Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 23. 6. 2022 od 9:00 hodin v Domě lékařů v Praze 9

Přítomni:

Omluveni:
Přizváni:

MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Aszalayová, MUDr. Dernerová,
MUDr. Dobeš, MUDr. Dostalíková, MUDr. Dvorník, MUDr. Henčlová,
MUDr. Jehlička, Ph.D., MUDr. Kubíček, MUDr. Lindovský, MBA, MUDr.
Mach, MUDr. Mečl, MUDr. Němeček, MUDr. Přáda, MUDr. Sedláček,
MUDr. Šťastný, PhD., MUDr. Trnka.
MUDr. Doležal, MUDr. Monhart, PhD.
Mgr. Valášek, MBA, MUDr. Vedralová, MUDr. Sojka.

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin.
Přítomno 13 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.
1) Připomínky k minulému zápisu
2) Vnitřní činnost
Informace o počtu nových členů ČLK
V květnu 2022 bylo přijato celkem 45 lékařů:
z toho bylo 15 lékařů se státní příslušností SR,
4 lékaři s jinou státní příslušností,
9 lékařů se slovenskou LF,
2 lékaři se zahraniční LF.
V tomto období nebyla žádná žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup.
V roce 2022 požádalo celkem 86 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.
Informace o stavu financí ČLK
Na základě usnesení představenstva z listopadu 2020 zpracovala paní Lakvová za
ekonomické oddělení informaci o stavu financí na účtu komory a o očekávaných příjmech a
výdajích v červnu 2022.
Představenstvo bere informaci ekonomického oddělení ČLK na vědomí.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dr. Sedláček a Dr. Trnka se připojili k jednání představenstva v 9.15 hodin, přítomno je 15
členů představenstva.
Informace o hospodaření ČLK v roce 2021
Přehled majetku centra ČLK k 31. 12. 2021
Název
I.
Finanční majetek
II.
Dlouhodobý nehmotný majetek

Stav k 31. 12. 2020
16 769 965,04
6 806 269,01
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III.

Dlouhodobý hmotný majetek
Pohledávky

228 975 508,26
2 716 419,73

Porovnání hospodaření centra ČLK v uplynulých letech
2017

2018

2019

2020

2021

Výnosy

59 063 545,01 77 671 010,44 74 115 343,48 69 584 895,54 75 120 114,34

z položky
výnosů čl.
příspěvky

43 713 532,00 55 388 813,00 56 069 086,00 56 665 177,00 57 271 406,00

Náklady

51 922 209,73 61 506 256,14 60 484 533,52 54 921 659,09 63 841 864,40

Hosp.výsledek
před zdaněním

7 141 335,28 16 164 754,30 13 630 809,96 14 663 236,45 11 278 249,94

Daň z příjmu
Hosp.výsledek
po zdanění

2 227 080,00
(19%)

3 981 644,00
(19%)

3 551 937,00
(19%)

3 278 268,00
(19%)

2 535 921,00
(19%)

