19.2.2015
seznámil prezident ČLK s návrhem členy VR ČLK a požádal je o připomínky.
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Součástí NZIS má být též registr zdravotníků, který by měl komunikovat s Registrem lékařů
vedeným ČLK. Text navrhovaného zákona je však příliš obecný, a tak zůstává v této, pro
ČLK zásadní oblasti, řada nezodpovězených otázek. O výhradách ČLK informoval Dr. Kubek
ministra Němečka i ředitele ÚZIS na jednání 10.3.2015.
Dne 24.3.2015 jednali prezident ČLK a ředitel ÚZIS za přítomnost právníků obou stran
o právních aspektech plánovaného Registru zdravotníků, a to zejména s ohledem na
rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil původní právní úpravu tohoto registru pro její
rozpor s Ústavou ČR.
Představenstvo bere informaci na vědomí
Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění – tzv. transparenční
Vláda schválila 7. 1. 2015 návrh obsahující tyto zásadní změny:
- Zveřejňování smluv
Pojišťovna zveřejní na internetu smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb a úhradové
dodatky k nim nejpozději do 60 dnů ode dne jejich uzavření, pokud se pojišťovna a
poskytovatel dohodnou na jiném způsobu nebo výši úhrady, než je pro daný kalendářní rok
stanoveno vyhláškou. Pojišťovna nezveřejní informace a údaje, které jsou předmětem ochrany
(osobní údaje…).
- Změna pojišťovny
I nadále bude možnost měnit pojišťovnu pouze jedenkrát ročně vždy k 1. lednu, avšak
přehlášení bude třeba provést do 31. 8. a nikoliv jako dosud do 30. 6. předchozího
kalendářního roku.
- Odstranění střetu zájmů členů orgánů pojišťoven
Členem orgánu nebo managementu pojišťovny nebude moci být osoba, která je
poskytovatelem zdravotních služeb, společníkem, statutárním orgánem nebo členem orgánu
právnické osoby poskytující zdravotní služby, pokud má tento poskytovatel smlouvu s danou
pojišťovnou.
Ministerstvo předložilo vládě návrh, který neobsahoval ustanovení dohodnutá mezi
prezidentem ČLK a ministrem zdravotnictví, zejména smlouvy mezi pojišťovnami a
zdravotnickými zařízeními na dobu neurčitou vypověditelné pouze z taxativně
vyjmenovaných důvodů a možnost prodeje lékařských praxí včetně smluv s pojišťovnami.
Prezident ČLK požádal ministra o vysvětlení.
V současnosti je návrh projednáván zdravotním výborem Poslanecké sněmovny a ČLK se
snaží své návrhy prosadit cestou poslaneckých návrhů. Návrhy ČLK byly rovněž předmětem
jednání prezidenta ČLK s ministrem Němečkem dne 10.3.2015.
Představenstvo bere informaci na vědomí
Personální vyhláška
Mz zřídilo pracovní skupinu k novele vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální
personální zabezpečení zdravotních služeb. První jednání této pracovní skupiny se uskutečnilo
5.2.2015 a ČLK na něm zastupovali Dr. Mrozek a Dr. Kubíček. Druhé jednání dne 11.2.2015
bylo věnováno laboratornímu komplementu a proběhlo bez zastoupení ČLK.
ČLK upozorňuje, že změny v tzv. personální vyhlášce lze jen obtížně provádět bez vazby na
schválení připravovaných novel zákona 95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů a zákona č. 96/2004
Sb., o vzdělávání ostatních zdravotníků.
Představenstvo bere informaci na vědomí
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Přístrojová komise Mz
Přístrojová komise pod vedením náměstka prof. Vymazala zasedala dne 18.3.2015.
Předmětem jednání byly žádosti, které obdržela přístrojová komise v rámci 19. výzvy IOP
(přístrojové vybavení komplexních onkologických center) plus další žádosti financované z
jiných zdrojů. O jednání informoval Dr. Tomek.
Představenstvo bere informace na vědomí.
