Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 24. března 2018 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Přítomni:

Omluveni:
Přizváni:

MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dobeš, MUDr. Henčlová,
MUDr. Kubíček, MUDr. Mach Ota, MUDr. Mgr. Mlynářová, MUDr. Monhart,
PhD., MUDr. Musil, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Tomek, MUDr.
Vávra, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná.
MUDr. Dernerová, MUDr. Dostalíková, MUDr. Doležal, MUDr. Němeček,
MUDr. Trnka.
JUDr. Mach, Mgr. Valášek, MUDr. Hilšerová, 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) Vnitřní činnost
Informace o počtu nových členů ČLK
V únoru 2018 bylo přijato celkem 85 lékařů:
z toho bylo 17 lékařů se státní příslušností SR,
33 lékařů s jinou státní příslušností (z toho 31x Ukrajina),
8 lékařů se slovenskou LF,
32 lékařů se zahraniční LF.
V tomto období byly 4 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup.
V roce 2018 požádalo dosud 61 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.
Sekce mladých lékařů ČLK – informace o činnosti
Členové představenstva se seznámili se zápisy z internetového jednání předsednictva Sekce
dne 5.3.2018 a 12.3.2018.
Valná hromada Sekce mladých lékařů ČLK
Sekce mladých lékařů ČLK pořádá 21.4.2018 svoji první valnou hromadu, a to v prostorách
školícího centra Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
Představenstvo se seznámilo s návrhem programu.
SML ČLK při organizačním zajištění akce spolupracuje s oddělením vzdělávání ČLK.
Pozvánka na valnou hromadu byla zveřejněna v časopise Tempus a rozeslána emailem
lékařům do 35 let dle adresáře v registru ČLK.
Projekt „férové pracoviště“.
Dr. Mrozek informoval o stavu příprav projektu, který zpracovává s firmou ISSA.
Představenstvo schvaluje, aby Projekt „Férové pracoviště“ ve spolupráci se Sekcí
mladých lékařů ČLK vypracovala firma ISSA za cenu maximálně 140 000,- Kč + DPH,
a to do konce června 2018. Správa a náklady na provoz projektu budou součástí úhrady,
kterou ČLK v současnosti firmě ISSA paušálně platí a která nebude navyšována.
Za realizaci zodpovídá Mgr. Valášek.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
14
proti :
0

1

zdržel :

1

Návrh byl přijat.

