Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 22. července 2016 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. Říhová, MUDr. Tomek, MUDr. Trnka,
MUDr. Vávra, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná.
Omluveni: MUDr. Dernerová, MUDr. Dostalíková, MUDr. Monhart, PhD.,
MUDr. Sedláček.
Přizváni:
MUDr. Vedralová, Mgr. Valášek, MUDr. Sojka.
Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin.
Přítomno 14 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.
1) Připomínky k minulému zápisu
2) Jednání a informace
Spolupráce zdravotnických komor
Dr. Kubek informoval o dopisu, kterým se 20. 6. 2016 obrátil na prezidenta České
stomatologické komory Dr. Chrze, který je zároveň mluvčím tzv. Koalice soukromých lékařů.
ČLK má zájem na co nejlepších vztazích s ČSK již z toho důvodu, že obě profesní lékařské
samosprávy zřizované stejným zákonem mají mnoho společných problémů i zájmů a při
prosazování práv svých členů vůči státu a jeho institucím by tedy měly postupovat společně.
V zájmu této spolupráce požádal prezident ČLK prezidenta ČSK, aby přehodnotil svoji
podporu těm aktivitám tzv. Koalice soukromých lékařů, které jsou nepřátelské vůči České
lékařské komoře a které působí proti naší snaze hájit profesní zájmy lékařů. Česká lékařská
komora se striktně drží zásady nevyjadřovat se k problematice stomatologů, jejichž
legitimním představitelem je Česká stomatologická komora. Prezident ČLK žádá
představitele stomatologické komory, aby se chovali obdobně.
Členové představenstva se seznámili s odpovědí prezidenta ČSK Dr. Chrze ze dne 1.7.2016,
z níž vyplývá, že prezident ČSK nevěří prezidentovi ČLK, že má zájem o spolupráci
zdravotnických komor. Prezident ČSK rovněž nevidí důvod, proč by měl přehodnocovat své
aktivity v rámci tzv. Koalice soukromých lékařů.
Představenstvo bere informaci na vědomí
Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
Jedním z hlavních témat druhého jednání předsedy Vlády ČR s prezidenty zákonem
zřizovaných profesních samospráv, které se uskutečnilo 25. 5. 2016, byl na základě podnětu
ČLK 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.
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Dne 23. 8. 2016 se uskuteční předsedou vlády slíbené jednání profesních komor s ministrem
spravedlnosti JUDr. Pelikánem k tématu návrhu nového zákona o znalcích. ČLK budou na
jednání zastupovat viceprezident Dr. Mrozek a ředitel právní kanceláře JUDr. Mach.
Představenstvo bere 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, který
vychází z doporučení ministerské komise, ve které měla zastoupení též ČLK. Po jeho
schválení začalo Mz ve spolupráci s představiteli odborných společností, lékařských fakult a
krajů připravovat pro poslance komplexní pozměňovací návrh ke svému vlastnímu návrhu.
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
privátní praxe. ČLK rovněž nemůže souhlasit s návrhy na další fragmentaci specializačních
oborů, která by prohloubila současný katastrofální nedostatek lékařů. ČLK rovněž nesouhlasí
s tím, aby lékaři, kteří absolvují specializační přípravu jako rezidenti, byli povinni odpracovat
po složení atestace 5 let ve svém oboru v ČR.
Zdravotní výbor Poslanecké sněmovny zahájil projednávání návrhu novela zákona č.
