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Zápis z jednání představenstva ČLK, 
konaného dne 23. března 2019 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha 

 
 
Přítomni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Henčlová, MUDr. Kubíček, 

MUDr. Mgr. Mlynářová, MUDr. Musil, MUDr. Říhová, MUDr. Tomek, 
MUDr. Trnka, MUDr. Vávra, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná. 

Omluveni:     MUDr. Dernerová, MUDr. Dobeš, MUDr. Doležal, MUDr. Dostalíková,  
                       MUDr. Mach, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Němeček, MUDr. Sedláček. 
Přizváni: MUDr. Vedralová, Mgr. Valášek, 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) Vnitřní činnost 
 
Informace o počtu nových členů ČLK 
    V únoru 2019 bylo přijato celkem 44 lékařů: 
     z toho bylo      9   lékařů se státní příslušností SR,  

       3   lékaři s jinou státní příslušností, 
       2   lékaři se slovenskou LF, 

      1   lékař se zahraniční LF. 
V tomto období byla 1 žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup. 

V roce 2019 požádalo dosud 60 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.  
 
 
Porada administrativních pracovníků ČLK 
   Pravidelná porada administrativních pracovníků ČLK je plánována na úterý 21.5.2019 
v Praze v kanceláři ČLK, a to od 11:00 do 17:00. Program připraví a za organizaci porady 
budou zodpovídat JUDr. Kubíčková a Mgr. Valášek. 
Představenstvo žádá předsedy OS ČLK, aby zajistili účast zaměstnanců - 
administrativních pracovníků OS ČLK na poradě, na které účast je součástí jejich 
pracovních povinností. 
Hlasování – přítomno 11  hlasujících: 
pro:     11 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Registr lékařů ČLK 
   Dr. Kubek informoval, že z jeho pověření se 21.2.2019 Mgr. Valášek obrátil na ředitele 
ÚZIS prof. Duška s žádostí o navázání spolupráce při předávání informací, které jsou vedeny 
v Národním registru zdravotnických pracovníků za účelem aktualizace dat, které má 
k dispozici ČLK, a jež jsou vedeny v registru členů v souladu se zákonem o komorách. Podle 
ustanovení § 76 odst. 2 písm. c) zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách v platném znění, 
je obsah Národního registru zdravotnických pracovníků přístupný komoře v rozsahu údajů 
podle odstavce 1 vedených o jejích členech za účelem výkonu její činnosti. 
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   Spolupráci ředitel ÚZIS veřejně přislíbil na sjezdu ČLK v listopadu 2018 i při své účasti na 
zasedání představenstva ČLK 26.1.2019. Žádost dosud zůstává bez odpovědi. 
Představenstvo bere informaci na vědomí. 
 
 
Dům lékařů – aktuální informace 
   JUDr. Kubíčková a Dr. Kubek informovali o aktuálním stavu projektu. 
Představenstvo bere informaci na vědomí. 
Hlasování – přítomno 11  hlasujících: 
pro:     11 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
Dr. Říhová se připojila k jednání představenstva v 9.25 hodin, přítomno je 12 členů 
představenstva. 
 
