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Zápis z jednání představenstva ČLK, 

konaného dne 24. 4. 2021 od 9:00 distančním způsobem 

 

Přítomni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dernerová, MUDr. Dobeš, 

MUDr. Dostalíková, MUDr. Henčlová, MUDr. Kubíček, MUDr. Mach Ota, 

MUDr. Mgr. Mlynářová, MUDr. Musil, MUDr. Němeček, MUDr. Říhová, 

MUDr. Sedláček, MUDr. Tomek, MUDr. Trnka, MUDr. Vávra, MUDr. 

Voleman, MUDr. Vraná. 

Omluveni:     MUDr. Doležal, MUDr.Monhart, PhD. 

Přizváni: Mgr. Valášek, prof. Ptáček, JUDr. Kunertová, MUDr. Sojka. 

 

 

1) Připomínky k minulému zápisu  

 

 

2) Vnitřní činnost 

 

Informace o počtu nových členů ČLK 

    V březnu 2021 bylo přijato celkem 66 lékařů: 

     z toho bylo       12   lékařů se státní příslušností SR  

       12   lékařů s jinou státní příslušností 

         3   lékaři se slovenskou LF 

        7   lékařů se zahraniční LF 

V tomto období nebyla žádná žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup. 

V roce 2021 požádalo dosud 53 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.  

 

 

Informace o stavu financí ČLK 

   Na základě usnesení představenstva z listopadu 2020 zpracovala paní Lakvová za 

ekonomické oddělení informaci o stavu financí na účtu komory a o očekávaných příjmech a 

výdajích v dubnu 2021. 

Představenstvo bere informaci ekonomického oddělení ČLK na vědomí. 

Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 

Pro:               17 

Proti:               0 

Zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat 

 

 

Fungování ČLK po dobu epidemie 

   Dr. Kubek informoval, že provoz centrálních kanceláří je prozatím až do 7.5.2021 zajištěn 

s využíváním home office tak, aby se zaměstnanci na základě rozpisu směn v práci 

v jednotlivých dnech střídali s omezením vzájemných kontaktů na minimum a za striktního 

dodržování protiepidemických opatření. Za organizaci práce a dodržování opatření zodpovídá 

ředitel kanceláře ČLK Mgr. Valášek.  

   Mimořádná opatření Mz ČR, která jsou platná k dnešnímu dni neukládají ČLK povinnost 

testovat své zaměstnance antigenními či PCR testy, dobrovolné testování zaměstnanců lze 

přesto doporučit. 

   Mimořádné opatření Mz z 10.4.2021 umožňuje konat volby a zasedání orgánů právnických 

osob i v počtu větším než 10 osob a menším než 50 osob za splnění těchto podmínek: 
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- Dodržování rozestupů min. 2 metry 

- Splnění alespoň jedné z podmínek 

o Negativní PCR test ne starší než 5 dnů 

o Negativní POC antigenní test ne starší než 72 hodin 

o Předložení certifikátu o dokončeném očkování proti Covid-19 minimálně před 

14 dny 

o Potvrzení o prodělání nemoci Covid-19 nejvýše před 90 dny 

Podmínka maximálního množství 50 osob neplatí, pokud se jedná o zasedání, které je 

nezbytné ke splnění zákonem uložených povinností včetně volby orgánu. 

   V souladu s Mimořádným opatřením Mz – ochrana dýchacích cest, nadále platí povinnost 

nosit respirátory FFP2 ve všech vnitřních prostorách budov.   

   V současnosti platná opatření nově, při splnění výše uvedených podmínek, umožňují rovněž 

konání sjezdu ČLK, což dosud nebylo možné.   

   V souladu s § 16 odst. 3 písm. e) zákona o ČLK svolává představenstvo ČLK sjezd 

delegátů ČLK do Prahy na sobotu 19.6.2021. 

Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 

Pro:               17 

Proti:               0 

Zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat 

 

    Sjezd bude jednodenní s redukovaným programem a vzhledem k nutnosti dodržovat 

protiepidemická opatření se uskuteční v malé sportovní hale Sparta Praha v Praze 9, která má 

kapacitu 1 200 diváků a umožní tedy zachovávat předepsané rozestupy. 

   Vzhledem k tomu, že sjezd bude volební, je třeba zajistit účast dostatečného počtu delegátů 

s řádně platným mandátem.  

  Představenstvo ČLK vyzývá předsedy okresních sdružení ČLK, jejichž delegátům již 

vypršela platnost mandátů, aby neprodleně svolali v souladu se zákonem a stavovskými 

předpisy volební okresní shromáždění, která se mohou při splnění platných 

protiepidemických opatření konat.  

Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 

Pro:               17 

Proti:               0 

Zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat 

  

 

Porada administrativních pracovníků ČLK  

  Vzhledem k průběhu epidemie Covid-19 a aktuální epidemické situaci není vhodné v jarních 

měsících letošního roku pořádat pravidelnou poradu administrativních pracovníků ČLK. Po 

dohodě s ředitelem kanceláře Mgr. Valáškem navrhuje prezident ČLK uspořádat poradu na 

podzim 2021. 

Představenstvo s návrhem souhlasí. 

Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 

Pro:               17 

Proti:               0 

Zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat 

 

 

Naděje v medicíně – ekonomická stránka  

   Představenstvo ČLK si vyžádalo informaci o ekonomické stránce vydání publikace „Naděje 

v medicíně“. 
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   Firma Grada publishing dle Licenční smlouvy vydala autorskou knihu ČLK „Naděje 

v medicíně“ v prosince 2020 a dle smlouvy si ČLK 300 ks publikace odkoupila za částku 

114 355,- Kč bez DPH (faktura Grady FO2093728).  

   Kniha byla v prosinci 2020 expedována Gradou (na její náklady) účastníkům konference 

Naděje v medicíně, kurz 80/20. 

