Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 12. dubna 2014 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Přítomni:

MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dernerová, MUDr. Dostalíková,
MUDr. Mach Jiří, MUDr. Mach Ota, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Musil,
MUDr. Němeček, MUDr. Přikryl, MUDr. Sedláček, MUDr. Šindler, MUDr.
Tomek, MUDr. Vávra, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná.
Omluveni: MUDr. Kubarič, MUDr. Říhová, MUDr. Vodochodský.
Přizváni:
JUDr. Mach, MUDr. Sojka, PhDr. Ptáček, PhDr., Ing. Noga, MUDr. Horák.
Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9.00 hodin.
Přítomno 12 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.
1) Připomínky k minulému zápisu
2) Vnitřní činnost
Změna ve složení představenstva ČLK
Prezident ČLK Dr. Kubek informoval, že 18.3.2014 písemně na funkci člena představenstva
ČLK rezignoval MUDr. Karel Moravec, který se dlouhodobě práce představenstva neúčastnil.
Náhradníkem do představenstva byl delegáty sjezdu za Karlovarský kraj zvolen předseda OS
ČLK Sokolov MUDr. Josef Trnka, který je ochoten v představenstvu ČLK pracovat.
Představenstvo ČLK v souladu s § 6 odst. 14a SP-2 (Volební řád) kooptuje za člena
představenstva ČLK MUDr. Josefa Trnku.
Hlasování – přítomno 12 hlasujících:
pro:
12
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dr. Vávra a Dr. Monhart se připojili k jednání představenstva v 9.15 hod., přítomno je 14
členů představenstva.
Konference ČLK – 24hodinová dostupnost lékařské péče - závěry
Klíčové prezentace, které zazněly na konferenci, budou otištěny v rozšířeném vydání
časopisu Tempus. Konference ukázala, že není možno řešit odděleně problematiku
ústavních pohotovostních služeb bez řešení problémů záchranné služby a lékařské služby
první pomoci zajišťované praktickými lékaři. Výpadek či omezení dostupnosti některé z
těchto služeb, totiž zákonitě vyvolá zvýšenou potřebu služeb ostatních.
K zajištění 24hodinové dostupnosti lékařské péče je třeba vytvořit odpovídající
podmínky finanční, personální i organizační. Za 7,5 % HDP není při evropské kvalitě a
bezpečnosti udržitelná ani současná dostupnost zdravotní péče. Pracující lékaři stárnou a
některým oborům, například praktickým lékařům pro děti a dorost, hrozí přímo
demografická katastrofa. Zároveň není možné, aby se na zajišťování nepřetržité péče
podílela tak jako dosud pouhá třetina lékařů.
Představenstvo ČLK bere informace na vědomí.
Dr. Tomek se připojil k jednání představenstva v 9.30 hod., přítomno je 15 členů
představenstva.
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Konference ČLK – 24hodinová dostupnost lékařské péče - vyúčtování
Konferenci pořádala ČLK dne 6.3.2014 v prostorách Poslanecké sněmovny pod záštitou
předsedy PS pana Jana Hamáčka a prof. MUDr. Rostislava Vyzuly – předsedy Výboru pro
zdravotnictví PS PČR. Za pronájem prostor ČLK nemusela nic platit, a protože všichni
přednášející vystoupili bez nároku na honorář, jediným nákladem pro ČLK bylo občerstvení
pro účastníky. ČLK na druhou stranu nevybírala žádný účastnický poplatek.
Celkové náklady ČLK: 17 033,- Kč
Celkové příjmy ČLK: 0,- Kč
Výsledná ztráta: - 17 033,- Kč
Představenstvo bere na vědomí informaci o vyúčtování konference ČLK.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Rytíř českého lékařského stavu - vyúčtování
V pořadí již 21. Rytířem českého lékařského byl pasován prof. MUDr. Roman Čerbák, CSc.
Slavnostní pasování se uskutečnilo ve čtvrtek 27.3.2014 v Břevnovském klášteře v Praze.
