Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 1. dubna 2016 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Přítomni:

Omluveni:
Přizváni:

MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dernerová, MUDr. Dobeš,
MUDr. Dostalíková, MUDr. Henčlová, MUDr. Kubíček, MUDr. Mach Ota,
MUDr. Mgr. Mlynářová, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Musil, MUDr.
Sedláček, MUDr. Tomek, MUDr. Trnka, MUDr. Vávra, MUDr. Voleman,
MUDr. Vraná.
MUDr. Doležal, MUDr. Němeček, MUDr. Říhová
MUDr. Vedralová, Mgr. Valášek, MUDr. Sojka, MUDr. Streck

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) Licence
Dr. Dernerová, Dr. Trnka a Dr. Monhart se připojili k jednání představenstva v 9.30 hod.,
přítomno je 16 členů představenstva.
3) Blok VR
Dr. Mrozek informoval o průběhu zasedání VR ČLK dne 17. 3. 2016.
Hygienický dozor v restauracích
Na základě upozornění hlavního hygienika ČR Dr. Valenty projednala VR ČLK návrh
zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách. Poslaneckou sněmovnou
projednávaný zákon obsahoval návrh poslankyně Balaštíkové (ANO), který v rozporu s
usnesením vlády ČR, výrazným způsobem omezoval možnosti kontroly veřejných
stravovacích zařízení a restaurací ze strany hygienické služby. Přijetí návrhu by způsobilo
zásadní zhoršení úrovně ochrany zdraví spotřebitelů, a to zejména před alimentárními
nákazami, jejichž zdrojem je člověk.
Vědecká rada ČLK nesouhlasí s odnímáním kompetencí hygienické službě v oblasti
veřejného stravování a vyzvala poslance, aby pozměňovací návrh odmítli a zákon schválili v
původním znění odsouhlaseném vládou ČR.
Prezident ČLK o stanovisku VR ČLK informoval zákonodárce, kteří 23. 3. 2016
pozměňovací návrh odmítli. Hygienická služba tak bude mít i nadále možnost kontrolovat
restaurace a další stravovací zařízení.
Stanovisko k nárůstu administrativy ve zdravotnictví
Narůstající administrativa brání zdravotníkům v péči o pacienty
Vědecká rada ČLK vnímá narůstání byrokracie a zbytečné administrativy jako negativní jev
ochuzující zdravotníky o čas, který by mohli věnovat skutečné péči o své pacienty. Česká
lékařská komora se bude snažit prosadit takové organizační a legislativní změny, které tento
nežádoucí stav napraví.
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4 ) Vnitřní činnost
Spolupráce s firmou T-Mobile
Dr. Kubek informoval představenstvo, že ze strany T-Mobile dosud nebyla předložena
finální smlouva, na jejímž základě by mohli zaměstnanci a členové ČLK včetně jejich
rodinných příslušníků využívat zvýhodněné tarify.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
Informace o počtu nových členů ČLK
V únoru 2016 bylo přijato celkem 57 lékařů:
z toho bylo 12 lékařů se státní příslušností SR,
13 lékařů s jinou státní příslušností,
4 lékaři se slovenskou LF,
12 lékařů se zahraniční LF.
V tomto období byly 3 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup.
V roce 2016 dosud požádalo celkem 90 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.
Porada administrativních pracovníků ČLK
Pravidelná porada administrativních zaměstnanců ČLK se uskuteční ve dnech 30. - 31. 5.
2016 v hotelu Santon u Brněnské přehrady. Za program a organizaci porady zodpovídá Mgr.
Valášek.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
5) Jednání a informace
Výběrová řízení – informace
Dr. Přikryl podal písemně informaci o výběrovém řízení, kterého se účastnil.
Dr. Mlynářová se připojila k jednání představenstva v 9.45 hod., přítomno je 17 členů
představenstva.
Strategie ČR 2030
Úřad Vlády ČR vyzval ČLK, aby se prostřednictvím svého zástupce zapojila do přípravy
strategického dokumentu – Strategie ČR 2030. Prezident ČLK pověřil Dr. Kubíčka, aby ČLK
při přípravě tohoto dokumentu zastupoval s tím, že bude svoji činnost konzultovat
s prezidentem a představenstvem ČLK a prosazovat návrhy vyplývající z platných usnesení
orgánů ČLK.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
eProtál ČSSZ
Dr. Kubek se 2. 2. 2016 obrátil písemně na ministryni práce a sociálních věcí Marksovou
s žádostí o informace o údajně připravovaném systému, který by měl umožňovat lékařům
elektronickou komunikaci stran rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti.
