Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 16. června 2016 od 9:00 hodin v hotelu Fabrika v Humpolci
Přítomni:

Omluveni:
Přizváni:

MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD, MUDr. Doležal, MUDr. Dostalíková,
MUDr. Henčlová, MUDr. Kubíček, MUDr. Mach Ota, MUDr. Mgr.
Mlynářová, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Musil, MUDr. Němeček, MUDr.
Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Tomek, MUDr. Trnka, MUDr. Vávra,
MUDr. Voleman.
MUDr. Dernerová, MUDr. Dobeš, MUDr. Vraná
Mgr. Valášek, 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 květnu 2016 bylo přijato celkem 84 lékařů:
z toho bylo 23 lékařů se státní příslušností SR,
11 lékařů s jinou státní příslušností,
8 lékařů se slovenskou LF,
8 lékařů se zahraniční LF.
V tomto období byly 3 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup.
Hospodaření ČLK v roce 2015

I.
II.
III.

Název
Finanční majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pohledávky

2011

2012

Stav k 31. 12. 2015
40 023 715,69
4 838 574,97
34 753 201,95
3 840 633,15

2013

2014

2015

Výnosy

48 982 706,00 53 484 196,23 53 478 601,59 54 924 829,41 57 174 566,34

z položky
výnosů čl.
příspěvky

35 454 591,00 41 292 244,00 41 577 694,00 42 062 758,00 42 686 967,00

Náklady

46 154 543,23 47 943 327,23 45 924 768,07 49 000 786,66 49046 821,15

Hosp.výsledek
před zdaněním

2 828 162,87

5 540 869,00

7 553 833,51

5 924 042,75 8 127 745,19
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Daň z příjmu

1 368 610,00
(19%)

1 810 283,00
(19%)

2 253 284,00
(19%)

2 087 352,00 2 318 964,00
(19%)
(19%)