Prolongace smluv se zdravotními pojišťovnami
VZP (111)
Správní rada VZP již v roce 2013 schválila dohodu prezidenta ČLK s ředitelem VZP, že
pojišťovna nabídne všem současným smluvním partnerům ambulantním specialistům a
soukromým gynekologům smlouvy na dobu neurčitou vypověditelné pouze z taxativně
vyjmenovaných důvodů, tedy analogické smlouvám, které má uzavřeny většina praktických
lékařů. Dne 4.3.2015 byl oběma stranami odsouhlasen finální text smlouvy, která byla
zveřejněna na www.clkcr.cz Pojišťovna se zároveň zavázala zahájit neprodleně distribuci
smluv poskytovatelům, u kterých platnost dosavadních smluv končí v roce 2015. Součástí
dohody je i závazek, že nebude docházet k žádným revizím přílohy č. 2 ke smlouvám.
Současným cílem ČLK je prosadit, aby v druhé vlně byly identické smlouvy nabídnuty těm
poskytovatelům, kterým smlouvy končí v následujících letech. ČLK zároveň, navzdory
obtížné spolupráci s Mz v této věci, nevzdává možnost prosazení těchto smluv do zákona o
veřejném zdravotním pojištění. Pokud by se toto podařilo, musely by tyto smlouvy uzavřít
také ostatní zdravotní pojišťovny
Česká průmyslová ZP (205)
ČPZP nabídla bez projednání s ČLK poskytovatelům zdravotních služeb smlouvy na dobu
neurčitou. Prezident ČLK upozornil ředitele ČPZP na nedostatky tohoto návrhu. Hlavní
výhradou komory je to, že smlouvu není možno uzavírat bez přílohy č. 2, která je nedílnou
součástí smlouvy. Bez této přílohy by šlo o smlouvu neurčitého obsahu a poskytovatel by
nevěděl, jaký rozsah služeb mu bude pojišťovna hradit. Ředitel ČPZP ve své odpovědi
prezidenta ČLK ujistil, že soukromí lékaři nemusí smlouvy podepisovat hned, ale mají čas do
konce roku 2015 a mohou je tedy podepsat až po uzavření jednání o příloze číslo 2. Komora
doporučuje, aby klauzuli o možnosti odstoupit od smlouvy z důvodu nedohody o obsahu
přílohy č. 2 smlouvy obsahovaly. V opačném případě ČLK nemůže doporučit soukromým
lékařům, aby bez dohody o obsahu přílohy č. 2 smlouvu s ČPZP ve stávajícím znění
podepisovali.
Oborová ZP (207)
OZP v současnosti nabízí poskytovatelům zdravotních služeb smlouvy platné pouhý jeden
rok, které jsou podle názoru právní kanceláře ČLK v rozporu s platnou rámcovou smlouvou.
Smlouvy nabízené OZP dále rozšiřují seznam výpovědních důvodů nad rámec tzv. rámcové
smlouvy, která zůstává stále platnou. Prezident ČLK na tyto skutečnosti upozornil náměstka
Mz MUDr. Philippa, který má na starosti zdravotní pojištění. Po dvou měsících obdržela ČLK
dopis, v němž dává Mz komoře částečně za pravdu, ale neprojevuje žádnou ochotu sjednat
nápravu. Prezident ČLK ve svém druhém dopise vyzval náměstka Philippa k zjednání
nápravy a připomenul, že ministerstvo je i vůči zaměstnaneckým zdravotním pojišťovnám
orgánem, který je oprávněn vykonávat dohled nad jejich činnostmi a pokud zjistí závažné
nedostatky v činnosti zaměstnanecké zdravotní pojišťovny, a to nejen ekonomické, ale i
spočívající v porušování zákona, má právo uložit, aby ve stanovené lhůtě byla zjednána
náprava, případně má právo zavést nucenou správu - § 7 odst. 1 zák. č. 280/1992 Sb.
v platném znění.
