Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 16. května 2014 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Přítomni:

Omluveni:
Přizváni:

MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dostalíková, MUDr. Kubarič,
MUDr. Mach Ota, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Musil, MUDr. Němeček,
MUDr. Přikryl, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Šindler, MUDr.
Tomek, MUDr. Trnka, MUDr. Vávra, MUDr. Vodochodský, MUDr. Voleman,
MUDr. Vraná.
MUDr. Dernerová, MUDr. Mach Jiří.
MUDr. Vedralová, Mgr. Máca, MUDr. Sojka, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9.00 hodin.
Přítomno 15 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.
1) Připomínky k minulému zápisu
2) Jednání a informace
Výjezdní zasedání zdravotního výboru PS
Dr. Kubek informoval o výjezdním zasedání výboru pro zdravotnictví PS, kterého se
účastnil 17.4.2014 v Lázních Bohdaneč.
Prezident ČLK zde podpořil doplňující návrh poslance Ing. Hovorky k usnesení
schvalujícímu Státní závěrečný účet kapitoly 335 – Ministerstva zdravotnictví za rok 2013,
který požaduje navýšení finančních prostředků na postgraduální vzdělávání lékařů. Návrh byl
schválen hlasy všech přítomných poslanců.
Prezident ČLK podpořil návrh usnesení odmítajícího usnesení zemědělského výboru PS, na
jehož základě by orgány veřejného zdraví měly pozbýt kompetence kontrolovat kvalitu
potravin v restauracích a jídelnách. Zdravotní výbor na návrh hlavního hygienika MUDr.
Valenty odmítavé stanovisko k oslabení kompetencí orgánů veřejné ochrany zdraví přijal
hlasy všech přítomných. Poslanecká sněmovna nakonec schválila kompromisní návrh změny
zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách, který neomezuje kompetence orgánů veřejné ochrany
zdraví a zároveň rozšiřuje kompetence orgánů spadajících pod Ministerstvo zemědělství.
Dr. Kubek následně jednal s hlavním hygienikem o možnostech další veřejné podpory
očkování ze strany ČLK.
Představenstvo diskutovalo otázku obtížné dostupnosti některých očkovacích látek např.
proti TBC.
Představenstvo bere informaci na vědomí
Aplikace EU směrnice o přeshraniční zdravotní péči
Dr Kubek informoval o svém jednání s ředitelem Centra mezistátních úhrad JUDr. Švecem
dne 6.5.2014.
Směrnice EU č. 211/24/EU z 9.3.2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní
péči transponovala do svého právního řádu ČR jako poslední stát EU prostřednictvím novely
zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, která nabývá účinnosti 22.4.2014. Na
základě této směrnice mají občané všech států EU právo čerpat v zahraničí nejenom péči
akutní, ale též zdravotní péči plánovanou, a to bez nutnosti předběžného souhlasu své
zdravotní pojišťovny za stejných podmínek jako občané domácí. Zdravotní pojišťovna však
léčbu v zahraničí uhradí pouze do výše ceny, kterou by zaplatila za léčbu doma. Zdravotnická
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zařízení naopak mohou za péči o cizince účtovat maximálně ceny obvyklé v zemi, kde byla
péče poskytována. Z těchto pravidel vyplývá, že pouze malá část pacientů z ČR si bude moci
dovolit doplácet vysoký rozdíl mezi drahou péčí v zahraniční a levnou v ČR. Profit z této
směrnice mohou mít pojišťovny z bohatých států EU, pokud své klienty přesvědčí, aby
plánované zdravotní výkony absolvovali např. v ČR, kde jsou ceny zdravotní péče mnohem
nižší, neboť nebudou muset zdravotnickým zařízením platit více, než kolik platí české
pojišťovny.
Dr. Kubek jako viceprezident CPME prosadil v době jednání o evropské směrnici usnesení
CPME, které tento princip znevýhodňující občany a zdravotnická zařízení chudších států EU
odmítalo, avšak tato připomínka CPME nebyla při přípravě směrnice akceptována. JUDr.