Pomoc pro nemocného lékaře v nouzi
Představenstvo diskutovalo o případu nemocného lékaře, který zprostředkovaně žádá ČLK
o pomoc, ale bez doplňujících informací není schopno o případné pomoci ze strany komory
rozhodnout.
Porada administrativních pracovníků ČLK
Pravidelná porada administrativních pracovníků ČLK byla plánována na úterý 29.5.2018
v Praze v kanceláři ČLK. Program měli připravit a za organizaci porady zodpovídali JUDr.
Kubíčková a Mgr. Valášek.
Představenstvo rozhodlo, že se letos pravidelná porada administrativních pracovníků
neuskuteční, a to z důvodu, že aktuální informace o změnách provozu ČLK byly
administrativním pracovníkům sděleny v rámci školení o registru ČLK.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
14
proti :
0
zdržel :
1
Návrh byl přijat.
Žádost o souhlas s úvěrem pro OS Praha 4
Představenstvo OS ČLK Praha 4 by rádo zakoupilo nebytové prostory pro svoji vlastní
kancelář a 18.12.2017 požádalo prezidenta ČLK, který je statutárním zástupcem komory, aby
souhlasil s tím, že žádost o tento úvěr podepíše, případně aby k provedení tohoto právního
úkonu jménem ČLK pověřil předsedkyni OS ČLK Praha 4 Dr. Skovajsovou. Prezident ČLK
Dr. Kubek předal tuto žádost k posouzení představenstvu ČLK. Představenstvo požádalo OS
ČLK Praha 4 o předložení konkrétního návrhu.
Z odpovědi předsedkyně OS ČLK Praha 4 Dr. Skovajsové z 13.2.2018 vyplývá, že
představenstvo OS ČLK Praha 4 by plánovalo hypoteční úvěr ve výši cca 2,5 miliónů se
splatností na 7 let, ale v současnosti nemá vybránu žádnou vhodnou nemovitost. Členové
představenstva se na svém zasedání 17.2.2018 domluvili, že bez možnosti posoudit vhodnost
a výhodnost nákupu konkrétní nemovitosti, nemohou s nákupem, a tedy s investováním
prostředků ČLK vyslovit souhlas. Prezident ČLK informoval o tomto stanovisku dne
19.2.2018 předsedkyni OS ČLK Praha 4.
Členové představenstva se seznámili s dopisem předsedkyně OS ČLK Praha 4
Dr.Skovajsové ze dne 14.3.2018, v kterém znovu žádá o vyslovení předběžného souhlasu
s nákupem nemovitosti pro kancelář OS ČLK Praha 4, a to bez specifikace konkrétní
nemovitosti, s odůvodněním, že realitní kanceláře vyžadují zaplacení zálohy, což si OS ČLK
bez jistoty souhlasu představenstva ČLK, které zasedá v intervalech 1x za měsíc, s úvěrem
na nákupem nemovitosti nemůže dovolit.
Představenstvo trvá na svém usnesení, že bez znalosti konkrétní nemovitosti nemůže
souhlasit s jejím nákupem ani s tím, aby si ČLK brala na nákup takové nemovitosti pro
potřeby kanceláře OS ČLK Praha 4 úvěr.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
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Dům lékařů
Dr. Kubek obdobně jako na poradě předsedů OS ČLK předložil i představenstvu informace
o aktuálním stavu.
Kupní smlouva mezi ČLK a Arcona Capital RE Bohemia, s.r.o. byla podepsána
prezidentem ČLK 23.11.2017 a jednatelem společnosti Arcona 24.11.2017. Na základě této
kupní smlouvy by 29.11.2017 podán návrh na Katastr nemovitostí k zápisu změny vlastnictví.
2.1.2018 v Katastru nemovitostí proveden vklad vlastnického práva k nemovitosti ve
prospěch ČLK, a to s účinností k 29.11.2017. Bylo zahájeno čerpání úvěru poskytnutého
Českou spořitelnou a.s.
11.1.2018 nemovitost předána ČLK.
Ke dni 15.1.2018 zaniklo zástavní právo ve prospěch Sberbank Cz, a.s., které bylo dříve
zřízeno k zajištění dluhu prodávajícího, Arcony Capital RE Bohemia, s.r.o.
V nemovitosti je v současné době 19 nájemců, z toho 7 nájemců má uzavřenou nájemní
smlouvu na dobu určitou, nejdéle do 31. 07. 2019, 12 nájemců má nájem na dobu neurčitou s
výpovědní dobou 3 – 6 měsíců.
Od nájemců plyne roční příjem ve výši 5 707 651,- Kč ročně, z čehož náklady na provoz
lze očekávat ve výši 3 347 724,- Kč ročně, zisk plně obsazené nemovitosti by měl činit 2 359
417,- Kč ročně.
V současné době probíhají jednání s nájemci za účelem uvolnění prostor pro potřeby ČLK.
Probíhá jednání s architektem o způsobu a rozsahu rekonstrukce na základě, kterého bude
stanoven vhodný termín pro podání výpovědi stávajícím nájemcům.
Za výhodných podmínek byla uzavřena pojistná smlouva s Kooperativou a.s. na pojištění
nemovitosti.