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ČLK podporuje pouze takové projekty elektronizace zdravotnictví, které lékařům usnadní
práci, zbaví je zbytečné byrokratické zátěže a jejichž zavádění nebude klást na poskytovatele
zdravotních služeb nikým nezaplacené finanční náklady.
ČLK v minulosti odmítla systém povinných elektronických neschopenek, který těmto
podmínkám nevyhovoval. ČLK žádá, aby byla přizvána k přípravě elektronického systému,
pokud o jeho zavedení skutečně uvažujete.
Z odpovědi ministryně Marksové z 26. 2. 2015 vyplývá, že:
ČSSZ uvažuje o doplnění nabídky formulářů na webových stránkách ePortálu ČSSZ o
interaktivní formulář pro lékaře „Rozhodnutí o DPN“, podmínkou jehož využití by bylo
přidělení identifikačního čísla pracoviště pro elektronické podání.
V prosinci 2015 se svým záměrem ČSSZ seznámila ministerstvo práce (MPSV) a
ministerstvo zdravotnictví.
16. 2. 2016 podepsalo MPSV s ministerstvem vnitra memorandum umožňující ČSSZ
realizovat vlastní identifikaci a vlastní přihlašování osob.
Podrobné informace ČLK poskytne ČSSZ a MPSV slíbilo přizvat zástupce ČLK k dalším
jednáním a přípravě systému.
Představenstvo pověřuje Dr. Němečka, aby jménem ČLK jednal s ČSSZ a s MPSV
v této věci.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
Mz připravilo návrh novely vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí
lůžkové zdravotní péče. Cílem návrhu je snížení kvalifikačních podmínek pro členy
hodnotitelským týmů. Prezident ČLK Dr. Kubek informoval již v prosinci 2015 náměstka
ministra prof. Vymazala, že ČLK považuje celou tuto vyhlášku za nežádoucí, nemající žádný
pozitivní vliv, ani prospěch pro zdravotnická zařízení a navrhuje tedy její zrušení. Stejné
stanovisko uplatnila ČLK v rámci oficiálního připomínkového řízení, v jehož rámci rovněž
tyto připomínky ČLK nebyly ministerstvem akceptovány.
Představenstvo ČLK trvá na stanovisku, že předmětná vyhláška o hodnocení kvality a
bezpečí lůžkové péče nepředstavuje žádný přínos pro bezpečnost pacientů a pro kvalitu
zdravotních služeb.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Elektronické recepty
Dr. Kubek vyzval dne 19. 1 2016 otevřeným dopisem ministra zdravotnictví Dr. Němečka
k předložení novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, jejímž cílem by mělo být zrušení od
1. 1. 2018 platné povinnost všech lékařů vystavovat recepty pouze v elektronické podobě.
Skutečnost, že systém elektronických receptů několik měsíců nefungoval, považuje ČLK za
důkaz toho, že zachování povinnosti tzv. elektronické preskripce představuje potenciální
ohrožení bezpečnosti pacientů. Není možné, aby v situaci, kdy buď zkolabuje internetové
připojení, nebo z jakéhokoliv důvodu přestane fungovat tzv. Centrální úložiště elektronických
receptů, ztratili pacienti přístup k lékům, které potřebují.
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ČLK navrhovala obdobnou změnu zákona již počátkem roku 2014. Parlament ČR místo
tohoto racionálního řešení schválil pouze nic neřešící odklad povinnosti elektronické
preskripce o tři roky k 1. 1. 2018. V zájmu bezpečnosti pacientů a zachování dostupnosti
lékařské péče ČLK vyzvala ministra zdravotnictví, aby se zasadil o prosazení takové novely
zákona o léčivech, která bude i po 1. 1. 2018 zachovávat elektronickou preskripci léčiv pouze
jako dobrovolnou fakultativní možnost.
Dopis ministra Němečka ze dne 24. 2. 2016 sice obsahuje informace o dosavadních
stanoviscích Výboru pro zdravotnictví Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR, informace o
strategii rozvoje eGovernmentu i informace o diskusi Státního ústavu pro kontrolu léčiv se
zástupci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, ale neobsahuje odpověď na
zásadní otázku, kdy a případně zda vůbec ministerstvo zdravotnictví předloží návrh příslušné
novely zákona o léčivech.
