Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 14. prosince 2017 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Přítomni:

Omluveni:
Přizváni:

MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dostalíková, 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.
MUDr. Dernerová, MUDr. Monhart, PhD, MUDr. Říhová, MUDr. Vávra.
MUDr. Vedralová, Mgr. Valášek, MUDr. Sojka, MUDr. Monika Hilšerová,
MUDr. Jan Přáda.

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 listopadu 2017 bylo přijato celkem 97 lékařů:
z toho bylo 23 lékařů se státní příslušností SR,
17 lékařů s jinou státní příslušností,
13 lékařů se slovenskou LF,
13 lékařů se zahraniční LF.
V tomto období nebyla žádná žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup.
V roce 2017 dosud požádalo celkem 217 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.
Vedení kanceláře ČLK
Dr. Kubek oznámil členům představenstva, že Mgr. Petra Jenšíková končí ve funkci
ředitelky kanceláře ČLK k 31.12.2017, kdy zároveň končí její pracovní poměr u ČLK. Novou
ředitelkou kanceláře prezident ČLK jmenuje JUDr. Marii Kubíčkovou, která nastoupí do
funkce a do zaměstnání u ČLK k 1.1.2018.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Dr. Tomek se připojil k jednání představenstva v 9.35 hodin, přítomno je 14 členů
představenstva.
Dr. Dobeš se připojil k jednání představenstva v 9.55 hodin, přítomno je 15 členů
představenstva.
XXXII. Sjezd ČLK – vyúčtování
XXXII. Sjezd ČLK se konal ve dnech 11.-12.11.2017 v hotelu Voroněž v Brně.
Celkové náklady centra ČLK na sjezd: 1 533 715,- Kč
(2015: 1 717 389,- Kč, 2013: 1 471 609,-)
Celkové výnosy centra ČLK za sjezd: 509 200,- Kč
(2015: 705 325,- Kč, 2013: 172 500,- Kč)
Pořádání XXIX. Sjezdu ČLK skončilo ztrátou celkem: 1 024 515,- Kč
(2015: 1 012 064,- Kč, 2013: 1 299 109,- Kč)
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Výsledná celková ztráta centra ČLK je o 12 tisíc vyšší, než byla u XXIX. sjezdu v roce 2015,
ale o 275 tisíc nižší, než byla u XXVII. sjezdu v roce 2013. Oba tyto sjezdy se konaly rovněž
v Brně.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dr. Mlynářová se připojila k jednání představenstva v 10.00 hodin, přítomno je 16 členů
představenstva.
Dům lékařů
- Právní průzkum nemovitosti a zastupování ČLK v jednání o kupní smlouvě
Tento úkol zajistila právní kancelář ČLK ve spolupráci s externí advokátní kanceláří Havel,
Holásek a partners s.r.o., kterou doporučil JUDr. Mach.
Nemovitost byla prověřena z hlediska jakýchkoli právních vad, které by v budoucnu mohly
zpochybnit vlastnické právo ČLK, nebo nějak omezit možnosti užívání domu a pozemku.
Advokátní kancelář Havel, Holásek a partners s.r.o. ručí za to, že nic takového nehrozí a
pokud by přesto něco takového nastalo, uplatnilo by se jejich profesní pojištění až do výše
500 milionů Kč. Dále ručí komoře za to, že všechny smlouvy, které jsme uzavřeli, byly
odborně revidovány, zejména v kupní smlouvě tito odborníci na obchody s realitami prosadili
některé důležité změny ve prospěch kupujícího, tedy ČLK. Zástupce advokátní kanceláře se
účastnil jednání sjezdu ČLK, kde odpovídal na dotazy delegátů.
Advokátní kancelář účtuje za svoji práci 448 256,- Kč + DPH.
- Stavební a architektonický průzkum nemovitosti
Stavební a architektonický pasport objektu provedla firma Deltaplan s.r.o. Cílem prohlídky
budovy a dostupné stavební dokumentace bylo odhalit případné závažné vady, které by
nemovitost znehodnocovaly. Zástupce firmy se účastnil jednání sjezdu ČLK, kde odpovídal
na dotazy delegátů.
Firma účtuje za svoji práci 59 000,- Kč + DPH
- Jednání o hypotečním úvěru na nákup nemovitosti
Prezident ČLK jednal o podmínkách poskytnutí hypotečního úvěru s Českou obchodní
bankou, s Komerční bankou a s Českou spořitelnou, a to s pomocí nezávislého bankovního
poradcem (Ing. Kandravý z UniCredit Bank). Díky této odborné podpoře se podařilo vyjednat
s Českou spořitelnou velmi výhodné podmínky úvěru ve výši 57 milionů Kč na dobu 15 let
s fixací úrokové sazby 1,64% na dobu 10 let.
ČLK zaplatila Ing. Kandravému na základě dohody o provedení práce 15 000,- Kč
Delegáti sjezdu ČLK schválili zakoupení nemovitosti pro Dům lékařů na adrese
Drahobejlova 27, Praha 9, a to za podmínek přednesených na jednání sjezdu dne 11.11.2017,
tedy za cenu 96 960 000,- Kč a pověřili prezidenta ČLK, aby dohodl a uzavřel kupní smlouvu.
Prezident ČLK Dr. Kubek 21.11.2017 podepsal s Českou spořitelnou smlouvu o poskytnutí
hypotečního úvěru na nákup nemovitosti ve výši 57 milionů Kč a další smlouvy nezbytné
k bezpečnému převodu vlastnického práva k nemovitosti. Ve dnech 23. a 24.11.2017
podepsal prezident ČLK jménem ČLK s panem Guy St. Johnem Barkerem jednatelem
společnosti Arcona Capital RE Bohemia s.r.o. kupní smlouvu na dům na adrese Drahobejlova
27, Praha 9. ČLK následně převedla na tzv. jistotní účet částku 39 960 000,- Kč. Poté co na
tento účet převedla částku 57 000 000,- Kč Česká spořitelna, byl 29.11.2017 podán návrh na
vklad změny vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
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Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0