3) Jednání a informace 
 
Jednání prezidentů profesních komor s předsedou vlády  
   Profesní komory zřizované zákonem žádají předsedu Vlády ČR, aby plnil svůj slib 
pravidelných jednání s prezidenty komor v intervalu jedenkrát za čtvrt roku. 
   Dne 18.12.2018 zaslal Dr. Kubek jménem prezidentů 12 profesních komor žádost 
premiérovi Ing. Babišovi o společné jednání. 
    Dne 14.2.2019 požádal prezident ČLK o koordinační schůzku prezidentů profesních 
komor před jednáním s předsedou vlády.   
   Jednání prezidentů profesních komor s předsedou vlády Ing. Babišem za přítomnosti 
několika ministrů se uskutečnilo 4.3.2019. 
1.   Společným tématem bylo postavení profesních komor v rámci připravovaného zákona 
o lobbingu. Zástupci profesních komor vyjádřili přesvědčení, že profesní komory by měly 
být výslovně vyňaty z působnosti zákona. Do působnosti jednotlivých komor nepochybně 
patří mimo jiné spolupráce se státními orgány v rámci legislativního procesu, přičemž na 
tuto činnost by nemělo být nahlíženo jako na lobbing. Postavení samosprávných 
profesních komor je třeba zásadně odlišit od postavení klasických lobbistických subjektů, 
obchodních komor a svazů, které v rámci své činnosti zastupují, zpravidla na komerční 
bázi, zájmy svých klientů. Naproti tomu profesní komory, jakožto samosprávné stavovské 
organizace, vykonávají veřejnou moc na jim svěřeném úseku a logicky se podílejí na 
legislativním procesu, který se dotýká jejich činnosti. 
2.  Zástupci profesních komor hodnotili spolupráci s jednotlivými ministerstvy, pod 
jejichž kompetenci spadá agenda příslušné komory. 
   ČLK hodnotí kriticky spolupráci s ministerstvem zdravotnictví, které komoru 
nepodporuje při jejím výkonu kontrolní činnosti a snaží se ji obcházet. Spolupráci s 
ministerstvem spravedlnosti hodnotí naopak jako korektní a podporuje například nový 
zákon o soudních znalcích. S ministerstvem práce a sociálních věcí o kontrolách 
dodržování zákoníku práce v nemocnicích zatím stále jedná. 
3.   Další podněty zástupců profesních komor 
Podle prezidenta ČLK Mz neřeší problémy resortu a nespolupracuje s komorou: 
- Někteří cizinci ze zemí mimo EU pracují v nemocnicích, lázních a léčebnách nelegálně 
bez aprobačních zkoušek a bez řádného odborného vedení. Ministerstvo toto nezákonné 
jednání kryje a s komorou nespolupracuje. 
- Zákoník práce je v nemocnicích plošně porušován. 
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- Nedostatek lékařů chce ministerstvo řešit finančními závazky pro mladé lékaře. Pro ČLK 
jsou však přijatelné pouze pozitivní motivace. 
- Reforma primární péče nemá podporu ostatních skupin lékařů, kterých se dotkne 
pracovně, organizačně a finančně, přičemž s nimi nebyla projednána. 
- Ministerstvo zdravotnictví vyvolává falešné iluze, že problémy zdravotnictví vyřeší jeho 
elektronizace. 
- ČLK zásadně nesouhlasí se záměrem zrušit platbu za tzv. státní pojištěnce a 
destabilizovat tak zdravotnictví.  
   Ministr Mgr. Vojtěch výhrady prezidenta ČLK odmítl a upozornil, že představenstvo 
ČLK se neshodlo na žádném stanovisku k návrhu Reformy primární péče.  
  Premiér Ing. Babiš označil návrhy na rušení platby za státní pojištěnce za mediální šum a 
slíbil, že vláda platbu za státní pojištěnce rušit nebude a pravděpodobně tedy nebude rušit 
ani tzv. super hrubou mzdu. 
   Na závěr premiér zopakoval, že je připraven se s komorami pravidelně setkávat, ale 
očekává, že iniciativa, včetně návrhu témat, vzejde od komor. Příští setkání bylo 
dohodnuto na 17.6.2019.  
Představenstvo bere informaci na vědomí. 
 
 
Formální večeře s ministrem zdravotnictví 
   Dr. Kubek informoval o formální večeři, kterou uspořádal 7.3.2019 v Top hotelu v Praze 
fond Comenius, hlavním hostem byl ministr zdravotnictví Mgr. Vojtěch, který zde 
prezentoval své úspěchy.  
Představenstvo bere informaci na vědomí. 
 
 
Zákon o soudních znalcích 
   Poslanecká sněmovna po dlouhých odkladech konečně schválila nový zákon o znalcích, 
znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Text zákona v podstatě odpovídá návrhu 
připravenému v minulém volebním období. 
   Zákon 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 by mělo ministerstvo spravedlnosti připravit 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 informaci na vědomí. 
 