Finalizuje se Smlouva o správě nemovitosti s firmou Knight Frank s.r.o., dosavadním
správcem nemovitosti.
Byly uzavřeny smlouvy s dodavateli služeb potřebných pro chod nemovitosti (cca 15
dodavatelů), a to ve stejném rozsahu a ve většině případů za stejnou cenu jako dosud.
Byl vypracován znalecký posudek, který stanovil cenu nemovitosti, za účelem podání
daňového přiznání k dani z nabytí nemovitosti.
Bylo podáno daňové přiznání k dani z nemovitosti a k dani z nabytí nemovitosti. Daň z
nabytí nemovitosti vyměřena ve výši 3 877 800,- Kč je splatná do 30.4.2018.
Probíhá jednání se společností Arcona Capital RE Bohemia, s.r.o. o vyplacení částky
inkasované za nájmy uhrazené v lednu ještě původním vlastníkem a za složené kauce na
nájemné – celkem ve výši 972 361,- Kč, které měl prodávající dle kupní smlouvy uhradit na
účet ČLK, ale dosud tak neučinil.
Ke dni 22.3.2018 poskytlo celkem 29 OS ČLK na rekonstrukci Domu lékařů půjčky v
celkové výši 12 665 000,- Kč a celkem 5 OS ČLK dary v celkové výši 440 000,- Kč a MUDr.
Jana Vedralová dar ve výše 10 000,- Kč.
Představenstvo bere na vědomí situační zprávu o Domu lékařů předloženou
prezidentem ČLK.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Představenstvo děkuje všem, kdo finančně přispěli na vybudování Domu lékařů.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
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Archiv ČLK v Olomouci
ČLK byla již dříve městem Olomouc vyzvána k jednání o ukončení nájmu nebytových
prostor – bývalých kanceláří ČLK na Dolním náměstí, které komora dosud využívá jako
archiv. ČLK plánuje do budoucna umístit archiv v suterénu Domu lékařů – Drahobejlova 27,
Praha 9. V současnosti však tyto prostory nejsou volné a neproběhla potřebná rekonstrukce.
Na základě jednání s viceprezidentem ČLK Dr. Mrozkem nabízí město Olomouc k pronájmu
prostor o velikosti cca 23 m2 v téže budově v přízemí. Cenová nabídka odpovídá současné
výši nájmu, tj. cca 30,70 Kč/m2 měsíčně. Předpokládané měsíční náklady, včetně energií a
služeb činí cca 2 000,- Kč. V současnosti je měsíční náklad za nebytové prostory o velikosti
139 m2 cca 8 933,- Kč.
Představenstvo s návrhem Dr. Mrozka souhlasí a pověřuje právní kancelář ČLK
vypracováním návrhu nájemní smlouvy a jednáním o ukončení nájemní smlouvy k
prostorám v současnosti užívaných ČLK na adrese Dolní náměstí č. 38, Olomouc.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Registr lékařů ČLK
Mgr. Valášek informoval o současném stavu, kdy vedle sebe fungují jak „starý“ tak „nový“
registr ČLK s tím, že jednotlivé funkcionality ČLK postupně přechází do režimu nového
registru. Představenstvo se seznámilo s přehledem víceprací, které byly firmou ISSA
v uplynulých 14 měsících na novém registru provedeny. Celkem se jedná o 170 položek,
z nichž většina vycházela z požadavků OS ČLK a z aktuálních potřeb centrálních kanceláří
ČLK v celkové hodnotě 306 000,- Kč.
Představenstvo schvaluje úhradu provedených víceprací a současně rozhodlo o
dočasném přerušení dalšího vývoje nového registru vzhledem k přesunu aktuálních
prioritních výdajů. Oba registry poběží souběžně, přičemž nový registr členů bude
postupně doplňován o nové funkcionality a moduly, o nichž budou uživatelé registru
průběžně informování.
Představenstvo konstatuje, že s vývojem nového registru, s ohledem na jeho rozsáhlost,
složitost a nutnost přesných, pravdivých statistických a jiných výstupů určených
orgánům státní správy, ale i široké veřejnosti, nevyhnutelně souvisí i další finanční
výdaje, které budou čerpány dle rozhodnutí představenstva ČLK v rámci schváleného
rozpočtu na příslušný kalendářní rok.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Obnova části počítačů v kanceláři ČLK v Praze
Instalace nového software Office 365 demaskovala problém zastaralého počítačového
vybavení v pražské centrální kanceláři ČLK. Firma ISSA doporučuje zakoupení 6 kusů
nových počítačů jako náhradu za počítače pořízení v letech 2007 – 2010. Problémy u
ostatních počítačů je možno dočasně řešit rozšířením jejich operační paměti.
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Představenstvo schvaluje nákup šesti počítačů s monitory podle doporučení firmy ISSA,