Návrh byl jednomyslně přijat.

Účetní program ČLK – WinDuo
Mgr. Valášek informoval, že již došlo k úspěšnému ukončení implementace nové verze
účetního programu Winduo64, přičemž jednotlivá OS a centrum nový účetní program
používají déle než měsíc a první ekonomické výstupy z nového účetního programu Winduo64
již byly odeslány finančnímu úřadu. Rovněž uvádí, že se centrum finančně podílelo i na
implementaci programu Winduo64 jednotlivým OS ČLK.
ČLK zaplatila za účetní program firmě ČAPEK - WinDUO, s.r.o. celkem 356 500,- Kč +
DPH.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Školení pro uživatele Registru ČLK
Mgr. Valášek informoval, že na konci listopadu a začátku prosince proběhla v Olomouci a
Praze školení pro uživatele nového registru ČLK pod vedením lektorek sl. Studené a Mgr.
Vlčkové za přítomnosti zástupce firmy ISSA CZECH s.r.o. Ing. Nogy. Administrativním
zaměstnancům OS byl představen nový registr ČLK, který bude spuštěn v lednu 2018 za
současného prozatímního zachování přístupu do původního registru ČLK z důvodu nutnosti
postupného přidávání některých agend a následné časové synchronizace vedoucí k uzavření
původního registru ČLK.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Zakoupení nové verze kancelářského softwaru Microsoft Office
Vzhledem k tomu, že stávající verze programu MS Office 2007 již není podporována z
hlediska funkčního a bezpečnostního, její používání by mohlo představovat riziko pro
fungování ČLK.
Představenstvo porovnalo možnosti pořízení nového kancelářského programu Office, s
ohledem na ukončenou podporu Office 2007. Dle licenční politiky Microsoft přicházela v
úvahu tzv. krabicová verze MS Office Standard 2016 za cenu cca Kč 10 000,- + DPH s
omezenou časovou podporou cca do roku 2025 anebo licence Microsoft Office Business 365,
která se dle potřeb komory, případně jednotlivých OS po roce obnovuje. Představenstvo
porovnalo nabízené varianty, jejich klady a zápory a dospělo po konzultaci s IT odborníky k
závěru, že výhodnější je pořídit MS Office Business 365. O tomto postupu byly
prostřednictvím firmy ISSA s.r.o. informována i jednotlivá OS, která by se měla s ohledem na
licenční politiku Microsoftu a zvýhodněnou cenu při vyšším počtu licencí k nákupu připojit.
Představenstvo vyslovuje souhlas s pořízením Microsoft Office Business 365 a současně
doporučuje jejich zakoupení prostřednictvím hromadné objednávky jednotlivým OS
ČLK, a to za cenu cca Kč 3 000,-- + DPH na jednu licenci za rok.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
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proti:
zdržel se:

0
0

Návrh byl jednomyslně přijat.

Zakoupení nového serveru ČLK
Mgr. Valášek na základě doporučení firmy ISSA navrhuje zakoupení nového hlavního
serveru pro potřeby ČLK. Stávající server je v provozu od 18.1.2011 a v posledních letech
ČLK dokupuje záruku, která by pro rok 2018 činila částku cca 35 000,- Kč. V souladu
s usnesením představenstva ČLK z 8.9.2017 předložila firma ISSA tři varianty serveru, a to
od firem: Lenovo, Dell a HP.
Představenstvo na základě doporučení firmy ISSA souhlasí s nákupem serveru od firmy
Hawlet Packard, a to za cenu 248 300,- Kč (včetně DPH), přičemž součástí této nabídky
je záruka na 4 roky.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Počítače pro členy Čestné rady ČLK
V červnu 2017 byly zakoupeny nové služební notebooky pro členy Revizní komise ČLK,
celkem šlo o 11 kusů za cenu cca 24 000,- Kč/kus.
Část členů Čestné rady ČLK rovněž potřebuje pro práci nové notebooky. Celkem se jedná o
6 kusů dle výběru budoucích uživatelů celkem za 145 000,- Kč včetně DPH.
Představenstvo souhlasí s nákupem 6ti notebooků pro členy Čestné rady ČLK, a to dle
jejich požadavků za celkovou cenu Kč 145 000,-- + DPH.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Výroční setkání školitelů celoživotního vzdělávání ČLK - vyúčtování
Cenu prezidenta ČLK za přínos celoživotnímu vzdělávání lékařů převzali 2.11.2017 v rámci
výročního setkání školitelů celoživotního vzdělávání v Kaiserštejnském paláci v Praze MUDr.
Rostislav Čevela, Ph.D., MBA a doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
Příjmy celkem: 0,- Kč, akce byla hrazena z prostředků ČLK
Náklady celkem: 169 910,- Kč
Hospodářský výsledek pro ČLK: - 169 910,- Kč
(v roce 2016: - 137 555,- Kč, v roce 2015: - 191 018,- Kč, v roce 2014: - 106 604,- Kč)
Představenstvo bere na vědomí informaci o vyúčtování akce Výroční setkání školitelů
celoživotního vzdělávání ČLK.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Etika a komunikace v medicíně - 7. mezinárodní konference ČLK - vyúčtování
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Konference věnovaná tentokrát tématu „Informovaný souhlas v klinické praxi“ se
uskutečnila 7.12.2017 od 10:00 v hotelu Clarion v Praze 9. Organizátory konference byli doc.
MUDr. Petr Bartůněk, CSc. a doc. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D, odbornou záštitu nad ní
převzali rektor University Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. a děkan I. LF UK prof.
MUDr. Aleksi Šedo, DrSc a prezident ČLK MUDr. Milan Kubek.
Příjmy celkem: 250 200,- Kč
Náklady celkem: 258 780,- Kč
Hospodářský výsledek pro ČLK: - 8 580,- Kč.
Finanční prostředky od sponzorů nebyly použity.
ČLK vydala u příležitosti konference stejnojmennou monografii ve spolupráci
s nakladatelstvím Galén, a to v nákladu 1000 kusů za celkovou cenu 148 000,- Kč. Knihu
obdrželi účastníci konference a jinak je volně prodejná za cenu 315,- Kč.
Představenstvo bere na vědomí informaci o vyúčtování konference Etika a komunikace
v medicíně.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Inventarizační komise
Představenstvo schvaluje pro rok 2017 inventarizační komisi ČLK ve složení:
předsedkyně - Milena Strnisková, členové – Hana Kuchyňová, Marie Lakvová, Kim
Hothanhová, Naďa Reitschlegerová.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Férové pracoviště – informace Sekce mladých lékařů ČLK