Hosp.výsledek
po zdanění

1 459 552,87

3 730 586,00

5 300 549,51

3 836 690,75 5 808 781,19

Členové představenstva ČLK se seznámili s informacemi o hospodaření ČLK za rok
2015. V souladu s SP č. 17 – Finanční řád, budou patřičné informace o hospodaření
zveřejněny v časopise Tempus Medicorum.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Zpráva auditora o hospodaření ČLK v roce 2015
Představenstvo se seznámilo se zprávou auditora, který k hospodaření ČLK v roce 2015
nemá výhrady.
Představenstvo ČLK bere na vědomí zprávu auditora o ověření účetní závěrky ČLK za
rok 2015.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Porada administrativních pracovníků ČLK
Pravidelná porada administrativních zaměstnanců ČLK se uskutečnila ve dnech 30. - 31. 5.
2016 v hotelu Santon u Brněnské přehrady. Program připravil a za organizaci porady
zodpovídal Mgr. Valášek. Porady se účastnilo 62 administrativních pracovnic z OS ČLK, 23
zaměstnanců centrálních kanceláří ČLK, 5 funkcionářů ČLK a 1 host.
Představenstvo se seznámilo se zápisem z porady.
Celkové náklady pro centrální ČLK byly 211 130,- Kč.
(V roce 2015 byla náklady na obdobnou akci: 197 296,- Kč
Představenstvo bere informace na vědomí
Dr. Vávra se připojil k jednání představenstva v 9.25 hod., přítomno je 16 členů
představenstva.
Spolupráce s firmou T-Mobile
Dr. Sojka a Dr. Kubek vyjednali s firmou T-Mobile návrh úpravy stávající smlouvy o
spolupráci, na jejímž základě budou moci zaměstnanci a členové ČLK včetně jejich rodinných
příslušníků využívat zvýhodněné tarify.
Představenstvo ČLK schvaluje dodatky č. 4 a č. 5 k rámcové smlouvě č. 51906724 o
spolupráci mezi ČLK a firmou T-Mobile bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
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Dr. Tomek se připojil k jednání představenstva v 9.30 hod., přítomno je 17 členů
představenstva.
Statut Sekce mladých lékařů ČLK
Členem Sekce mladých lékařů ČLK se může stát každý člen ČLK mladší 35 let.
Představenstvo schvaluje statut Sekce mladých lékařů ČLK.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
3) Jednání a informace
Druhé jednání prezidentů profesních komor s předsedou vlády ČR
Na základě jednání prezidenta ČLK s předsedou Vlády ČR Mgr. Sobotkou, které se
uskutečnilo 16. 2. 2016, pozval předseda Vlády ČR prezidenty zákonem zřizovaných
profesních samospráv k druhému jednání, které se uskutečnilo 25. 5. 2016.
Cílem jednání bylo zhodnocení spolupráce profesních komor se státem za uplynulý rok a
vyhodnocení zkušeností z účastí profesních samospráv v tzv. meziresortním připomínkovém
řízení. Jednání bylo rovněž příležitostí, aby komory uplatnily své připomínky k fungování
Vlády ČR, k práci jednotlivých ministerstev včetně kvality jejich spolupráce s příslušnou
profesní komorou a dále pak názor na situaci v jednotlivých resortech.
Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
Jedním z hlavních témat jednání se stal návrh zákona o soudních znalcích, se kterým Česká
lékařská komora zásadně nesouhlasí. Ministerstvo spravedlnosti ČR předložilo do
meziresortního připomínkového řízení návrh nového zákona o soudních znalcích, který
vychází v zásadě ze stejných principů jako původní zákon z roku 1967 a z podnětů ČLK
neakceptuje prakticky nic. Ke kritice návrhu zákona o soudních znalcích, kterou přednesla
ČLK, se připojily: Česká advokátní komora; Česká komora autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě; Česká stomatologická komora; Komora daňových poradců ČR;
Komora patentových zástupců ČR; Komora veterinárních lékařů ČR.
Návrh na rozšíření kompetencí České lékařské komory
Úvodem prezident ČLK upozornil, že ačkoliv tento materiál předložila ČLK již na jednání s
předsedou Vlády ČR v březnu 2015, žádný z návrhů nebyl realizován i nic se nezměnilo.
ČLK trvá na svých požadavcích:
- Zařadit profesní zdravotnické komory – ČLK, ČSK a ČLnK mezi subjekty oprávněné podle
§ 65 odstavce 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách nahlížet do zdravotnické
dokumentace. Jinak je jejich profesní dohled a disciplinární funkce zcela paralyzována s
ohledem na stanovisko, že z jiných ustanovení zákona toto oprávnění nevyplývá, které vydal
nový legislativní náměstek ministra zdravotnictví.
- Umožnit profesním komorám zřízeným zákonem účastnit se jako přizvané osoby kontrol
poskytovatelů zdravotních služeb, ve kterých je poskytována lékařská, stomatologická, nebo
lékárenská péče.
- Dát profesním komorám zřízeným zákonem č. 220/1991 Sb. oprávnění uložit v rámci
disciplinárního řízení se svými členy, též přiměřená nápravná opatření poskytovateli
zdravotních služeb, který poskytuje lékařské, stomatologické, nebo lékárnické zdravotní
služby a v jehož činnosti byly zjištěny nedostatky příslušnou profesní komorou v rámci
disciplinárního řízení.
- Vrátit příslušné profesní komoře zřízené zákonem oprávnění posuzovat a schvalovat
personální zabezpečení poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího lékařské,
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stomatologické, nebo lékárnické zdravotní služby tak, jak tomu bylo před novelou zákona o
poskytování zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních z roku 2002.
- Dát profesní komoře zřízené zákonem v rámci řešení stížností či podnětů právo 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.