95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů na svém zasedání 9. 6. 2016. Projednávání zákona bylo
přerušeno a zdravotní výbor PS se k němu vrátil na uzavřeném výjezdním zasedání 21. 6.
2016 v Náchodě. Na úvod jednání byli pozváni prezident a viceprezident ČLK. Na další
jednání zdravotního výboru 28. 6. 2016 již nebyli zástupci ČLK přizváni.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Dr. Dobeš se připojil k jednání představenstva v 9.25 hod., přítomno je 15 členů
představenstva.
Úhrady zdravotních služeb v roce 2017
Dohodovací řízení o úhradách a regulacích pro rok 2017 bylo zahájeno dne 2. února a
zakončeno 20. června. Podle platných právních předpisů musí ministerstvo zdravotnictví
nejpozději do konce měsíce října vydat tzv. úhradovou vyhlášku.
Komora 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
dohodovacího řízení zřejmě vyhovuje nebo nevadí tak, aby byli ochotní podpořit snahu ČLK.
Dohody bylo dosaženo v necelé polovině segmentů, a to konkrétně ve skupinách
poskytovatelů:
1) ambulantní hemodialyzační péče
2) ambulantních stomatologických služeb
3) mimolůžkových laboratorních a radiodiagnostických služeb
4) zdravotnické záchranné služby
5) zdravotnické dopravní služby
6) ambulantních gynekologických služeb
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V nejdůležitějších segmentech, minimálně z pohledu ekonomické bilance systému
veřejného zdravotního pojištění, dohodovací řízení i tentokrát selhalo a dohoda nebyla
dosažena.
Jednání skončila nedohodou v segmentech: Praktičtí lékaři, Ambulantní specialisté,
Nemocnice, Lázně, Domácí péče, Fyzioterapie.
Dr. Kubek informoval o svém jednání s ředitelem VZP Ing. Kabátkem, které se uskutečnilo
30. 6. 2016 v návaznosti na ukončené dohodovací řízení. ČLK požaduje proporcionální
navýšení úhrad ve všech segmentech tak, aby bylo možné naplnit nejenom slib o plošném
navýšení platů lékařů a dalších zdravotníků v nemocnicích, ale aby zároveň došlo k nárůstu
příjmů soukromých lékařských praxí. ČLK hájí profesní zájmy všech lékařů, je tedy její
povinností prosazovat nejenom zvyšování platů lékařů v nemocnicích, ale také spravedlivý
nárůst příjmů soukromých lékařských praxí. Zdravotnictví může dobře fungovat pouze jako
celek. Soukromí lékaři, ať už specialisté nebo praktici, potřebují zázemí nemocnice, která se
postará o případy, které jsou nad jejich síly. Nemocniční lékaři naopak potřebují fungující
ambulantní sektor, který se dokáže postarat o většinu pacientů a zabrání tak zahlcení
nemocnic. Představa ministra Němečka, že slíbí zvýšení tarifních platů o 10 % zaměstnancům
části nemocnic na úkor všech ostatních, je pro ČLK zcela nepřijatelná. Ředitel VZP
prezentoval ekonomickou situaci VZP a základní parametry, které budou použity při
sestavování zdravotně pojistného plánu pro rok 2017. Zatímco na straně příjmů může VZP
vycházet např. z predikcí ekonomického vývoje či výše výběru pojistného, na straně výdajů
nepředložilo ministerstvo zdravotnictví zatím ani základní parametry úhradové vyhlášky pro
příští rok. Ředitel VZP upozornil, že pojišťovna je vázána povinností sestavit vyrovnaný
zdravotně pojistný plán a úhradová vyhláška má na jeho podobu zásadní vliv.
