Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 20. června 2019 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Přítomni:
MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dobeš, MUDr. Doležal, MUDr.
Henčlová, MUDr. Kubíček, MUDr. Mach Ota, MUDr. Mgr. Mlynářová,
MUDr. Musil, MUDr. Němeček, MUDr. Sedláček, MUDr. Tomek, MUDr.
Trnka, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná.
Omluveni: MUDr. Dernerová, MUDr. Dostalíková, MUDr. Monhart, PhD.,
MUDr. Říhová, MUDr. Vávra.
Přizváni:
MUDr. Vedralová, Mgr. Valášek, MUDr. Sojka.
Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 8:30 hodin.
Přítomno 14 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.
1) Připomínky k minulému zápisu
2) Licence
3) Vědecká rada
Dr. Mrozek podal informace o jednání Vědecké rady ČLK, která se konala 16.5.2019.
Dr. Mrozek informoval o zasedání Vzdělávací rady Mz, kterého se účastnil 18.6.2019, a o
projednávaných vzdělávacích programech. Do budoucna bude problematické stanovení
kompetencí lékařů po absolvování základního kmene. Jako oprávněná se jeví obava mladých
lékařů, že ministerstvo i ředitelé nemocnic budou navrhovat pro mladé lékaře velmi široké
kompetence, aby měli laciné pracovní síly, které budou mít odpovědnost, avšak zároveň nižší
plat, a to vše bez možnosti odejít do privátní sféry.
Dr. Voleman se připojil k jednání představenstva v 9.00 hodin, přítomno je 15 členů
představenstva.
4) Zahraniční činnost
Zasedání EJD – Edinburgh 10.-11.5.2019
Plenárního zasedání evropské organizace mladých lékařů (EJD) se za ČLK účastnili
předseda Sekce mladých lékařů ČLK Dr. Přáda a místopředsedkyně Dr. Hilšerová.
Nejzásadnějším tématem zasedání bylo násilí na zdravotnících, které může mít mnoho
podob, od verbálního po fyzické či třeba sexuální obtěžování. Může se také odehrávat mezi
zdravotníky navzájem či mezi zdravotníky a pacientskou veřejností. Trend agrese namířené
proti lékařům, ale i sestrám, které zpravidla bývají osobou prvního kontaktu s pacientem,
stoupá všude v Evropě. Agresorem často nebývá jen vlastní pacient, ale i příbuzní, partneři či
rodiče dítěte. Verbální násilí či vyhrožování pak čím dál častěji přerůstá v násilí fyzické.
Samostatnou kapitolou je pak obtěžující chování, které se typicky týká lékařek a především
sester. Navzdory tomu, že se jedná o závažný problém, tomu není mnohdy věnována přílišná
pozornost. Nejlépe má asi danou problematiku zpracovanou Německo. Ze statistiky, kterou
prezentovali, vyplývá, že pouze v této zemi dojde k více než 280 fyzickým útokům na
zdravotníky za jeden pouhý den. S ochranou zdravotníků je to pak problematické a v mnoha
zemích nedořešené. Konkrétně opět v Německu jsou pod zvýšenou legislativní ochranou
pouze zdravotníci v terénu, tedy například posádky sanitek. Nejlépe toto mají asi vyřešeno
v Chorvatsku, kdy loni schválili zákon, který přisuzuje zdravotníkům statut veřejného činitele.
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Jsou na tom tak stejně jako například policisté a útok na ně může být potrestán až pěti lety
nepodmíněně.
Dalším tématem byl Brexit. Vzhledem k jeho odkladu a také tomu, že stále neexistuje žádná
dohoda o odchodu, otázky ohledně uznávání zdravotnické praxe či vzdělání a mnoho jiných
zůstávají nevyřešené.
Mezi členské státy EJD se pak po krátké přestávce vrátilo Dánsko.
Příští jednání na podzim 2019 bude v Berlíně.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
122. sjezd Německé lékařské komory – Munster 27. -29. 5. 2019
Viceprezident ČLK Dr. Mrozek se účastnil v pořadí již 122. Sjezdu Německé lékařské
komory. Současný prezident Dr. Montgomery již potřetí na funkci prezidenta nekandidoval.
Novým prezidentem byl zvolen praktický lékař Dr. Klaus Reinhardt.
5) Vnitřní činnost
Informace o počtu nových členů ČLK
V květnu 2019 bylo přijato celkem 47 lékařů:
z toho bylo
8 lékařů se státní příslušností SR
1 lékař s jinou státní příslušností
1 lékař se slovenskou LF
2 lékaři se zahraniční LF
V tomto období nebyla žádná žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup.
V roce 2019 požádalo dosud 108 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.
Porada administrativních pracovníků ČLK
Pravidelná porada administrativních pracovníků ČLK se uskutečnila v úterý 21.5.2019
v Praze v kanceláři ČLK. Zúčastnilo se jí 18 zaměstnanců centrálních kanceláří komory a
administrativní pracovníci z 55 OS ČLK.
Informace o hospodaření ČLK
Přehled majetku centra ČLK k 31. 12. 2018