Prezident ČLK dne 29. 2. 2016 svým druhým dopisem upozornil ministra Němečka na
skutečnost, že ČLK trvá na svém stanovisku, že elektronický způsob nemůže nikdy být
jedinou cestou předepisování léčiv a nesouhlasí, aby se zbytečně utrácely další peníze, které
by bylo možno mnohem lépe využít ku prospěchu pacientů. Zároveň vyzval ministra
zdravotnictví k jednoznačné odpovědi, zda návrh ČLK podpoří či nikoliv.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
Informace pro migranty o pravidlech poskytování zdravotních služeb v ČR
Etická komise ČLK připravila návrh textu, který by měl migranty informovat o základních
pravidlech poskytování zdravotní péče v ČR. Cílem této iniciativy je předcházet konfliktním
situacím, mírnit obavy migrantů z našich zdravotníků a zároveň tak chránit lékaře poskytující
zdravotní péči těmto osobám. Lékaři i ostatní zdravotníci totiž v současnosti naráží nejen na
komunikační bariéru, ale často i na absolutní nepochopení ze strany imigrantů, které ošetřují.
Prezident ČLK Dr. Kubek se nejprve obrátil na ministra zahraničí Zaorálka a na základě
jeho doporučení pak na ministra vnitra Chovance. Ministerstvo vnitra zajistilo překlad
informačního textu do angličtiny a do dalších 10 jazyků, kterými komunikují migranti
přicházející na území ČR. Lékaři obdrželi informaci prostřednictvím časopisu Tempus a
překlady textu jsou pro ně dostupné ke stažení na www.clkcr.cz Ministerstvo vnitra zajistí
distribuci informace migrantům.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
Mladí lékaři
Jako host vystoupil Dr. Streck a informoval, že na základě výzvy uveřejněné v časopise
Tempus vznikla Sekce mladých lékařů ČLK. Přihlášení členové si na svém setkání
v prostorách kanceláře ČLK dne 29. 3. 2016 zvolili své vedení.
Předsedkyně: MUDr. Monika Hilšerová (ARO – VFN)
Členové výboru: MUDr. Miroslav Streck (Ortopedie – FN Motol I. LF UK), MUDr. Jan
Přáda (Gynekologie – VFN), MUDr. Tereza Nedvědová (Kardiologie – IKEM), MUDr. Eva
Spisarová (Onkologie – Thomayerova nemocnice)
Další zájemci o členství v Sekci mladých lékařů ČLK se mohou hlásit na adrese:
juniordoctor@clkcr.cz
Představenstvo uznává Sekci mladých lékařů ČLK jako oficiální platformu mladých
lékařů – členů ČLK. Zástupce této sekce bude zván jako host na jednání představenstva.
Předsedkyně, případně pověření členové předsednictva této sekce, budou zastupovat
ČLK na jednání evropské organizace mladých lékařů (EJD).
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
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pro:
proti:
zdržel se:

17
0
0

Návrh byl jednomyslně přijat.

Novela zákona č. 96/2004 Sb., o vzdělávání nelékařů
Mz připravilo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání
a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání.
ČLK uplatnila v termínu své připomínky, které byly z části ministerstvem zdravotnictví
akceptovány.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
Představenstvo ČLK trvá na stanovisku, že registry zdravotníků ve své veřejně
přístupné části nemohou obsahovat osobní údaje např. datum narození daného
zdravotníka.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Novela zákona č 95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů
Dne 8. 2. 2016 byl schválen Vládou ČR návrh novely zákona o vzdělávání lékařů. Po jeho
schválení se 11. 2. 2016 na ministerstvu zdravotnictví konalo bez přítomnosti zástupců ČLK
jednání s představiteli ČLS-JEP, děkanů LF a krajů. ČLK byla o jeho závěrech informována
ex post. Prezident a viceprezident ČLK informovali ministra zdravotnictví a ostatní účastníky
porady z 11. 2. 2016 o negativním stanovisku ČLK k novým návrhům. Postup vedení ČLK
podpořili účastníci porady předsedů OS ČLK 25. 2. 2016.
Představenstvo ČLK na svém zasedání 27. 2. 2016 svým usnesením potvrdilo stanovisko, že
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.