Švec upozornil na existenci právního názoru, že zdravotnická zařízení mohou i občanům EU
účtovat ceny vyšší, než jaké jsou úhrady od českých zdravotních pojišťoven za předpokladu,
že tyto ceny nebudou vyšší pro cizince než pro občany ČR samoplátce. Tento právní názor je
však v rámci EU spíše menšinový.
Centrum mezistátních úhrad funguje jako styčné místo pro zahraniční zájemce o zdravotní
péči v ČR a je schopno pomoci českým zdravotnickým zařízením, která by měla zájem
poskytovat zdravotní péčí zahraničním občanům EU. ČLK bude o těchto možnostech své
členy informovat.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Dr. Tomek a dr. Vávra se připojili k jednání představenstva v 9.30 hod., přítomno je 17 členů
představenstva.
Komise Mz pro protonovou terapii
Příkazem ministra zdravotnictví byla založena Komise pro protonovou terapii, jejímž
úkolem bude vypracovat návrh doporučeného postupu v oblasti indikací a úhrady protonové
terapie v ČR. Po dohodě s předsedou VR ČLK Dr. Mrozkem nominoval prezident ČLK do
této komise jako zástupce ČLK člena VR ČLK radiačního onkologa prof. MUDr. Pavla
Šlampu, CSc.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Dr. Vodochodský se připojil k jednání představenstva v 9.45 hod., přítomno je 18 členů
představenstva.
Přístrojová komise Mz
Příkazem ministra zdravotnictví č. 17/2014 byla 10.4.2014 zřízena Komise pro posuzování
rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků. Na žádost náměstka Mz prof. Vymazala
ze dne 18.4.2014 nominoval prezident ČLK jako zástupce komory do této komise členy
představenstva Dr. Volemana a Dr. Tomka.
Dr. Voleman informoval o zasedání komise, kterého se 13.5.2014 jménem ČLK účastnil.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Elektronické recepty
Na základě aktivity ČLK vypracovalo Ministerstvo zdravotnictví návrh novely zákona č.
378/2007 Sb. o léčivech. Cílem návrhu je zrušit od 1. 1. 2015 platnou povinnost všech lékařů
vystavovat recepty pouze v elektronické podobě. Pokud by zůstal platit zákon v současném
znění, bylo by od 1. 1. 2015 znemožněno předepisování léků lékařům seniorům a dalším
kolegům, kteří mají dnes právo vystavovat recepty pro svoji vlastní potřebu, a existenčně by
bylo ohroženo cca 20% lékařů, kteří v současnosti ordinují bez počítače nebo nemají přístup
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k rychlému a bezpečnému internetovému připojení. V situaci, kdy by zkolabovalo internetové
připojení nebo tzv. Centrální úložiště elektronických receptů, nebylo by možno recepty
vystavovat vůbec. Podle návrhu prosazovaného ČLK by i po 1. 1. 2015 bylo ponecháno na
volbě lékaře, zda recept vystaví v listinné podobě, nebo elektronickou cestou. V současnosti
je návrh v připomínkovém řízení.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Spolupráce ČLK s Universitou Karlovou
Od 10:00 vystoupil jako host člen vědecké rady ČLK - rektor UK a předseda České
konference rektorů prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Specializační vzdělávání lékařů
Prezident ČLK Dr.Kubek vysvětlil základní teze, které ČLK prosazuje v jednáních o
změnách v systému specializačního vzdělávání lékařů:
Komplikovaný až nepřátelský systém specializačního vzdělávání označují mladí lékaři
vedle špatného finančního ohodnocení za hlavní důvod, proč odchází do zahraničí
bezprostředně po ukončení studia na LF v ČR.
Bez zásadních změn v systému specializačního vzdělávání lékařů hrozí likvidace některých
lékařských oborů a není možno poskytovat zdravotní péči v souladu s platným zákoníkem
práce a evropskou směrnicí.
Současný systém není produktem „zlé politické vůle“ ale důsledkem absence
jednoznačného zadání a výsledkem chaotické aktivity odborných společností.