I.
II.
III.

Název
Finanční majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pohledávky

Porovnání hospodaření centra ČLK
2014
2015

Stav k 31. 12. 2018
34 835 786,37
6 542 909,97
132 066 706,95
3 124 757,17

2016

2017

2018

Výnosy

54 924 829,41 57 174 566,34 58 436 340,13 59 063 545,01 77 671 010,44

z položky
výnosů čl.
příspěvky

42 062 758,00 42 686 967,00 44 264 696,00 43 713 532,00 55 388 813,00
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Náklady

49 000 786,66 49 046 821,15 54 938 262,07 51 922 209,73 61 506 256,14

Hosp.výsledek
před zdaněním

5 924 042,75 8 127 745,19

3 498 078,06

7 141 335,28 16 164 754,30

Daň z příjmu

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

1 788 698,00
(19%)

2 227 080,00
(19%)

Hosp.výsledek
po zdanění

3 836 690,75 5 808 781,19

1 709 380,06

4 914 255,28 12 183 110,30

3 981 644,00
(19%)

Členové představenstva ČLK se seznámili s informacemi o hospodaření ČLK za rok
2018. 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.
Dům lékařů – aktuální informace
- V Domě lékařů došlo k ukončení nájemních vztahů a objekt je nyní prázdný, uzamčený.
Dům je stále ve správě společností Knight Frank, spol. s r.o. Jednou týdně probíhá kontrola
objektu.
- Ing. arch. Jiří Rymeš v průběhu dubna a května 2019 získal potřebná vyjádření k plánované
rekonstrukci Domu lékařů od odboru památkové péče, odboru životního prostředí, hygienické
stanice, hasičů, odboru územního rozvoje, odboru správy majetku, dopravní cesty a svodové
komise, která jsou podmínkou pro zahájení stavebního řízení. Dne 23.5.2019 podal žádost o
zahájení řízení za účelem vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na
Dům ČLK k Odboru výstavby Úřadu městské části Praha 9.
- Ing. Jaroslav Havlík (projektový manažer, cenový manažer, technický dozor investora,
koordinátor BOZP) ve spolupráci s právní kanceláří ČLK zpracoval zadávací podmínky pro
výběrové řízení na stavební úpravy Domu lékařů, které specifikují podmínky pro zpracování
nabídky pro oslovené stavební firmy. Ing. Jaroslav Havlík v rámci přípravy stavby oslovil
jedenáct stavebních firem. Zadávací dokumentaci si převzalo šest uchazečů. Termín pro
odevzdání nabídek uchazečů výběrového řízení byl stanoven na 27.6.2019. V průběhu
července a srpna 2019 proběhne výběr vhodných zhotovitelů z 1. kola a organizace 2. kola
výběrového řízení. Vítěz výběrového řízení by měl být znám v průběhu září 2019.
- Ing. arch. Rymeš doplnil projektovou dokumentaci o soupis stavebních prací - výkazy
výměr.
- Pro účely stavebního řízení byl vypracován průkaz energetické náročnosti budovy.
- Na základě podnětu Ing. Jaroslava Havlíka byla dopracována projektová dokumentace na
zajištění výměny vzduchu v zasedací místnosti ve 4. NP a projektová dokumentace pro
stavební řízení na vybudování hromosvodu.
Představenstvo bere informaci prezidenta ČLK a ředitelky kanceláře na vědomí.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Prohlídka Domu lékařů členy představenstva ČLK se za účasti architekta uskuteční
v pátek 26.7.2019 od 15:00 hodin.
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Konference ČLK „Euthanasie – pro a proti“ - vyúčtování
V návaznosti na úspěšnou konferenci z roku 2012 pořádala ČLK v úterý 14.5.2019
v kongresovém centru Hotelu Olšanka, Táboritská 23, Praha 3 konferenci věnovanou