4 914 255,28 12 183 110,30 10 078 872,96 11 384 968,45 8 742 328,94

Členové představenstva ČLK se seznámili s informacemi o hospodaření ČLK za rok
2021. V souladu se 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 2021
Představenstvo se seznámilo se zprávou auditora, který k hospodaření ČLK v roce 2021 nemá
výhrady.
Představenstvo ČLK bere na vědomí zprávu auditora o ověření účetní závěrky ČLK za
rok 2021.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Nebytové prostory Lékařská - prodej
Dr. Kubek na základě pokynu představenstva ČLK uzavřel dne 24.5.2022 Rezervační
smlouvu a dohodu o úschově peněžních prostředků a listin s paní Podlipnou, panem Hnátkem
a právní kanceláří JUDr. Gurecké. Následně dne 26.5.2022 byla složena kupující rezervační
jistina, která byla podmínkou pro uzavření kupní smlouvy.
Poté, co představenstvo ČLK odsouhlasilo znění kupní smlouvy per rollam, uzavřel Dr.
Kubek dne jménem ČLK 2.6.2022 kupní smlouvu a s ní související dohodu o úschově
peněžních prostředků. V současné době byla splněna podmínka pro podání návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího a běží zákonná lhůta
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k provedení zápisu. Následně dojde k vypořádání kupní ceny a předání nebytového prostoru
kupující.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Nové webové stránky ČLK
Dr. Mečl a Dr. Němeček informovali o finalizaci projektu nových webových stránek České
lékařské komory realizovaných ve spolupráci s firmou ISSA CZECH s.r.o. Nový komorový
web bude spuštěn 30.6.2022 a bude plně responzivní pro mobilní zařízení a tablety.
Tímto považuje pracovní skupina svou činnost za ukončenou.
Představenstvo děkuje členům pracovní skupiny i zaměstnancům ČLK, kteří se na
tvorbě nových webových stránek podíleli, a bere informace na vědomí.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dr. Dernerová se připojila k jednání představenstva v 9.30 hodin, přítomno je 16 členů
představenstva.
Zabezpečení Registru členů ČLK
Mgr. Valášek informoval o novém způsobu zabezpečení a přístupu do registru členů,
přičemž bližší informace nebudou veřejně sdělovány. K zabezpečení registru členů ČLK
novým způsobem došlo po varování Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, ale i
z důvodu nutnosti zajistit bezpečnost registru proti hrozbám 21. století.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Porada administrativních pracovníků
Porada administrativních pracovníků ČLK se konala v pondělí 30. a v úterý 31. 5. 2022 v
sídle ČLK v Domě lékařů v Praze 9, Drahobejlova 27. Členové představenstva se seznámili se
zápisem z porady. Porady se účastnilo 61 administrativních pracovníků z OS ČLK a náklady
na uspořádání činí 140 289,- Kč (z toho 129 359,- Kč občerstvení a 10 930,- ubytování
hrazené z prostředků centra ČLK).
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Právní seminář ČLK