Projekt „Férové pracoviště“, jehož prostřednictvím budou přímo sami mladí lékaři podle
jednotných kritérií hodnotit jednotlivé zaměstnavatele, ať již celé nemocnice či kliniky a
oddělení, představila ČLK v červnu 2017. Díky tomuto projektu získají mladí lékaři přehled o
pracovištích, která jim může Sekce mladých lékařů ČLK doporučit při hledání solidního
zaměstnavatele. Ředitelům nemocnic a dalších zdravotnických zařízení projekt nabízí zpětnou
vazbu a informace, které jim mohou pomoci získat kvalitní lékaře jako perspektivní
zaměstnance. Kritéria, která by mělo splnit „Férové pracoviště“ byla rovněž zveřejněna
v časopise Tempus a představitelé sekce s nimi seznámili ředitele nemocnic.
Dr. Hilšerová a Dr. Přáda prezentovali věcný záměr internetové aplikace k projektu Férové
pracoviště. Představenstvo ČLK má zájem projekt podpořit a žádá sekci Mladých lékařů
ČLK, aby nejpozději do poloviny ledna 2018 dodala aktuální verzi věcného záměru, včetně
specifikace požadavků vůči ČLK
3) Jednání a informace
Spolupráce zdravotnických profesních komor – host prezident ČSK doc. MUDr.
Šmucler – 11:30 hodin
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Dr. Doležal opustil jednání v 12.00 hodin, přítomno je 15 členů představenstva.
Jednání prezidentů profesních komor – 29.11.2017
Tradiční adventní setkání prezidentů profesních komor pořádala tento rok Česká lékárnická
komora. Za ČLK se akce zúčastnili prezident Dr. Kubek a viceprezident Dr. Mrozek.
Hlavní výstupy z jednání:
- Výzva budoucímu premiérovi ke společnému setkání se zástupci všech profesních komor
zřízených zákonem.
- Varování před neúměrným nárůstem administrativy, která se negativně dotýká většiny
komor i tzv. svobodných profesí.
- Komory vytvoří mezikomorovou koordinační skupinu, jejímž základním úkolem bude
vzájemné předávání informací a koordinace diskuze a uplatňování připomínek k aktuálním
legislativním změnám.
Prezidenti profesních komor vydali společné prohlášení
Představitelé profesních komor žádají budoucího předsedu Vlády České republiky o
společné jednání se zástupci všech ze zákona zřízených komor v nejbližším možném termínu
po jeho jmenování.
Prezidenti a předsedové profesních komor dále varují před neúměrným nárůstem
administrativy (především EET a směrnice GDPR), který se negativně dotýká většiny
svobodných povolání. Zatěžování administrativními činnostmi nezlepšuje odbornou kvalitu,
ale naopak vede k situacím, kdy se administrativě odborníci musí věnovat na úkor své
profese.
Komory vyzývají zákonodárce, aby je vnímali jako garanty plnění specifických odborných
činností pro stát. Zároveň apelují na Vládu České republiky i zástupce České republiky v
Evropské komisi, aby zvažovali dopad jednotlivých nařízení na chod českého hospodářství a
pokusili se zabránit přijímání takových legislativních norem, které ve svém důsledku
znamenají nebo by mohly znamenat pokles kvality výkonu svobodných povolání kvůli
neúměrné administrativní zátěži.
Představitelé komor se shodli na potřebě koordinovat své kroky v legislativě, která se týká
více profesí, a k tomuto účelu zřídí společnou pracovní skupinu.”
v Praze, dne 29. 11. 2017
Česká advokátní komora, JUDr. Vladimír Jirousek, předseda
Česká komora architektů, Ing. arch. Ivan Plicka CSc., předseda
Česká lékárnická komora, PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident
Česká lékařská komora, MUDr. Milan Kubek, prezident