vysoce závažnému etickému problému euthanasie. V rámci konference byly představeny
výsledky průzkumu, který na toto téma ČLK spoluorganizovala. Zároveň byla představena
reedice monografie, kterou ČLK vydává.
Náklady ČLK: 350 817,- Kč
Výnosy ČLK: 440 000,- Kč
Hospodářský výsledek: + 89 183,- Kč
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Tradiční právní seminář
Jarní právní seminář na téma „Právní aktuality ve zdravotnictví“ se uskutečnil 6.6.2019 v
Konferenčním centrum Hotelu Grandior, Na Florenci 29, Praha 1.
Náklady ČLK: 189 735,- Kč
Výnosy ČLK: 169 400,- Kč
Hospodářský výsledek: - 20 335,- Kč
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Zpráva o činnosti Etické komise ČLK
Představenstvo bere na vědomí zápis ze zasedání Etické komise ČLK dne 25.4.2019,
který předložila její předsedkyně Dr. Stehlíková.
Představenstvo bere na vědomí zprávu o činnosti Etické komise ČLK.
Lékařský slib
Dr. Kubíček prezentoval nový překlad lékařského slibu, který zpracovali prof. MUDr.
Dagmar Dotřelová a primář MUDr. Milan Odehnal.
Představenstvo doporučuje Sjezdu ČLK, aby schválil lékařský slib jako preambuli
SP- 10, Etického kodexu ČLK.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
14
proti :
0
zdržel :
1
Návrh byl přijat.
6) Jednání a informace
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
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souvislosti s příchodem zahraničních lékařů, jsou komory ochotny převzít 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.
Dne 17.6.2019 se uskutečnilo jednání ministra zdravotnictví a jeho náměstků s prezidenty
profesních komor za účasti jejich právníků.
Prezidenti komor ve spolupráci s právními kancelářemi komor připravili návrh novely
zákona, který by dával profesním samosprávám kompetence potřebné pro kvalitnější výkon
poslání, které komory mají vůči občanům, tedy garance a kontrola odbornosti a etiky
poskytování služeb. Návrh zároveň řeší organizační problémy, které jednotlivé komory mají.
Vzhledem k přetrvávající nejasnosti skutečných záměrů Mz byly některé principy návrhu
diskutovány, ale návrh nebyl oficiálně ministerstvu předán.
Ministr Vojtěch vyjádřil přání, aby komory dělaly skutečně to, co podle jeho názoru dělat
mají. Vyslovil pochybnost nad tím, zda současná vedení komor jsou reprezentativní a opravdu
hájí zájmy komor a jejich členů. Vyjádřil přesvědčení, že zákon by měl zajistit pravidelnou
výměnu funkcionářů komor.
Následovala diskuse o nutnosti zachování povinného členství, na čemž všechny komory
trvají a o právu komor kontrolovat personální a technické vybavení poskytovatelů zdravotních
služeb, které komory požadují, ale Mz se obává důsledků, které by mělo toto posílení
kompetencí komor, které by mohly trvat na dodržování právních předpisů a tím působit
některým poskytovatelům problémy.
Názor prezidentů komor závěrem shrnul Dr. Kubek:
Komory vítají ujišťování ministerstva, že s nimi hodlá lépe spolupracovat. V první řadě by
tedy Mz nemělo komory obcházet a nemělo by za zády profesních samospráv jednat
s organizacemi, které jsou méně reprezentativní, ale o to více vstřícné vůči ministerstvu. Pro
zlepšení spolupráce komor se státem není nutno měnit zákon, stačí lépe využívat stávající
legislativní prostředí. Komory žádnou novelu zákona o komorách v současnosti nenavrhují.