Dne 17. 3. 2016 se konalo na Mz další jednání, tentokrát za přítomnosti ČLK. Účastníci
jednání nedospěli k dohodě. ČLK v dané situaci upřednostňuje návrh schválený vládou před
návrhy rektora UK prof. Zimy a děkanů LF, které nejsou dostupné v konkrétní formě. Další
jednání se uskuteční 6. 4. 2016 s tím, že UK a LF připraví konkrétní text svých návrhů,
obdobně bude postupovat i ČLS-JEP. Do dnešního dne nemá ČLK žádné návrhy k dispozici.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
Platby za státní pojištěnce – návrh novely zákona
Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh novely zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na
veřejné zdravotní pojištění, která by měla platbu za tzv. státní pojištěnce fixovat na vývoj
průměrné mzdy.
Prezident ČLK Dr. Kubek zaslal v prosinci 2015 ministerstvu zdravotnictví připomínky
k návrhu. ČLK podporuje nejenom zvyšování platby za státní pojištěnce, ale především
takovou změnu zákona, která by zajistila pravidelnou valorizaci výše platby státu, která by již
neměla být závislá na libovůli vlády. Vzhledem k tomu, že největší část příjmů systému
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veřejného zdravotního pojištění tvoří odvody z mezd, je právě průměrná mzda vhodným
parametrem, na který by se výše platby za státní pojištěnce měla navázat. Mz navrhuje, aby
platba za státní pojištěnce odpovídala 13,5% z 25% průměrné mzdy. Toto považuje ČLK za
nedostatečné. ČLK navrhuje, aby vyměřovacím základem bylo 50% průměrné mzdy.
Abychom zabránili skokovému nárůstu výdajů ze státního rozpočtu, navrhuje ČLK postupný
nárůst vyměřovacího základu tak, aby od 1. 1. 2017 byl 30% průměrné mzdy, od 1. 1. 2018
40% průměrné mzdy a od 1. 1. 2019 již 50% průměrné mzdy. Ministerstvo zdravotnictví
zastoupené náměstkem ministra Dr. Philippem 20. 1. 2016 návrhy ČLK odmítlo.
Identickou připomínku uplatnila ČLK dne 23. 2. 2016 v rámci meziresortního
připomínkového řízení společně s nesouhlasem s tzv. anticyklickým mechanismem, který by
měl snižovat výši platby za tzv. státního pojištěnce v čase ekonomického růstu. Není totiž
zajištěno, že v čase ekonomické stagnace bude naopak výše platby za tzv. státního pojištěnce
skutečně navyšována. Nic totiž nebude bránit vládě v tom, aby v rámci nějakých sporných
opatření indexaci nezrušila. Návrh by se měl podle ČLK stát součástí Krizového plánu pro
zdravotnictví, jehož vytvoření po Vládě ČR lékařská komora požaduje.
Dr. Kubek informoval, že Ministerstvo zdravotnictví i tentokrát, tedy při vypořádání
připomínek v rámci meziresortního připomínkového řízení dne 7. 3. 2016, všechny návrhy
lékařské komory odmítlo. Z toho vyplývá, že ministerstvo zdravotnictví neprosazuje takové
zvýšení platby za státní pojištěnce, které by mohlo zlepšit ekonomickou situaci zdravotnictví.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
Informační kampaň o skutečném stavu českého zdravotnictví
Na základě doporučení účastníků porady předsedů OS ČLK a členů představenstva, která
se konala 25. 2. 016, rozhodlo představenstvo 27. 2. 2016 o uspořádání informační kampaně,
jejímž cílem je vytvořit podmínky pro prosazení těch nejzásadnějších bodů z usnesení XXIX.
Sjezdu ČLK.
V rámci informační kampaně bude Česká lékařská komora ukazovat skutečný stav českého
zdravotnictví, upozorňovat na projevy jeho rozkladu a vysvětlovat jejich skutečné příčiny.
Cílem akce v žádném případě není poškozovat nebo bezdůvodně strašit pacienty, naším cílem
je varovat a přesvědčit politickou reprezentaci na celostátní, krajské i regionální úrovni o
potřebě schválení zásadních změn ve financování rozpadajícího se zdravotnictví.
Naše zdravotnictví je katastrofálně podfinancováno. Výdaje na zdravotnictví patří v ČR
mezi nejnižší v rámci EU nejenom v absolutních částkách na jednoho obyvatele, ale i při
zohlednění tzv. parity kupní síly nebo vyjádřené procentem HDP.