Náklady celkem: 166 799,- Kč
Příjmy od sponzorů: 40 000,- Kč
Výsledná ztráta: - 126 799,- Kč
Pořádání této prestižní společenské akce končí pravidelně finanční ztrátou, a to:
v roce 2013: - 121 899,- Kč
v roce 2012: - 68 668,- Kč
v roce 2011: - 26 406,- Kč (úspora nákladů díky spojení akce s oslavou 20. výročí ČLK)
v roce 2010: - 68 654,- Kč
v roce 2009: - 144 305,- Kč
v roce 2008: - 70 458,- Kč
v roce 2007: - 99 100,- Kč
Představenstvo bere na vědomí zprávu o vyúčtování společenské akce slavnostní
pasování Rytíře lékařského stavu.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Památka Dr. Emila Holuba
Představenstvo pověřilo na jeho vlastní žádost profesora MUDr. Josefa Donáta, aby
jménem českých lékařů předal řediteli Národního musea v Livingstonu - Zambie bustu
cestovatele MUDr. Emila Holuba, kterou na náklady pana profesora vytvořila americká
sochařka Olinka Broadfoot.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
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Realizace nákupu nebytových prostor v Olomouci
V souladu s usnesením XXVII. sjezdu ČLK podepsal prezident ČLK 25.3.2014 kupní
smlouvu, jejímž obsahem je nákup nebytových prostor pro potřeby České lékařské komory v
Olomouci. Kanceláře byly pořízeny za kupní cenu 2 500 000,- Kč, která byla schválena
představenstvem ČLK na zasedání dne 6.9.2013 a odsouhlasena sjezdem delegátů. Celkovou
cenu tvoří kupní cena a zprostředkovatelská provize realitní kanceláři. Po zápisu vlastnického
práva proběhne adaptace zakoupených prostor, přičemž předpokládaný termín nastěhování je
září/říjen 2014.
Představenstvo pověřuje Mgr. Valáška ve spolupráci s MUDr. Mrozkem a MUDr.
Jiřím Machem přípravou a realizací stěhování do nových prostor Olomoucké kanceláře.
Všichni zaměstnanci poskytnou nezbytnou součinnost dle pokynu pověřených osob.
Představenstvo ukládá pověřeným osobám, aby do příštího zasedání předložily
orientační rozpočet nákladů.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Mistrovství světa lékařů ve fotbale
Ve dnech 5.-12.7.2014 se uskuteční v Brazílii mistrovství světa lékařů ve fotbale. Na
loňském šampionátu v Maďarsku získat tým českých lékařů finančně podpořený ČLK stříbrné
medaile. Sjezd ČLK v listopadu 2013 schválil rozpočet s rezervou 300 000,- Kč na podporu
fotbalového týmu českých lékařů – členů ČLK.
Představenstvo schvaluje darovací smlouvu mezi ČLK a občanským sdružením Czech
National Medical Football Team zastoupeným 1. místopředsedou tohoto spolku MUDr.
Martinem Engelem. ČLK poskytne obdarovanému finanční dar ve výši 300 000,- Kč za
účelem úhrady nákladů spojených s účastí českého lékařského týmu na fotbalovém
mistrovství světa lékařů 2014, zejména nákladů spojených s ubytováním českých
reprezentantů – lékařů členů ČLK.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Právní konference ČLK ve spolupráci s Mz
ČLK uspořádá 5.6.2014 ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR v Kongresovém
centru U Hájků v Praze 1 právní konferenci na téma „Právní aktuality pro lékaře a
legislativní záměry ministerstva zdravotnictví“. Vedle ředitele právní kanceláře ČLK
JUDr. Macha a dalších právníků ČLK na konferenci vystoupí JUDr. Lenka Teska
Arnoštová, Ph.D. – legislativní náměstkyně ministra zdravotnictví.
Představenstvo schvaluje účastnický poplatek 660,- Kč pro členy ČLK a 2000,- Kč
pro ostatní účastníky.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
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Dr. Dernerová se připojila k jednání představenstva v 10.00 hod., přítomno je 16 členů
představenstva.
Externí archiv ČLK
V prostorách centrálních kanceláří ČLK již není dostatek místa pro archivaci dokumentů.
ČLK si pronajme za účelem archivace dokumentů nebytové prostory o souhrnné ploše 22,8
m2 v budově na adrese Pod Kotlářkou 34, Praha 5 za celkovou cenu 7 153,- Kč měsíčně
včetně úhrady za služby. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností do 30. června 2016.
Představenstvo schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi ČLK a
Nemocnicí Na Homolce.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
15
proti :
0
zdržel :
1
Návrh byl přijat.

Registr a jeho upgrade.
Představenstvo vyzvalo firmu ISSA, aby předložila návrh potřebných úprav v registru a v
jeho softwarovém zajištění, přičemž požaduje, aby tento návrh obsahoval časový
harmonogram provedení příslušných prací a jejich cenovou kalkulaci.
Ing. Noga prezentoval současné funkce registru ČLK.
Firma ISSA přeprogramuje registr ČLK na operační systém CentOS 06 s
deklarovanou podporou výrobcem do roku 2020. Předpokládaná cena za tuto práci
bude 385 000,- Kč.