a to v celkové ceně 135 000,- Kč včetně DPH.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
14
proti :
0
zdržel :
1
Návrh byl přijat.
3) Jednání a informace
GDPR – EU směrnice o zpracovávání a ochraně osobních údajů
Mz a ÚZIS připravili metodiku pro aplikaci GDPR ve zdravotnictví. Metodiku zveřejnila
ČLK na svých webových stránkách. Vzhledem k obecnosti a délce tohoto textu připravuje
Právní kancelář ČLK ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) pro lékaře
konkrétní doporučení, jak postupovat, aby splnili požadavky směrnice bez zbytečných
nákladů. Koordinační schůzka právníků ČLK se zástupci ÚOOÚ se uskutečnila 28.2.2018.
Nové informace byly zveřejněny v časopise Tempus. I když se zdá, že ze směrnice nebudou
pro lékaře vyplývat povinnosti, které by kladly požadavky nad rámec dosud platných zákonů,
uspořádá komora ve spolupráci s ÚOOÚ dne 12.4.2018 pro lékaře vzdělávací konferenci na
téma ochrany osobních údajů.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Elektronická evidence tržeb
Zavedení EET pro soukromé lékaře a některé další kategorie podnikatelů plánované od
1.3.2018 zrušil Ústavní soud. Ministerstvo financí připravuje novelu zákona, která by
odpovídala požadavkům ÚS.
Dr. Kubek vyzval 16.1.2018 ministryni financí JUDr. Schillerovou k jednání o výjimce
pro soukromé lékaře, jejichž bezhotovostní příjmy od zdravotních pojišťoven jsou
registrované již dávno. U většiny soukromých lékařů by nemělo zavádění EET žádný
význam. Jménem ČLK navrhl tyto tři možnosti řešení:
- 1. Generální výjimka pro poskytovatele ambulantních lékařských služeb, kteří mají
smlouvu s některou z veřejných zdravotních pojišťoven.
- 2. Osvobození od povinnosti EET pro poskytovatele ambulantních lékařských služeb,
jejichž hotovostní příjmy nepřesahují 20 % z celkových příjmů.
- 3. Osvobození od povinnosti EET pro poskytovatele ambulantních lékařských služeb,
jejichž hotovostní příjmy nepřesahují 200 000,- Kč/rok.
9.2.2018 se uskutečnilo společné jednání prezidentů ČLK, ČSK a ČLnK s ministryní
financí. Ministerstvo financí navrhuje vytvoření institutu tzv. zvláštního režimu evidence
tržeb. O zařazení do tohoto off-line režimu by musel daňový poplatník požádat finanční
správu. Možnost této výjimky by měly fyzické osoby, které nejsou plátci DPH (zdravotní
služby placené z veřejného zdravotního pojištění jsou od DPH osvobozeny), jejichž
hotovostní příjmy nepřesáhnou 200 000,- Kč za rok a zároveň nejde o více než 500 plateb
za rok. Dr. Kubek v rámci jednání upozornil na skutečnost, že 12 700 (36%)
poskytovatelů ambulantních zdravotních služeb jsou právnické osoby. Ministerstvo
financí vyzvalo ČLK, aby svůj požadavek na rozšíření výjimky pro právnické osoby –
poskytovatele zdravotních služeb uplatnila v rámci připomínkového řízení.
V rámci „předpřipomínkového“ řízení obdržela ČLK návrh novely zákona o evidenci
tržeb. Návrh institutu tzv. evidence tržeb ve zvláštním režimu spočívající v listinném
vedení hotovostních plateb (pokladních deníků) se podle návrhu vztahuje pouze na fyzické
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osoby a ve svém důsledku se nejedná o výjimku, neboť i subjekty splňující podmínky
zvláštního režimu musí vést evidenci tržeb v listinné podobě, což v konečném důsledku
může být spíše přítěží než výhodou. Jednání na Generálním finančním ředitelství dne
26.2.2018, kterého se za ČLK účastnil Mgr. Valášek, skončilo bez uspokojivého závěru.
Dne 8.3.2018 zaslal prezident ČLK ministryni financí další dopis, ve kterém zopakoval
návrhy ČLK včetně jejich zdůvodnění, a to s odvoláním na sliby paní ministryně
z 9.2.2018.
Své připomínky a návrhy uplatní ČLK v rámci meziresortního připomínkového řízení,
které bylo vyhlášeno dne 15.3.2018. Za jejich přípravu zodpovídá Mgr. Valášek.
Představenstvo bere informace na vědomí.
Zákon o soudních znalcích
Vláda předložila do Poslanecké sněmovny návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích
a znaleckých ústavech. Text odpovídá návrh připravenému v minulém volebním období.
Dr. Kubek informoval o svém jednání s náměstkem Ms JUDr. Tejcem dne 22.3.2018.