- Dát příslušné profesní komoře zřízené zákonem č. 220/1991 Sb., právo 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.
- Dát zdravotnickým profesním komorám zřízeným zákonem oprávnění provádět hodnocení
kvality a bezpečí poskytování zdravotních služeb a vydávat příslušné akreditace, jde-li o
poskytovatele zdravotních služeb poskytujících lékařské, stomatologické a lékárnické
zdravotní služby.
- Pověřit zákonem zdravotnické profesní komory organizací a prováděním celoživotního
vzdělávání lékařů, stomatologů a farmaceutů.
Komunikace komor s resortními ministerstvy
Prezidenti některých profesních komor si stěžovali na špatnou komunikaci s resortními
ministerstvy. Stomatologická komora má výhrady ke spolupráci ze strany Ministerstva
zdravotnictví ČR. Advokátní komora ostře kritizuje činnost ministra spravedlnosti Pelikána.
Komora daňových poradců upozornila, že s ní řádně nekomunikuje ani ministr financí Babiš,
ani Generální finanční ředitelství.
Závěry:
Závěry jednání s prezidenty profesních komor zřizovaných zákonem shrnul předseda vlády
ČR Bohuslav Sobotka do následujících bodů:
- Připomínkové řízení se zapojením profesních komor funguje.
- S návrhem zákona o soudních znalcích, který předložilo ministerstvo spravedlnosti, jsou
profesní samosprávy nespokojeny. Premiér slíbil, že bude iniciovat jednání prezidentů
profesních komor s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem v této věci.
- Komora autorizovaných inženýrů a Komora architektů mají pochybnosti o správnosti návrhu
nového Stavebního zákona.
- Česká lékařská komora trvá na požadavcích na rozšíření svých kompetencí. Premiér slíbil,
že zahájí na toto téma debatu s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem.
- Předseda vlády ČR se ztotožňuje s názorem profesních komor, které považují neoprávněný
výkon činnosti za velké riziko.
Představenstvo ČLK vzalo po diskusi informaci na vědomí.
Novela zákona č 95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů
Dne 8. 2. 2016 byl schválen Vládou ČR návrh novely zákona o vzdělávání lékařů. Po jeho
schválení se 11. 2. 2016 na ministerstvu zdravotnictví konalo bez přítomnosti zástupců ČLK
jednání s představiteli ČLS-JEP, děkanů LF a krajů. ČLK byla o jeho závěrech informována
ex post.
ČLK nepodpoří žádný návrh, který by umožňoval nařídit lékařům bez specializované
způsobilosti samostatnou práci v nemocnicích bez řádného odborného dohledu. ČLK nemůže
souhlasit s návrhy, které by finančně poškodily mladé lékaře, kteří by museli v nemocnicích
delší dobu pracovat za nižší platy a mzdy bez možnosti odejít pracovat do zahraničí nebo do
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privátní praxe. ČLK rovněž nemůže souhlasit s návrhy na další fragmentaci specializačních
oborů, která by prohloubila současný katastrofální nedostatek lékařů.
Další jednání, tentokrát již za přítomnosti zástupců ČLK, se konala na ministerstvu 17. 3.
2016 a 6. 4. 2016, ale jejich účastníci nedospěli k dohodě. ČLK v dané situaci upřednostňuje
návrh schválený vládou před návrhy rektora UK prof. Zimy a děkanů LF, za předpokladu, že
v souladu s příslibem ministerstva zdravotnictví budou ze zákona vypuštěny funkční kurzy
pro lékaře. Dne 3. 5. 2016 začala návrh zákona projednávat Poslanecká sněmovna.
Ministerstvo zdravotnictví bez účasti komory ve spolupráci s rektorem UK a některými
děkany LF připravilo komplexní pozměňovací návrh k návrhu zákona, který schválila vláda.
Text návrhu získala ČLK z ministerstva zdravotnictví až 18. 5. 2016. Den předtím, když
jednal prezident ČLK s ministrem zdravotnictví Němečkem, nebyl návrh ještě údajně
k dispozici a jednání plánované na 26. 5. 2016 se nakonec neuskutečnilo.
Oproti textu, který schválila vláda, přibylo 9 specializačních oborů. Jejich počet se tedy
zvýšil již na 42. Aby snad zmatků nebylo málo, v návrhu jsou obory specializačního
vzdělávání přejmenovány na specializační obory. Ještě podstatnější změna se skrývá v tabulce
s výčtem jednotlivých oborů, kde přibylo k navrhované délce specializačního vzdělávání
slůvko „minimální“. Takto nenápadným způsobem chce tedy navrhovatel umožnit
akreditačním komisím prodlužovat prakticky libovolně délku specializační přípravy mladých
lékařů. I bez této finty je zároveň délky vzdělávání navrhována v rozpětí 4,5 – 6 let. Výjimkou
zůstává pouze tříletá příprava praktických lékařů.
Další změnou má být prodloužení základního vzdělávacího kmene z původních 24 na 30
měsíců (2,5 roku). Z výčtu kmenů zmizel kmen onkologický. Novinkou by měla být možnost,
aby byl lékař zařazen současně do dvou oborů se společným kmenem. Lékařské fakulty pak
zřejmě uspějí s lobbingem za to, aby Ph.D. studium bylo započítáno i do přípravy na
nástavbový obor.
Za zcela nesystémový návrh považujeme právo ministerstva zdravotnictví uznat až 1/3
praxe v zařízení, které není akreditováno. Tento na první pohled liberální návrh představuje
pro mladé lékaře past. Odpracují si rok nebo dva na neakreditovaném pracovišti a pak budou
vydáni na milost a nemilost rozhodnutí ministerstva, zda jim bude praxe uznána či anulována
a oni ji budou muset absolvovat znovu.
Opravdovou „perlou“ připravovaného návrhu je pak plán obnovit pro rezidenty povinnost 5
let po atestaci pracovat v příslušném oboru v České republice. Ministerstvo zdravotnictví
údajně na základě podnětů lékařských fakult, krajů a odborných společností připravilo návrh,