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Po pauze způsobené epidemií nemoci Covid-19 uspořádala 2.6.2022 ve svém sídle v Domě
lékařů tradiční právní seminář. Přednášejícími byli:
JUDr. Jan Mach na téma Judikatura a kazuistiky ve zdravotnictví.
Mgr. Daniel Valášek, MBA na téma Povinná mlčenlivost, zdravotnická dokumentace a
ochrana osobních údajů ve zdravotnictví.
MUDr. Mgr. Dagmar Záleská na téma Právní vztahy v oblasti veřejného zdravotního
pojištění.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Mistrovství světa lékařů ve fotbale
Česká lékařská fotbalová reprezentace se účastnila šampionátu zatím sedmkrát, přičemž 3x
turnaj vyhrála a 4. skončila na druhém místě. Následující v pořadí již 26. mistrovství světa
lékařů se bude konat ve dnech 17. - 24. září 2022 v Mar de Plata v Argentině. Součástí
šampionátu je i lékařský kongres zaměřený na sportovní medicínu, rehabilitaci a výživu.
Česká fotbalová reprezentace plánuje účast s maximálně povoleným počtem 25hráčů – lékařů.
V rozpočtu na rok 2022, kterým se ČLK řídí, je pro účely podpory České lékařské fotbalové
reprezentace vyčleněna finanční rezerva 100 000,- Kč.
Představenstvo schvaluje darovací smlouvu mezi ČLK a občanským sdružením Czech
National Medical Football Team zastoupeným předsedou tohoto spolku MUDr.
Vladimírem Teplanem, Ph.D. ČLK poskytne obdarovanému finanční dar ve výši
100 000,- Kč za účelem úhrady části nákladů spojených s účastí českého lékařského
týmu na fotbalovém mistrovství světa lékařů 2022, které se koná v Argentině.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dr. Kubíček se připojil k jednání představenstva v 9.55 hodin, přítomno je 17 členů
představenstva.
Dr. Aszalayová se z důvodu účasti na výběrovém řízení připojila k jednání představenstva
v 10.05 hodin, přítomno je 18 členů představenstva.
Férové pracoviště
Dr. Přáda informoval o dopise, který byl rozeslán mladým lékařům s výzvou, aby se
zapojili do hodnocení pracovišť, která zajišťují jejich specializační přípravu. SML ČLK tímto
restartuje projekt „Férové pracoviště“, který v uplynulých dvou letech kvůli epidemii nemoci
Covid-19 neprobíhal.
Dr. Přáda informoval o dalších plánech Sekce mladých lékařů ČLK.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
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Svolání XXXVI. Sjezdu ČLK
V souladu s § 16 odst. 3 písm. e) zákona o ČLK svolává představenstvo ČLK sjezd delegátů
ČLK na sobotu 12.11. a neděli 13.11.2022 do hotelu Voroněž v Brně.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Konference ČLK na podporu očkování
Dr. Kubek informoval o dohodě s ministrem prof. Válkem, že ČLK ve spolupráci
s ministerstvem zdravotní a za odborné podpory ÚZIS uspořádá v Domě lékařů konferenci na
podporu očkování proti nemoci Covid-19. Pokud se nestane něco nepředvídaného, bude se
konference, kterou zajišťuje oddělení vzdělávání ČLK, konat ve středu 14.9.2022.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Výběrové řízení
Dr. Aszalayová
účastnili.