Základní teze ČLK pro nápravu specializačního vzdělávání lékařů:
 Lékaři v ČR by neměli být diskriminováni vůči lékařům, kteří získají specializovanou
způsobilost v zahraničí a tato jim musí být automaticky uznávána i v ČR. Délka
specializační přípravy v ČR by měla být stanovena na úrovni minimálních požadavků
dle směrnice 2005/36/ES.
 Směrnice 2005/36/ES požaduje, aby specializační příprava probíhala v „zařízeních
zdravotní péče schválených k tomuto účelu příslušnými orgány“. Této podmínce tedy
mohou vyhovovat veškerá registrovaná zdravotnická zařízení.
 Seznam specializačních oborů je třeba přizpůsobit seznamu oborů automaticky
uznávaných dle směrnice 2005/36/ES. Další obory zařadit jen v případech hodných
zvláštního zřetele.
 Specializační vzdělávání by mělo mít ve všech oborech stejnou základní strukturu,
případně rozdělenou na obory operační a ostatní. Například: 60% doby v lůžkovém
zdravotnickém zařízení, 30% v ambulantním zdravotnickém zařízení případně
ambulancích lůžkového zdravotnického zařízení, 10% ve zdravotnických zařízeních
typu fakultních nemocnic. Konkrétní náplň specializační přípravy v jednotlivých
oborech pak stanoví akreditační komise s účastí odborných společností a ČLK.
 Pokud je v rámci specializační přípravy požadováno provedení určitých výkonů, pak
mohou být požadovány pouze realné počty těchto výkonů a může jít pouze o výkony
v praxi opravdu lékaři prováděné.
 Základní vzdělávací kmeny v délce 24 měsíců přizpůsobit seznamu tzv. I. atestací dle
vyhlášky č. 77/1981 Sb. Definovat kompetence lékařů po absolvování základního
kmene.
 Specializovaná způsobilost rovná se právo pracovat samostatně. Odpovídá bývalé tzv.
I. atestaci. Pravidla získávání specializované způsobilosti určuje směrnice 2005/36/ES.
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Specializovaná způsobilost však nezakládá automaticky nárok na výkon funkce
vedoucího lékaře – primáře.
 K výkonu funkce vedoucího lékaře – primáře je třeba delší praxe i vyšší odbornost
(analogie II. atestace). Tuto oblast evropská směrnice neupravuje a ČR má tedy velkou
míru volnosti. Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře – primáře vydává ČLK,
současná pravidla je možno upřesnit a doplnit.
 Stát podporuje mladé lékaře prostřednictvím stipendií, která jsou vázána na určitého
školence, ne na zdravotnické zařízení. Stát vypisuje tolik stipendií, kolik je absolventů
LF v daném roce. Stát plánuje potřebu lékařů v jednotlivých oborech, tedy určuje,
kolik stipendijních míst pro jednotlivé obory vypíše. Absolventi LF si z nabídky
stipendijních míst vybírají v pořadí stanoveném jejich průměrným prospěchem za
celou dobu studia. Každý mladý lékař má právo specializovat se v jakémkoliv oboru
v případě, že nebude uplatňovat nárok na stipendium.
 Stát má právo kontrolovat úroveň specializační přípravy a plnění povinností školícího
zdravotnického zařízení.
 Právo provádět některé specializované výkony (výkony vyžadující speciální
dovednosti) je možno omezit požadavkem na zisk tzv. funkční licence, kterou vydává
ČLK.
Prezident ČLK Dr.Kubek jednal o tezích ČLK pro nápravu specializačního vzdělávání
lékařů s předsedou zdravotního výboru OPS prof. Vyzulou a dalšími lékaři – poslanci za
ANO dne 6.5.2014.
Viceprezident ČLK Dr.Mrozek se 7.5.2014 účastnil na Mz jednání komise pro změny ve
specializačním vzdělávání lékařů.
Prezident ČLK Dr.Kubek jednal 13.5.2014 o tezích ČLK pro nápravu specializačního
vzdělávání lékařů s náměstkem Mz prof. Vymazalem.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Nedostatečné zastoupení ČLK v atestačních komisích
Dr.Mrozek připomněl, že přetrvává problém s nedostatečným zastoupením ČLK
v atestačních komisích. Neustále se opakující požadavek Mz, aby ČLK dodatečně akceptovala
jako své zástupce některé odborníky nominované v minulosti jinými subjekty, není pro ČLK
přijatelný.