Návrh přináší tyto zásadní změny důležité pro ČLK:
- Odborně způsobilá k výkonu funkce znalce může být pouze ta osoba, která získala
osvědčení (licenci) vydané příslušnou komorou zřízenou ze zákona, jde-li o znalecké odvětví
v odbornostech, ve kterých o odbornost a etiku výkonu povolání dbá profesní komora zřízená
zákonem.
- Zavádí se pravidelná valorizace odměny pro soudní znalce.
- Znalec může vykonávat znaleckou činnost pouze v oboru, odvětví nebo specializaci, pro
které má oprávnění znaleckou činnost vykonávat.
- Znalec, který nevykonává znaleckou činnost s odbornou péčí a nezávislé, se dopouští
přestupku.
Na základě zmocnění připraví ministerstvo spravedlnosti (Ms) novou vyhlášku se seznamem
znaleckých oborů a odvětví. ČLK bude prosazovat, aby ve zdravotnictví jejich výčet
odpovídal výčtu základních a nástavbových oborů specializačního vzdělávání lékařů.
Představenstvo bere informace na vědomí.
Elektronické recepty – lékový záznam
Dne 26.1.2018 schválila Poslanecká sněmovna návrh ministra Vojtěcha, aby elektronické
recepty byly povinné, ale aby zároveň v roce 2018 nebyly poskytovatelům zdravotních služeb
za porušení této povinnosti, tedy za vystavení klasického receptu, ukládány finanční sankce.
Dne 15.2.2018 tuto novelu zákona o léčivech schválit též Senát. Pokud ji nebude vetovat
prezident republiky, nabude účinnosti.
Dne 15.2.2018 se uskutečnilo setkání pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví za účelem
legislativního dopracování systému elektronické preskripce léčiv, a to zejména s ohledem na
zavedení lékového záznamu pacienta a přístupu k němu. ČLK v této pracovní skupině
zastupuje Dr. Němeček. Další jednání pracovní skupiny pro přípravu lékového záznamu se
koná 26.3.2018.
Ministerstvo zdravotnictví a SÚKL zahájily pořádání série seminářů věnovaných
problematice elektronických receptů. Semináře se budou konat postupně ve všech krajských
městech, a to za účasti pana ministra Vojtěcha. Účast na těchto seminářích je pro lékaře
zdarma.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
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Dohodovací řízení o úhradách a regulacích pro rok 2019
Dohodovací řízení bylo zahájeno 30.1.2018.
ČLK-o.s. budou zastupovat v segmentu ambulantních specialistů Dr. Říhová, v segmentu
praktických lékařů Dr. Němeček, v segmentu komplement Dr. Musil a v segmentu ambulantní
gynekologie Dr. Henčlová.
Závěrečné jednání dohodovacího řízení se bude konat 19.6.2018.
- AS - jednání s pojišťovnami plánováno na 5.4.2018.
20.3.2018 se v kanceláři ČLK uskutečnila přípravná schůzka zástupců poskytovatelů.
- Gynekologie - jednání s pojišťovnami plánováno na 5.4.2018.
- Komplement - jednání s pojišťovnami plánováno na 4.4.2018
- PL - jednání s pojišťovnami plánováno na 4.4.2018.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Dohodovací řízení rámcové smlouvě
Dohodovací řízení o rámcové smlouvě bylo v listopadu 2017 vyvoláno ministrem
Ludvíkem ke dni 1. prosince 2017 v souladu s ustanovením § 17 odst. 2 zákona č. 48/1997
Sb. a to pro všechny skupiny poskytovatelů zdravotních služeb podle vyhlášky č. 618/2006
Sb., ačkoliv Mz veřejně prezentovalo úmysl upravit pouze síť poskytované lůžkové péče.
ČLK v roce 2006 prosadila pro ambulantní specialisty i pro praktické lékaře smlouvy na
dobu neurčitou vypověditelné pouze z taxativně vyjmenovaných důvodů. Díky těmto
„trvalým smluvním vztahům“ získali soukromí lékaři existenční jistotu a síť poskytovatelů
ambulantních lékařských služeb se stabilizovala. Soukromí lékaři postupně získali též
možnost převodu a prodeje praxí včetně smluv s pojišťovnami. Tyto existenční jistotu pro
soukromé lékaře bude ČLK hájit ze všech sil. ČLK si je vědoma nebezpečných aktivit tzv.
zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, které se snaží uzavírat s novými poskytovateli
smlouvy pro ně nevýhodné, například s možností výpovědi smlouvy bez udání důvodu.
27.2.2018 se uskutečnilo přípravné jednání ambulantních specialistů. Dr. Jojko byl potvrzen
jako mluvčí segmentu s tím, že ředitel právní kanceláře ČLK JUDr. Mach bude pro jednání o