který je prakticky identický s textem zákona o vzdělávání lékařů, jaký prosadil v roce 2008
ministr zdravotnictví MUDr. Julínek (ODS). Na základě zkušenosti, že s výjimkou
praktických lékařů, kteří do ciziny neodchází, se téměř nikdo jiný do rezidenčních programů
nehlásil, a pod vlivem akce „Děkujeme – odcházíme“, tuto povinnost nucené práce v délce 5
let v oboru na území ČR zrušil v roce 2011 ministr MUDr. Heger (TOP-09).
ČLK nemůže souhlasit s obnovováním povinnosti, kterou považujeme za diskriminaci a
omezení občanských práv lékařů vůči ostatním skupinám obyvatel ČR. Návrh je však
nesmyslný i z čistě pragmatického hlediska. Uvalení takové povinnosti na naše mladé lékaře,
o které se dnes přetahují německé a britské nemocnice, by bylo naprosto kontraproduktivní.
Stát by dosáhl pouze toho, že by ještě více mladých lékařů odcházelo do ciziny hned,
bezprostředně po promoci, a v našich nemocnicích by už vůbec neměl kdo pracovat. Návrh ve
svém prohlášení odmítla rovněž Sekce mladých lékařů ČLK.
Zdravotní výbor Poslanecké sněmovny zahájil projednávání návrhu novela zákona č.
95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů na svém zasedání 9. 6. 2016. Návrh byl projednáván ve
znění textu schváleného vládou. Komplexní pozměňovací návrh připravovaný pro poslance
ministerstvem zdravotnictví k dispozici nebyl, ale některé jeho body byly přesto diskutovány.
Největší část diskuse se zástupci veřejnosti byla věnována počtu specializačních oborů. ČLK
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podporuje plán na opětovné sloučení pediatrie, jako cestu jak zachovat pro děti
kvalifikovanou primární péče.
Projednávání zákona bylo přerušeno a zdravotní výbor PS se k němu vrátí na uzavřeném
výjezdním zasedání 21. 6. 2016 v Náchodě. Na jednání byli pozváni prezident a viceprezident
ČLK.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
Platby za státní pojištěnce
Stát platí zdravotní pojištění za děti, důchodce a nezaměstnané, celkem za 60 % obyvatel,
kteří ne vlastní vinou spotřebovávají téměř 80 % zdravotní péče. Jeho příspěvek přitom tvoří
necelou čtvrtinu příjmů systému veřejného zdravotního pojištění. V současnosti je platba státu
870,- Kč měsíčně, tedy 13,5 % z vyměřovacího základu stanoveného vládou na 6 444,- Kč.
Jen pro porovnání je třeba připomenout, že ostatní osoby bez zdanitelných příjmů (např. žena
v domácnosti) musí měsíčně platit 1 337,- Kč. Stát tak zůstává největším dlužníkem.
Ministerstvo zdravotnictví na přelomu roku připravilo v souladu s programovým
prohlášením vlády návrh novely zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní
pojištění, která měla platbu za tzv. státní pojištěnce fixovat na vývoj průměrné mzdy.
ČLK podporuje nejenom zvyšování platby za státní pojištěnce, ale především takovou
změnu zákona, která by zajistila pravidelnou valorizaci výše platby státu, která by již neměla
být závislá na libovůli vlády. Vzhledem k tomu, že největší část příjmů systému veřejného
zdravotního pojištění tvoří odvody z mezd, je právě průměrná mzda vhodným parametrem, na
který by se výše platby za státní pojištěnce měla navázat. Ministerstvo zdravotnictví
navrhovalo, aby platba za státní pojištěnce odpovídala 13,5% z 25% průměrné mzdy. Toto
považuje komora za nedostatečné. ČLK navrhuje, aby vyměřovacím základem bylo 50%
průměrné mzdy. Abychom zabránili skokovému nárůstu výdajů ze státního rozpočtu,
navrhuje ČLK postupný nárůst vyměřovacího základu tak, aby od 1. 1. 2017 byl 30%
průměrné mzdy, od 1. 1. 2018 40% průměrné mzdy a od 1. 1. 2019 již 50% průměrné mzdy.
Návrh by se měl podle ČLK stát součástí Krizového plánu pro zdravotnictví, jehož vytvoření
po Vládě ČR lékařská komora požaduje.
Na jednání s předsedou vlády Sobotkou 7. 3. 2016 upozornil prezident ČLK na riziko, že
vzhledem neshodám v koaliční vládě by zákon nemusel být do konce roku 2016 schválen.
Ministerstvo zdravotnictví tedy jako záložní variantu připravilo pro valorizaci platby za státní
pojištěnce návrh novely příslušného nařízení vlády, které by vycházelo z dikce současného
zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Ministr Němeček navrhl,
aby vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem u osoby, za
kterou je plátcem pojistného stát, byl stanoven ve výši 7 459,- Kč na kalendářní měsíc. Z toho
základu by vyplývala měsíční platba 1 007,- Kč, tedy navýšení oproti současnosti o 237,- Kč
měsíčně. Zdravotnictví tak mělo získat navíc cca 10 mld. Kč, tedy částku, která podle
propočtů ministerstva měla ve spojení s přirozeným nárůstem výběru pojistného umožnit 10%
valorizaci platů zdravotníků i odpovídající zvýšení příjmů soukromých lékařských praxí.
Zdravotnictví však potřebuje zároveň alespoň střednědobý ekonomický výhled. Proto ČLK
uplatnila k ministerskému návrhu svoji zásadní připomínku, že pro ekonomickou a personální
stabilizaci resortu je třeba vyřešit valorizaci platby za státní pojištěnce i v následujících letech.
Jen tak uvidí zdravotníci na konci tunelu světélko naděje na lepší pracovní podmínky.
ČLK navrhuje následující znění § 1 vládního nařízení:
- Pro rok 2017 se vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené
státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, stanoví ve výši 7 459 Kč na kalendářní
měsíc. (Současný návrh Mz)