Představenstvo dále souhlasí s provedením upgrade uživatelského prostředí registru
tak, aby byla práce s registrem snazší a efektivnější, a registr umožňoval získávat větší
množství statistických výstupů. Cena za tento upgrade uživatelského prostředí bude
upřesněna na základě bližší specifikace požadavků a potřeb ČLK.
Za realizaci projektu zodpovídá tajemník Dr. Jiří Mach, který osloví OS ČKL
s výzvou, aby do 30.4.2014 zaslala případné připomínky a náměty k registru ČLK.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.

E.learning
Představenstvo uložilo PhDr. Ptáčkovi, vedoucímu oddělení vzdělávání, aby vytvořil
konkrétní specifikaci požadavků ČLK na tvorbu a provoz e.learningu. S touto specifikací,
k níž neměli členové představenstva žádné připomínky, oslovil Dr. Ptáček několik firem
včetně firmy ISSA tak, aby představenstvo na svém zasedání 12.4.2014 mohlo rozhodnout,
kdo bude e.learnig pro ČLK zajišťovat tak, aby byl systém od začátku června 2014 funkční.
ČLK obdržela na základě svých požadavků celkem 6 nabídek.
Vzhledem k tomu, že firma ISSA bude e.learning provozovat na stejném zařízení, na kterém
provozuje registr, vychází nabídka firmy ISSA při započtením nákladu na pět let provozu jako
nejlevnější. Se spoluprací s firmou ISSA má ČLK již zkušenost. Systém e.learningu bude
provozován na open source softwaru Moodle.
Představenstvo schvaluje nabídku firmy ISSA, která e.learning vytvoří a převede data
ze stávajícího e.learningu ČLK za částku Kč 108.000,- Kč bez dalších nákladů na provoz
tohoto systému. Realizace bude provedena konce května 2014.
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Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
1

Návrh byl přijat.

Rozšíření Asociace pro celoživotní vzdělávání
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze podala žádost o zařazení mezi členy Asociace pro
celoživotní vzdělávání lékařů dle SP-16.
Oddělení vzdělávání ČLK žádost doporučuje z těchto důvodů:
VFN je z hlediska zákona č 95/2004 Sb. i dle SP-16 ČLK vzdělávací institucí.
VFN doposud samostatně akreditovala velmi malý počet vzdělávacích akcí, akce byly
většinou akreditovány prostřednictvím I. LF UK. Přijetím VFN tedy ČLK nevznikne
ekonomická ztráta.
Rozšíření Asociace o VFN v Praze povede k dalšímu posilování pozice ČLK v oblasti
celoživotního vzdělávání lékařů.
Představenstvo souhlasí s přijetím Všeobecné fakultní nemocnice Praha za člena
Asociace pro celoživotní vzdělávání ČLK.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
3) Jednání s ministrem zdravotnictví MUDr. Svatoplukem Němečkem
Prezident ČLK přivítal pana ministra zdravotnictví na jednání představenstva.
Stabilizace zdravotnictví
První oficiální jednání prezidenta ČLK s ministrem zdravotnictví MUDr. Němečkem se
uskutečnilo 10.2.2014.
Prezident ČLK následně jednal postupně s náměstky ministra JUDr. Arnoštovou (ČSSD),
prof. MUDr. Vymazalem (ANO) a MUDr. Philippem (KDU-ČSL). Vrcholní představitelé
ministerstva zdravotnictví se aktivně účastnili konference, kterou 6.3.2014 pořádala ČLK
v Poslanecké sněmovně.
Po jednání s ministrem zdravotnictví prezident ČLK 4.3.2014 veřejně podpořil plán ministra
Němečka na finanční stabilizaci zdravotnictví s tím, že připomenul další závazek vlády
obsažený v koaliční smlouvě, kterým je snížení DPH na léky.
Dne 18.3.2014 jednal prezident ČLK o financování zdravotnictví s předsedou vlády ČR
Sobotkou
Dne 28.3.2014 jednal prezident ČLK o financování zdravotnictví s ministrem financí Ing.
Babišem.
Dne 1.4.2014 jednal prezident ČLK s ministrem zdravotnictví o návrzích ČLK na změny
v zákoně o zdravotních službách.
Dne 7.4.2014 se prezident ČLK účastnil jednání tzv. Krizového štábu s ministrem
zdravotnictví a vystoupil na tiskové konferenci s podporou požadavku na zvýšení platby za
tzv. státní pojištěnce.
Na tiskové konferenci 8.4.2014 představil prezident ČLK plán komory na stabilizaci
českého zdravotnictví.