S nedostatkem peněz úzce souvisí prohlubující se nedostatek kvalifikovaných zdravotníků.
Na lékařských fakultách sice v oboru všeobecné lékařství promuje každoročně cca 1000
lékařů, avšak 200 z nich odchází do zahraničí, aniž by vůbec začalo v ČR pracovat. Každým
rokem navíc odchází do zahraničí cca 200 lékařů, kteří již praxi mají. Často jde o plně
kvalifikované perspektivní mladé lékaře. Pracující lékaři kvůli tomu stárnou. Zatím co v roce
1995 bylo mezi pracujícími lékaři 10 % starších 60-ti let, tak v současnosti tvoří tito naši
nejstarší kolegové a kolegyně téměř čtvrtinu.
Řada regionálních nemocnic je v současnosti personálně zdevastovaná a zcela závislá na
nejisté práci cizinců. Zavírají se klíčová oddělení např. okresní interny. V mnoha městech a
obcích občané marně shání praktické lékaře. Kvůli nedostatečným úhradám od zdravotních
pojišťoven se navíc prodlužují čekací doby na plánovaná vyšetření a operace.
Nedostatek zdravotníků je spojen s porušováním platných zákonů, vyhlášek a nařízení. V
nemocnicích je plošně porušován a obcházen zákoník práce. Lékaři, existenčně závislí na
příjmech za přesčasovou práci, jsou nuceni toto tolerovat již s ohledem na své pacienty a
kolegy. Přepracovaní lékaři se přitom častěji dopouští chyb, což ohrožuje pacienty. Vyhláška
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o minimálním personálním zajištění zdravotnických služeb sice podle názoru ČLK
neodpovídá požadavkům medicíny 21. století, přesto je i tato norma v řadě zdravotnických
zařízení porušována. Komora zaznamenala již dokonce i případy nelegálního zaměstnávání
cizinců se spornou kvalifikací.
Nedostatek peněz, nedostatek lékařů i ostatních zdravotníků jsou spolu s porušováním
platných zákonů a dalších právních norem příčinou krize českého zdravotnictví. Ta se
projevuje poklesem dostupnosti, kvality a bezpečnosti zdravotních služeb pro naše občany.
Pokud se nechceme stát spolupachateli, pak se musíme přestat tvářit, že se nic neděje,
nesmíme se bát na projevy postupujícího rozkladu našeho zdravotnictví začít nahlas
upozorňovat.
28. 2. 016 Dr. Kubek informoval předsedy OS ČLK o zahájení kampaně a prvním plánu
dalších akcí.
2. 3. 2016 prezident ČLK zaslal předsedovi Vlády ČR otevřený dopis informující o
příčinách krize českého zdravotnictví s žádostí o jednání na úrovni koalice se zastoupením
krajů, jehož smyslem by mělo být schválení krizového plánu pro zdravotnictví, který by měl
obsahovat opatření realizovatelná ještě během funkčního období této vlády. ČLK několik
opatření navrhuje a je připravena se na tvorbě a realizaci krizového plánu spolupodílet.
7. 3. 2016 uspořádala ČLK 1. tiskovou konferenci, na které vedle prezidenta komory
vystoupili členky představenstva Dr. Vraná a Dr. Mlynářová a člen etické komise ČLK Dr.
Wicherek. Tiskovou konferenci přenášela živě ČT 24.
8. 3. 2016, vyšel v deníku Blesk první podpůrný inzerát upozorňující občany na skutečnost,
že ČLK již není schopna garantovat bezpečnost zdravotní péče.
8. 3. 2016 Dr. Kubek informoval předsedy OS ČLK průběhu kampaně a vyzval je k aktivitě
na regionální úrovni a k zasílání informací o regionálních projevech krize ve zdravotnictví.
9. 3. 016 prezident ČLK za přítomnosti ministra zdravotnictví Němečka jednal s předsedou
vlády Mgr. Sobotkou. Panu premiérovi podrobně vysvětlil situaci a vyzval ho, aby svolal
koaliční jednání ke krizi ve zdravotnictví za účasti ministra zdravotnictví a zástupců krajů, na
kterém by ČLK měla možnost vysvětlit své návrhy. Základním požadavkem ČLK je
vytvoření krizového plánu pro zdravotnictví, který by obsahoval souhrn zásadních opatření
realizovatelných ještě během funkčního období současné vlády. Pan premiér zatím slíbil
pouze to, že se situací ve zdravotnictví bude osobně zabývat.