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- Pro rok 2018 se vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené
státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, stanoví ve výši 8 474 Kč na kalendářní
měsíc.
- Pro rok 2019 se vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené
státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, stanoví ve výši 9 489 Kč na kalendářní
měsíc.
Návrh ČLK byl ale také reakcí na slib ministra Němečka, který 18. 3. 2016 veřejně
deklaroval zástupcům Krizového štábu a České lékařské komoře, že v příštím roce, ale i
následujících třech letech, bude navyšována, tj. poroste, platba za státní pojištěnce, a to
každoročně o 10 miliard Kč.
ČLK považovala za nezbytné tento veřejný příslib ministra zdravotnictví zapracovat do
připravovaného znění vládního nařízení o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou
je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát ve výše uvedeném znění.
Návrh ČLK zajišťuje a garantuje slibované sbližování platby státu za státní pojištěnce
s platbou fyzických osob bez samostatných příjmů, když tato platba posléze uvedených
fyzických osob činí 1 337,- Kč.
Měsíční platba státu za státní pojištěnce by se v tomto výše navrhovaném znění každý rok
zvyšovala o 137,- Kč, tj. v roce 2017 by činila 1 007,- Kč, v roce 2018 by činila 1 144,- Kč a
v roce 2019 by činila 1 281,- Kč.
Komorou navrhované znění nařízení vlády reflektuje současné ekonomické možnosti a
zejména odráží nutnost navyšování platby za státní pojištěnce, přičemž je zohledněn i veřejný
příslib ministra zdravotnictví ČR. ČLK považuje schválení návrhu vládou za nezbytný
předpoklad pro stabilizaci situace ve zdravotnictví.
Nakonec však vše dopadlo úplně jinak. Ministr Němeček ustoupil ministrovi financí
Babišovi, když částečně akceptoval jeho výhrady a „S ohledem na aktualizaci potřeb příjmů
veřejného zdravotního pojištění a vývoj makroekonomické predikce svůj návrh přepracoval
tak, aby vyměřovací základ pro platbu za státního pojištěnce od 1. 1. 2017 činil 6 962 Kč“.
Z tohoto základu odvozená platba za osobu by byla 940,- Kč a celkové meziroční navýšení
cca 5,05 mld. Kč, tedy pouhá polovina potřebné částky.
Svojí vstřícností vůči ministrovi Babišovi ministr Němeček znevěrohodnil propočty svého
ministerstva a nakonec nezískal skoro nic. Vyměřovací základ pro pojistné za tzv. státní
pojištěnce bude podle rozhodnutí vlády od 1. 1. 2017 pouhých 6 814,- Kč, stát tedy bude za
děti, důchodce i nezaměstnané platit pouhých 920,- Kč měsíčně. Místo potřebných deseti
miliard tak zaplatí navíc jen pouhé 3,6 mld. Kč.
Představenstvo ČLK bere informace na vědomí.
Dohodovací řízení o úhradách a regulacích pro rok 2017
Dohodovací řízení bylo zahájeno dne 2. 2. 2016. Podle platných právních předpisů musí DŘ
skončit nejpozději do 30. 6. 2016.
ČLK prosazuje změnu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která by v současnosti
nefunkční Dohodovací řízení nahradila jednáním poskytovatelů zdravotních služeb,
zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví ČR přímo o textu tzv. úhradové vyhlášky.
Výzvu ČLK neúčastnit se za stávajících podmínek Dohodovacího řízení s pojišťovnami,
podpořilo pouze Sdružení soukromých očních lékařů a Profesní organizace fyzioterapeutů
(UNIFY ČR). Většině zástupců poskytovatelů zdravotních služeb současný právní rámec DŘ
zřejmě vyhovuje nebo nevadí tak, aby byli ochotní podpořit snahu ČLK.
- Předběžná dohoda byla dosažena v segmentech: Hemodialýza, Ambulantní gynekologové,
Stomatologie, Komplement, ZZS, Doprava.
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- Jednání skončila nedohodou v segmentech: Praktičtí lékaři, Ambulantní specialisté,
Nemocnice, Lázně, Domácí péče, Fyzioterapie.
Závěrečné společné jednání účastníků DŘ, kde již pouze proběhne rekapitulace výsledků
DŘ, je v tomto roce stanoveno na 20. 6. 2016. Ministerstvo zdravotnictví má zajistit vydání
tzv. úhradové vyhlášky do 31. 10. 2016.
Představenstvo ČLK bere informace na vědomí.
Výbor pro bezpečnost pacientů
Dr. Kubek informoval, že ČLK založila Výbor pro bezpečnost pacientů. Symbolicky první
osobností, kterou komora ke spolupráci pozvala, je pan Mgr. Václav Krása – předseda
Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP ČR), která sdružuje více než sto
pacientských organizací. Lékařská komora dává této aktivitě k dispozici svoji právní kancelář.
O vzniku výboru informovali prezident ČLK a předseda NRZP ČR na společné tiskové
konferenci dne 10. 5. 2016.
Cílem výboru bude posuzovat podmínky, za kterých jsou zdravotní služby pacientům
poskytovány, a hodnotit existující i navrhované zákony, vyhlášky a další právní normy z
pohledu, zda přispívají k bezpečnosti pacientů, či zda naopak zdravotníkům práci komplikují
a bezpečnost zdravotní péče tím snižují.
Výbor pro bezpečnost pacientů ČLK má v současnosti tyto členy: MUDr. Pavel Kubíček –
koordinátor, Mgr. Václav Krása, prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc., MUDr. Milan Kubek,
MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.
Představenstvo ČLK bere informace na vědomí.
Stop zbytečné administrativě
ČLK se znepokojením sleduje neustálé bujení byrokracie ve zdravotnictví a narůstání
objemu administrativy, která zdravotníkům komplikuje práci. Úlevu pro zdravotníky přitom
nepřináší ani elektronický způsob vedení zdravotnické dokumentace.
Celá administrativní agenda je v současnosti kontrolována soukromými akreditačními