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Ministr Dr. Němeček ocenil podporu ČLK při prosazování zvýšení platby za tzv. státní
pojištěnce. Ujistil, že v případě rušení dalších tzv. regulačních poplatků bude toto politické
rozhodnutí zdravotnickým zařízením plně kompenzováno prostřednictvím zdravotních
pojišťoven. Ministr hodlá ze zdravotních pojišťoven mobilizovat další finanční prostředky
cestou snížení maximálních provozních nákladů a omezení rezervních fondů, které stejně
žádnou reálnou rezervu nepředstavují, hodlá rovněž omezit plýtvání finančními prostředky
na získávání pojištěnců. Diskutabilní je otázka střetu zájmů u členů správních a dozorčích
rad pojišťoven, kdy na druhé straně je výhodné, aby v těchto orgánech byli zastoupeni
také lékaři.
Ministr kriticky hodnotí stávající systém specializačního vzdělávání, přičemž by se chtěl,
co nejvíce to bude možné, přiblížit k původnímu systému dvou atestací a zajistit, aby
mladí lékaři mohli co největší část specializační přípravy absolvovat v regionálních
nemocnicích a ambulantních zařízeních.
Ministr hodlá prosadit zákon o neziskových nemocnicích a závaznost tarifních tabulek pro
všechny nemocnice čerpající prostředky z veřejného zdravotního pojištění. Právní
závazností memoranda podepsaného mezi LOK-SČL a ČR zastoupenou ministrem
Hegerem si není jist, ale považuje ho za minimálně morální závazek. Bude se snažit od
ledna 2015 zvýšit platy ve zdravotnictví o tolik, o kolik to bude možné. Nesouhlasí
s privatizací fakultních nemocnic.
Dr. Kubek upozornil na nutnost urychleně zrušit povinnost elektronických receptů a
elektronických neschopenek, což ministerstvo slíbilo, ale realizace se opožďuje.
Ministr Dr. Němeček souhlasí, ale se ČLK stala účastníkem tzv. vnějšího připomínkového
řízení. Na rozdíl od ČLK naopak nepovažuje externí hodnocení kvality prováděné
v nemocnicích privátními firmami za zbytečnost. S ostatními návrhy ČLK na změny
v zákoně o zdravotních službách ministr prakticky souhlasí.
Dr. Kubek připomenul nabídku ČLK provádět bezplatně personální audity v nemocnicích,
které mohou získat certifikát kvality „Nemocnice 21. století“
Ministr Dr. Němeček hodlá posílit kontrolu kvality zdravotní péče a vedle pojišťoven
hodlá do tohoto systému více zapojit též ČLK.
Ministr vyslovil nespokojenost se stavem dohodovacího řízení o úhradách a se skutečností
že tzv. resortní pojišťovny zablokovaly návrhy na změny jednacího řádu, které měly
usnadnit možnost dohody. Souhlasí s názorem ČLK, že pravidla dohodovacích řízení bude
nutno změnit zákonem.
Ministr vyslovil nepochopení pro dopis, který dostal od SPL, v němž představitelé
praktických lékařů protestují proti tomu, aby byl nemocnicím kompenzován výpadek
příjmů po zrušení tzv. regulačních poplatků.
Dr. Kubek zopakoval stanovisko ČLK, která podpořila kompenzace pro nemocnice a
obdobně v případě zrušení dalších poplatků bude požadovat kompenzace pro ambulantní
zdravotnická zařízení.
Dr. Mrozek zdůraznil nesouhlas ČLK s pokračujícím drobením medicíny a vznikem stále
dalších vzdělávacích oborů
Dr. Kubek upozornil pana ministra na přetrvávající problém zkrácení časů klinických
vyšetření v interně, kdy pracovní skupina ministerstva vrácení časů na původní úroveň
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nepodpořila kvůli nesouhlasu zástupců praktických lékařů a oborových zdravotních
pojišťoven. ČLK bude požadovat, aby ministr o navrácení původních časů výkonů rozhodl
ve veřejném zájmu a zabránil tak ekonomické likvidaci ambulantní interny.
Dr. Sedláček připomenul problémy při úpravách Seznamu zdravotních výkonů a
zopakoval, že pro ČLK nejsou přijatelné úpravy cen přístrojů a materiálů v kalkulačních
listech výkonů, pokud zároveň nedojde k valorizaci ceny lidské práce a režijních nákladů.
Ministr Dr. Němeček přislíbil, že jednostranné úpravy v Seznamu zdravotních výkonů
nebude realizovat.
JUDr. Mach upozornil na mnohočetné závažné rozpory mezi novým občanským
zákoníkem a současně platným zákonem o zdravotních službách. Problematika pitev je
pouze špičkou ledovce a to tou méně podstatnou. ČLK má návrhy, co je třeba změnit a
upřednostňuje jejich urychlené předložení formou poslanecké novely zákona o
zdravotních službách.