14. 3. 2016 uspořádala ČLK 2. tiskovou konferenci. Hlavním tématem byly tentokrát
odchody našich lékařů do zahraničí a rostoucí závislost našeho zdravotnictví na práci cizinců.
Také tuto tiskovou konferenci přenášela živě ČT 24.
Představenstvo OS ČLK Praha 2 se rozhodlo podpořit akci částkou 200 000,- Kč.
Představenstvo OS ČLK Olomouc se rozhodlo podpořit akci částkou 100 000,- Kč.
15. 3. 2016 Dr. Kubek znovu informoval předsedy OS ČLK průběhu kampaně a informoval
je o svolání mimořádné porady předsedů OS ČLK a členů představenstva na čtvrtek 7. 4.
2016 od 15:00 v prostorách centrální kanceláře ČLK v Praze.
17. 3. 2016 vyšel v Deníku druhý podpůrný inzerát upozorňující občany na skutečnost, že
ČLK již není schopna garantovat bezpečnost zdravotní péče.
18. 3. 2016 se uskutečnilo na ministerstvu zdravotnictví za naší účasti jednání o platbách za
tzv. státní pojištěnce. Ministr Němeček sice přislíbil prosazovat nárůst platby za státní
pojištěnce v následujících třech letech vždy meziročně o 10 miliard Kč a slíbil růst platů
zdravotníků v následujících třech letech každoročně vždy o 10%, avšak jde zatím pouze o
sliby velmi nekonkrétní. Termín námi požadovaného koaličního jednání ke krizi ve
zdravotnictví premiér Sobotka dosud nestanovil.
31. 3. 2016 uspořádala ČLK 3. tiskovou konferenci Hlavním tématem byl tentokrát rozpad
sítě interních, chirurgických a gynekologicko-porodnických oddělení nemocnic. Na kritickou
situaci v těchto klíčových oborech upozornili: Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. – chirurgie,
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Prof. MUDr. Richard Češka, CSc. - vnitřní lékařství, Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. gynekologie a porodnictví
31. 3. 2016 Dr. Kubek znovu informoval předsedy OS ČLK průběhu kampaně a připomenul
jim konání mimořádné porady předsedů OS ČLK a členů představenstva na čtvrtek 7. 4. 2016.
Zástupci firmy EWING PUBLIC RELATIONS s.r.o. prezentovali členům představenstva
možnosti, jak podpořit informační kampaň zahájenou ČLK. Zástupci firmy EWING PUBLIC
RELATIONS s.r.o. vystoupí na mimořádné poradě předsedů OS ČLK dne 7. 4. 2016.
Představenstvo ČLK schvaluje finanční rámec a obsah spolupráce ČLK s firmou
EWING PUBLIC RELATIONS s.r.o.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dr. Mrozek a Dr. Sedláček opustili jednání v 13.00 hod., přítomno je 15 členů
představenstva.
Národní zdravotní informační systém
Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (tisk
614), která umožní vznik tzv. Národního zdravotnického informačního systému. Součástí
schváleného textu je i pozměňovací návrh, který podal poslanec Dr. Brázdil (předseda OS
ČLK Olomouc), aby krajské úřady zasílaly informace o vydání, změně či zrušení oprávnění k
poskytování zdravotních služeb také profesním komorám.
Požadavky ČLK nejsou součástí projednávaného zákona a to ani ty, jejichž realizaci slíbil
ministr Němeček již v roce 2014.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
Spolupráce ČLK s ÚZIS
Ředitel ÚZIS Dr. Dušek informoval prezidenta ČLK, že statistické zjišťování za rok 2015
sice bude v roce 2016 probíhat dle vyhlášky 239/2014 Sb., avšak snahou ÚZIS je postupně
redukovat administrativní zátěž. Z tzv. klinických výkazů zůstávají v platnosti pouze ty, které
adresně garantuje příslušná odborná společnost. ÚZIS rovněž nebude provádět kvótní sběry k
detailnímu ekonomickému průzkumu poskytovatelů zdravotních služeb (dřívější výkaz E501).
Veškeré informace k sběru výkazů za rok 2015 jsou uvedeny na adrese www.uzis.cz
Sběr výkazů za rok 2015 bude zahájen 1. dubna 2016 a poběží do 31. května 2016.