Představenstvo bere informaci na vědomí
Dr. Říhová se připojila k jednání představenstva v 9.45 hod., přítomno je 16 členů
představenstva.
Národní strategie eHealth
Představenstvo se seznámilo s dokumentem Národní strategie elektronického zdravotnictví
ČR 2016 – 2020, který zpracovala pracovní skupina Mz vedená Ing. Zemanem a Ing.
Borejem. ČLK v komisi zastupoval Dr. Němeček, který odpovídal na dotazy členů
představenstva.
Představenstvo bere informacei na vědomí a bude se tímto materiálem zabývat ještě na
svém příštím zasedání.
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.
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.
Koordinátor Výboru pro bezpečnost pacientů Dr. Kubíček informoval o jednání, které spolu
s Mgr. Buriánkem vedli s Dr. Šmatlákem a Dr. Škrhovou - představiteli Sdružení praktických
lékařů (SPL), které má zájem s ČLK v boji proti zbytečné administrativě spolupracovat.
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Představenstvo bere informaci na vědomí
Personální situace ve zdravotnictví – výsledky šetření ÚZIS
Dne 23. 6. 2016 pořádal ministr zdravotnictví tiskovou konferenci, na které ředitel ÚZIS Dr.
Dušek prezentoval výsledky statistického šetření za rok 2015. Tiskové zpráva ministerstva
budila dojem, jako by zdravotnictví nemělo žádný personální problém.
Dne 28. 6. 2016 jednal s ředitelem ÚZIS prezident ČLK. Na základě tohoto jednání byla
v časopise Tempus publikována autentická základní část zprávy ÚZIS, která ukazuje
prohlubující se rozdíl mezi platy a mzdami ve zdravotnictví i regionální problémy
s personálním zajištěním zdravotnických služeb.
Představenstvo bere informaci na vědomí
Zdravotnictví volá o pomoc - informační kampaň o skutečném stavu zdravotnictví v ČR
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.
17. 5. 2016 jednat prezident ČLK Dr. Kubek naposled s ministrem zdravotnictví Dr.
Němečkem o Krizovém plánu pro zdravotnictví, jehož vypracování Česká lékařská komora
požaduje. Návrh předložený Mz dne 12. 5. komora nepovažuje za dostatečný k vyřešení krize
ve zdravotnictví. Vypracování plánu na řešení současné krize ve zdravotnictví je úkolem,
který ministru zdravotnictví uložil předseda vlády Mgr. Sobotka dne 3. 5. 2016 po jednání
předsedů koaličních stran (tzv. K3) s představiteli lékařské komory a zdravotnických odborů,
s tím, že Vláda ČR by měla tzv. Akční plán projednat do konce května 2016.
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.
Podle informace ministerstva zdravotnictví dne 7. 7. 2016 Vláda ČR schválila souhrn
opatření, jejichž realizaci má Mz alespoň zahájit do konce volebního období. ČLK dokument,
který není dostupný na stránkách ministerstva, neobdržela. Dá se předpokládat, že se však
nebude příliš lišit od textu, který ČLK odmítla v polovině května 2016.
Finanční podpora kampaně „Zdravotnictví volá o pomoc“ 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, Rychnov nad Kněžnou – 30 000,- Kč, Benešov – 28 500,- Kč, Praha 8 – 10 000,Kč, Praha 9 – 10 000,- Kč, Nový Jičín – 10 000,- Kč.
OS ČLK zatím informační kampaň podpořila částkou 851 700,- Kč.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
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pro:
proti:
zdržel se:

16
0
0

Návrh byl jednomyslně přijat.

Informační kampaň v čekárnách a ordinacích
Internetové stránky www.zdravotnictvivolaopomoc.cz navštívilo již 220 000 unikátních
uživatelů a facebookový profil sleduje 14 500 uživatelů. Desetitisíce čtenářů novin četli naše
články a inzeráty, statisíce televizních diváků sledovaly naše tiskové konference. Nyní je
třeba začít využívat nejúčinnější způsob, jak informovat veřejnost o skutečném stavu našeho
zdravotnictví, tedy cestu přímé komunikace s pacienty v ordinacích. Individuálním
kontaktem, je možno oslovit i ty pacienty, kterým jsou počítače, internet nebo facebook cizí.
V prázdninovém čísle časopisu Tempus byl uveřejněn plakát, který si členové ČLK mohou
vyvěsit například ve své ordinaci nebo čekárně. Doporučujeme rovněž okopírovat a rozmnožit
informační letáky, které vyšly na zadní straně obálky březnového a dubnového Tempusu, a
které jsou ke stažení na www.clkcr.cz
Plakát - ZDRAVOTNICTVÍ VOLÁ O POMOC
Česká lékařská komora už nemůže garantovat bezpečnost pacientů!
Naše zdravotnictví je v ekonomické a personální krizi a začíná se rozpadat. Pokud vláda
nezačne konat, pak se dostupnost, kvalita a bezpečnost zdravotní péče pro pacienty bude dále
zhoršovat.
Víte, že výdaje na zdravotnictví patří v České republice k nejnižším v Evropě!?
Víte, že v českých nemocnicích chybí více než tisíc lékařů a několik tisíc zdravotních sester!?
Proto jsou zavírána lůžková oddělení.
Víte, že v nemocnicích se záměrně porušuje zákoník práce a lékaři a zdravotní sestry jsou
nuceni překračovat až 2,5krát zákonem stanovený limit přesčasové práce!?
Víte, že stárnoucí praktické lékaře, pediatry a další soukromé lékaře nemá kdo nahradit!?
Většina z nich je ve věku 50 až 60 let, přičemž každý čtvrtý pracující lékař je již starší než 60
let.
Víte, že obyvatelé menších obcí jsou diskriminováni – lékařská péče je pro ně hůře dostupná,
přestože platí za zdravotní pojištění stejně jako lidé z větších měst!
Víte, že maximální povolená dojezdová doba lékaře záchranné služby byla v roce 2011
prodloužena z 15 minut na 20 minut!? A přesto není dodržována.
Víte, že mladí lékaři jsou nuceni odpracovat stovky hodin praxe zadarmo, aby mohli složit
atestaci a začít pracovat samostatně!?
Víte, že lékařská komora již zaznamenala ve zdravotnictví případy nelegálního zaměstnávání
cizinců se spornou kvalifikací!?
Víte, že zdravotníci jsou zahlceni zbytečnou administrativou, která je okrádá o čas, který by
jinak mohli věnovat svým pacientům!?
Petice občanů ČR za zachování bezpečné zdravotní péče
Předsedové okresních sdružení ČLK doporučili jako další součást informační kampaně
petiční akci. V prázdninovém Tempusu je text příslušné petice i vzor petičního archu ke sběru
podpisů. Oba tyto texty je vhodné okopírovat z jedné a z druhé strany a vytvořit si tak petiční
archy. Text petice i petiční arch jsou dostupné ke stažení v elektronické formě na adrese
http://www.lkcr.cz/aktuality-322.html?do[loadData]=1&itemKey=cz_99626
Vyplněné petiční archy zasílejte v obálkách zřetelně označených „PETICE“ na adresu ČLK,
Lékařská 2, 150 00 Praha 5.
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Naše petice však má samozřejmě také elektronickou formu – podpisové archy jsou dostupné
na adrese www.zdravotnictvivolaopomoc.cz/petice
Prostřednictvím petice můžeme vytvořit nebývalý tlak na politiky. Samozřejmě za
předpokladu, že společně sesbíráme podpisy statisíců občanů, kteří si přejí zachování
dostupnosti kvalitní a bezpečné zdravotní péče. Na rozdíl třeba od inzerátů v novinách, pak
taková, v ordinacích v rámci informační kampaně organizovaná petiční akce, nestojí ČLK
žádné peníze a ještě navíc umožní každému, kdo má zájem, zapojit se do boje za lepší
podmínky pro výkon lékařského povolání a solidárně tak podpořit své kolegy.
PETICE OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY
ZA ZACHOVÁNÍ BEZPEČNÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE
České zdravotnictví je v ekonomické a personální krizi. Výdaje na zdravotnictví v ČR
výrazně zaostávají za většinou vyspělých zemí, a to jak v absolutních částkách, tak při
vyjádření podílem na HDP. Slušná úroveň české medicíny je dosahována pouze díky obětavé,
ale špatně placené práci lékařů, zdravotních sester a dalších zdravotníků. Navíc se tak děje za
soustavného porušování zákonů, vyhlášek a dalších právních předpisů.
Zdravotnictví není perpetuum mobile. Současná úroveň zdravotní péče již není za