Ministr Dr. Němeček navrhne zřídit pracovní skupinu, která by připravila nezbytné změny
v občanském zákoníku.
JUDr. Mach připomenul problém soudních znalců ve zdravotnictví.
Ministr Dr. Němeček slíbil podpořit návrhy ČLK v jednání s ministryní spravedlnosti
JUDr. Válkovou.
Dr. Dernerová se zajímala o složení a pravidla činnosti nově konstituované přístrojové
komise.
Ministr Dr. Němeček informoval o memorandu, které uzavřel se zdravotními
pojišťovnami, které se zavázaly doporučení komise respektovat. ČLK bude mít v komisi
zastoupení a komise by se měla poprvé sejít příští týden.
Dr. Šindler se tázal, zda existuje v současnosti politická vůle zreálnit ceny zdravotnických
služeb a zda ministr prosadí možnost prodeje a dědění lékařských praxí včetně smluv se
zdravotními pojišťovnami.
Ministr Dr. Němeček se podivil, že možnost prodeje praxí bez nutnosti jejich převodu na
s.r.o. nefunguje. Dále si posteskl, že ke zdravotnictví se vyjadřuje řada politiků, kteří
nemají žádné znalosti o tom, jak zdravotnictví se skutečnosti funguje.
Dr. Kubek upozornil na skutečnost, že v současnosti veškeré regulace uplatňují pojišťovny
pouze vůči zdravotnickým zařízením. ČLK navrhuje posílení informačního a revizního
systému pojišťoven tak, aby byly schopny kontrolovat spotřebu zdravotní péče
jednotlivým pacientem v různých zdravotnických zařízeních a tuto regulovat.
ČLK rovněž navrhuje sloučení tří státních pojišťoven (VZP, ZpMV a VoZP), přičemž
vzniklá úspora provozních nákladů by se mohla investovat do posílení revizního systému.
Tato investice by se zdravotnictví vyplatila.
Dr. Monhart diskutoval možnost návratu k původnímu osvědčenému systému dvou
atestací.
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Ministr Dr. Němeček by rád definoval kompetence lékařů po základním vzdělávacím
kmenu, aby mohli samostatně sloužit.
Dr. Kubek vysvětlil, že evropská směrnice o vzdělávání lékařů dává velkou volnost
národním státům upravit si systém vzdělávání lékařů. EU požaduje pouze minimální délky
specializačního vzdělávání a jeho absolvování na určených (akreditovaných) pracovištích,
přičemž nijak neurčuje, jaké požadavky mají tato zdravotnická zařízen splňovat. Není
vhodné klást na mladé české lékaře větší požadavky, než jaké platí v celé EU.
Dr. Jiří Mach vyjádřil roztrpčení nad tím, kam české zdravotnictví dovedlo rozčlenění
medicín do 96 specializačních oborů. Vysvětlil, že v Rakousku může lékař po absolvování
základního vzdělávacího kolečka pracovat jako praktický lékař. Teprve následně se
specializuje.
Dr. Musil zopakoval problémy, s nimiž se potýká komise pro Seznam zdravotních
výkonů, která je poradním orgánem ministra. Pokud by měla novela SZV nabýt účinnosti
od 1.1.2015, měla by být hotova do pololetí 2014, což již v současnosti není reálné.
Ministr Dr. Němeček zdůraznil, že než vydávat špatný Seznam zdravotních výkonů, tak to
raději žádnou novelu vyhlášky neschválí.
Dr. Sedláček zopakoval léta prosazovaný návrh ČLK na to, aby část soukromých lékařů
mohla pracovat bez smlouvy s pojišťovnou, za přímou úhradu své práce pacientem,
případně se spoluúčastí jeho pojišťovny, aby však tito lékaři současně mohli předepisovat
léky a vyšetření hrazená pojišťovnou pacienta.
Dr. Tomek upozornil, že současné vzdělávací kmeny nekopírují to, co je všeobecně
považováno za základní medicínské obory.
Ministr Dr. Němeček zopakoval svoji představu, že vzdělávací kmeny by měly co nejvíce
odpovídat původním tzv. prvním atestacím. Absolvování kmene by mělo být zakončeno
patrně zkouškou, po jejímž složení by lékař získal kompetence k samostatné práci.
Po dvou hodinách se pan ministr s představenstvem ČLK rozloučil slibem, že jím vedené
ministerstvo bude s komorou spolupracovat.