Představenstvo bere informaci na vědomí
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Dohoda s VZP o zmírnění regulací
VZP omezí regulace uplatňované za rok 2014 vůči ambulantním specialistům, ambulantním
gynekologům a praktickým lékařům. Regulační srážky za předepsané léčivé přípravky a
zdravotnické prostředky, za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál
nebudou uplatňovány vůbec. Regulační srážky za vyžádanou péči nebudou podle dohody
VZP s ČLK uplatňovány, pokud nedošlo k překročení limitu o více než 200 000 Kč. Celkem
54 poskytovatelů překročilo limit o více než 200 tisíc Kč. V těchto případech bude odbornou
oprávněnost pro překročení limitu posuzovat rozhodčí orgán složený z jednoho zástupce VZP,
jednoho zástupce ČLK a jednoho odborníka z daného oboru. Na základě posouzení tímto
orgánem bude VZP individuálně rozhodovat, zda přistoupí k regulacím, nebo je naopak
promine. Podmínkou projednání námitky v rozhodčím orgánu je ze strany poskytovatelů
podání odvolání (námitky) proti regulační srážce a to ve stanovené lhůtě. Projednávání bude
probíhat regionálně.
Představenstvo prodlužuje mandát dosavadním zástupcům ČLK v regionálních
rozhodčích orgánech.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Seznam znaleckých oborů – vyhláška ministerstva spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti předložilo návrh vyhlášky, která by měla definovat jednotlivé
znalecké obory.
V oblasti zdravotnictví navrhuje tyto obory: Epidemiologie, Farmakologie, Genetika,
Hematologie, Hygiena, Chirurgie, Interna, Orthopedie, Pediatrie, Porodnictví, Pracovní úrazy
a nemoci z povolání, Psychiatrie, Sexuologie, Soudní lékařství, Stanovení nemateriální újmy
na zdraví, Toxikologie, Zdravotnická odvětví různá
ČLK ve stanoveném termínu do 20.3.2015 uplatnila následující zásadní připomínky:
- Seznam oborů soudních znalců ve zdravotnictví by měl odpovídat seznamu
specializovaných způsobilostí lékařů podle zákona č. 95/2004 Sb. a jeho prováděcích
předpisů. Výčet oborů podle návrhu Ms připomíná naproti tomu náhodný výběr a svědčí o
neznalosti jeho tvůrce.
- ČLK nesouhlasí se vznikem „znaleckého“ oboru nazvaného Stanovení nemateriální újmy na
zdraví.
Prezident ČLK informoval o připomínkách komory náměstka ministra zdravotnictví prof.
Vymazala a požádal ho o pomoc při jejich prosazení.
Představenstvo bere informaci na vědomí
Zahájení dohodovacího řízení o úhradách pro rok 2016
Dohodovací řízení bude zahájeno 1.4.2015. ČLK vyzvala soukromé lékaře, aby dali
plnou moc ČLK-o.s., pokud si v jednáních přejí být zastupováni komorou. Možnost
prosazování zájmů členů komory je úměrná počtu plných mocí, kterými bude ČLK-o.s.
disponovat.
Komora navrhuje několik změn v jednacím řádu DŘ:
- Vyčlení hemodialýzy ze segmentu ambulantních specialistů.
- Vyčlení klinických psychologů a logopedů ze segmentu ambulantních specialistů.
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- Rozdělení komplementu na segment laboratorní a segment radiodiagnostický.
- Oddělení ZZS od zdravotnické dopravy do samostatných segmentů.
- Nahrazení současného požadavku souhlasu všech pojišťoven s předběžnou dohodou
podmínkou souhlasu 2/3 pojišťoven.
- Větší kontrolu činnosti mandátové komise DŘ.
Představenstvo bere informaci na vědomí
Výběrová řízení – informace
Dr. Voleman a Dr. Vedralová informovali o výběrových řízeních, kterých se účastnili.
3) Vnitřní činnost
Závazné stanovisko Vedoucí lékař a primář
Představenstvo schvaluje závazné stanovisko ČLK č. 1/2015 – Vedoucí lékař a primář.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
15
proti :
0
zdržel :
1
Návrh byl přijat.
Dr. Monhart opustil jednání v 12:30 hodin a Dr. Musil se připojil do jednání v 12:45hodin.
Přítomno je 16 členů představenstva.
Účetní software využívaný ČLK
ČLK v současnosti využívá 1.81 verzi programu WinDuo, která zahrnuje veškeré legislativní
změny a úpravy, týkající se roku 2015 včetně aktuální 10 % sazby DPH, a která je tedy
v současnosti plně funkčním zajištěním pro vedení účetnictví ČLK.