Česká stomatologická komora, doc. MUDr. Roman Šmucler CSc., prezident
ČKAIT, Ing. Pavel Křeček, předseda
Exekutorská komora ČR, Mgr. Pavla Fučíková, prezidentka
Komora auditorů ČR, Ing. Irena Liškařová, prezidentka
Komora daňových poradců ČR, Ing. Petra Pospíšilová, prezidentka
Komora veterinárních lékařů ČR, MVDr. Karel Daniel, prezident
Notářská komora, Mgr. Radim Neubauer, prezident
Komora patentových zástupců ČR, Ing. František Kania, předseda
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Členství lékařů vykonávajících odbornou praxi před aprobační zkouškou v ČLK
Do 30.6.2017 platila právní úprava, podle které lékař, který získal způsobilost k výkonu
povolání mimo EU, pro účely absolvování praktické části aprobační zkoušky získával od Mz
povolení k výkonu povolání.
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Od 1.7.2017 došlo ke změně právní úpravy, a žadatel o uznání odborné způsobilosti získává
od Mz povolení k výkonu odborné praxe (§ 36 odst. 3 zák. č. 95/2004 Sb.), která se koná
podle vzdělávacího programu v akreditovaném zařízení. Z této terminologické změny (nově
již nejde o povolení k výkonu povolání, ale k výkonu odborné praxe) ČSK dovozuje, že
takový lékař nemusí být členem příslušné komory.
Představenstvo bere informaci na vědomí s tím, že postoj ČLK v této otázce bude
předmětem další diskuse.
Elektronické recepty
ČLK trvá na stanovisku, že vedle elektronického receptu musí být i nadále zachována
možnost, aby lékař předepsal pacientovi lék prostřednictvím klasického papírového receptu.
Pokud by tato možnost nebyla zachována, hrozí poškození zdraví pacientů, kteří by nedostali
potřebné léky.
Dne 30.11.2017 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod číslem 415/2017 Sb., prováděcí
vyhláška k elektronickým receptům. Díky soustředěnému tlaku ČLK a dalších organizací
zdravotníků prováděcí vyhláška umožňuje vydání klasického receptu v případech:
- ZZS
- Návštěvní služba
- Poskytování odborné první pomoci
- Klinická studie
Dále pak v situacích, kdy z prokazatelných technických důvodů není možné vystavit
elektronický recept:
- Výpadek elektřiny
- Výpadek internetového připojení
- Výpadek systému předepisujícího lékaře
- Výpadek tzv. centrálního úložiště
V těchto případech je možné vystavení klasického receptu, na kterém musí lékař uvést důvod,
proč nebyl vystaven jako elektronický.
Klasický recept je přípustný dále v případě:
- Omamných látek
- Transfuzních přípravků
- Receptů vystavených smluvním lékařem poskytujícím zdravotní služby sobě, manželovi,
svým rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům podle § 17 odst. 7 písm. a) zákona
o veřejném zdravotním pojištění
- V případě receptů určených k vyzvednutí v zahraničí
Na základě usnesení Sjezdu ČLK podal prezident ČLK dne 5.12.2017 trestní oznámení na
neznámého pachatele v souvislosti s vytvářením tzv. Centrálního úložiště elektronických
receptů a s implementací systému elektronických receptů. Cílem trestního oznámení je
prošetření možného korupčního jednání v souvislosti se státními zakázkami na elektronické
recepty. Zajímalo by nás, v čí kapse skončilo těch více než 300 milionů korun, které stát
zaplatil z peněz daňových poplatníků za systému, který byl nepoužitelný, takže se muselo
začít investovat znova.
Dne 6.12.2017 Senát ČR schválil návrh skupiny senátorů (Plaček, Dernerová…) na změnu