stávajících podmínek nadále udržitelná. Česká lékařská komora dlouhodobě upozorňuje na
hrozící kolaps a v současné době už nemůže garantovat bezpečnost pacientů. Vláda bohužel
problémy ve zdravotnictví odmítá systematicky řešit. Pokud vláda nezačne konat, pak se
dostupnost, kvalita a bezpečnost zdravotní péče pro pacienty bude dále zhoršovat.
My, níže podepsaní občané České republiky, žádáme, aby vláda ve spolupráci s ČLK
neprodleně vypracovala a přijala reálný krizový plán na záchranu českého zdravotnictví, který
by garantoval zachování současné úrovně a dostupnosti zdravotní péče!
1)
Žádáme, aby se veřejné výdaje na zdravotnictví zvýšily na úroveň odpovídající
průměru vyspělých evropských zemí.
2)
Žádáme, aby bylo zastaveno nezákonné překračování limitu přesčasových hodin
zdravotníků. Nechceme čekat, až přepracovaný lékař či zdravotní sestra udělá fatální chybu!
Řidiči kamionů mají povinné pauzy, proč totéž neplatí u lékařů?
3)
Chceme, aby byla zdravotní péče dostupná všem - lidem ve městech i v malých
obcích! Nechceme k lékaři či do nemocnice cestovat zbytečně daleko!
4)
Nechceme, aby se dále prodlužovaly čekací lhůty na plánované operace a vyšetření!
5)
Za své peníze chceme kvalitní zdravotní péči. Žádáme, aby nás lékaři mohli léčit podle
svých nejlepších znalostí a v souladu se svým svědomím, nikoli podle toho, co jim dovolí
zdravotní pojišťovny.
6)
Chceme, aby vzdělávání lékařů a zdravotních sester bylo kvalitní na evropské úrovni,
ale nikoliv zbytečně dlouhé a složité! Nechceme, aby byli mladí zdravotníci odrazováni od
své profese už na začátku a odcházeli mimo svůj obor či do zahraničí!
7)
Přejeme si, aby lékařská komora kontrolovala, zda zdravotnická zařízení mají dostatek
kvalifikovaného personálu!
8)
Přejeme si, aby se zdravotníci mohli plně věnovat svým pacientům. Nechceme, aby
byli zatěžování zbytečnou administrativou!
Výběrová řízení – informace
Dr. Říhová, Dr. Mlynářová a Dr. Doležal podali informaci o výběrovém řízení, kterého se
účastnili.
Dr. Mlynářová opustila jednání v 12.15 hod., přítomno je 15 členů představenstva
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3 ) Vnitřní činnost
Mimořádný sjezd ČLK
ČLK již před čtyřmi měsíci začala upozorňovat na prohlubující se ekonomickou a
personální krizi ve zdravotnictví a zveřejnila varování občanům, že za stávajících podmínek
jim není schopna garantovat bezpečnost zdravotní péče. Komora opakovaně otevřeným
dopisem premiérovi Sobotkovi vyzvala vládu k tomu, aby připravila realistický plán pro
řešení krize ve zdravotnictví. Vláda však krizi neřeší. Za této situace, na základě doporučení
předsedů okresních sdružení, rozhodlo představenstvo o svolání mimořádného sjezdu České
lékařské komory.
Mimořádné jednání nejvyššího orgánu stavovské lékařské organizace je příležitostí, jak
upozornit na prohlubující se krizi ve zdravotnictví, kterou vláda odmítá řešit. Komora
požaduje vytvoření krizového plánu pro zdravotnictví a navrhuje opatření, která by mohla
krizi řešit. Naše návrhy i odborný potenciál jsou k dispozici všem politikům, kteří mají o
zdravotnictví zájem. A právě sjezd lékařské komory se může stát místem pro otevřenou
diskusi lékařů s politiky.
Mimořádný sjezd ČLK se bude konat ve čtvrtek 22. září 2016 v hotelu Clarion v Praze 9.
Hlavním bodem programu jednání delegátů mimořádného sjezdu ČLK bude prohlubující se
personální a ekonomická krize zdravotnictví a možnosti jejího řešení.
Představenstvo schvaluje smlouvu o zajištění konferenčních služeb na sjezd ČLK
s firmou CPI Hotels, a.s.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
14
proti :
0
zdržel :
1
Návrh byl přijat.
Představenstvo schvaluje návrh programu mimořádného sjezdu ČLK.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Informace o počtu nových členů ČLK
V červnu 2016 bylo přijato celkem 164 lékařů:
z toho bylo 21 lékařů se státní příslušností SR,
1 lékař s jinou státní příslušností,
4 lékaři se slovenskou LF,
1 lékař se zahraniční LF.
V tomto období byly 2 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup.
V roce 2016 dosud požádalo celkem 173 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.
Právní seminář ČLK – vyúčtování
Dne 21.6.2016 se v Praze v hotelu ILF konal právní seminář.
Výnosy: 72 300,- Kč
Náklady: 45 410,- Kč
Hospodářský výsledek: + 26 890,- Kč
Představenstvo bere informaci na vědomí.
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Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0