a Dr. Lindovský podali informace o výběrových řízeních, kterých se

3) Jednání a informace
Platba za státní pojištěnce
Od 1.1.2022 byla platba státu nastavena na částku 1 967,- Kč měsíčně. Současná se
rozhodla vláda s účinností od 1.7.2022 platbu snížit o 400,- Kč na částku 1 567,- Kč měsíčně.
Zdravotní pojišťovny tak v letošním roce dostanou od státu o 14 mld Kč méně, než se
očekávalo.
Již v únoru 2022 žádal prezident ČLK písemně předsedu vlády Fialu a ministra financí
Stanjuru, aby platby za státní pojištěnce nesnižovali. Zároveň požádal ministra zdravotnictví
Válka, aby hájil zájmy svěřeného resortu. Ministr zdravotnictví požadavek komory podpořit
odmítl, protože se záměrem snížit platby za státní pojištěnce souhlasí. Rovněž z odpovědí
ministra financí z 24.2.2022 i předsedy vlády z 3.3.2022 vyplývá, že jsou oba přesvědčeni o
správnosti svého záměru snižovat schodek státního rozpočtu za cenu snížení příjmů systému
veřejného zdravotního pojištění.
Představenstvo ČLK s plánem na snížení platby za státní pojištěnce vyslovilo 26.2.2022
jednomyslně svůj nesouhlas.
Důvody, proč v současnosti není možné výdaje na zdravotnictví snižovat jsou v zásadě
čtyři:
1) Vysoká míra inflace
2) Epidemie nemoci Covid-19 zdaleka neskončila
3) Kvůli epidemii odložená zdravotní péče
4) Migrační vlna, kdy statisíce uprchlíků budou potřebovat zdravotní péči
Snahu prezidenta ČLK zabránit v současné situaci nevhodnému snižování platby za státní
pojištěnce, ministr zdravotnictví profesor Válek nepodpořil. Z dopisu, který zaslal
prezidentovi ČLK dne 31.3.2022 vyplývá, že na konci roku 2021 byly zůstatky na účtech
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zdravotních pojišťoven téměř 52 mld. Kč a k 28.2.2022 přesáhly částku 60 mld. Kč.
Zdravotní pojišťovny tedy mají dostatek finančních prostředků na to, aby se se situací
vyrovnaly. S ohledem na stav státního rozpočtu považuje pan ministr snížení platby za státní
pojištěnce o 400,- Kč s účinností od 1.7.2022 i nadále za vhodné. Podle názoru pana ministra
mohou pojišťovny v případě vyčerpání prostředků základního fondu hradit zdravotní služby
z prostředků fondu rezervního a provozního. Snížení platby za státní pojištěnce z 1 967,- Kč
na 1 567,- Kč (v roce 2021 byla platba 1 767,- Kč) pan ministr nazývá „zmrazením platby“ a
považuje je za pouze dočasné, neboť se bude snažit prosadit změnu zákona, která zavede
pravidelnou valorizaci platby za státní pojištěnce již s účinností od ledna 2023.
Obdobnou argumentaci jako ministr Válek použili ve svých odpovědích prezidentovi ČLK
ministr práce Ing. Jurečka (6.4.2022) i předseda vlády prof. Fiala (11.4.2022).
Dr. Kubek posléze jednal o financování zdravotnictví a o platbách za státní pojištěnce
s předsedou zdravotního výboru PS i s ostatními členy jeho vedení 10.5.2022.
Na jednání zdravotního výboru PS dne 18.5.2022 představili ministr financí Stanjura a
ministr zdravotnictví Válek návrh na systém automatické valorizace platby za státní
pojištěnce, a to vždy o míru inflace plus jednu polovinu nárůstu reálných mezd s tím, že
pokud by reálné mzdy klesaly, na výši platby by to nemělo vliv. Pro rok 2023 díky tomuto
mechanismu vláda navrhuje částku 1 878,- Kč, tedy bez ohledu na extrémně vysokou míru
inflace téměř o sto korun méně, než byla výše této platby v prvním pololetí 2022. Podle
predikcí ministerstva financí by výše platby za státní pojištěnce přesáhla současnou úroveň až
v roce 2025. Vládou navržený valorizační mechanismus je navíc nastavený tak, že se podíl
platby státu na celkových příjmech systému veřejného zdravotního pojištění bude v případě
růstu reálných mezd snižovat.
Vzhledem k tomu, že ani mezi koaličními poslanci nepanovala shoda, bylo projednávání
návrhu zdravotním výborem přerušeno.
Dr. Kubek jednal o výši platby za státní pojištěnce a o mechanismu její valorizace 3.6.2022
s ministrem zdravotnictví prof. Válkem.
Zdravotní výbor PS 8.6.2022 odsouhlasil snížení platby za státního pojištěnce. Díky
průtahům při projednávání by měla být platby ze současných 1967,- Kč snížena na 1 487,Kč, ale až od 1.8.2022. V konečném důsledku by tak mělo dojít k vládou plánovanému
snížení příjmů systému veřejného zdravotního pojištění v letošním roce o 14 mld. Kč oproti
původním předpokladům. Zároveň poslanci schválili zvýšení základní částky pro výpočet
valorizací v následujících letech z původně navrhovaných 1 878,- Kč na 1 900,- Kč, tedy o
22,- Kč měsíčně. Plénum PS by návrhy mělo projednávat 23.6.2022.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Jednání prezidentů profesních komor s předsedou Vlády ČR
Dr. Kubek 24.4.2022 požádal premiéra Fialu o obnovení tradice setkávání předsedů Vlády
ČR s prezidenty dvanácti profesních komor zřizovaných zákony. Tento formát domluvil
prezident ČLK před několika lety s tehdejším premiérem Sobotkou a jednání za účasti
resortních ministrů pak probíhala i za premiéra Babiše.
Jednání se uskutečnilo 2. června 2022. Vedle obecné diskuse o pravidlech spolupráce státu
s profesními samosprávami, byly hlavními tématy nastávající české předsednictví v Radě
Evropské unie a dopady uprchlické vlny z Ukrajiny na jednotlivé profese komorami
zastupované.
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Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0