Představenstvo ČLK schvaluje tento postup:
1. ČLK znovu předá Mz seznam nominantů, které ministerstvo v minulosti odmítlo.
2. Pokud ČLK nemá dostatek vlastních nominantů, Dr.Mrozek jako předseda VR ČLK
vybere některé současné členy atestačních komisí, kteří mají důvěru ČLK a mohou ji
zastupovat.
3. Pokud postupem podle bodu 1. a 2. nebude i nadále počet zástupců ČLK dostatečný,
provede Dr.Mrozek další výběr nominantů komory.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Stanovování odborných podmínek provádění zdravotních služeb lékaři
ČLK obdržela v poslední době několik podnětů od svých členů, které se týkají kompetencí
odborných společností ČLS JEP rozhodovat o právech a povinnostech lékařů a poskytovatelů
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zdravotních služeb, udělovat a odebírat oprávnění k výkonu některých činností, přijímat
"závazná stanoviska" či standardy.
Stanovisko právní kanceláře ČLK:
Odborné společnosti působící v rámci ČLS JEP mají z právního hlediska od 1. ledna 2014
postavení organizační složky spolku. Jde-li o odborné společnosti působící samostatně mimo
rámec ČLS JEP, mají postavení samostatného spolku. Žádný spolek není oprávněn
rozhodovat o právech a povinnostech lékařů a poskytovatelů zdravotních služeb, vydávat
jakákoli osvědčení opravňující k odborným lékařským činnostem, ani rozhodovat o udělení či
odnětí statutu centra vysoce specializované péče. Spolek a jeho organizační složka mohou
vydávat svá doporučení, která nemají závaznou povahu. Závazné jsou pro lékaře pouze právní
předpisy a závazná stanoviska profesní komory zřízené zákonem.
Stanovisko prezidenta ČLK:
Je nutno uznat, že vedení mnoha odborných společností tvoří vysoce fundovaní odborníci
příslušného oboru, mnozí z nich jsou současně členové oborových komisí vědecké rady ČLK.
Komora s nimi spolupracuje a hodlá i nadále spolupracovat a při tvorbě své legislativy
vycházet též z jejich stanovisek. V minulosti došlo ve standardní úloze odborných lékařských
společností k deformaci, když bývalí ministři Julínek a Heger odmítali respektovat zákonné
kompetence profesní komory lékařů a jako "odborné alibi" pro mnohé své politické kroky
využívali odborných společností a zejména mediálně prezentovali, že se opírají o jejich
stanoviska. Při jednání s ministrem Němečkem na minulém zasedání představenstva ČLK
byla úloha odborných společností uvedena na pravou míru s tím, že pan ministr bude vycházet
ze zákona, respektovat zákonné kompetence profesních komor a nebude přisuzovat odborným
společnostem jiné postavení, než které jim jako spolku, resp. organizační složce spolku náleží.
Na případy, kdy odborné společnosti překračují své kompetence a státní orgány či zdravotní
pojišťovny se řídí jejich stanovisky, je třeba upozorňovat ministra zdravotnictví i správní rady
zdravotních pojišťoven a obnovit zákonný stav, pokud jde o odborné kompetence ve
zdravotnictví. Členové komory mohou na takové případy vedení komory upozornit a komora
jejich podnětů využije při jednání se státními orgány i zdravotními pojišťovnami.
Představenstvo ukládá prezidentovi a vědecké radě komory nadále kolegiálně
spolupracovat s odbornými společnostmi ČLS JEP i s dalšími odbornými společnostmi
působícími samostatně, jsou-li jejich členové lékaři, brát v úvahu jejich odborné názory
a co nejvíce zapojit jejich členy do oborových komisí vědecké rady komory
Představenstvo ČLK žádá členy komory, aby na případy, kdy odborné společnosti
překračují své kompetence a státní orgány či zdravotní pojišťovny vychází z jejich
stanovisek, upozorňovali vedení komory.