zákona o léčivech, která by odložila účinnost ustanovení o povinných elektronických
receptech o dva roky. Návrh byl následně předán k projednání do Poslanecké Sněmovny.
SÚKL, který z veřejných prostředků zajišťuje provoz centrálního úložiště a elektronických
receptů, není schopen včas zajistit přístup všem lékařům do systému elektronických receptů a
své selhání se snaží omlouvat obviňováním ČLK, která zajišťuje ověřování lékařů – svých
členů, a to ve svém registru, svými silami a bez jakékoliv finanční podpory ze strany státu.
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Členové představenstva se seznámili s dopisy ředitele SÚKL adresovanými prezidentovi
ČLK.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Obory specializačního vzdělávání pro rezidenční místa na rok 2018
Ministerstvo zdravotnictví poskytne dotaci na rezidenční místo na celé specializační
vzdělávání u vybraných oborů, přičemž tyto obory stanoví pro následující kalendářní rok
ministerstvo po projednání s ČLK, ČSK, ČLnK a odbornými společnostmi s ohledem na
nedostatek lékařů, zubních lékařů a farmaceutů s příslušnou specializovanou způsobilostí.
Ministerstvo navrhlo poskytnout dotaci na celé specializační vzdělávání v roce 2018 v
následujících oborech: všeobecné praktické lékařství, vnitřní lékařství, pediatrie, chirurgie,
gynekologie a porodnictví, anesteziologie a intenzivní medicína, neurologie, rehabilitační a
fyzikální medicína, psychiatrie, radiologie a zobrazovací metody a maxilofaciální chirurgie.
Obory byly stanoveny na základě informací ÚZIS pro obory s největším absolutním počtem
lékařů nad 60 let. Obor maxilofaciální chirurgie byl navržen na základě zájmu odborné
veřejnosti.
ČLK sice nepovažuje obor maxilofaciální chirurgie za základní obor specializačního
vzdělávání, ale návrh ministerstva zdravotnictví nerozporovala.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Dohoda mezi VZP a ČLK
Dr. Kubek informoval o dohodě s ředitelem VZP podepsané dne 9.11.2017.
Zmírnění regulací
Za rok 2017 nebude uplatňována v segmentu ambulantních specialistů, ambulantních
gynekologů a praktických lékařů regulace na léky a vyžádaná péče bude regulována na
základě principů roku 2016.
Bonifikace držitelů Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK
V roce 2018 bude nadále realizována bonifikace za celoživotní vzdělání pro lékaře, a to v
segmentu ambulantních specialistů, ambulantních gynekologů a praktických lékařů.
Pojišťovna uplatní bonifikace u poskytovatelů, kde nejméně 50% lékařů má platný Diplomu
celoživotního vzdělávání ČLK.
ČLK předá VZP seznam držitelů platných Diplomů celoživotního vzdělávání k 15.12.2017.
Dřívější vyúčtování
Vyúčtování za rok 2018 bude mít dvě fáze, průběžné vyúčtování bude finančně vypořádáno
do konce dubna 2019, konečné vyúčtování do konce června 2019.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Úhradové dodatky ke smlouvám
Úhradová vyhláška č. 353/2017 Sb. zveřejněná dne 31.10.2017 opětovně zakotvuje
regulační mechanismy a způsob jejich uplatnění, které jsou v rozporu s ústavním pořádkem
České republiky. Limitace výsledné úhrady dle referenčního období, kterým je rok 2016,
neumožňuje promítnutí navýšení ceny práce nositelů výkonů do úhrad od zdravotních
pojišťoven.
Přehled hlavních změn pro ambulantní lékaře:
- Praktičtí lékaři: Základní výše kapitace zůstává stejná, bonifikace 1,00 Kč pro praktické
lékaře aktivní školitele.