Návrh byl jednomyslně přijat.

Jednání s ministrem zdravotnictví
Dr. Kubek informoval o jednání s ministrem zdravotnictví profesorem Válkem dne
3.6.2022. Hlavním tématem byla výše platby za státní pojištěnce a možný mechanismus její
valorizace. Dále pak dopady vysoké míry inflace na poskytovatele zdravotních služeb a
předběžné výsledky Dohodovacího řízení o úhradách pro rok 2023
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Lékařský poslanecko-senátorský klub
Setkání členů a sympatizantů neformálního poslanecko-senátorského lékařského klubu, tedy
setkání poslanců a senátorů - lékařek a lékařů, kteří jsou členy České lékařské komory,
rozšířené o účast dalších členů zdravotního výboru Poslanecké sněmovny a Senátu, kteří
nejsou lékaři, se za účasti ministra zdravotnictví prof. Válka konalo v sídle ČLK 7.6.2022. Po
prohlídce Domu lékařů následovala diskuse o financování zdravotnictví, o dopadech
uprchlické vlny z Ukrajiny a o přípravách na eventuální další vlnu epidemie nemoci Covid19.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dohodovací řízení o úhradách pro rok 2023
Cílem ČLK bylo prosadit nárůst úhrad o 13 %.
Hlavním poradcem za právní kancelář ČLK je expert na úhradové mechanismy Mgr. MUDr.
Záleská.
- Ambulantní specialisté: ČLK-o.s. zastupují Dr. Kubek, Dr. Aszalayová, Dr. Dvorník.
Svůj společný návrh předložili nejprve poskytovatelé. Následně pak SZP a VZP. Před
závěrečným jednáním VZP sice svůj návrh mírně vylepšila, avšak podle analýzy ČLK byl
navrhován nárůst úhrad o pouhá cca 2%, a to i při zohlednění zvýšení ceny práce o loňskou
míru inflace ve výši 3,8% v Seznamu zdravotních výkonů. Vzhledem k tomu, že mezi
návrhem poskytovatelů a návrhy pojišťoven, které vůbec nereflektují vysokou míru inflace a
s ní spojený nárůst nákladů ambulantních specialistů, zůstal obrovský rozdíl, skončilo jednání
25.5.2022 nedohodou.
- Praktičtí lékaři: ČLK-o.s. zastupují Dr. Lindovský, Dr. Němeček
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Návrh VZP, ke kterému se následně připojily ostatní zdravotní pojišťovny, představuje podle
pojišťoven nárůst úhrad v průměru o 4 % a podle pojišťoven pro praktické lékaře výhodnější
než návrhy, které pojišťovny učinily v ostatních segmentech. Jednání skončilo 26.5.2022
dohodou. Přítomný zástupce ČLK-o.s. Dr. Němeček hlasoval proti.
- Ambulantní gynekologové: ČLK-o.s. zastupuje Dr. Henčlová
Dr. Henčlová informovala, že gynekologové se s pojišťovnami dohodli také tentokrát díky
aktivitě Dr. Dvořáka jako první již 17.5.2022. Návrh počítá s hodnotou bodu 1,10 Kč,
přičemž další navýšení bodu o 0,01 jsou popsána v dohodě. Nově byly stanoveny ceny za
balíčky v těhotenství. Dohoda byla uzavřena za podmínky, že pokud v některém segmentu
dojde k navýšení úhrady nad úroveň odsouhlasenou SSG, bude úhrada v segmentu ambulantní
gynekologie navýšena minimálně srovnatelně s ostatními segmenty poskytovatelů. Tento
postoj praktikovaný SSG je nekolegiální vůči ostatním lékařům, kterým postoj SSG
vyjednávací pozici komplikuje. Dr. Henčlová návrh nepodpořila a jako zástupce ČLK-o.s. se
hlasování zdržela.
O týden později předložila VZP gynekologům výhodnější návrh s tím, že je připravena již
podepsanou dohodu změnit. Jednání se tak v tomto segmentu změnilo ve frašku. Poté, co SSG
novou dohodu podepsalo, byla tato rozporována zástupci ambulantních specialistů z důvodu,
že bonifikace pro gynekology za omezování množství screeningových prenatálních
sonografických vyšetření poškozují ambulantní kardiology. Pro ČLK jsou tyto bonifikace
nepřijatelné zejména z toho důvodu, že dochází ke snižování kvality prenatální péče, což
může vést k nárůstu počtu dětí narozených s vrozenými vadami.
- Komplement: ČLK-o.s. zastupuje Dr. Musil
ČLK předložila společný návrh s Privalab. Jednání skončila 25.5.2022 nedohodou.
Dohodou neskončila ani následná jednání.
Závěrečné jednání DŘ se uskutečnilo 15.6.2022. Celkem bylo uzavřeno 8 dohod + 1 dohoda
parciální. Nedohodou skončilo DŘ v těchto segmentech:
Akutní lůžková péče
Následná lůžková péče
Ambulantní specialisté
Komplement
Ambulantní gynekologové (dohoda nebyla schválena)
Představenstvo bere informace na vědomí.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Elektronizace komunikace ČSSZ s lékaři
Dr. Lindovský informoval o jednání, které Česká správa sociálního zabezpečení svolala na
27.5.2022. Tématem byly možnosti elektronizace a digitalizace v komunikaci mezi lékaři a
správou sociálního zabezpečení. ČSSZ spolu s MPSV pracuje na návrhu elektronizace dalších
dávek nemocenského pojištění.
Představenstvo bere informace na vědomí.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
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zdržel se:

0

Návrh byl jednomyslně přijat.