Prezident ČLK uložil Mgr. Valáškovi, aby zajišťoval podklady pro jednání pracovní
skupiny, která navrhne představenstvu optimální řešení.
Mgr. Valášek zajistil aktualizovanou nabídku síťového řešení od firmy APL Expert i od
firmy WinDuo a pro porovnání též levnější nesíťovou variantu řešení účetnictví od firmy
WinDuo.
Představenstvo znovu posoudilo výhody a nevýhody síťové a nesíťové verze vedení
účetnictví ČLK.
Představenstvo schvaluje pokračování vedení účetnictví v tzv. nesíťové verzi
v programu od firmy WinDuo, který je v současnosti funkční a vyhovuje potřebám
centra ČLK i OS ČLK.
Představenstvo schvaluje nákup upgrade softwaru firmy WinDuo na 64bitovou
nesíťovou verzi za 241 000,- Kč + DPH.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
11
proti :
3
zdržel :
2
Návrh byl přijat.
Porada administrativních pracovníků ČLK
Pravidelná porada administrativních pracovníků se uskuteční v Hotelu Lions Nesuchyně
u Rakovníka v pondělí 1.6. a v úterý 2.6.2015.
Návrh programu bude dopracován na základě připomínek z OS ČLK.
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Představenstvo vyzývá předsedy OS ČLK, aby zajistili účast svých administrativních
pracovníků na konferenci.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
15
proti :
0
zdržel :
1
Návrh byl přijat.
Informace o počtu nových členů ČLK
V únoru 2015 bylo přijato celkem 61 lékařů:
z toho bylo 10 lékařů se státní příslušností SR,
10 lékařů s jinou státní příslušností,
7 lékařů se slovenskou LF,
9 lékařů se zahraniční LF.
V tomto období byly 2 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup.
V roce 2015 dosud požádalo celkem 106 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.
4) Zahraniční činnost
Spolupráce se Slovenskou lékařskou komorou
Dr. Šindler informoval o jednání s členy představenstva SLK, kterého se dne 20.3.2015
účastnil.
5) Blok VR
Dr. Mrozek informoval o průběhu zasedání VR ČLK dne 19. 3. 2015.
Zasedání VR ČLK se účastnil jako host náměstek ministra zdravotnictví prof. MUDr.
Vymazal. Tématem diskuse byla připravovaná novela zákona č. 95/2004 Sb., o vzdělávání
lékařů.
6) Licence
Vzhledem k administrativním prodlevám v práci kanceláře OS ČLK Praha 6 došlo
k vypršení platnosti diplomu celoživotního vzdělávání lékaře. Představenstvo přesto rozhodlo
o udělení primářské licence žadateli, neboť k této situaci došlo bez jeho zavinění.
7) Různé
Dr. Šindler informoval o poptávce některých lékařů po podrobném manuálu k vyplňování
elektronické roční statistické hlášenky pro ÚZIS. Tito lékaři argumentují tím, že patří do
stejné skupiny, pro kterou ČLK v minulosti vyjednala výjimku či odklad povinnosti
vystavovat poukaz „Pracovní neschopnost“ pouze elektronickou formou. Žádají ČLK o
pomoc.
Dr. Kubek informoval o výsledcích svých jednáních s ředitelem ÚZIS.
Prodloužení výjimky pro možnosti papírové komunikace s ÚZIS v současné době není
možné. V časopise Tempus Medicorum byla zveřejněna informace ředitele ÚZISu. V souladu
s touto informací ÚZIS rozeslal v uplynulých dnech všem poskytovatelům zdravotních
služeb, kteří se ještě nepřihlásili do elektronického systému statistických hlášení, email
obsahující podrobný návod, a to včetně odkazů, s jejíchž pomocí lze statické hlášení odeslat,

10

bez nutnosti registrace na webových stránkách ÚZIS, a to s prodloužením doby odevzdání
statistiky do 1. května 2015.
Dr. Voleman informoval o účasti na Konferenci, konané 16.3.2015 na téma „Jaké sestry
potřebuje česká republika“.

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 14:00 hodin.
Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 24. dubna 2015 od 9:00 hodin v kanceláři
ČLK v Praze.

Zapsala:

Hana Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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