společnostmi, které nejen dodržování všech těchto normativů vyžadují a kontrolují, ale dále
rozšiřují nadbytečné administrativní úkony.
ČLK považuje narůst byrokracie a zbytečné administrativy za jednoznačně negativní jev
ochuzující zdravotníky o čas, který by mohli věnovat skutečné péči o své pacienty.
ČLK vyzývá své členy lékaře, ale i ostatní zdravotníky, aby aktivně upozorňovali Výbor pro
bezpečnost pacientů ČLK na případy, kdy nesmyslná administrativní zátěž a byrokratické
předpisy komplikují zdravotníkům práci a okrádají je o čas, který by mohli věnovat péči o své
pacienty.
ČLK vyzývá ministerstvo zdravotnictví i zákonodárce, aby se zasadili o snížení objemu
zdravotnické administrativy, aby nám pomohli eliminovat absurdní a nadbytečné
administrativní požadavky. ČLK požaduje kritické zhodnocení přínosu dosavadní činnosti
nejrůznějších akreditačních komisí. ČLK se bude snažit vést své členy k racionalizaci
zdravotnické dokumentace.
Cílem našeho snažení je úspora času zdravotníků, abychom se mohli více věnovat svým
pacientům a abychom nemuseli ztrácet drahocenný čas vypisování papírů či vyplňováním
nejrůznějších elektronických formulářů. ČLK zároveň upozorňuje, že omezení nadměrné
administrativy a byrokratické zátěže nejen zvýší kvalitu a bezpečnost zdravotní péče, ale
zároveň uspoří zdravotnickým zařízením nemalé finanční prostředky.
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Zdravotnictví volá o pomoc - informační kampaň o skutečném stavu českého
zdravotnictví
ČLK vyzvala dne 2. 3. 2016 prostřednictvím otevřeného dopisu prezidenta ČLK premiérovi
Sobotkovi Vládu ČR, aby připravila plán na záchranu českého zdravotnictví, který by
obsahoval opatření realizovatelná ještě do konce jejího funkčního období. Na přípravě a
prosazování tohoto plánu je komora připravena se spolupodílet.
Své požadavky prosazuje ČLK prostřednictvím informační kampaně, která ukazuje
občanům skutečný stav českého zdravotnictví. ČLK uspořádala několik tiskových konferencí
a zahájila spolupráci s agenturou Ewing PR, která organizuje informační aktivity
v elektronických mediích. Akci podpořili a na kritickou situaci ve svých oborech upozornili
významní odborníci, např. Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. – chirurgie, Prof. MUDr. Richard
Češka, CSc. - vnitřní lékařství, Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. - gynekologie a
porodnictví
9. 3. 2016 prezident ČLK za přítomnosti ministra zdravotnictví Němečka jednal s předsedou
vlády Mgr. Sobotkou. Předseda vlády slíbil, že se situací ve zdravotnictví bude osobně
zabývat.
18. 3. 2016 se uskutečnilo na ministerstvu zdravotnictví jednání o platbách za tzv. státní
pojištěnce. Ministr Němeček přislíbil prosazovat nárůst platby za státní pojištěnce v
následujících třech letech vždy meziročně o 10 miliard Kč a slíbil růst platů zdravotníků v
následujících třech letech každoročně vždy o 10%. Konečné rozhodnutí je však na Vládě ČR,
jejíž ministr financí Babiš (ANO) s valorizací platby za státní pojištěnce nesouhlasí.
5. 4. 2016 dohoda prezidenta ČLK s předsedou ČMKOS Středulou o spolupráci při
prosazování Krizového plánu pro zdravotnictví. ČMKOS podpoří požadavky ČLK.
8. 4. 2016 vicepremiér MVDr. Bělobrádek (KDU-ČSL) na tiskové konferenci po jednání
s prezidentem ČLK podpořil požadavek ČLK na svolání mimořádného jednání předsedů
koaličních stran ke krizové situaci v podfinancovaném zdravotnictví.
15. 4. 2016 prezident ČLK požádal předsedu Asociace krajů hejtmana Haška o svolání
jednání s hejtmany, na kterém by ČLK mohla prezentovat situaci ve zdravotnictví a vysvětlit
svůj plán na řešení personální krize.
19. 4. 2016 ředitel Asociace ZZS Dr. Slabý informoval na společné tiskové konferenci po
jednání s prezidentem ČLK, že v katastrofální personální situaci nejsou pouze nemocnice, ale
také ZZS.
20. 4. 2016 Sněm LOK-SČL podpořil požadavky ČLK a rozhodl o tom, že v září nebo
v říjnu roku 2016 uspořádá akci „Měsíc bezpečí pacientů – Měsíc pravdy“ v jejímž rámci
budou lékaři v nemocnicích dodržovat zákoník práce.
3. 5. 2016 předseda vlády ČR Mgr. Sobotka (ČSSD) na základě požadavku ČLK svolal
jednání předsedů koaličních stran Ing. Babiše (ANO) a MVDr. Bělobrádka (KDU-ČSL) s
ministrem zdravotnictví MUDr. Němečkem (ČSSD), s předsedou zdravotní komise Asociace
krajů hejtmanem MUDr. Běhounkem, předsedkyní OSZSP Žitníkovou, předsedou LOK-SČL
MUDr. Engelem a prezidentem ČLK.
Dr. Kubek na jednání vysvětloval jednotlivé body krizového plánu, jehož vytvoření ČLK
požaduje. Po delší diskusi, která ukázala velké rozdíly ve vnímání situace ve zdravotnictví
mezi ministrem financí na straně jedné a ostatními účastníky jednání na straně druhé, uložil
předseda vlády ministrovi zdravotnictví, aby do konce května předložil do vlády plán na
řešení situace zdravotnictví. Ministr zdravotnictví má při tvorbě plánu spolupracovat s ČLK,
s odbory a s kraji. Na tiskové konferenci po skončení jednání prezentoval předseda Vlády ČR
Sobotka vůli prosadit zvýšení platů zdravotníků o 10% od ledna 2017. Prezident ČLK označil
pouhé jednorázové zvýšení platů za nedostatečné opatření, které krizi nevyřeší, a oznámil, že
ČLK trvá na všech svých požadavcích. Vzhledem k tomu, že neexistuje dohoda o jejich
splnění, bude ČLK nadále pokračovat v informační kampani „Zdravotnictví volá o pomoc“.