   Součástí publikace jsou některá výtvarná díla (z dětské výtvarné soutěže). Autoři obrázků, 

jejichž seznam představenstvo rovněž obdrželo, v počtu 1 038 autorů, obdrželo za účast v 

soutěži od ČLK knihu Proměny zvířat – antistresové omalovánky, které expedovala TME 

solutions v roce 2021 (faktura F210112, druhá položka „rozesílka“ za 86 000,- Kč bez DPH). 

Tyto omalovánky ČLK odkoupila od Grady v počtu 1 050 ks za 1050,- Kč s 10 % DPH 

(faktura Grady FO2075841). 

   Grada publishing potvrzuje v prohlášení, že přímé náklady s přípravou publikace Naděje v 

medicíně byly za 344 255,- Kč bez DPH a byly uhrazeny takto: 

- ČLK za 300 ks knihy zaplatila 114 355,- Kč bez DPH (dle smlouvy) 

- TME solutions doplatila částku 190 000,- Kč bez DPH (na základě faktury Grady 

FO2069307 – celostrana vložené inzerce na vzdělávací portál ČLK) 

- zbylých 39 900,- Kč bez DPH zůstává v nákladech Grady 

   TME solutions po dohodě s prof. Ptáčkem původně zamýšlela částku 190 000,- Kč bez 

DPH, kterou uhradila Gradě, uplatnit v rámci vzájemného zápočtu na základě Smlouvy o 

vzájemné spolupráci. Následně tento způsob vyrovnání zamítla a přefakturovala tuto částku 

na ČLK (faktura F210112, položka „Grada – produkce“ za 190 000,- Kč bez DPH). 

   Online konference „Naděje v medicíně“, v jejímž rámci byla stejnojmenná publikace 

vydána, se účastnilo 152 členů ČLK a 3 nečleni, celkový příjem konference byl  235 500,-Kč. 

Představenstvo bere informace na vědomí. 

Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 

Pro:                17 

Proti:               0 

Zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat 

 

 

Lékaři sobě 

   Dr. Kubek informoval, že v rámci dobrovolné sbírky „Lékaři sobě“ přispělo zatím na Dům 

lékařů 731 dárců, a to celkovou částkou 2 386 748,- Kč. 

   Dar je možno odeslat na účet České lékařské komory: 46938811/0100 pod variabilním 

symbolem: evidenční číslo lékaře. Popis pro platbu „Dům lékařů“. K poskytnutí daru není 

třeba podepisovat smlouvu. Nicméně pro zájemce je vzor smlouvy dostupný na webových 

stránkách ČLK spolu se seznamem všech dosavadních dárců.   

    Na Dům lékařů přispělo darem rovněž 23 OS ČLK, a to v celkové výši 882 300,- Kč. 

    Na Dům lékařů přispělo darem také 6 MO LOK-SČL, a to v celkové výši 366 000,- Kč. 

Představenstvo dárcům děkuje. 

Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 

Pro:                17 

Proti:               0 

Zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat 

 

 

Dům lékařů – aktuální informace 

• Archiv – regály 

   Na základě naší objednávky nainstalovala dne 13.4.2021 vybraná firma Jan Mihuc/www.e-

regaly.cz vybrané regály do suterénní místnosti v Domě lékařů za cenu 109 529,- Kč bez DPH 
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se zárukou 36 měsíců. Členové představenstva se seznámili s fotodokumentací realizace. 

Archiv je připraven k nastěhování spisové dokumentace ČLK. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

• Recepce a kuchyně – nábytek 

   Představenstvo se seznámilo s nabídkou firmy Termitan s.r.o. na zhotovení kuchyňských 

linek a recepcí na zakázku do Domu lékařů. Nabídka je zpracována na podkladě projektové 

dokumentace Ing. arch. Rymeše společností Buday @ Sádek dřevoateliér, která již zhotovila 

oválnou zasedací místnost a další truhlářské prvky v domě. Dubová dýha, z níž je vyrobena 

zasedací místnost, je použita jako jednotící prvek i u navržených kuchyní a recepcí. Projekt a 

nabídka vytvořeny v návaznosti na dvě koordinační schůzky na místě v létě 2020 za 

přítomnosti klíčových uživatelů (sekretariáty prezidenta a oddělení vzdělávání ČLK), 

zohledněny rovněž požadavky na stávající vybavení recepce ČLK.  

Nabídka zahrnuje:  

- recepci v přízemí domu 

- velkou kuchyň za aulou pro vzdělávací akce 

- kuchyňku ve 3.NP (oddělení vzdělávání a další prostory) 

- recepci ve 4. NP (v prostoru před zasedací místností) 

- vestavnou skříň vedle recepce ve 4. NP 

- přípravnu v zasedací místnosti ve 4. NP pro občerstvení na zasedání orgánů ČLK 

- kuchyňku ve 4. NP (kanceláře komory) 

- kuchyňku v 5. NP (klub a muzeum) 

Nabídka nezahrnuje: 

- kuchyňské spotřebiče 

- dřezy a dřezové baterie 

Cena pracovních desek a úchytek uvedena orientační. 

Cena truhlářských prací činí 615 143,- Kč, cena stavebních přípomocí a koordinace ze strany 

Termitan s.r.o. ve výši 2 % činí 12 303,- Kč, celková cena nabídky 627 446,-Kč bez DPH. 

Představenstvo s nabídkou souhlasí a ukládá prezidentovi ČLK objednat zhotovení 

kuchyní a recepcí do Domu lékařů dle uvedené nabídky. 

Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 

Pro:               17 

Proti:               0 

Zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat 

 

• Vybavení služebního bytu 

   Představenstvo se seznámilo s nabídkami společnosti MRM Stavební servis, s.r.o. a 

společnosti Termitan s.r.o.  na vybavení služebního bytu v Domě lékařů.  

- Nabídka společnosti Termitan s.r.o. obsahuje výrobu zařizovacích předmětů formou 

individuální zakázkové výroby, přičemž výběr spotřebičů a dalších zařizovacích předmětů je 

ponechán na investorovi. Nabídková cena za nábytek na míru, která obsahuje kuchyňkou 

linku, postel, dvě šatní skříně, jídelní stůl a konferenční stolek a koordinační přirážku ve výši 

2 % celkem činí 209 965,- Kč bez DPH.  