Poskytovatelům ambulantní péče bude nabídnut zjednodušený sběr dat, který umožní
odevzdat předepsané výkazy bez nutnosti jakékoli registrace a přihlašování. V tomto režimu
budou výkazy rozeslány přímo e-mailem i s návodem k vyplnění a takto je bude možné také
přímo e-mailem vrátit.
Před zahájením sběru obdrží všichni poskytovatelé podrobné informace elektronickou
poštou (prostřednictvím hromadně zaslaného e-mailu). Pokud došlo ke změně e-mailové
adresy poskytovatele, je třeba nový kontakt nahlásit na adresu: uzis@uzis.cz
Výkazy bude možné odevzdat pouze v elektronické podobě do 31. 5. 2016. Výkazy zaslané
v listinné podobě nebudou akceptovány a budou považovány za neodevzdané. Výkazy však
může za poskytovatele též odeslat třetí strana (IT správce, subdodavatel, ….).
Pro registrované poskytovatele nadále zůstává v platnosti možnost odeslat výkazy přímo do
jejich Centrálního úložiště.
Další informace ředitele ÚZIS budou publikovány v časopise Tempus.
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Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
Seznam zdravotních výkonů – pracovní skupina Mz
Představenstvo se seznámilo se zápisem z jednání pracovní skupiny pro Seznam
zdravotních výkonů, které se konalo 25. 2. 2016 a za ČLK se ho zúčastnili Dr. Sedláček a Dr.
Musil.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
Zákoník práce – novela
Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo návrh novely zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce. ČLK po projednání s LOK-SČL k návrhu ve stanoveném termínu do 30. 3.
2016 uplatnila své zásadní připomínky a požadavky, a to zejména:
- Požadavek na sjednocení způsobu odměňování zaměstnanců nemocnic, podle kterého by
byli v režimu platu (tarifní tabulky) odměňováni za práci zaměstnanci právnických osob
poskytujících zdravotní služby, v níž má většinovou majetkovou účast stát, kraj nebo obec, a
jejíž příjmy jsou tvořeny úhradami zdravotních služeb z prostředků veřejného zdravotního
pojištění. Veškeré ze zákona vyplývající platové nároky těchto zaměstnanců by byly
považovány za minimální. Zaměstnavatelé by tak mohli dle potřeby zdravotníkům jako
specifické skupině zaměstnanců poskytovat plat i nad rámec stanovený zákoníkem práce a
jeho prováděcími právními předpisy. Tím se zabrání případům, kdy by přijetím novely došlo
k poklesu odměny za práci v těch výjimečných případech, kdy zaměstnanec má v režimu
mzdy vyšší příjem, než by měl po převedení na plat.
- Požadavek na prodloužení dovolené na zotavenou u zaměstnanců ve zdravotnictví na 6
týdnů.
- Nesouhlas s návrhem na omezení plurality odborových organizací.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
Dr. Trnka opustil jednání v 13.45 hod., přítomno je 14 členů představenstva.
Dr. Dostalíková opustila jednání v 14.00 hod., přítomno je 13 členů představenstva.
Dohodovací řízení o úhradách a regulacích pro rok 2017
Dohodovací řízení bylo zahájeno dne 2. 2. 2016. Podle platných právních předpisů musí DŘ
skončit nejpozději do 30. 6. 2016. Pro samotné vyjednávání v jednotlivých segmentech však
platí lhůty ještě kratší. První jednání mezi poskytovateli a pojišťovnami by měla proběhnout
ve dnech 5. - 6. dubna. Následně by v souladu s Jednacím řádem DŘ mělo do 1. 6. dojít k
rozeslání oponentur k jednotlivým návrhům. Schválení či odmítnutí návrhů je časově
limitováno datem 8. 6. Závěrečné společné jednání účastníků DŘ, kde již pouze proběhne
rekapitulace výsledků DŘ, je v tomto roce stanoveno na 20. 6. Nejpozději dne 30. 6. pak musí
být výsledky DŘ předány Ministerstvu zdravotnictví, aby v souladu s těmito výsledky vydalo
do 31. 10. úhradovou vyhlášku.