8

- Ambulantní specialisté: Maximální úhrada na 1 RČ (PURO) se navyšuje o 1,8% (letos to
bylo 3,5%), nevýznamný počet pojištěnců stoupá z 50 na 100 za rok.
- Ambulantní gynekologové: Maximální úhrada roste o 2,0% (letos to bylo 3,5%).
- Všichni ambulantní lékaři mají mít bonifikaci 1,70 Kč za každou položku na elektronickém
receptu.
Prezident ČLK vyzval písemně zdravotní pojišťovny k jednání o tzv. úhradových dodatcích
ke smlouvám a seznámil je se zněním dohody ČLK s VZP. Prioritou ČLK je i tentokrát
bonifikace držitelů diplomu celoživotního vzdělávání ČLK a dále pak zvýšení úhrad a
zmírnění regulací.
Návrhy úhradových dodatků bude analyzovat právní kancelář ČLK a výsledky budou
dostupné na webových stránkách komory a v časopise Tempus.
Z platné legislativy vyplývá, že pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, jsou zdravotní
pojišťovny povinny respektovat text tzv. úhradové vyhlášky a hradit zdravotní služby
poskytnuté svým klientům podle jejího znění.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Dohodovací řízení k obsahu rámcové smlouvy
Dne 27.11.2017 rozeslal ministr zdravotnictví Ing. Ludvík koordinátorům jednotlivých
segmentů poskytovatelů zdravotních služeb informaci, že v souladu s § 17 odst. 2 zákona č.
48/1997 Sb. vyvolává ke dni 1.12.2017 dohodovací řízení k obsahu rámcových smluv, a to
pro všechny segmenty. ČLK o této skutečnosti informoval MUDr. Jojko – koordinátor
segmentu ambulantních specialistů.
Náměstek ministra JUDr. Policar vyvolání dohodovacího řízení zdůvodňuje skutečností, že
vyhláška o rámcových smlouvách č. 618/2006 Sb. Neodpovídá terminologicky mladšímu
zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ani novému občanskému zákoníku. Pokud
nebude uzavřena dohoda mezi pojišťovnami a poskytovateli do 6 měsíců, může Mz vydat
samo příslušnou vyhlášku.
ČLK zdůrazňuje, že soukromí lékaři na rozdíl od nemocnic mají s pojišťovnami smlouvy na
dobu neurčitou, jejichž uzavření současná vyhláška č. 618/2006 Sb. umožňuje.
ČLK si je vědoma nebezpečných aktivit tzv. zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, které
se snaží uzavírat s novými poskytovateli smlouvy pro ně nevýhodné, například s možností
výpovědi smlouvy bez udání důvodu.
ČLK zastává právní názor, že zákon nestanoví pro smluvní strany (pojišťovna – poskytovatel)
povinnost změnit své platné smlouvy podle znění nové vyhlášky o rámcových smlouvách.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Výběrová řízení - informace
Dr. Kubíček a Dr. Mrozek podali informace o výběrových řízeních, kterých se zúčastnili.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Dr. Musil opustil jednání v 13.30 hodin, přítomno je 14 členů představenstva.
4) Zahraniční činnost
Plenární zasedání CPME – Brusel 24.-25.11.2017
Za ČLK se jednání zúčastnili: Dr. Kubek, Dr. Stehlíková a vedoucí zahraničního oddělení
paní Vašková. O jednání informoval Dr. Kubek.
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Vlastnímu jednání předcházelo zasedání výkonného výboru (EC).
Následovalo jednání prezidentů lékařských komor a vedoucích delegací u kulatého stolu a
poté společné zasedání věnované reportům národních zpráv. Největší pozornost vzbudila
prezentace o protestech mladých polských lékařů.
Zasedání pracovních skupin:
- Pracovní skupina pro stravu, výživu a fyzickou aktivitu