   Nabídka neobsahuje spotřebiče, matrace do postelí a sedací soupravu, přičemž v nabídce je 

zmíněna cena za jednu postel a nabídková cena, včetně přirážky za koordinaci, 209 965,- Kč 

bez DPH tak není konečná.  

- Nabídka společnosti MRM Stavební servis, s.r.o. obsahuje dodání kompletního 

vybavení služebního bytu, včetně všech zařizovacích předmětů a výroby kuchyňské linky, 

včetně dodání spotřebičů a dvou vestavných šatních skříní. 
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Nabídková cena za 5 kusů postelí včetně matrací, 4 křesel, rozkládací sedací soupravy, 4 

nočních stolků, jídelního stolu a 6 židlí, TV stolku, konferenčního stolku, kuchyňské linky na 

míru včetně spotřebičů Whirlpool (lednice, mikrovlnná trouba, myčka, elektrická varná 

deska) a dvou vestavných skříní činí 297 231,- Kč bez DPH. 

   Cenová nabídka společnost MRM Stavební servis obsahuje kompletní nabídku zařizovacích 

předmětů a dodání vestavných skříní a kuchyňské linky včetně spotřebičů za cenu 297 231,- 

Kč bez DPH.  

Představenstvo vybralo nabídku firmy MRM Stavební servis, s.r.o. a ukládá 

prezidentovi ČLK objednat vybavení služebního bytu v Domě lékařů v rozsahu této 

nabídky.  

Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 

Pro:               14 

Proti:               3 

Zdržel se:        0                                                         Návrh byl přijat 

 

 

3) Jednání a informace   

 

Jednání s ministrem zdravotnictví 

  Dr. Kubek informoval, že jeho jednání s ministrem doc. Blatným plánované na 1.4.2021, se 

neuskutečnilo a 7.4.2021 byl ministr Blatný z funkce odvolán. 

  Dr. Kubek informoval o svém jednání s ministrem prof. Arenbergerem 13.4.2021. Profesor 

Arenberger je členem Vědecké rady ČLK za obor dermatovenerologie. 

Představenstvo bere informace na vědomí. 

 

 

Rada pro řízení epidemie onemocnění Covid-19 

   Páté jednání Rady pro covid plánované na 8.4.2021 bylo zrušeno kvůli změně na pozici 

ministra zdravotnictví.  

   Dr. Kubek požádal 22.4.2021 nového ministra prof. Arenbergera, aby Radu pro covid svolal 

v nejbližším možném termínu. Jednání Rady pro covid pan ministr svolává na 11.5.2021.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Rada poskytovatelů  

   ČLK měla od počátku její existence zastoupení v Radě poskytovatelů prostřednictvím svého 

prezidenta. Jednání Rady poskytovatelů Mz přestali ministři zdravotnictví svolávat v roce 

2012.  

   Rada poskytovatelů Mz byla obnovena příkazem ministra Vojtěcha č. 5/2018 jako „externí 

odborný poradní sbor ministra zdravotnictví za účelem efektivního naplňování zdravotní 

politiky ministerstva v oblasti poskytování zdravotní péče a dalších otázek koncepční povahy 

resortu zdravotnictví“. Předsedou Rady poskytovatelů byl ministrem Vojtěchem jmenován 

gynekolog Dr. Vladimír Dvořák. Rada poskytovatelů podle prohlášení ministerstva 

reprezentuje zájmy všech klíčových poskytovatelů zdravotní péče v ČR a slouží k objektivní 

vzájemné informovanosti o významných změnách v oblasti zdravotnictví. Členy Rady 

poskytovatelů zdravotní péče jsou podle jejího statutu zástupci všech významných organizací 

sdružujících jednotlivé poskytovatele zdravotních služeb.  

   Ministr Vojtěch lékařskou komoru důsledně obcházel a opakované žádosti prezidenta ČLK 

o zastoupení komory v Radě poskytovatelů odmítal.  
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   Ministr Prymula členství v Radě poskytovatelů prezidentovi ČLK veřejně slíbil, ale úřad 

opustil dříve, než stačil jmenování realizovat.  

   Ministr Blatný se naopak rozhodl postupovat vůči České lékařské komoře obdobně jako 

Adam Vojtěch a také on zastoupení ČLK v Radě poskytovatelů odmítl.  

    Dr. Kubek informoval, že jako prezident ČLK požádal oficiálně 21.4.2021 nového ministra 

zdravotnictví prof. Arenbergera o členství v tzv. Radě poskytovatelů.  

Představenstvo bere informace na vědomí. 

 

 

Očkování zdravotníků proti nemoci Covid-19 

  ČLK prosadila prioritní očkování všech zdravotníků.  

Centrální rezervační systém (CRS) byl pro zdravotníky otevřen 26.1.2021. Pro lékaře, kteří 

nebyli vedeni v Národním registru zdravotnických pracovníků, a CRS je tedy odmítal 

zaregistrovat, vytvořila ČLK vlastní přihlašovací aplikaci. Jejich identitu komora garantovala 

svým vlastním Registrem. Tímto způsobem se k očkování přihlásilo 967 členů ČLK. 

Spolupráce s Národní agenturou pro komunikační a informační technologie (NAKIT) nebyla 

jednoduchá a systém se podařilo otevřít pro tyto lékaře až 5.3.2021. 

  V současnosti neeviduje ČLK žádné lékaře, kteří by měli zájem o očkování proti nemoci 

Covid-19 a toto by jim dosud nebylo umožněno. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Prioritní očkování rizikových pacientů 

  Od 24.3.2021 byla prostřednictvím Centrálního rezervačního systému (CRS) zahájena 

registrace zájemců o očkování z řad chronických pacientů, kteří nesplňují platnou podmínku 

dosaženého věku. Tito pacienti se mohou do systému přihlašovat pomocí unikátního kódu, 

který jim sdělí jejich ošetřující lékař. Ten také pacienta vybaví do očkovacího centra 

potřebnou zdravotní dokumentací, ze které vyplyne nárok na prioritní očkování.   