 
Elektronická evidence tržeb 
   V roce 2018 jednala ČLK opakovaně s ministerstvem financí o výjimce pro soukromé 
lékaře, jejichž bezhotovostní příjmy od zdravotních pojišťoven jsou registrované již dávno. U 
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většiny soukromých lékařů nemá zavádění EET žádný význam. Všechny návrhy ČLK byly 
nakonec ze strany ministerstva financí odmítnuty.  
   Ministryně financí JUDr. Schillerová nabízí lékařům pouze možnost zažádat si o zařazení 
do tzv. zvláštního režimu evidence tržeb, kdy jsou hotovostní tržby evidovány na papírových 
dokladech (blok účtenek), které by si lékař vyzvedával na finančním úřadu, a tam je čtvrtletně 
odevzdával. Podmínkou je, že lékař (nebo jeho firma) nesmí být plátcem DPH, nesmí 
zaměstnávat více než dva zaměstnance a jeho hotovostní příjmy nesmí přesáhnout částku 200 
000,- Kč za rok. Tento způsob evidence tržeb představuje výraznou administrativní zátěž, i 
když je pro lékaře levnější než elektronická evidence tržeb.   
   Novela zákona o EET je v současnosti projednávána Poslaneckou sněmovnou. ČLK se 
snaží prosadit pozměňovací návrh, aby výjimku z povinnosti EET měli soukromí ambulantní 
lékaři, kteří mají smlouvu se zdravotní pojišťovnou a jejichž hotovostní příjmy nepřesahují 
10% z celkových příjmů a zároveň nepřesahují částku 100 000,- Kč za rok.  
Představenstvo bere informaci na vědomí. 
 
 
Dohodovací řízení o úhradách a regulacích pro rok 2020 
   Závěrečné jednání dohodovacího řízení se bude konat 19.6.2019. 
   Dr. Říhová informovala, že 21.3.2019 se v kanceláři ČLK uskutečnila přípravná schůzka 
zástupců poskytovatelů v segmentu ambulantních specialistů. 
Představenstvo bere informaci na vědomí. 
 
 
Novela Seznamu zdravotních výkonů 
    Základní minutová sazba osobních nákladů nositelů výkonů byla v roce 2006 v Seznamu 
zdravotních výkonů stanovena pro lékaře v hodnotě 2,216 bodu. Tato základní minutová 
sazba osobních nákladů je pro účely výpočtu počtu bodů výkonu vždy násobena příslušným 
mzdovým indexem odpovídajícím kvalifikaci nositele výkonu (pro lékaře L1 = 1,0  pro L2 = 
1,8 a pro L3 = 3,5). Základní minutová sazba osobních nákladů byla od roku 2006 
valorizována pouze jedenkrát, a to na základě dohody ČLK s ministrem Němečkem o 10% s 
účinností od 1.1.2016 na 2,4376 bodu. 
   Nedostatečná cena práce nositelů zdravotních výkonů způsobuje nízké úhrady od 
zdravotních pojišťoven a je tak hlavní příčinou personální krize zdravotnictví v ČR. ČLK 
požaduje valorizaci základní minutové sazby osobních nákladů nositelů výkonů tak, aby 
odpovídala kumulované inflaci od roku 2006 a v roce 2020 dosáhla stejného poměru navýšení 
mezi rokem 2006 a 2020 jako je tomu u nepřímých (režijních) nákladů. V situaci, kdy rostou 
mzdy, a tedy i výběr pojistného a na účtech zdravotních pojišťoven zůstávají zůstatky v řádu 
desítek miliard korun, jde o logický návrh, který by mohl přispět k řešení personální krize ve 
zdravotnictví. 
  Obdobný návrh uplatnila ČLK v říjnu 2018, avšak Mz jej odmítlo s odůvodněním, že již 
byla vydána úhradová vyhláška pro rok 2019 a navýšení navrhované komorou by se tedy 
údajně nedalo uskutečnit. V současnosti tento argument Mz nepřipadá v úvahu, neboť 
Dohodovací řízení o úhradách pro rok 2020 bylo teprve zahájeno. 
Představenstvo bere informaci na vědomí. 
 