Návrh byl jednomyslně přijat.

Časopis Tempus medicorum – vydávání
Prezident ČLK Dr. Kubek informoval o ekonomice vydávání časopisu Tempus.
Náklady
516 570,- Kč
514 108,- Kč
521 600,- Kč
472 626,- Kč
581 685,- Kč
567 706,- Kč
3 174 295,- Kč
Všechny částky jsou včetně DPH.

Výnosy
137 746,- Kč
230 831,- Kč
182 508,- Kč
191 789,- Kč
201 612,- Kč
150 686,- Kč
1 095 172,- Kč

Výsledek
- 378 824,- Kč
- 283 277,- Kč
- 339 092,- Kč
- 280 837,- Kč
- 380 073,- Kč
- 417 020,- Kč
- 2 079 123,- Kč

Náklady
Leden 2015
458 346,- Kč
Únor 2015
539 770,- Kč
Březen 2015
461 976,- Kč
Duben 2015
461 976,- Kč
Květen 2015
513 086,- Kč
Červen 2015
458 346,- Kč
2 893 500,- Kč
Všechny částky jsou včetně DPH.

Výnosy
144 862,- Kč
388 367,- Kč
164 024,- Kč
131 199,- Kč
393 213,- Kč
262 734,- Kč
1 484 399,- Kč

Výsledek
- 313 484,- Kč
- 151 403,- Kč
- 297 952,- Kč
- 330 777,- Kč
- 119 873,- Kč
- 195 612,- Kč
- 1 409 101,- Kč

Náklady
458 346,- Kč
497 840,- Kč
458 346,- Kč
512 239,- Kč
458 346,- Kč
508 004,- Kč
2 893 121,- Kč
Všechny částky jsou včetně DPH.

Výnosy
48 421,- Kč
197 502,- Kč
134 418,- Kč
488 950,- Kč
194 236,- Kč
384 505,- Kč
1 448 032,- Kč

Výsledek
- 409 925,- Kč
- 300 338,- Kč
- 323 928,- Kč
- 23 289,- Kč
- 264 110,- Kč
- 125 499,- Kč
- 1 447 089,- Kč

Náklady
Leden 2013
460 887,- Kč
Únor 2013
601 988,- Kč
Březen 2013
460 161,- Kč
Duben 2013
500 276,- Kč
Květen 2013
504 511,- Kč
Červen 2013
560 591,- Kč
3 088 414,- Kč
Všechny částky jsou včetně DPH.

Výnosy
187 132,- Kč
158 129,- Kč
174 983,- Kč
90 462,- Kč
137 327,- Kč
163 889,- Kč
911 922,- Kč

Výsledek
- 273 755,- Kč
- 443 859,- Kč
- 285 178,- Kč
- 409 814,- Kč
- 367 184,- Kč
- 396 702,- Kč
- 2 176 492,- Kč