9

4. 5. 2016 První jednání prezidenta ČLK s ministrem zdravotnictví o plánu na řešení krize
ve zdravotnictví.
10. 5. 2016 po jednání s předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP)
oznamuje prezident ČLK, že lékařská komora zakládá Výbor pro bezpečnost pacientů.
17. 5. 2016 Jednání prezidenta ČLK s prezidentkou Asociace sester ČR Mgr. Šochmanovou
o možnostech spolupráce při obhajobě profesních zájmů zdravotníků.
17. 5. 2016 Druhé jednání prezidenta ČLK s ministrem zdravotnictví, na kterém ministr
Němeček představil návrh Akčního plánu pro zdravotnictví, který však podle názoru ČLK
není řešením krize ve zdravotnictví. Pouhé jednorázové zvýšení platby za státní pojištěnce a
zvýšení tarifních platů zdravotníků v části zdravotnických zařízení nestačí. ČLK trvá na svých
návrzích Krizového plánu pro zdravotnictví. Prezident ČLK oznamuje na tiskové konferenci
po jednání s ministrem, že ČLK ve své informační kampani „Zdravotnictví volá o pomoc“
pokračuje. Ministr zdravotnictví označil návrh za pouhý pracovní text.
18. 5. 2016 Ministerstvo zdravotnictví zaslalo ČLK text komplexního pozměňovacího
návrhu, který k vládou schválenému textu zákona č. 95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů,
vypracovalo na základě podnětů UK, LF a odborných společností. Návrh obsahuje pro ČLK
nepřijatelné změny jako například povinnost rezidenta pracovat 5 let po složení atestace
v daném oboru na území ČR. S přijatelnou mírou nadsázky lze takový návrh hodnotit jako
„nevolnictví“ pro lékaře.
19. 5. 2016 Mimořádná porada předsedů OS ČLK s členy představenstva v Praze.
26. 5. 2016 prezident ČLK na jednání podvýboru pro zdravotnictví PS prezentoval projevy
a důsledky personální krize českého zdravotnictví a přednesl hlavní body Krizového plánu
navrhovaného ČLK.
27. 5. 2016 prezident ČLK Dr. Kubek a viceprezident ČLK Dr. Mrozek jednali Ústí nad
Labem s hejtmany v rámci zasedání Asociace krajů ČR o možnostech řešení personální krize
českého zdravotnictví, která se projevuje zejména personální devastací regionálních nemocnic
a snižováním dostupnosti ambulantní lékařské péče pro obyvatele českých a moravských měst
a vesnic. O den dříve jednali hejtmani s ministrem zdravotnictví Němečkem a slíbili, že
pokud jejich nemocnice obdrží v roce 2017 o 7,5 mld. Kč více než letos, pak se zasadí o
zvýšení platů jejich zaměstnanců o 10%. Pro ČLK je však podobný závazek naprosto
nedostatečný. Pouhé jednorázové zvýšení příjmů části zdravotníků nemůže být samo o sobě
řešením těžké personální krize, do které se dostalo zejména regionální zdravotnictví. Ministr
zdravotnictví i předseda vlády zpochybnili závaznost memoranda, které uzavřel s Vládou ČR
LOK-SČL. Lékařská komora tedy nespatřuje v podobném memorandu mezi státem a
hejtmany žádnou záruku.
ČLK nadále požaduje po Vládě ČR schválení Krizového plánu pro zdravotnictví a nevidí
žádný důvod k tomu, aby ustupovala ze svých návrhů včetně požadavku na schválení novely
zákoníku práce sjednocující odměňování ve zdravotnických zařízeních, v nichž má
většinovou majetkovou účast stát, kraj nebo obec, podle státních platových tabulek. Dalším,
požadavkem komory je novela zákona o zdravotních službách, která vrátí komorám právo
posuzovat personální vybavení poskytovatelů zdravotních služeb a to včetně nemocnic.
1. 6. 2016 Předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a prezident ČLK upozornili na
tiskové konferenci po jednání, že zdravotnictví je v ČR kriticky podfinancováno a že kvůli
nedostatku lékařů a ostatních zdravotníků je dostupnost zdravotních služeb pro občany
zajišťována pouze díky porušování zákonů a dalších právních norem. Varovali před
prohlubujícími se rozdíly v dostupnosti zdravotních služeb mezi velkými městy a venkovem.
Obyvatelé vesnic, městeček i okresních měst jsou tak stále více diskriminováni oproti
obyvatelům velkým měst, když sice platí stejné daně i zdravotní pojištění a formálně mají
stejná práva, ale zdravotní péče se pro ně stává stále hůře dostupnou. Rušení zdravotnických
zařízení snižuje kvalitu života obyvatel na venkově a přispívá tak k jeho vylidňování. Obě
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organizace nejen z těchto důvodů vyzývají vládu, aby urychleně přijala plán pro řešení
personální a finanční krize ve zdravotnictví.
7. 6. 2016 Dr. Kubek a Dr. Kubíček na tiskové konferenci představili iniciativu ČLK „Stop
zbytečné administrativě!“
7. 6. 2016 prezident ČLK zaslal druhý otevřený dopis předsedovi Vlády ČR Sobotkovi, ve
kterém upozornil na skutečnost, že ani po čtvrt roce se ve zdravotnictví prakticky nic se
nezměnilo. Ministr Němeček nesplnil úkol a nepředložil vládě k projednání plán na řešení
krize ve zdravotnictví. Vedle závazku zajistit stejné úhrady za identické výkony z prostředků
veřejného zdravotního pojištění všem poskytovatelům zdravotních služeb, nejsou plněny ani
další podstatné body programového prohlášení vlády. Jedná se například o přijetí zákona o
neziskových nemocnicích nebo o striktní oddělení vlastnictví zdravotních pojišťoven a
zdravotnických zařízení.
Dr. Monhart a Dr. Musil opustili jednání v 12 hodin. Přítomno 15 členů představenstva.
Závěry mimořádné porady předsedů OS ČLK
Z porady konané 19. 5. 2016 v prostorách ČLK v Praze vyplynuly následující prioritní
úkoly:
- Přesvědčit zdravotníky v nemocnicích, že se nemohou spokojit s pouhým příslibem
jednorázového zvýšení tarifních platů v části nemocnic o 10%.
- Eliminovat negativní vliv tzv. Koalice soukromých lékařů, která svými vyhlášeními
torpéduje aktivitu ČLK a kolaboruje s ministrem zdravotnictví a s ministrem financí.
Vysvětlit soukromým lékařům, že se kampaň organizovaná komorou netýká pouze
nemocničních lékařů. Požadavky na zvýšení výdajů na zdravotnictví a na spravedlivé úhrady
zdravotních služeb se týkají celého zdravotnictví. ČLK požaduje přeměnu Seznamu
zdravotních výkonů v reálný ceník, podle kterého by všechny zdravotní pojišťovny byly
povinny platit za stejné výkony všem poskytovatelům zdravotních služeb stejně. ČLK
požaduje opakovanou valorizaci ceny práce nositelů výkonů o 10% každý rok a zrušení
nespravedlivých regulací. ČLK požaduje novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění,
která by nahradila současné nefunkční dohodovací řízení o úhradách a regulacích tripartitním
jednáním poskytovatelů, pojišťoven a ministerstva přímo o textu úhradové vyhlášky.
- Regionální práce, tedy především monitoring rozpadu sítě zdravotnických zařízení a
příkladů zhoršování dostupnosti, kvality a bezpečnosti zdravotních služeb. Informování centra
ČLK a regionálních sdělovacích prostředků. Účast na debatách s politiky, kteří začínají
v rámci volební kampaně objíždět nemocnice.
Krizový plán pro zdravotnictví
ČLK považuje i nadále za nezbytné, aby vláda ještě v tomto volebním období řešila
minimálně následujících pět problémů:
Zvýšení výdajů na zdravotnictví
- Zdravotnictví je katastrofálně podfinancované a vládou schválená minimální úprava výše
platby za tzv. státní pojištěnce nestačí ani na slibovaný růst platů zdravotníků, natož pak na
zvýšení příjmů poskytovatelů zdravotních služeb a na profinancování potřebného rozvoje
medicíny. Zavedení zdravotní daně na tabák a na alkohol ministr Němeček sice veřejně
podpořil, ale žádný konkrétní návrh nepředložil. Zákon zajišťující pravidelnou valorizaci
platby za tzv. státní pojištěnce vláda neprojednávala.
Spravedlnost v úhradách zdravotních služeb
- V této oblasti se nezměnilo vůbec nic. Zdravotní pojišťovny platí a patrně i nadále budou
platit za stejné výkony jednotlivým zdravotnickým zařízením různě. Lepší ohodnocení lidské
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práce v Seznamu zdravotních výkonů ministerstvo zdravotnictví nepřipravuje. Se zrušením
nespravedlivých regulací v tzv. úhradové vyhlášce a s jejich nahrazením funkčním revizním
systémem zdravotních pojišťoven ministerstvo nepočítá. Právo svobodně si volit lékaře a
zdravotnické zařízení bude pacientům upíráno i nadále.
Zvýšení příjmů zdravotníků
- Závazek vlády zvýšit tarifní platy zaměstnanců části nemocnic považujeme za krok sice
nezbytný, ale nedostatečný. Pokud nebude schválena novela zákoníku práce, která sjednotí
pravidla odměňování zaměstnanců v nemocnicích podle tarifních tabulek, pak bude
personální devastace zejména regionálních nemoc pokračovat. Možnost, že by vláda uzavřela
s hejtmany jakési memorandum, ve kterém by se kraje zavázaly zvýšit platy v regionálních
nemocnicích, nepovažují zdravotníci za řešení již z toho důvodu, že jak ministr Němeček tak
premiér Sobotka označili za právně nevymahatelné obdobné memorandum, které s Vládou
ČR v roce 2011 uzavřel LOK-SČL.
Reforma vzdělávání lékařů a zdravotních sester
- Vláda sice schválila zákona o vzdělávání lékařů, který ČLK považuje za v podstatě
přijatelný kompromis, ale ministerstvo zdravotnictví zároveň vytváří pozměňovací návrhy,
které tento kompromis mohou rozbořit. Například realizace plánu, aby lékaři po složení
atestace v rámci rezidenčního programu měli povinnost pracovat nejméně pět let ve svém
obou v České republice, by zcela spolehlivě vyhnala do ciziny další stovky mladých lékařů
hned po škole. Osud obou vzdělávacích zákonů je zkrátka stále nejistý.
Kontrola personálního vybavení poskytovatelů zdravotních služeb
- ČLK nadále navrhuje, že převezme kontrolu personálního vybavení zdravotnických zařízení
včetně nemocnic. O tomto svém návrhu jsme jednali s hejtmany i se zástupci starostů.
Ministerstvo zdravotnictví však potřebnou novelu zákona o zdravotních službách
nepřipravuje.
Finanční podpora kampaně ze strany OS ČLK
Představenstvo ČLK děkuje těm OS ČLK, která se rozhodla naši společnou akci finančně
podpořit.
Zatím jde o: Praha 2 – 200 000,- Kč, Olomouc – 100 000,- Kč, Ostrava – 100 000,- Kč, Praha
5 – 100 000,- Kč, Přerov – 50 000,- Kč, Písek – 40 000,- Kč, Praha 3 – 40 000,- Kč, Kroměříž
– 40 000,- Kč, Klatovy – 33 200,- Kč (100,- Kč na člena), Praha 6 – 30 000,- Kč, Prostějov –
30 000,- Kč, Praha 8 – 10 000,- Kč, Praha 9 – 10 000,- Kč.
OS ČLK zatím informační kampaň podpořila částkou 783 200,- Kč.
Výběrová řízení – informace
Dr. Kubíček podal informaci o výběrovém řízení, kterého se účastnil.
4) Zahraniční činnost
Zasedání EJD – Vilnius 13.-14.5.2016
Plenárního zasedání evropské organizace mladých lékařů (EJD) se za ČLK účastnili
předsedkyně Sekce mladých lékařů ČLK Dr. Hilšerová a člen představenstva této sekce Dr.
Přáda.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
119. sjezd Německé lékařské komory – Hamburk 23. - 25. 5. 2016