4) Jednání a informace
Zmírnění regulací ze strany VZP
VZP se zavázala, že omezí regulace uplatňované za rok 2013 vůči ambulantním
specialistům, ambulantním gynekologům a praktickým lékařům. Pokud zdravotnické zařízení
nepřekročí limit stanovený vyhláškou o více než 200 tisíc korun, nebude VZP uplatňovat za
rok 2013 žádné regulační srážky. V případě, že zdravotnické zařízení překročí limit o více než
200 tisíc korun, bude odbornou oprávněnost pro překročení limitu posuzovat rozhodčí orgán
složený z jednoho zástupce VZP, jednoho zástupce ČLK a jednoho odborníka z daného
oboru. Na základě posouzení tímto orgánem bude VZP individuálně rozhodovat, zda přistoupí
k regulacím, nebo je naopak promine.
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VZP informovala komoru, že regulační srážky za rok 2013 vzhledem k nepřekročení
nákladů ve ZPP nebudou uplatňovány za přepsané léčivé přípravky a zdravotnické
prostředky, za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál.
Limit 200 000,- Kč maximálního tolerovaného překročená nákladů na indukovanou péči
překročilo celkem 84 ambulantních zdravotnických zařízení.
ČLK nominuje své zástupce pro jednání s pobočkami VZP.
Regionální pobočka Praha:
MUDr. Ludmila Říhová, MUDr. Pavel Kubíček, MUDr. Petr Kubarič
Regionální pobočka Plzeň:
MUDr. Jiří Wicherek, MUDr. Ota Mach
Regionální pobočka Ústí nad Labem:
MUDr. Ivana Vraná, MUDr. Bohumil Bradáč, MUDr. Petr Rota
Regionální pobočka Hradec Králové:
MUDr. Tomáš Tomek, MUDr. Jan Vodochodský
Regionální pobočka Brno:
MUDr. Zdeněk Monhart, PhD., MUDr. Josef Fiala
Regionální pobočka Ostrava:
MUDr. Eva Dostalíková, MUDr. Tomáš Spousta
Představenstvo nominace potvrzuje.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Seznam zdravotních výkonů
Dne 21.3.2014 proběhlo další jednání Pracovní skupiny Mz k SZV. Na tomto jednání
předložili zástupci ambulantních internistů v souladu s výstupy z lednového zasedání komise
návrh na vrácení časů cílených a kontrolních klinických vyšetření ve vnitřním lékařství na
původní délku.
Pro návrh hlasovali zástupci: ČLK, SAS, VZP, Asociace nemocnic.
Zdrželi se zástupci: Mz (MUDr. Pokorný) a ČLS JEP (MUDr. Cabrnochová).
Proti návrhu hlasovali zástupci: SPL (MUDr. Šonka) a SZP (MUDr. Plšková z OZP).
Vzhledem k tomu, že pracovní skupina musí návrhy schvalovat konsenzuálním způsobem,
nebyl návrh schválen.
ČLK žádá ministra zdravotnictví, aby o návratu časů klinických vyšetření v interně na
původní úroveň rozhodl ve veřejném zájmu.
ČLK dále žádá ministra zdravotnictví, aby zajistil publikování kalkulačních listů
jednotlivých zdravotních výkonů tak, aby byly dostupné k nahlédnutí v elektronické
formě všem lékařům.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dohodovací řízení o úhradách pro rok 2015
ČLK-o.s., jejímž prostřednictvím ČLK hájí zájmy svých členů, získala v uplynulých
měsících nové plné moci od zdravotnických zařízení, a to:
263 ambulantních specialistů,
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25 gynekologů,
6 komplement,
161 praktických lékařů.
Ministerstvo svolalo zahajovací jednání na 10.4.2014.
ČLK navrhovala následující změny v jednacím řádu:
- Vyčlenit z ambulantní specializované péče jako samostatné segmenty jednak
hemodialýzu, dále pak klinické psychology a logopedy;
- Zavázat koordinátora segmentu, aby byl povinen hlasovat v souladu s usnesením
poskytovatelů z daného segmentu;
- K dohodě by měl stačit souhlas 2/3 zdravotních pojišťoven a neměl by být vyžadován
tak jako dosud úplný konsenzus všech pojišťoven.
Výsledky:
- Zástupci Mz vyjádřili záměr aktivně vést jako svolavatel DŘ jeho účastníky k dohodě.
- Dr. Říhová znovu zvolena členkou mandátové komise.
- ČLK podpořila veškeré návrhy jednotlivých skupin poskytovatelů na vytvoření
samostatných segmentů. Zdravotní pojišťovny sdružené v tzv. Svazu zdravotních pojišťoven
využily výhody, které jim současný jednací řád DŘ dává, a zablokovaly veškeré tyto návrhy.