  ČLK nebyla Mz k jednání přizvána a neměla tedy možnost ovlivnit ani seznam odborností 

lékařů, kteří mohou pacienty k prioritnímu očkování indikovat, ani způsob distribuce 

registračních kódů, ani seznam indikačních kritérií. 

   Mz nejprve na základě protestů rozšířilo seznam odborností lékařů, kteří mohou své 

pacienty k prioritnímu očkování doporučovat. Od 12.4.2021 byla dále umožněna registrace 

druhé skupiny chronických pacientů s nižším rizikem a nižší zdravotní prioritou. Vedle 

rozšíření souboru chronických pacientů byl zároveň rozšířen okruh odborností lékařů, kteří 

budou moci poskytovat svým rizikovým pacientům za tímto účelem kód. Platnost 

přihlašovacích kódů je omezená, a to pro pacienty v 1. prioritní skupině do 30.4.2021 a pro 

pacienty v druhé prioritní skupině do 15.5.2021. 

   ČLK informovala lékaře prostřednictvím svých webových stránek a časopisu Tempus. 

   Dr. Kubek informoval, že požádal ministra zdravotnictví prof. Arenbergera o to, aby 

podpořil chronické nemocné pacienty tím, že by platnost registračních kódů nebyla 

limitována datem 30.4.2021. Chronicky nemocní by měli mít možnost přihlásit se k očkování 

kdykoliv, neboť i po uplynutí Mz stanoveného data jejich zdravotní stav zůstane zpravidla 

závažný a oni nadále budou ohrožení nemocí Covid-19.   

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Odměny pro zdravotníky a kompenzace pro poskytovatele zdravotních služeb 

• Zaměstnanci nemocnic a ZZS   
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   Zdravotníci v lůžkových zařízením by měli dostat 75 000,- Kč hrubého, a navíc by částkou 

30 000,- Kč hrubého měli být odměněni ostatní pracovníci, „kteří se pravidelně každý den 

výkonu práce podílejí na přímé péči o pacienty nebo jejich bezprostřední prostředí.“ 

   OSZSP dodatečně vyjednal s ministrem Arenbergerem navýšení odměny pro zaměstnance 

zdravotnických záchranných služeb, a to o dalších 45 000,- Kč, tedy na celkovou částku 

120 000,- Kč 

• Soukromí lékaři a jejich zaměstnanci  

            Novela kompenzační vyhlášky pro rok 2020 

   Požadavek na vydání novely tzv. kompenzační úhradové vyhlášky na rok 2020 zaslal 

prezident ČLK ministrovi zdravotnictví již 26.11.2020. Dopis s požadavky ČLK byl na 

vědomí zaslán též předsedovi vlády. Dne 10.12.2020 proběhlo jednání prezidenta ČLK 

s ministrem zdravotnictví za přítomnosti náměstkyně Ing. Rognerové. Dne 18.12.2020 pak 

navazovalo jednání prezidenta ČLK s předsedou vlády Ing. Babišem za přítomnosti ministra 

zdravotnictví a ředitele VZP. 

   Mz s nutností aktualizovat kompenzační vyhlášku sice souhlasilo, ale nebylo ochotno 

předložit žádný návrh dříve, než dostane od zdravotních pojišťoven přehled o výkonové 

produkci poskytovatelů zdravotních služeb strukturovaný dle segmentů a odborností. 

Důvodem byly obavy, aby pojišťovny zdravotnická zařízení „nepřeplatily“.  

    S účinností od 1.1.2021 přestaly pojišťovny nemocnicím vyplácet bonifikace za pacienty 

s Covidem na standardních lůžkách a vyplácení bonifikací za covidové pacienty na JIP bylo 

omezeno na maximálně 20 dní s tím, že zároveň je diferencováno podle typu požadované 

intenzivní péče. V důsledku tohoto opatření začaly některé nemocnice krátit odměny 

pracovníkům z covidových jednotek. 

   Poskytovatelé ambulantních zdravotních služeb by měli peníze na vyplacení odměn pro 

zdravotníky obdržet cestou novely tzv. kompenzační vyhlášky, a to v objemu 100 350,- Kč 

(75 000 x 1,338) na mzdové náklady pro každého zdravotníka pracujícího v úvazku 1,0. Tento 

bonus bude vázaný na jednotlivé zdravotníky.  

   Dr. Kubek zaslal 21.3.2021 ministrovi Blatnému a jeho lidem zásadní připomínky. 

Ministerský návrh totiž nezohlednil skutečnost, že soukromí lékaři mají jako úvazek 1,0 

nasmlouváno s pojišťovnami 30 (v chirurgických oborech 25) ordinačních hodin týdně 

(nikoliv 40 jak chybně požaduje ministerstvo). Dále je nepřijatelné, aby vyplacení odměny 

bylo podmíněno vykázáním nejméně 90 % objemu péče ve čtvrtém čtvrtletí 2020 oproti 

porovnávacímu období. Je třeba zohlednit výpadky v produkci, možnost pracovní 

neschopnosti, karantény… Rovněž není možné, aby v důsledku systému, kterým se 

pojišťovny mají o náklady dělit, byli ti poskytovatelé, kteří nemají smlouvy se všemi 

pojišťovnami, na svém nároku kráceni.  

    Dne 23.3.2021 Dr. Kubek informoval ministra Blatného o výhradách ČLK ke způsobu 

projednávání návrhů kompenzačních vyhlášek pro roky 2020 a 2021.  Pro ČLK je 

nepřijatelné, aby Mz v otázkách, které se týkají všech soukromých lékařů, jednalo pouze se 

Sdružením ambulantních specialistů (SAS). 