 
Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění 
    ČLK navrhuje v rámci novelizace zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 
změnu ustanovení § 17 odst. 2 s cílem odstranit jeho nejasnou dikci, která je příčinou 
nesprávného (a v řadě případů účelového) výkladu, že smlouva mezi poskytovatelem 
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zdravotních služeb a zdravotní pojišťovnou je jednostranně vypověditelná bez uvedení 
důvodů se šestiměsíční výpovědní lhůtou. S tímto výkladem Česká lékařská komora zásadně 
nesouhlasí. K návrhu ČLK se Mz zatím nevyjádřilo. Do návrhu změny zákona č. 48/1997 Sb., 
kterou poslalo do vnitřního připomínkového řízení, ji však neuvedlo. ČLK na uvedené změně 
zákona i nadále trvá. 
   ČLK obdržela v rámci vnitřního připomínkového řízení návrh změny zákona o veřejném 
zdravotním pojištění. Část navrhovaných změn týkající se rozhodování zdravotních 
pojišťoven o nároku pojištěnce (nová úprava rozhodování revizních lékařů o nároku 
pojištěnce s cílem zajistit jednotný postup zdravotních pojišťoven, který by respektoval 
základní zásady správního řízení) byla projednávána v rámci pracovní skupiny na Mz od 
podzimu loňského roku. Ze strany zástupce ČLK (Dr. Záleská) zde byla prosazována co 
nejmenší administrativní zátěž lékařů a odmítána odpovědnost poskytovatele za vedení 
správního řízení za pojištěnce. Mz navrhuje zakotvení povinného zastoupení pojištěnce 
poskytovatelem zdravotních služeb v první části správního řízení (do vydání rozhodnutí – 
schválení nebo neschválení žádosti o úhradu). ČLK toto povinné zastoupení odmítá, jelikož se 
fakticky jedná o zastupování pojištěnce ve správním řízení a zahrnuje činnosti, které do 
předmětu činnosti poskytovatele nespadají. ČLK prosazuje, aby zastoupení pojištěnce 
poskytovatelem bylo zakotveno na dobrovolné bázi. ČLK akceptuje zakotvení povinné 
součinnosti poskytovatele při odborném zdůvodnění žádosti o schválení úhrady (nikoli 
zastoupení). Podmínkou je vyřešení úhrady nákladů na tuto činnost, které nejsou 
poskytovatelům zdravotních služeb v současné době hrazeny.   
Představenstvo ČLK odmítá návrh Mz, aby poskytovatel zdravotních služeb (lékař) byl 
povinen zastupovat pojištěnce (pacienta) v jednání se zdravotními pojišťovnami o 
úhradě zdravotních služeb z důvodu, že se fakticky jedná o zastupování pojištěnce ve 
správním řízení, které do předmětu činnosti poskytovatele zdravotních služeb nespadají 
a nejsou mu hrazeny ze zdravotního pojištění. 
Hlasování – přítomno 12  hlasujících: 
pro:     12 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Reforma primární péče 
   Představenstvo ČLK na svém zasedání dne 26.1.2019 neschválilo žádné stanovisko k 
materiálu Pracovní skupiny pro reformu primární péče s názvem „Koncepce změn 
primární péče v ČR“. 
   Dokument „Koncepce změn primární péče v ČR“, který zpracovala „Pracovní skupina 
pro reformu primární péče“ je kontroverzní a vyvolává velmi rozporné reakce u 
jednotlivých skupin lékařů, kteří jsou všichni členy komory.  
   ČLK opakovaně leč marně požadovala možnost účasti v Pracovní skupině pro reformu 
primární péče a upozorňovala, že bez účasti zástupců ostatních lékařských odborností a 
jiných poskytovatelů zdravotních služeb nemůže být výsledek nereprezentativní pracovní 
skupiny všeobecně akceptovatelný.  
   Primární péče je velmi důležitou součástí zdravotnického systému a jakékoliv změny by 
tedy měly být v této oblasti přijímány pouze po zralé úvaze a diskusi, která bohužel zatím 
neproběhla.  Jakékoliv změny v kompetencích a financování péče praktických lékařů totiž 
budou mít dopad do odbornosti a pracovní náplně ostatních lékařů i na ekonomiku dalších 
poskytovatelů zdravotnických služeb.   
   Vzhledem k těmto skutečnostem požádal prezident ČLK ministra, aby přehodnotil 
dosavadní postup ministerstva a vytvořil platformu pro seriosní diskusi o primární péči v 
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reprezentativním zastoupení lékařských i pacientských organizací s účastí zástupců 
zdravotních pojišťoven. 
   Na svoji žádost ČLK ani po dvou měsících zatím neobdržela z Mz žádnou odpověď. 
Představenstvo bere informaci na vědomí. 
 