rámcové smlouvě jeho poradcem. Návrh ambulantních specialistů, aby DŘ o rámcové
smlouvě nebylo pro ambulantní lékaře vůbec zahajováno, ministr Vojtěch odmítl.
Úvodní jednání DŘ zahájil ministr Vojtěch 6.3.2018. Mz tvrdí, že cílem DŘ by měla být
zejména úprava základních rámcových smluv po technické a terminologické stránce tak, aby
odpovídala současnému stavu právních předpisů a že by DŘ mělo žádným způsobem ovlivnit
v současné době platné smlouvy.
V rámci jednání o úhradách jednali poskytovatelé v rámci segmentu ambulantní
specializovaná péče 20.3.2018 též o svém postupu v této věci.
Představenstvo bere informace na vědomí.
Regulace úhrady zdravotnických prostředků
Ministr zdravotnictví zřídil Pracovní skupinu pro kategorizaci a úhradovou regulaci
zdravotnických prostředků. ČLK zastupuje Dr. Voleman.
Mz rozeslalo k připomínkám návrh materiálu, který by měl řešit úhrady zdravotnických
prostředků. ČLK 14.2.2018 uplatnila připomínky, které zpracovala Dr. Dernerová. Podle
názoru představenstva ČLK návrh mimo jiné nesplňuje ani podmínky stanovené Ústavním
soudem. S tímto názorem Mz nesouhlasí.
Dr. Kubíček informoval o semináři, kterého se na půdě Senátu ČR zúčastnil.
V současnosti dostala ČLK k připomínkám návrh novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění, kterým se Mz snaží na poslední upravit systém stanovení cen a úhrad
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zdravotnických prostředků v souladu s rozhodnutím Ústavního soudu z roku 2015.
Připomínky ČLK zpracuje Mgr. Máca s odbornou pomocí Dr. Volemana a Dr. Dernerové.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Revize systému cen a úhrad léčiv
Mz plánuje provedení revize systému cen a úhrad léčiv a zřizuje pracovní skupinu pod
vedením náměstka Mgr. Vrubela. První zasedání se uskuteční 27.3.2018 a ČLK na něm bude
zastupovat Dr. Mlynářová.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Rada poskytovatelů
Ministr Vojtěch obnovil činnost tzv. Rady poskytovatelů, která má být externím
odborným poradním sborem ministra zdravotnictví za účelem efektivního naplňování
zdravotní politiky Mz v oblasti poskytování zdravotní péče a dalších otázek koncepční
povahy resortu zdravotnictví. Předsedou Rady poskytovatelů byl ministrem jmenován
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. jako zástupce České gynekologické a porodnické
společnosti ČLS JEP. Rada poskytovatelů má 20 členů za poskytovatele zdravotních
služeb + 5 zástupců Mz a podle prohlášení Mz reprezentuje zájmy všech klíčových
poskytovatelů zdravotní péče v ČR a slouží k objektivní vzájemné informovanosti o
významných změnách v oblasti zdravotnictví. Členy Rady poskytovatelů zdravotní péče
jsou zástupci všech významných organizací sdružujících jednotlivé poskytovatele
zdravotních služeb. První zasedání se uskutečnilo 29.1.2018 a zástupce ČLK na ně nebyl
pozván. Dne 15.2.2018 ministr Vojtěch písemně informoval prezidenta ČLK, že žádosti
ČLK o zastoupení v radě poskytovatelů nevyhoví, neboť je právem ministra jmenovat si
své poradní orgány tak, aby přinášely co možná největší efekt a Rada poskytovatelů není
radou profesních komor (i když ČSK je členem) ani nenahrazuje dohodovací řízení (byť
většina jejích členů je účastníky dohodovacího řízení).
Představenstvo trvá na stanovisku, že ČLK by měla mít zastoupení v Radě
poskytovatelů.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Pracovní skupina pro reformu primární péče
Dalším orgánem, do kterého ministr zdravotnictví nepřizval zástupce ČLK, je Pracovní
skupina pro reformu primární péče. Zatím poslední jednání této komise se uskutečnilo
22.2.2018.
Dne 15.3.2018 požádal prezident ČLK ministra zdravotnictví, aby umožnil účast v této
pracovní skupině ČLK, která zastupuje lékaře všech odborností. Případná reforma
primární péče totiž bude nutně mít organizační a finanční dopady na ostatní skupiny
lékařů, které nemají v pracovní skupině v současnosti žádné zastoupení.
Představenstvo trvá na stanovisku, že ČLK by měla mít zastoupení v pracovní skupině
pro reformu primární péče.
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Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0