    ČLK byla překvapena informací zveřejněnou na webových stránkách SAS, kde se 

připouštěla možnost, že by nárok na kompenzace dle vyhlášky, která bude připravena pro rok 

2021, měli mít pouze ti poskytovatelé zdravotních služeb, kteří nepodepíšou tzv. úhradové 

dodatky ke smlouvám s pojišťovnami. ČLK trvá na tom, že kompenzační podmínky musí být 

jednotné pro všechny poskytovatele. Diskriminace těch poskytovatelů, kteří v dobré víře 

podepsali úhradový dodatek pro rok 2021, by byla jednoznačně protiprávní. 

   Dne 26.3.2021 předložilo Mz do připomínkového řízení návrh obsahující další navýšení 

hodnoty bodu pro provedení vyúčtování záloh za rok 2020, který zohledňuje vyšší propad 

produkce, ke kterému u některých odborností došlo. U těch odborností, kde došlo k menšímu 

poklesu, než jaký předpokládala vyhláška ministra Vojtěcha, by se hodnota bodu naopak 
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snižovat neměla. Tento princip je pro ČLK přijatelný. Návrh dále obsahuje vzorec umožňující 

krátit odměny slíbené zdravotníkům pracujícím v ambulantních zdravotnických zařízeních 

v případě poklesu výkonové produkce daného poskytovatele ve čtvrtém čtvrtletí 2020. 

Požadovaná míra zachování výkonové produkce byla sice oproti původním minimálně 90 %, 

proti kterým se ohradil prezident ČLK, snížena na 75 %, ale i toto je nepřijatelné, neboť 

k poklesu produkce mohlo dojít například z vážných důvodů nemoci či karantény a tyto 

odměny mají být jedinými odměnami pro tyto zdravotníky za celý rok boje s pandemií. 

Zdravotníci pracující v ambulantním sektoru totiž dosud nedostali odměny žádné. ČLK má 

rovněž problém s tím, že by se se peníze na odměny měly krátit těm poskytovatelům, kteří 

nemají smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, a to v důsledku toho, že by se pojišťovny 

měly na profinancování jednotlivým poskytovatelům spolupodílet dle podílu svých klientů 

v daném kraji. Všechny své připomínky ČLK řádně uplatnila.  

  Dne 29.3.2021 obdržel Dr. Kubek dopis od ministra Blatného s informacemi, že veškerá 

jednání před oficiálním rozesláním návrhu do připomínkového řízení byla pouze neformální 

konzultace a že text kompenzační vyhlášky pro rok 2020 i té pro rok 2021 bude mít přednost 

před úhradovými dodatky, které případně poskytovatelé s pojišťovnami podepíšou.  

  

   Dr. Mlynářová se připojila k jednání představenstva v 10,30 hodin přítomno 18 členů 

představenstva. 

 

Seznam zdravotních výkonů – navýšení ceny práce 

   České lékařské komoře podařilo prosadit navýšení ceny práce kalkulované ve výkonech o 

20 % a následně její pravidelnou valorizaci dle inflace, konkrétně: 

1. od 1.1.2021 došlo k navýšení ceny práce všech nositelů výkonů kalkulované ve 

výkonech v SZV o 10 %, 

2. od 1.1.2022 bude cena práce navýšena o dalších 10 % z hodnoty v roce 2021,  

3. od 1.1.2023 bude cena práce každoročně valorizována podle míry inflace. 

   Mz předložilo do připomínkového řízení návrh technické novely Seznamu zdravotních 

výkonů, která sice od 1.1.2022 ruší kapitolu 9, ale současně v návrhu dochází 

k odpovídajícímu navýšení základní minutové sazby. Sazba z roku 2020 je v návrhu navýšena 

od 1.1.2022 o 21 % a od 1.1.2023 bude tato základní minutová sazba nositelů výkonů 

valorizována podle míry inflace. 

Základní minutová sazba nositelů výkonů se vypočte vždy k 1. červenci kalendářního roku tak, že  

   Dr. Kubek informoval, že ČLK k návrhu uplatnila dvě připomínky: 

- Navýšení ceny práce o míru inflace by mělo být deklarováno jako „minimálně“ o míru inflace, 

aby právní norma umožnila i valorizaci vyšší.  

- Navýšení ceny práce by se mělo promítnout nejenom do přímých nákladů na provedení 

výkonu, ale také do nepřímých nákladů (režie), pokud režie zahrnuje práci nositele výkonů. 

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými 

hodnotami, aktuálně navyšuje cenu práce pouze u nositelů výkonů, kteří jsou zahrnuti do 

přímých nákladů na výkon. Pokud jsou náklady na nositele výkonů zahrnuty do režie (typicky 

náklady na zdravotní sestru u klinických vyšetření nebo u operačních výkonů), k navýšení 

ceny práce nedochází. Tuto nesrovnalost požaduje ČLK napravit.  
Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Dohodovací řízení o úhradách a regulacích pro rok 2022 

     Dohodovací řízení bylo zahájeno 10.2.2021 a na úvodním zasedání, které se konalo 

distančním způsobem, ČLK-o.s. zastupoval Mgr. Buriánek. Koordinátorem dohodovacího 

řízení je v tomto roce Sdružení soukromých gynekologů ČR. 

     Byla zahájena přípravná jednání v jednotlivých segmentech. 
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• AS – ČLK o.s. zastupuje Dr. Kubek 

   24.3.2021 jednání poskytovatelů: koordinátorem segmentu zvolen Dr. Jojko, Dr. Kubek 

jako zástupce ČLK-o.s. pro něho nehlasoval. Příprava společného návrhu poskytovatelů. 