Některé návrhy ČLK přitom podpořili všichni přítomní zástupci poskytovatelů a souhlasila
s nimi i VZP. Nedošlo tedy k rozdělení laboratorního komplementu od radiodiagnostiky.
Nedošlo k rozdělení ZZS a zdravotnické dopravy. Nedošlo k vyčlenění klinických psychologů
a logopedů (tito s návrhem ČLK nesouhlasili) ze segmentu AS. Nedošlo k vyčlenění dialýzy
(s návrhem ČLK jejich zástupci souhlasili) ze segmentu AS.
- ČLK prosadila, že koordinátoři segmentů budou muset hlasovat v souladu s usnesením
poskytovatelů z daného segmentu.
- Pro odpor tzv. resortních zdravotních pojišťoven neprošel návrh ČLK na odstranění
nerovnosti v hlasovacím principu, kdy pro schválení na straně poskytovatelů dle platného
jednacího řádu postačí 2/3 většina přítomných, avšak na straně zdravotních pojišťoven musí
být 100% souhlas, v praxi to znamená, že každá zdravotní pojišťovna má vlastně právo veta.
- ČLK prosadila, že mandátová komise musí provádět archivaci kopií plných mocí, kterými
účastníci dohodovacího řízení dokládají svůj mandát a váhu hlasu. Naopak odmítnuto bylo to,
aby mandátová komise zajišťovala účastníkům dohodovacího řízení přístup ke kopiím plných
mocí, jakož i to, aby dohled nad mandátovou komisí provádělo Ministerstvo zdravotnictví
ČR.
- Na návrh ČLK budou schválené změny v jednacím řádu platné již pro letošní DŘ.
Představenstvo ČLK bere informace na vědomí.
Dr. Dostalíková opustila jednání v 14.30 hod., přítomno je 15 členů představenstva.
Spolupráce ČLK s Universitou Karlovou
V pořadí již 508. rektorem UK byl 4.3.2014 inaugurován prof. MUDr. Tomáš Zima, který je
členem VR ČLK. Dne 3.4.2014 jednal prezident ČLK s novým rektorem o možnostech
prohloubení spolupráce mezi ČLK a UK v oblasti vzdělávání lékařů.
Představenstvo ČLK bere informace na vědomí.
Spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí
Ministryně Marksová se spolu se svým náměstkem JUDr. Šimerkou účastnila konference,
kterou pořádala 6.3.2014 ČLK v Poslanecké sněmovně.
Dne 18.3.2014 jednal prezident ČLK s ministryní Marksovou. Stejně tak jako ministerstvo
zdravotnictví, tak ani MPSV nebude navrhovat žádné další přechodné období pro plnou
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aplikaci Evropské směrnice o pracovní době lékařů, které by umožnilo lékařům odpracovat
více než v průměru 8 hodin přesčasové práce týdně.
ČLK chce prosadit zrušení povinnosti elektronické komunikace s ČSSZ ve věci potvrzení o
dočasné pracovní neschopnosti a změnu v pravidlech ukončování PN, která by umožnila na
žádost pacienta ukončit PN zpětně. O konkrétních legislativních úpravách jedná prezident
ČLK s náměstkem ministryně JUDr. Šimerkou.
Představenstvo ČLK bere informace na vědomí.
Spolupráce s Ministerstvem školství
Dne 6.3.2014 jednal prezident ČLK s ministrem Chládkem o možnostech podpory
celoživotního vzdělávání lékařů garantovaného ČLK. V dalších jednáních s úředníky MŠ
pokračuje vedoucí oddělení vzdělávání ČLK PhDr. Ptáček.
Prezident ČLK se domluvil s ministrem školství, že ČLK jako odborný garant podpoří
projekt „Zdravá škola“, jehož cílem je zlepšení úrovně stravování žáků a podpora tělesné
výchovy na školách. Prezident ČLK nominoval jako odborné garanty za ČLK prof. Kvapila
pro oblast stravování a prof. Koláře pro oblast tělesné výchovy.
Představenstvo ČLK bere informace na vědomí.
Spolupráce s Ministerstvem spravedlnosti
Ředitel právní kanceláře ČLK JUDr. Mach jednal s poradci ministryně Válkové o
potřebných změnách v zákoně o soudních znalcích a o změnách v občanském zákoníku, jehož
některá ustanovení jsou v rozporu se současně platným zákonem o zdravotních službách.
Jednání budou pokračovat.
Představenstvo ČLK bere informace na vědomí.