Návrh byl jednomyslně přijat.

Rizika zneužívání tzv. projektu Ukrajina ve zdravotnictví
Prezidenti ČLK, ČSK a ČLnK zaslali 8.2.2018 ministrovi zdravotnictví společnou
výzvu, aby zastavil zneužívání projektu „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované
zaměstnance z Ukrajiny“ (tzv. projektu Ukrajina) ve zdravotnictví. Komory trvají na tom,
že lékaři i lékárníci, kteří se uchází o zaměstnání v České republice, musí splňovat
kvalifikační podmínky vyplývající z členství ČR v EU a musí nejprve složit tzv. aprobační
zkoušku. Komory varují před obcházením těchto pravidel a před možným závažným
poškozením zdraví pacientů v důsledku neodborných zákroků prováděných
nekvalifikovanými pracovníky. Komory protestují proti tomu, aby ustanovení zákona (§
36), které mělo umožnit provádění ojedinělých výkonů špičkovým odborníkům za účelem
předávání zkušeností, bylo zneužíváno k zaměstnávání osob bez řádného ověření jejich
kvalifikace. Ministr Vojtěch projekt hájí a kritiku profesních komor odmítá.
8.3.2018 jednali prezidenti ČLK, ČSK a ČLnK s náměstkem ministra prof. Prymulou,
který po dlouhém jednání slíbil, že tzv. projekt „Ukrajina“ pro lékaře, stomatology a
lékárníky ministerstvo zastaví. Následující dnem však prezidenta ČLK informoval o tom,
že dohoda neplatí, neboť jak pan ministr Vojtěch, tak předseda vlády Ing. Babiš považují
projekt na získávání laciné pracovní síly pro zdravotnictví za svoji prioritu.
Diskuse s ministrem Vojtěchem o personální devastaci nemocnic, jejímž řešením
nemůže být přísun nekvalifikovaných zdravotníků z Ukrajiny a ohrožení bezpečnosti a
kvality lékařské péče, proběhla v rámci porady předsedů OS ČLK dne 15.3.2018, a to bez
jasných závěrů. Prezident ČLK požádá o jednání v této věci přímo předsedu vlády ČR.
Představenstvo trvá na tom, že všichni lékaři pracující v ČR bez ohledu na to, z jaké
země pochází a kde vystudovali lékařskou fakultu, musí splňovat jazykové znalosti a
odborné podmínky stanovené pro absolventy lékařských fakult v ČR a ostatních
členských státech EU.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Vyhláška o nástavbových oborech specializačního vzdělávání lékařů
Dr. Mrozek referoval o návrhu vyhlášky. K redukci počtu nástavbových oborů, kterou
požadovala ČLK, nedochází.
Představenstvo schvaluje návrh připomínek zpracovaný viceprezidentem ČLK
Dr.Mrozkem.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
13
proti :
0
zdržel :
2
Návrh byl přijat.
Výběrová řízení - informace
Dr. Kubíček podal informaci o výběrových řízeních, kterých se zúčastnil.
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Rada vlády pro udržitelný rozvoj
Dr. Kubíček informoval o zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj, kterého se dne
12.3.2018 za ČLK zúčastnil.
Dr. Musil opustil jednání v 13.20 hodin, přítomno je 14 členů představenstva.
4) Vědecká rada
Dr. Mrozek informoval o zasedání Vědecké rady ČLK dne 8.3.2018.
Dne 26.4.2018 se v hotelu Golf v Praze koná společné zasedání Vědecké rady ČLK a
předsedů Oborových komisí VR ČLK.
5) Licence
6) Různé
Reforma zdravotnictví Zlínského kraje
Představenstvo diskutovalo o možných důsledcích změn, které ve zdravotnických zařízeních
Zlínského kraje plánuje hejtman Ing. Čunek.

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 15:00 hodin.
Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 4.5.2018 od 9:00 hodin v kanceláři ČLK
v Praze.

Zapsala:

Hanka Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

10