Leden 2016
Únor 2016
Březen 2016
Duben 2016
Květen 2016
Červen 2016

Leden 2014
Únor 2014
Březen 2014
Duben 2014
Květen 2014
Červen 2014
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Vydáváním časopisu zajišťuje ČLK svoji ze zákona vyplývající informační povinnost vůči
všem lékařům. Sjezd ČLK v listopadu 2012 uložil představenstvu, aby zajistilo vydávání
časopisu Tempus Medicorum, a to jak v papírové, tak i v elektronické podobě, formou
měsíčníku, tedy 11 vydání za rok, a aby zároveň zajistilo jeho rozeslání v papírové podobě
všem členům ČLK, kteří tuto službu aktivně neodmítnou.
Vydávání časopisu musela ČLK v prvním pololetí 2016 finančně podpořit částkou 2 079
123,- Kč, což je o 670 022,- Kč více než v prvním pololetí roku 2015. Ekonomická bilance
vydávání časopisu Tempus se tak navrátila na úroveň roku 2013. Oproti 1. pololetí 2015 se
zvýšily náklady o 280 795,- Kč, a to jednak kvůli zdražení papíru a poštovného, dále pak
kvůli většímu rozsahu časopisu. Ještě závažnější dopad však měl pokles příjmů z inzerce o
389 227,- Kč.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Stěhování archivu ČLK
Externí prostory pro archiv začala ČLK využívat od 1. 7. 2014 na základě smlouvy o
pronájmu na 2 roky místnosti 23m2 v objektu Pod Kotlářkou 34, který nemocnice Homolka
používá jako administrativní budovu. Měsíční náklady ČLK byly 7 153,- Kč + DPH (ročně
85 836,- Kč + DPH). Před ukončením nájmu vyzvala nemocnice Homolka ČLK, aby se
zapojila do vypsané veřejné soutěže. Vzhledem k tomu, že bylo ze strany nemocnice
Homolka požadováno zvýšené nájemné, ČLK se do soutěže nepřihlásila s tím, že jsme
ochotni účastnit se soutěže pouze při zachování stávajících podmínek. V druhém kole však
byla nabídka ČLK vyřazena ze soutěže kvůli změnám, které v návrhu nájemní smlouvy
požadovala právní kancelář ČLK.
Vzhledem k těmto okolnostem a v souvislosti s květnovým rozhodnutím představenstva,
aby ČLK i nadále využívala prostory bývalých centrálních kanceláří na Dolním náměstí
v Olomouci jako archiv, rozhodl prezident ČLK, že komora již nebude mít zájem o
prodloužení nájemního vztahu s nemocnicí Homolka. Archiv ČLK byl přestěhován do
Olomouce s náklady 16 360,- Kč +DPH.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
4) Zahraniční činnost
Mistrovství světa lékařů ve fotbale
Ve dnech 9. - 16. 7. 2016 se uskutečnilo v Barceloně v pořadí již 22. mistrovství světa
lékařů ve fotbale, kterého se účastnily týmy z 22 zemí. Česká lékařská fotbalová reprezentace
se šampionátu účastnila počtvrté, počtvrté se probojovala do finále a podařilo jí obhájit loňské
vítězství z USA. Obhájit zlato v následujícím roce se českým lékařům podařilo jako prvním v
historii lékařských fotbalových šampionátů.
Česká reprezentace v základní skupině porazila nejprve Mexiko 7:0 a pak Brazílii 2:0. Třetí
zápas ve skupině, kdy již bylo o postupu rozhodnuto, Češi prohráli s Irskem 2:0. Ve
čtvrtfinále narazili na Ukrajinu, kterou překonali opět 2:0. V semifinále čeští lékaři porazili
kolegy z Austrálie 4:0. Finálovým soupeřem České republiky bylo velmi silné Švédsko.
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Zápas skončil v základní hrací době 1:1. Když Švédi neproměnili dvě ze tří penalt a Češi byli
čtyřikrát úspěšní, vypukly české oslavy z obhajoby titulu.
O titul se zasloužili: brankáři Jan Vojáček a Radovan Žižka, obránci Jakub Šedivý, Josef
Bolen, Daniel Malý, Luboš Nachtnebl, Miloš Barna, Josef Bartoš, Roman Čapek, Lukáš
Trejtnar a Vladimír Teplan, záložníci Ladislav Šindelář, Jan Lukeš, Ondřej Kočí, Vasil
Molnar, Ladislav Bernát, Jiří Kysučan, Martin Kolář, Milan Čermák, Lukáš Tittelbach,
útočníci Pavel Mencl, Robert Jůzek, Tomáš Engel, Jan Bialek a Adam Nedvěd. Trenérem
týmu je Vladimír Richter a manažerem reprezentace Martin Engel.
Českou lékařskou fotbalovou reprezentaci podporují Fotbalová asociace ČR, Česká lékařská
komora, Lékařský odborový klub-Svaz českých lékařů a další sponzoři.
Příští rok se bude mistrovství světa lékařů fotbalistů konat v Rakousku a v roce 2018 v
Praze.
Představenstvo vítěznému týmu lékařů gratuluje a vyslovuje poděkování za skvělou
reprezentaci České republiky a lékařského stavu na mezinárodní úrovni.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
5) Licence
6) Různé
Harmonogram zasedání v 2. pololetí 2016
Datum
22. 7.
8. 9.
22. 9.

Den
pátek
čtvrtek
čtvrtek

14. 10.

pátek

5. 11.
12. - 13. 11.
15. 12.

sobota
so - ne
čtvrtek

Čas
9:00
9:00
10:00
12:00
9:00

Akce
představenstvo
představenstvo
porada předsedů OS ČLK
mimořádný sjezd ČLK
představenstvo

Místo konání
ČLK Praha
ČLK Praha
Praha – hotel Clarion

9:00

představenstvo
31. sjezd ČLK
představenstvo
porada předsedů OS ČLK

ČLK Praha
Praha – hotel Clarion
ČLK Praha
Praha

9:00
15:00

ČLK Praha

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 14:15 hodin.
Příští zasedání představenstva se uskuteční ve čtvrtek 8. 9. 2016 od 9:00 hodin v kanceláři
ČLK v Praze.
Zapsala:

Hanka Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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