   31.3.2021 první jednání s pojišťovnami: poskytovatelé předložili svůj návrh. Vzhledem 

k tomu, že jak v roce 2020, tak i v roce 2021, nebylo a není možno poskytovat standardní péči 

v obvyklém rozsahu a zdravotníci pracují se zvýšenými náklady ve ztíženích podmínkách, 

jsou veškeré ekonomické a výkonové predikce obtížné. Obtížná je samozřejmě i situace 

pojišťoven, kterým vláda ukládá v souvislosti s epidemií další a další povinnosti zvyšující 

jejich náklady. Díky tomu, že se ČLK v loňském roce podařilo prosadit zvýšení ceny práce 

nositelů výkonů v Seznamu zdravotních výkonů, a to nejenom o 10 % od ledna 2021, ale o 

dalších 10 % také od ledna 2022, zajistí pouhé promítnutí tohoto zvýšení do úhrad jejich 

slušné navýšení. Vyjednávací pozice ambulantních specialistů je tedy díky lékařské komoře 

poměrně silná.  

   14.4.2021 druhé jedná s pojišťovnami: pojišťovny k návrhu poskytovatelů nepředložily 

žádné stanovisko ani protinávrh. Čeká se na schválení novely kompenzační vyhlášky za rok 

2020 a na nějaké, třeba jen předběžné rozhodnutí o platbě za státní pojištěnce. Před 

ukončením jednání o úhradách na rok 2022 bylo by dobré znám alespoň základní parametry 

návrhu kompenzační vyhlášky na rok 2021.  

• PL – ČLK o.s. zastupuje Dr. Němeček 

   Dr. Němeček informoval, že jednání DŘ v segmentu PL + PLDD probíhala 1.4. a 15.4. 

vzdáleným připojením.  

Účastníci jednání diskutovali možnosti úhradových mechanismů pro rok 2022. Nadále platí 

shoda na postupu, že úhradové mechanismy pro rok 2022 by se měly řešit komplexně, a to s 

ohledem na konečné nastavení úhradových mechanismů pro roky 2020 a 2021, které byly a 

jsou výrazně ovlivněny situací způsobenou šířením onemocnění Covid-19 (vlivy případných 

dalších kompenzačních vyhlášek a dalších úhradových mechanismů nad rámec řádné 

úhradové vyhlášky pro rok 2021). 

Bylo diskutováno i zvýšení ceny lékařské práce, které se musí do úhrad segmentu stejně jako 

u jiných segmentů promítnout. Hledají se mechanismy, jak to povést.  

Příští   jednání se   uskuteční 29. 4. 2021, 13. 5. 2021 a 20. 5. 2021 vždy od 16:30. 

• Ambulantní gynekologie – ČLK o.s. zastupuje Dr. Henčlová 

   Dr. Henčlová informovala, že DŘ segmentu ambulantní gynekologie proběhlo 13.4.2021-  

- neradostná predikce objemu plateb do konce roku 2021 

- neví se, jak se Mz bude stavět k výsledkům DŘ 

- je podepsaný kompenzační zákon na rok 2021, ale nejsou nastaveny parametry úhradové a 

kompenzační vyhlášky.  

Další jednání je naplánováno na 18.5.2021 

• Komplement – ČLK o.s. zastupuje Dr. Musil  

   Dr. Musil informoval, že Segment mimolůžkového laboratorního komplementu a 

radiodiagnostiky se sešel se zástupci pojišťoven 1.4.2021. Jediným výstupem jednání byl 

zatím jen oboustranný souhlas se zachováním rámce dosavadního mechanismu úhrad v tomto 

segmentu i pro rok 2022. Poskytovatelé požádali o upřesnění dat z Analytické komise týkající 

se podílu laboratorní diagnostiky Covid-19 na celkové produkci v roce 2020. 

Další jednání je naplánováno na 28.4.2021. 

Představenstvo vzalo všechny informace na vědomí. 

 

 

Platba za tzv. státní pojištěnce 
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  Dr. Kubek informoval, že se 22.4.2021 obrátil písemně na předsedu vlády Ing. Babiše 

s žádostí, aby vláda zvýšila částku, kterou bude zdravotním pojišťovnám v příštím roce 

odvádět stát za tzv. státní pojištěnce o 500,- Kč na osobu za měsíc. V současnosti je 

s účinností od 1.1.2021 tato platba 1 767,- Kč měsíčně.  

   Podle platné právní úpravy o výši platby od ledna 2022 by měla vláda rozhodnout 

nejpozději do 30. června, avšak vzhledem k tomu, že v současnosti již probíhá dohodovací 

řízení o úhradách v roce 2022, bylo by dobré, kdyby přijala své rozhodnutí o výši platby za 

tzv. státní pojištěnce co nejdříve. 

   Dr. Kubek v dopise poděkoval za rozhodnutí mimořádně zvýšit v souvislosti s epidemickou 

krizí platbu za státní pojištěnce v polovině loňského roku o 500,- Kč na osobu měsíčně. Toto 

rozhodnutí spolu se zvýšením této platby o dalších 200,- Kč s účinností od ledna 2021 

zajistilo ekonomickou stabilitu systému veřejného zdravotního pojištění a prostřednictvím 

plateb od pojišťoven též ekonomickou stabilitu poskytovatelů zdravotních služeb včetně 

soukromých lékařů. Nebýt těchto dodatečných finančních prostředků ze státního rozpočtu 

neunesly by zdravotní pojišťovny zvýšené náklady spojené s bojem proti epidemii nemoci 

Covid-19. Vždyť jen za rok 2020 činily náklady pojišťoven spojené s epidemií cca 15 mld. 

korun.  

   Vzhledem k tomu, že nebyl zřízen žádný státní fond pro boj s epidemií Covid-19, a nejenom 

očkování, ale i značná část nezbytného testování osob bude hrazena z prostředků veřejného 

zdravotního pojištění, je zřejmé, že v roce 2021 budou náklady zdravotních pojišťoven v 

souvislosti s epidemií Covid-19 ještě několikanásobně vyšší. Dá se tedy očekávat, že rezervy 

na účtech zdravotních pojišťoven budou do konce roku spotřebovány. 

  Tak jako celá naše společnost, i zdravotnictví bude potřebovat svůj plán obnovy a rozvoje. 

Epidemie sice potvrdila jeho silné stránky, ale zároveň odhalila i slabá místa, mezi něž patří 

nedostatek kvalifikovaného personálu a celkové podfinancování většiny zdravotnických 

zařízení.  