Představenstvo ukládá prezidentovi komory, aby upozorňoval Ministerstvo
zdravotnictví ČR i vedení zdravotních pojišťoven na případy, kdy odborné společnosti
neoprávněně vydají rozhodnutí, závazné stanovisko, osvědčení k výkonu některých
činností apod. a orgány státní správy nebo zdravotní pojišťovny z toho vychází jako z
platného či závazného aktu.
Představenstvo ČLK současně důrazně upozorňuje, že ve věcech kompetencí ke shora
uvedeným činnostem, je třeba důsledně vycházet z platných zákonů.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
1
Návrh byl přijat.
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3) Blok tajemníka ČLK
Informace o počtu nových členů ČLK
V dubnu 2014 bylo přijato celkem 62 lékařů:
z toho bylo
18 lékařů se státní příslušností SR,
8 lékařů s jinou státní příslušností,
14 lékařů se slovenskou LF,
6 lékařů se zahraniční LF.
V tomto období byla 1 žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup.
V roce 2014 dosud požádalo celkem 164 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.
Stěhování centrálních kanceláří ČLK v Olomouci
Dne 25.3.2014 byla podepsána smlouva o nákupu 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.
Představenstvo pověřilo Mgr. Valáška ve spolupráci s Dr. Mrozkem a Dr. Jiřím Machem
přípravou a realizací stěhování do nových prostor Olomoucké kanceláře. Představenstvo na
svém dubnovém zasedání uložilo pověřeným osobám, aby do příštího zasedání předložily
orientační rozpočet nákladů.
Mgr. Valášek informoval prezidenta a představenstvo, že ČLK byla zapsána do katastru
nemovitostí jako vlastník příslušné nemovitosti až dne 12.5.2014. Z tohoto důvodu nemohla
pracovní skupina splnit úkol představenstva a předložit orientační rozpočet nákladů.
Aktuální stav:
Bylo provedeno rozmístění zaměstnanců do jednotlivých kanceláří a rozvržení pracovních
ploch. Cílem je maximálně využít použitelné části současně využívaného nábytku a vybavení.
ČLK bude zároveň poptávat výrobu skříní pro listinné dokumenty dle potřeb jednotlivých
pracovníků. Převážná část by měla být zamykatelná, aby vyhovovala požadavků zejména
Úřadu na ochranu osobních údajů, který měl při namátkových kontrolách ke způsobu
archivace připomínky.
Rekonstrukce bude poměrně nákladná. Je nutno vyměnit kompletně podlahové krytiny,
uvést do řádného stavu rozvody elektrické sítě, upravit osvětlení, vymalovat, sjednotit dveře
do jednotlivých kanceláří. Současně byla zadána poptávka na tvorbu počítačové a internetové
sítě a zřízení telefonní ústředny dle obdobných parametrů jako v Praze.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Registr ČLK
Představenstvo schválilo, že 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 souhlasilo 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 oslovil OS ČLK s výzvou,
aby zaslala případné připomínky a náměty k registru ČLK. Připomínky a náměty byly
předány firmě ISSA.
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Tajemník Dr. Jiří Mach informoval představenstvo, že již byl vypracován návrh nové
struktury registru ČLK s novým koncepčním uspořádáním a byly zahájeny práce na grafické
podobě nového registru. Firma ISSA vypracuje harmonogram prací s termíny dokončení
jednotlivých etap vývoje nového registru (termín dokončení návrhu nové grafiky, zahájení
programování, předání systému k testování, atd.).
Dr. Němeček prezentoval první návrh nové struktury a grafiky registru vytvořený firmou
ISSA. Na setkání administrativních pracovníků ČLK, které proběhne ve dnech 2. a 3. června
2014, budou zúčastnění seznámeni s plánovanou změnou struktury registru a s grafickými
návrhy s tím, že návrhy budou moci ještě modifikovány podle jejich připomínek.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
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.