Prezentace činnosti ČLK medikům
Dne 9.4.2014 vystoupil prezident ČLK s přednáškou o významu profesní lékařské
samosprávy před studenty LF Hradec Králové. Dne 14.4.2014 přednese obdobnou přednášku
studentům LF v Brně. Obě akce pořádají místní spolky mediků.
Představenstvo ČLK bere informace na vědomí.
Výběrová řízení – informace
Dr. Voleman a dr. Přikryl podali informace o výběrových řízeních, kterých se účastnili.
5) Zahraniční činnost
Spolupráce se Slovenskou lékařskou komorou
Dr. Mrozek a Dr. Šindler informovali o zasedání představenstva SLK, kterého se jménem
ČLK se účastnili 14.3.2014.
Na společném jednání SLK, ČLK a regionální PLK Krakov byla projednávána tato témata:
- Vzdělávání lékařů – srovnání systémů organizace v jednotlivých zemích a možnost jejich
lepší koordinace, možnost vydávání společného odborného média, možnosti vzájemného
propojení e-learningu.
- Úloha profesních komor při tvorbě sítě zdravotnických zařízení v jednotlivých zemích.
- Ekonomická a politická situace v jednotlivých zemích a její dopady na zdravotnictví.
Představenstvo ČLK bere informace na vědomí.
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CPME – Brusel 3.-5.4.2014
Plenárního zasedání Stálého výboru evropských lékařů se za ČLK účastnili Dr. Kubek, Dr.
Stehlíková a vedoucí zahraničního oddělení ČLK paní Vašková.
Součástí jednání byla konference prezentující dopady zhoršování pracovních podmínek
lékařů v rámci tzv. úsporných opatření na kvalitu zdravotní péče. Konference se aktivně
účastnil eurokomisař pro zdravotnictví Tonio Borg (Malta).
Představenstvo ČLK bere informace na vědomí.
Dr. Dernerová opustila jednání v 15.00 hod., přítomno je 14 členů představenstva.
6) Blok VR
Dr. Mrozek informoval o průběhu zasedání VR ČLK dne 13.3.2014 a 10.4.2014
V souladu s doporučení VR ČLK představenstvo nevidí žádný důvod ke změně
závazného stanoviska č 1/2011 Vedoucí lékař LDN.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Na základě doporučení VR ČLK představenstvo schvaluje své Doporučení č. 1/2014 k
vymezení minimálního souboru vyšetření nutných pro určení diagnosy těhotenství a
termínu porodu.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
7) Blok tajemníka ČLK
Informace o počtu nových členů ČLK
V březnu 2014 bylo přijato celkem 69 lékařů:
z toho bylo
11 lékařů se státní příslušností SR,
11 lékařů s jinou státní příslušností,
11 lékařů se slovenskou LF,
12 lékařů se zahraniční LF.
V tomto období byly 3 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup.
V roce 2014 dosud požádalo celkem 131 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.
Dr. Mach informoval představenstvo, že odsouhlasil nákup pěti počítačů včetně OS pro
centrální kancelář ČLK v Olomouci. Počítače zakoupil od firmy DELL za 120 000,- Kč.
S firmou DELL má ČLK uzavřenou smlouvu o partnerství, z čehož vyplývá ekonomické
zvýhodnění.
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Účetnictví ČLK a program WinDUO
Představenstvo uložilo 1.3.2014 tajemníkovi Dr. Jiřímu Machovi, aby ve spolupráci s
ekonomickým oddělením ČLK vytvořil konkrétní specifikaci požadavků ČLK na účetní
software. S touto specifikací po zapracování případných připomínek členů představenstva
osloví tajemník Dr. Mach několik firem dodávajících software na vedení účetnictví tak, aby
představenstvo mohlo na příštím zasedání posuzovat několik nabídek. Tajemník Dr. Mach
seznámí s problémem předsedy OS ČLK.
Dr. Vávra opustil jednání v 15:30 hod., přítomno je 13 členů představenstva.
8) Licence
9) Různé
Informace o činnosti Etické komise ČLK
Předsedkyně EK ČLK Dr. Stehlíková informovala o práci Etické komise ČLK a o jejím
zasedání 10.4.2014, kde hlavním bodem programu byla diskuse o možných dopadech změny
zákona v Belgii, která po vzoru Nizozemí legalizovala možnost euthanasie i u dětí. Etická
komise považuje euthanasii za nepřijatelnou a zároveň je toho názoru, že případné vedlejší
účinky řádně prováděné paliativní péče v žádném případě není možno považovat za
euthanasii.
Představenstvo ČLK bere informace na vědomí.
Zasedání představenstva bylo ukončeno v 16:20 hodin.
Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 16. května 2014 od 9:00 hodin v kanceláři
ČLK v Praze.

Zapsala:

Hanka Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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