Příští jednání se uskuteční v druhé polovině září 2019.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Jednání prezidentů komor s předsedou vlády ČR
Jednání prezidentů profesních komor s předsedou vlády Ing. Babišem se uskutečnilo
19.6.2019.
Dr. Kubek navrhl pro jednání tato témata:
1. Neutěšená situace v resortu zdravotnictví (účast ministra Vojtěcha)
2. Vztah státu k profesním samosprávám – respektování jejich autonomie a spolupráce při
zajišťování kvalitních a bezpečných služeb pro občany
3. Zákon o lobbingu
Předseda vlády ujistil prezidenty komor, že jejich úlohu nezpochybňuje, a proto s nimi
jedná.
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Na speciální jednání o situaci ve zdravotnictví za přítomnosti ministra Vojtěcha pozval
předseda vlády prezidenty zdravotnických komor na 28.6.2019.
Skutečnost, že ministerstvem spravedlnosti navrhovaný zákon zahrnuje profesní komory
zřízené zákonem mezi lobbisty, považuje předseda vlády za nesmysl.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Dohodovací řízení o úhradách a regulacích pro rok 2020
Z analýzy dat od zdravotních pojišťoven vyplývá, že za uplynulých šest let pojišťovny
ambulantním specialistům a gynekologům nezaplatily 5,5 miliardy Kč. Jen samotným
ambulantním specialistům nezaplatily v roce 2016 pojišťovny 1,44 miliardy Kč a v roce
2017 další 1,31 miliardy Kč. Tyto peníze přitom ambulantním specialistům za odvedenou
práci podle Seznamu zdravotních výkonů náležely.
Cena hodiny práce plně kvalifikovaného lékaře stagnuje od ledna roku 2016 na úrovni
512,- Kč. Poslední, a v podstatě jediné její zvýšení vyjednala ČLK před čtyřmi lety s
tehdejším ministrem zdravotnictví Němečkem. Současné vedení ministerstva nemá
problém s extrémním nárůstem výdajů za drahé tzv. centrové léky, ale odmítá zvýšit cenu
práce lékařů. Desítky miliard korun se hromadí na účtech zdravotních pojišťoven, které
lékařům, v souladu s ministerskými vyhláškami nezaplatily za 5-10% péče, kterou lékaři
jejich klientům poskytli.
Stav peněžních zůstatků na bankovních účtech jednotlivých fondů zdravotních
pojišťoven se v průběhu roku 2018 z počáteční hodnoty 30,5 mld. Kč zvýšil o dalších 14,5
mld. Kč, tedy téměř o 48 %, přičemž zdravotně pojistné plány pojišťoven počítaly s
částkou pouze 1,7 mld. Kč. K 31. prosinci 2018 tak zůstatek za celý systém veřejného
zdravotního pojištění činil 45 mld. Kč.
Informace vyjednavačů ČLK v jednotlivých segmentech.
Dr. Říhová + Dr. Kubek (ambulantní specialisté)
Návrh ČLK o.s. nebyl schválen. ČLK s dohodou nesouhlasila.
Dr. Němeček (praktičtí lékaři)
Návrh ČLK o.s. nebyl schválen. ČLK s dohodou nesouhlasila.
Dr. Henčlová (ambulantní gynekologové)
ČLK s dohodou souhlasila.
Dr. Musil (komplement)
ČLK s dohodou souhlasila.
Dohodovací řízení skončilo 19.6.2019, a to dohodou ve všech segmentech s výjimkou
akutní lůžkové péče, následné lůžkové péče a domácí péče.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Zaměstnávání lékařů cizinců
Řada nemocnic a léčeben zaměstnává na pozici lékařů cizince ze zemí mimo evropskou
unii, nejčastěji z Ukrajiny, a nechává je pracovat v rozporu se zákonem samostatně, bez
zajištění přímého odborného vedení patřičně kvalifikovaným lékařem. Také na tento problém,
který byl i medializován, opakovaně, leč marně komora upozorňuje Ministerstvo