   V rámci programu obnovy a rozvoje, jehož vytvoření pro zdravotnictví prezident ČLK 

navrhuje, je třeba prioritně investovat do lidí, ale rovněž zajistit i obnovu přístrojového 

vybavení. Vzhledem k tomu, že soukromí lékaři, kteří zajišťují většinu ambulantních služeb, 

nemají nárok na žádné dotace, jedinými prostředky na investice u nich zůstávají úhrady za 

provedená vyšetření a výkony. Podmínkou rozvoje jejich praxí tedy bude další navyšování 

úhrad od zdravotních pojišťoven. A pokud mají zdravotní pojišťovny za péči řádně platit, 

musí mít z čeho. 

   Zvýšení platby za tzv. státní pojištěnce o sto korun měsíčně představuje cca 7 miliard korun 

za rok. Lékařskou komorou navrhované zvýšení platby za tzv. státní pojištěnce o 500,- Kč na 

osobu za měsíc by tedy přineslo systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2022 částku 

cca 35 mld. korun a tím i potřebnou ekonomickou stabilitu, která je nezbytným předpokladem 

pro zajištění dostupnosti bezpečné a kvalitní zdravotní péče pro každého, kdo ji bude 

potřebovat, a to zdaleka nejen kvůli nemoci Covid-19. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Práce na covidových odděleních jako součást předatestační praxe 

   Na základě podnětů členů ČLK se Dr. Kubek obrátil na ředitele odboru vzdělávání Mz Mgr. 

Podhrázkého s žádostí o vydání závazného pokynu, aby lékařské fakulty uznávaly lékařům 

práci na covidových odděleních za součást praxe, a aby ministerstvo vydávalo rozhodnutí o 

uznání této praxe v případě individuálních žádostí. 

   ČLK nehodlá připustit, aby byli lékaři ve specializační přípravě poškozováni za svoji 

ochotu a snahu vypomoci, nadto jsou-li v řadě případu na covidová oddělení rozhodnutím 

zaměstnavatele převedeni.  
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   Rovněž nelze připustit, aby současné epidemická situace negativně dopadala na školence ve 

specializační přípravě a vytvářela se tak další překážka pro získání specializované 

způsobilosti za situace, kdy ČR trpí nedostatkem erudovaných lékařů. 

    Dr. Mrozek informoval, že tato problematika byla projednávána 30.3.2021 na zasedání 

Vědecké rady Mz. Zápis z jednání dosud není k dispozici. 

   Dr. Kubek informoval, že 21.4.2021 obdržel od ředitele Podhrázkého informaci, že Vědecká 

rada Mz doporučila, aby byl návrh ČLK započítávat lékařům praxi na covidových jednotkách 

do předatestační přípravy přijat. VR Mz zároveň požaduje, aby byla zachována povinnost 

provést výkony předepsané vzdělávacím programem. Ministerstvo dále požádalo o stanoviska 

zástupce akreditačních komisí. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Osvědčení ČLK pro výkon funkce soudního znalce 

    Zákon o soudních znalcích s účinností od 1.1.2021 stanoví u znaleckých oborů a odvětví, 

kde je zákonem zřízena profesní komora, jako podmínku pro způsobilost k činnosti soudního 

znalce osvědčení příslušné profesní komory zřízené zákonem. Toto ustanovení prosadila do 

zákona ČLK s podporou dalších profesních komor. 

    Ministerstvo spravedlnosti je zmocněno vydat vyhlášku o znaleckých odvětvích a 

dokladech, které musí znalec příslušného odvětví doložit. Návrh vyhlášky byl zaslán k 

připomínkám i ČLK, která k němu neměla připomínek, protože u lékařských odborností 

(slovy zákona "odvětvích") byla v návrhu vyhlášky uvedena podmínka předložení osvědčení 

lékařské, stomatologické, nebo lékárnické komory. Ministerstvo spravedlnosti nakonec na 

základě intervence ministerstva zdravotnictví vydalo vyhlášku č. 505/2020 Sb., v jejíž příloze 

č. 2 není u lékařských znaleckých odvětví tato zákonem stanovená podmínka osvědčení od 

příslušné profesní komory uvedena. Vyhláška je tedy v rozporu se zákonem. Zákonem 

stanovená podmínka byla z návrhu vypuštěna dodatečně po připomínkovém řízení, a to na 

žádost ministerstva zdravotnictví. ČLK již o této skutečnosti nebyla informována.  

    Představenstvo na svém březnovém zasedání přijalo usnesení, že komora se bude snažit 

prosadit sjednání nápravy právní cestou a bude požadovat vyvození personální zodpovědnosti 

u osob, které svévolně porušily zákon.  

   Dr. Kubek informoval, že se v návaznosti na rozhodnutí představenstva obrátil 16.4.2021 na 

ministra zdravotnictví prof. Arenbergera s žádostí, aby z titulu své funkce informoval 

ministerstvo spravedlnosti, že ministerstvo zdravotnictví jednak nevyslovilo nesouhlas s tím, 

aby profesní komory zřízené zákonem č. 220/1991 Sb. vydávaly osvědčení k výkonu znalecké 

činnosti podle § 8 odstavec 1 písmeno d) zákona č. 254/2019 Sb., jednak aby revokoval 

nesouhlas ministerstva zdravotnictví s tím, aby podmínkou pro výkon funkce soudního znalce 

bylo osvědčení k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře. Vyhlášku č. 505/2021 Sb. Je 

třeba urychleně novelizovat a uvést ji do souladu se zákonem č. 254/2019 Sb.  