- Pracovní skupina pro vzdělávání a odbornost lékařů
- Pracovní skupina k zajišťování zdravotní péče pro uprchlíky
- Pracovní skupina pro eHealth
Vnitřní činnost:
- Zrušeno přidružené členství Andorry, která neplatila příspěvky, nereagovala na
korespondenci CPME a neúčastnila se zasedání CPME.
- Schváleno snížení členských příspěvků Albánii pro nadcházející období o 50%.
- Schváleno přidružené členství Ukrajinské lékařské asociace.
- V doplňovacích volbách zvoleni dva noví viceprezidenti, Dr. Hamankiewicz - prezident
Polské lékařské a stomatologické komory jako1.viceprezident a Dr. Vasiadis - vedoucí řecké
delegace jako 2.viceprezident.
- Členské příspěvky pro rok 2018 navýšeny o 5 %.
Vnější činnost:
- CPME se připojilo k Ženevské deklaraci WMA – Lékařský slib v novém znění
- CPME nadále prosazuje vyčlenění zdravotnických služeb z režimu tzv. Proportionality
Directive, tedy zachování práva jednotlivých členských států stanovit podmínky pro přístup
na trh se zdravotnickými službami. Prezidenti národních komor a asociací se na základě
společné dohody obrátili na europoslance - členy Výboru pro vnitřní trh a ochranu
spotřebitele Evropského parlamentu s prosbou, abyste podpořili stanovisko lékařů, že
zdravotnické profese by neměly spadat pod režim „Proporční direktivy“. ČLK se ztotožňuje
se stanoviskem CPME a požaduje, aby příslušné kompetence byly ponechány na národní
úrovni. Výbor zasedal 4.12.2017 a našim požadavkům nevyhověl.
- CMPE vyzývá své členy, aby v jednotlivých zemích propagovali a podporovali očkování.
- CPME se rozhodlo nepodpořit deklaraci Digital Health Society, která vyšla z dílny
estonského ministerstva sociálních věcí během předsednictví EU, jejím záměrem je nastolit
digitální společnost a ustavit volný tok dat v EU.
- CPME vyzývá své členy, aby spolupracovali s organizacemi veterinárních lékařů v rámci
projektů „One Health“. ČLK s komorou veterinárních lékařů spolupracuje a společně pořádá
například tiskové konference k tématům jako je ATB rezistence…
- CPME podporuje rozvoj pracovního lékařství a podporuje zaměstnávání osob se zdravotním
postižením.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
5) Vědecká rada
Dr. Mrozek informoval o zasedání Vědecké rady ČLK dne 30.11.2017.

6) Licence
7) Různé
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Termíny zasedání představenstva ČLK v 1. pololetí 2018
Datum
Den
Čas
Akce
27. 1.
Sobota 9:00
představenstvo
17.2.
Sobota 9:00
představenstvo
Další termíny akcí ČLK budou upřesněny.

Místo konání
ČLK Praha
ČLK Praha

Volba Rytíře lékařského stavu
Volba Rytíře lékařského stavu se uskuteční dne 11.1.2018 od 14:00 v kanceláři ČLK
v Praze na společném zasedání grémia volitelů složeného z předsedů okresních ČR ČLK a
členů Čestné rady ČLK. Součástí zasedání bude též odborný seminář.
Na titul Rytíř lékařského stavu jsou navrženi:
Prim. MUDr. František Koukolík, DrSc. (OS Praha 2 + OS Praha 4)
Prof. MUDr. Vladimír Král, CSc. (OS Olomouc)

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 14:15 hodin.
Příští zasedání představenstva se uskuteční sobotu 27.1.2018 od 9:00 v kanceláři ČLK
v Praze, večer se pak koná XXII. Ples lékařů českých.

Zapsala:

Hanka Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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