zdravotnictví ČR, které komoře odmítá předávat informace, ve kterých zdravotnických
zařízeních tito cizinci působí a kdo nad nimi vykonává přímé odborné vedení. Postoj Mz
ohrožuje bezpečnost pacientů, na což ČLK opakovaně upozorňuje. Ministerstvo odmítá v této
věci poskytovat ČLK nezbytnou součinnost a tím nám brání v plnění úkolů, které komoře
ukládá zákon č. 220/1991 Sb.
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ČLK již od září 2018 žádá po Mz, aby průběžně v intervalu jedenkrát za měsíc předávalo
komoře jmenný seznam cizinců, kterým v daném kalendářním měsíci udělilo povolení k
výkonu odborné praxe podle § 36 zákona č. 95/2004 Sb. se specifikací, který konkrétní
odstavec tohoto ustanovení byl u každého z těchto cizinců aplikován.
ČLK dále žádá, aby tento seznam obsahoval vždy název poskytovatele zdravotních služeb
se specifikací konkrétního pracoviště (nemocnice a oddělení), kde je odborná praxe
vykonávána. Seznam by měl též obsahovat u každého z cizinců vždy jméno lékaře, který u
něho vykonává přímé odborné vedení. Aby ČLK mohla posoudit, zda není porušováno
ustanovení § 36 odst. 5 zákona č. 95/2004 Sb., žádá současně o jmenný seznam školitelů,
kteří se na daném pracovišti (nemocnice a oddělení) věnují lékařům s odbornou způsobilostí.
Mz komoře požadované informace nesděluje s tím, že předáním informací ČLK by bylo
porušením nařízení GDPR.
Prezident ČLK se dne 24.10.2018 obrátil na Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) s
žádostí o stanovisko. Zdůvodnění, proč Mz odmítá součinnost profesní lékařské samosprávě,
je podle právní kanceláře ČLK absurdní. Podle zákona totiž každý lékař, který vykonává na
území ČR lékařské povolání, musí být členem lékařské komory. ČLK dále ze zákona dbá na
to, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem
stanoveným zákony a řády komory. ČLK zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění
podmínek k výkonu lékařského povolání.
Dne 3.6.2019 obdržela ČLK stanovisko ÚOOÚ, který konstatoval, že požadavek komory na
informace od ministerstva zdravotnictví je v souladu s obecným nařízením o ochraně
osobních údajů. ÚOOÚ navíc uvádí, že byť není dána Mz ČR zákonná povinnost k poskytnutí
požadovaných informací České lékařské komoře, není porušením obecného nařízení o
ochraně osobních údajů, jsou-li tyto informace poskytnuty v souladu s
čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to v rozsahu působnosti
ČLK, jež je vymezena zák. č. 220/1991 Sb.
Dne 14.6.2019 se na základě stanoviska ÚOOÚ prezident ČLK obrátil na Mz s urgencí
žádosti o pravidelné poskytování údajů o lékařích cizincích, kterým ministerstvo udělilo
povolení k výkonu odborné praxe.
Dr. Mrozek vyzval členy představenstva, aby se přihlásili za členy aprobačních komisí,
které lékaře cizince přezkušují.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Výběrová řízení
Dr. Dobeš podal informace o výběrových řízeních, kterých se zúčastnil.

7) Blok RK
8) Různé
Zasedání představenstva bylo ukončeno v 12:30 hodin.
Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 26.7.2019 od 9:00 hodin v kanceláři ČLK
v Praze. V 15:00 hodin po představenstvu se pak koná prohlídka Domu lékařů pro členy
představenstva.
Zapsala:

Hanka Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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