 
Novela zákona o komorách 
   Při jednání s prezidenty zdravotnických komor dne 18.9.2018 vyslovil ministr Vojtěch 
své přání novelizovat zákon o komorách, který je podle jeho názoru zastaralý. 
   Dne 20.11.2018 uzavřeli prezidenti zdravotnických komor dohodu, že komory budou 
jednat s Mz ve věci kompetencí a fungování profesních samospráv pouze a jedině 
společně a připraví jeden společný návrh na posílení kompetencí profesních komor. Mezi 
zásadní požadavky komor patří právo kontrolovat personální vybavení poskytovatelů 
zdravotnických služeb a právo ukládat nápravná opatření i těm poskytovatelům, kteří jsou 
právnickými osobami. Vzhledem k selhávání ministerstva, které nedokáže zajistit 
dodržování zákona v souvislosti s příchodem zahraničních lékařů, jsou komory ochotny 
převzít, obdobně jako komory v Rakousku a Německu, do své gesce rovněž agendu 
uznávání kvalifikace lékařů cizinců.  
   Vzhledem k pochybnostem o skutečných záměrech ministerstva, zaslali prezidenti ČLK, 
ČSK a ČLnK 28.2.2019 ministrovi dopis, v němž připomněli, že stát, potažmo Mz, 
nevyužívá plně odborný potenciál komor ku prospěchu pacientů a zdravotníků. Prezidenti 
komor se shodují také v tom, že primární příčinou není nekvalitní zákon, ale spíše malá 
ochota ministerstva zdravotnictví s profesními komorami spolupracovat. Vzhledem 
k nejistotě o skutečných úmyslech ministerstva, žádají prezidenti komor ministra o 
společné jednání o kompetencích zákonem zřizovaných profesních samospráv. Na základě 
výsledků tohoto jednání bychom se pak v rámci demokraticky zvolených orgánů našich 
komor poradili o dalším postupu, abychom mohli ministerstvu předložit konsenzuální 
návrh novely zákona, která by umožnila našim profesním samosprávám lépe a efektivněji 
plnit povinnosti vůči občanům ČR. 
Představenstvo bere informaci na vědomí. 
 
 
Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků 
   Dr. Vávra informoval o zasedání komise dne 14.3.2019.  
Představenstvo bere informaci na vědomí. 
 
 
4) Vědecká rada 
 
    Dr. Mrozek podal informace o jednání Vědecké rady ČLK, která se konala 28.2.2019. 
 
5) Licence 
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6) Různé 
 
Zasedání představenstva a další akce ČLK  
 
Datum Den Čas Akce Místo konání 
3. 5. Pátek 9:00 představenstvo ČLK Praha 
18. 6. Úterý 15:00 porada předsedů ČLK Praha  
20. 6. Čtvrtek 9:00 představenstvo ČLK Praha 
26. 7. Pátek 9:00 představenstvo ČLK Praha 
5. 9. Čtvrtek 9:00  představenstvo ČLK Praha 
19. 9. Čtvrtek 15:00 porada předsedů ČLK Praha  
19. 10. Sobota 9:00 představenstvo ČLK Praha 
23. – 24. 11. So - Ne  Sjezd Brno – hotel Voroněž 
7. 12. Sobota 9:00 představenstvo ČLK Praha 
12. 12. Čtvrtek 15:00 porada předsedů ČLK Praha 
 
 
V případě potřeby se představenstvo sejde mimořádně také v úterý 12.11.2019 od 9:00 hodin 
v kanceláři ČLK. 
 
 
 
Zasedání představenstva bylo ukončeno v 13:00 hodin. 
 
Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 3.5.2019 od 9:00 hodin v kanceláři ČLK 
v Praze.  
 
 
 
Zapsala: Hanka Matějková              
 
 
Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 
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