4) Zahraniční činnost
Evropská organizace mladých lékařů (EJD) – Helsinky 26. – 28. 5. 2022
Představenstvo se seznámilo s písemnou zprávou, kterou o jednání předložila
místopředsedkyně Sekce mladých lékařů ČLK Ing. Dr. Hilšerová.
Hlavním tématem zasedání v Helsinkách byl tzv. Medical Workforce Planning (Plánování
pracovní síly ve zdravotnictví).
Dalším tématem byl důsledek pandemie na postgraduální vzdělávání mladých lékařů. Byl
proveden průzkum v rámci zemí EJD. V průzkumu EJD bylo zastoupeno 16 zemí EU, z nichž
88 % uvedlo na začátku pandemie, že Covid-19 měl negativní dopad na jejich postgraduální
vzdělávání, ale po roce pouze 6 delegací uvedlo, že jejich vzdělávání bylo celkově
pozastaveno. 88 % členských organizací uvedlo, že mladší lékaři byli přemístěni z jejich
obvyklého pracoviště, aby se starali o pacienty s covidem. 50 % delegací uvedlo, že pracují
nad rámec své pracovní doby a nad rámec EWTD. Delegace hlásily zpoždění či odložení
skládání atestací a zrušení povinných kurzů nebo přechod na online kurzy.
5) Vědecká rada
Dr. Mrozek informoval o zasedání Vědecké rady ČLK, které se konalo dne 16.6.2022.
Stanovisko Vědecké rady ČLK k funkčním kurzům
VR ČLK konstatuje, že zákonem je nedostatečně definována změna kompetencí lékaře
absolvováním funkčního kurzu a také výpadek kompetencí v oboru, s jehož náplní se funkční
kurz překrývá.
Vznikem funkčního kurzu nesmí být dotčeny kompetence existujících základních ani
nástavbových oborů ani zavádění nových ověřených metod v těchto oborech.
Pro Vědeckou radu ČLK jsou akceptovatelné pouze ty funkční kurzy, které rozšiřují spektrum
výkonů po absolventy základních a nástavbových oborů – mělo by se tedy jednat o metody a
postupy, které jsou součástí jiného oboru, ale po zvládnutí funkčního kurzu je může provádět i
jejich absolvent. Vznik takového funkčního kurzu by měl být podmíněn souhlasem
akreditační komise oboru, ze kterého léčebná metoda původně pocházela.
Neabsolvování funkčního kurzu nesmí být příčinou nenasmlouvání výkonu zdravotní
pojišťovnou ani příčinou hodnocení postupu lékaře jako neodborně prováděného.
V současné době, vzhledem k nejasnému legislativnímu ošetření funkčních kurzů,
nedoporučuje Vědecká rada ČLK schválení vzniku funkčních kurzů a jejich implementaci do
systému postgraduálního vzdělávání lékařů.
Představenstvo ČLK, vzhledem k nejasnému právnímu vymezení funkčních kurzů a
kompetencí jejich absolventů v souladu s doporučením VR ČLK se vznikem funkčních
kurzů nesouhlasí.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dr. Mrozek informoval o zasedání Vědecké rady Mz, které se konalo 7.6.2022.
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Dr. Mrozek informoval o jednání ČSK, ČLnK, Komory veterinárních lékařů a ČLK, které se
na pozvání prezidenta České stomatologické komory Dr. Šmuclera konalo dne 22.6.2022.

6) Licence

7) Různé
Představenstvo ČLK stanoví příspěvek na pronájem bytu v Praze viceprezidentovi ČLK
ve výši 7 750,- Kč měsíčně, a to v souladu s usnesením představenstva ze dne 27.5.2022.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
17
proti :
0
zdržel :
1
Návrh byl přijat.

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 13:15 hodin.

Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 22.7.2022 od 9:00 v sídle ČLK v Domě
lékařů v Praze 9.

Zapsala:

Hanka Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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