ČLK se snažila opakovaně prodloužit lhůtu pro vyjednávání v DŘ tak, aby bylo dosaženo
alespoň návratu příslušné dikce § 17 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
do stavu před jeho novelou, kterou v roce 2011 prosadil ministr Heger. V minulosti končilo
DŘ koncem září. Ministr Heger prosadil zkrácení lhůty pro jednání DŘ o 30 dnů, tedy do
konce měsíce srpna. Konec DŘ se tak posunul do času dovolených. Tento citelný zásah pak
ještě zkomplikovala poslancem Ing. Hovorkou prosazená novela zákona, která s účinností od
1. 9. 2015 posunula termín ukončení DŘ na konec června. Jednání o úhradách na rok 2017 by
tedy měla probíhat v době, kdy ještě nebudou známy výsledky hospodaření pojišťoven ani za
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rok 2015. Jednání by mělo skončit také dříve, než bude známa výše platby za tzv. státní
pojištěnce pro rok 2017. V této situaci je seriózní jednání komplikované a možnost uzavření
přijatelné dohody prakticky vyloučená.
Zákonodárci degradovali samotný princip dohodovacího řízení a svými zásahy nejprve
zkomplikovali a v současnosti již prakticky znemožnili dosažení dohody mezi poskytovateli
zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami.
Do roku 2011 byl stanoven konec DŘ do 3. 10. (termín vydání vyhlášky bez omezení).
Do roku 2015 byl stanoven konec DŘ do 3 9. (termín vydání vyhlášky bez omezení).
Od 1. 9. 2015 je stanoven konec DŘ do 30. 6. (termín vydání vyhlášky je do 31.10.).
ČLK považuje jednání o úhradách zdravotních služeb za velmi důležité, a proto
důrazně protestuje proti degradaci Dohodovacího řízení, způsobené nedomyšlenými
úpravami zákona o veřejném zdravotním pojištění.
ČLK požaduje změnu příslušné legislativy, a proto vyzývá poskytovatele, aby se za
stávajících podmínek Dohodovacího řízení s pojišťovnami letos neúčastnili.
ČLK požaduje takovou 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.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
12
proti :
1
zdržel :
0
Návrh byl přijat.
6) Zahraniční činnost
Jednání prezidentů evropských lékařských komor a asociací
V návaznosti na první konferenci konanou 12. 6. 2015 v Praze na pozvání prezidenta ČLK,
jejíž účastníci přijali tzv. Pražskou deklaraci o spolupráci lékařských organizací v Evropě, se
ve Vídni uskutečnilo 3. 3. 2016 druhé jednání prezidentů evropských lékařských komor a
asociací. Jednání se účastnil prezident ČLK Dr. Kubek, který rovněž informoval o závěrečné
deklaraci, která byla schválena.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
Spolupráce ČLK a Slovenské lékařské komory
SLK pořádá 2. 4. 2016 v Roháčích jubilejní 10. ročník lyžařských závodů - LEKOMSKI
2016, na které jsou zváni též lékaři z ČR. V předvečer závodů v pátek 1. 4. 2016 se uskuteční
v Zuberci zasedání představenstva SLK, na které jsou zváni zástupci lékařských komor z ČR
a z Polska. Za ČLK se jednání, jehož hlavním bodem bude další rozvoj spolupráce komor při
organizaci a garantování celoživotního vzdělávání lékařů, viceprezident Dr. Mrozek a Dr.
Sedláček.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
Dr. Mlynářová opustila jednání v 14.45 hod., přítomno je 12 členů představenstva.
7) Různé
Žádost OS ČLK Brno – město
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OS ČLK Brno – město žádá o umožnění rozložit splatnost odvodu části vybraných členských
příspěvků za rok 2016 do centra ČLK do tří splátek.
Představenstvo žádosti vyhovuje.
Hlasování – přítomno 12 hlasujících:
pro:
12
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Etická komise ČLK
Dr. Stehlíková informovala o zasedání Etické komise ČLK, která se uskuteční dne 21. 4.
2016.
Přístrojová komise Mz
Dr. Tomek informoval o zasedání přístrojové komise, které se uskutečnilo na Mz dne 24. 3.
2016.

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 15:00 hodin.
Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 6. 5. 2016 od 9:00 hodin v kanceláři
ČLK v Praze.
Ve čtvrtek 7. 4. 2016 se od 15:00 koná v prostorách centrální kanceláře ČLK v Praze
mimořádná porada předsedů OS ČLK a členů představenstva.
Ve čtvrtek 14. 4. 2016 se v Obecním domě v Praze koná slavnost u příležitosti 25. výročí
znovuzaložení ČLK. V rámci slavnostního odpoledne proběhne pasování rytíře lékařského
stavu.

Zapsala:

Hanka Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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