   S žádostí o novelizaci vyhlášky č. 505/2021 Sb. se Dr. Kubek zároveň obrátil též na 

ministryni spravedlnosti Mgr. Benešovou. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Krizové ošetřovné 

  Na právní kancelář ČLK se obrátilo několik lékařek s žádostí o pomoc v situaci, kdy již 

nemohou čerpat tzv. krizové ošetřovné poté, co na základě mimořádného opatření 

Ministerstva zdravotnictví byly s účinností od 12.4.2021 otevřeny školy a školky pro děti 

rodičů vybraných profesních skupin včetně zdravotníků. 
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   Dr. Kubek jednal 16.4.2021 s ministryní práce Maláčovou, avšak bez úspěchu. Podle 

ministerstva práce totiž u zdravotníků již není naplněna podmínka nároku na ošetřovné daná 

ustanovením § 39 odstavec 1 písm. b) bod 1. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění, v platném znění, podle něhož: Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže 

vykonávat v zaměstnání práci z důvodu … b) péče o dítě mladší 10 let, protože … 1. školské 

zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní 

nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení 

příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné 

nepředvídané události…  

  Nárok na krizové ošetřovné tedy za současné situace není možné zdravotníkům přiznat. 

Muselo by dojít ke změně citovaného zákona a případně i zákona č. 438/2020 Sb., o úpravách 

poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně 

zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Žádné 

takové změny zákonů se nepřipravují, protože k tomu není politická vůle a jednalo by se 

navíc o velmi dlouhý proces. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

4) Zahraniční činnost 

 

Uznávání kvalifikace lékařů mezi EU a Velkou Británií 

   Po vystoupení Velké Británie z EU a po ukončení přechodného období mají lékaři od 

1.1.2021 problém s uznáváním kvalifikace, neboť jak pro Velkou Británii lékaři s kvalifikací 

nabytou v EU, tak naopak pro země EU lékaři se vzděláním získaným ve Velké Británii jsou 

v pozici lékařů z tzv. třetích zemí a kvalifikace jim není automaticky uznávána. Dohoda o 

obchodu a spolupráci mezi EU a VB totiž neobsahuje ujednání o vzájemném uznávání 

odborných kvalifikací v podobě, která byla navržena vládou Velké Británie a podpořena 

evropskými lékařskými organizacemi.  

   Dr. Kubek se na základě dopisu od Britské lékařské asociace (BMA) a společného dopisu 

Stálého výboru evropských lékařů (CPME) a dalších evropských lékařských organizací 

obrátil na ředitele odboru vzdělávání Mz Mgr. Podhrázkého s žádostí, aby ministerstvo jako 

uznávací orgán po vzoru britské uznávací organizace General Medical Council (GMC)  

zajistilo recipročně v ČR automatické uznávání kvalifikace lékařů získané na území Velké 

Británie, a to po dobu nejméně dvou let, jak již učinilo Irsko, Španělsko a Švýcarsko. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Zasedání WMA  

   Jednání, které se mělo původně konat v Soulu (Jižní Korea), se uskutečnilo on-line ve dnech 

21. – 23. dubna 2021. Za ČLK se jednání zúčastnil Dr. Kubek.  

   Předsedou Rady WMA byl na následující dvouleté funkční období znovu zvolen Dr. Frank 

Ulrich Montgomery (Německo) a místopředsedou byl znovu zvolen Dr. Kenji Matsubara 

(Japonsko), pokladníkem byl znovu zvolen Dr. Ravindra Sitaram Wankhedkar (Indie). Byli 

též zvoleni předsedové jednotlivých výborů: 

- Výbor pro lékařskou etiku – Dr. Marit Hermansen (Norsko) 

- Výbor organizační a ekonomický – Dr. Jung Yul Park (Korea) 

- Výbor sociálně-zdravotní – Dr. Osahon Enabulele (Nigerie). 

    Kromě obvyklého projednání revizí platných dokumentů, které budou předloženy 

plenárnímu zasedání, které se původně mělo v říjnu 2021 konat v Londýně, ale kvůli epidemii 

se uskuteční rovněž on-line, byla epidemie nemoci Covid-19 ústředním bodem jednání Rady i 
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všech výborů. Speciální pozornost byla věnována problematice dostupnosti a spravedlivé 

distribuce vakcín s tím, že současná pandemie je celosvětový problém a pokud se Covid-19 

nepodaří dostat pod kontrolu ve všech zemích, bude stále hrozit vznik nových mutací viru a 

relapsy epidemie. Všeobecná shoda panovala na nutnosti zlepšení všeobecné protiepidemické 

přípravy. Kontroverzní zkušenosti jsou naopak k prudkým rozvojem telemedicíny, ke kterému 

došlo ve většině zemí v důsledku epidemie a protiepidemických opatření. Telemedicína nesmí 

být zástěrkou pro alibismus a zanedbání lege artis péče o pacienty. Osobní kontakt lékaře 

s pacientem je za standardních podmínek nenahraditelný. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

   

 

Sjezd Německé lékařské komory 

   V pořadí již 124. Sjezd Německé lékařské komory, kterého se standardně účastní zástupci 

ČLK, se kvůli epidemii Covid-19 uskuteční ve dnech 4.-5.5.2021 on line způsobem. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

5) Vědecká rada 

 

   Dr. Kubek požádal představenstvo ČLK, aby navrhlo prof. MUDr. Michala Holuba, Ph.D. – 

infekční lékařství - jmenovat členem VR ČLK. 

Představenstvo navrhuje prezidentovi ČLK, aby členem VR ČLK jmenoval prof. 

MUDr. Michala Holuba Ph.D. 

Hlasování – přítomno 18 hlasujících: 

Pro:               18 

Proti:               0 

Zdržel se:        0                                                         Návrh byl jednomyslně přijat 

 

  Dr. Mrozek informoval o zasedání Vědecké rady Mz, které se konalo 30.3.2021, oficiální 

zápis dosud není k dispozici. 

 

 

6) Licence 

 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno ve 12:00 hodin. 

 

Příští zasedání je plánováno na pátek 28.5.2021, a to prezenčním způsobem od 9:00 hodin 

v kanceláři ČLK v Praze, pokud jeho konání epidemická situace neumožní, konalo by se 

v sobotu 29.5.2021 distančním způsobem. 

 

 

 

Zapsala: Hanka Matějková 

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 

 