12

Prezident ČLK Dr. Kubek se na pozvání prezidenta Německé spolkové lékařské komory Dr.
Montgomeryho účastnil ve dnech 23. - 25. 5 2016 v pořadí již 119. Sjezdu Německé lékařské
komory. Jednání se účastnili zahraniční hosté z celkem 26 zemí.
V rámci sjezdu proběhlo též zasedání prezidentů středoevropských a východoevropských
komor (ZEVA), jehož cílem byla přípravě zasedání ZEVA v září 2016 v Bulharsku.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
1. mezinárodní konference lékařských odborů – Berlín 13. - 14. 6. 2016
Dr. Kubek se na pozvání Marburger Bundu, který sdružuje 119 000 lékařů a je tak největší
odborovou lékařskou organizací na světě, účastnil zasedání, jehož hlavními tématy byly:
- Migrace lékařů a její důsledky
- Dodržování evropské směrnice o pracovní době
Představenstvo bere informaci na vědomí.
5) Blok VR
Dr. Mrozek informoval o průběhu zasedání VR ČLK dne 9. 6. 2016.
6) Licence
7) Různé
Harmonogram zasedání představenstva a porad předsedů OS ČLK v 2. pololetí 2016
Datum
22. 7.
8. 9.
22. 9.
14. 10.
5. 11.
12. - 13. 11.
15. 12.

Den
pátek
čtvrtek
čtvrtek
pátek

Čas
9:00
9:00

sobota
so - ne
čtvrtek

9:00

9:00

9:00
15:00

Akce
představenstvo
představenstvo
mimořádný sjezd ČLK
představenstvo

Místo konání
ČLK Praha
ČLK Praha
Praha – hotel Clarion
ČLK Praha

představenstvo
31. sjezd ČLK
představenstvo
porada předsedů OS ČLK

ČLK Praha
Praha – hotel Clarion
ČLK Praha
Praha

Svolání mimořádného sjezdu ČLK
Vzhledem k tomu, že Vláda ČR neřeší prohlubující se krizi ve zdravotnictví, účastníci
porady předsedů OS ČLK konané 16. 6. 2016 doporučili představenstvu ČLK, aby na čtvrtek
22. 9. 2016 svolalo do Prahy mimořádný sjezd ČLK.
Představenstvo svolává mimořádný sjezd ČLK na čtvrtek 22. 9. 2016 do hotelu Clarion
v Praze.
Hlasování (proběhlo korespondenčním způsobem)
Hlasování – účastnilo se 19 hlasujících:
pro:
15
proti:
3
zdržel se:
1
Návrh byl přijat.

13

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 14:30 hodin.
Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 22. 7. 2016 od 9:00 hodin v kanceláři ČLK
v Praze.

Zapsala:

Hanka Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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