Tajemník Dr. Jiří Mach informoval, že s touto specifikací po zapracování připomínek členů
představenstva bylo osloveno 25 firem, z nichž některé na požadavky ČLK kladně
nereagovaly. V současnosti je k dispozici cca. 11 nabídek, z nichž některé je třeba ještě s
firmami dále specifikovat. Tajemník Dr. Jiří Mach předpokládá konečný výběr do 3 až 5
týdnů. Finanční rozsah nabídek je v rozmezí cca 200 000,- až 2 000 000,- s jediným extrémem
nad 6 000 000,- Kč. Je tedy zřejmé, že některé firmy asi nemají přesnou představu o rozsahu
účetnictví ČLK a bude třeba naše zadání upřesnit.
Zároveň se ČLK oslovil současný výrobce softwaru WinDUO s informací, že rovněž
plánuje zavedení 64 bitové verze na rok 2015. Z rozhovoru s majitelkou firmy bohužel
vyplynulo, že firma zatím nemá žádnou přesnou představu a není schopna zajistit spuštění
systému od 1.1.2015. Protože však systém již ČLK užívá, vyjednal tajemník Dr. Mach s touto
firmou možnost dodání informací do konce května. Podle jejich kvality a časového
harmonogramu bude možné se rozhodnout, jak postupovat dál.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Dr. Vodochodský opustil jednání v 13.00 hod., přítomno je 17 členů představenstva.
4) Vnitřní činnost
Novela SP 2 – volební řád ČLK
Dr. Voleman navrhuje vypuštění klauzule omezující možnost volit funkcionáře ČLK do téže
funkce více než pouze dvě po sobě následující období. Návrh zdůvodňuje zejména tím, že tato
omezující klauzule byla z praktických důvodů již dříve zrušena pro členy a předsedy
revizních komisí, čestných rad a pro členy etické komise. Většina profesních samospráv v ČR
přitom podobné omezovací klauzule ve svých stavovských předpisech vůbec nemá. Zrušení
omezovací klauzule by posílilo právo lékařů volit si za své zástupce ty kolegy, které opravdu
chtějí, přičemž není nijak omezeno ani jejich právo kandidáta do funkce nezvolit, ani právo
orgánů ČLK vedoucí funkcionáře z funkcí odvolat.
Představenstvo s návrhem souhlasí a doporučuje delegátům Sjezdu ČLK, aby novelu
SP-2 Volební řád ČLK schválili.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
15
proti :
1
zdržel :
1
Návrh byl přijat.
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E.learning
Dne 12. 4. 2014 rozhodlo představenstvo o novém dodavateli/provozovateli e.learningového
systému. Vybrána byla společnost ISSA, s.r.o., které byla zaslána oficiální objednávka.
PhDr. Ptáček informoval představenstvo, že ISSA dle informací Ing. Nogy dokončuje
přípravu systému pro ČLK.
Dr. Němeček prezentoval vzhled testovací verze.
Oddělení vzdělávání pokračuje v komunikaci s dosavadním poskytovatelem e.learningu.
Dojednává se možnost přístupu k aktuálním databázím uživatelů a kurzů. Vzhledem
k dosavadní obtížné komunikace je ovšem možné, že toto umožněno nebude. Pro tento případ
jsou připraveni pracovníci oddělení vzdělávání k manuálnímu přenosu dat. Dosavadním
dodavatelem je též přislíbena možnost provozu stávajícího e-learningu až do plného spuštění
nového systému.
Představenstvo bere informaci na vědomí
Rámcové smlouvy s Kooperativa pojišťovnou a.s. o VIP profesním pojištění členů ČLK
Právní kancelář komory od prosince 2013, kdy Kooperativa pojišťovna a.s. předložila návrh
nových pojistných podmínek na základě nového občanského zákoníku, do uzavření dohody
koncem dubna 2014, jednala s Generálním ředitelstvím Kooperativa pojišťovny a.s. o nových
pojistných podmínkách. Právníci ČLK kategoricky hájili zásadu, že pojistné krytí profesní
odpovědnosti lékařů musí být zaručeno ve všech případech nedbalostního jednání a odmítnout
pojistné plnění lze jen tehdy, je-li pojistná událost způsobena lékařem prokazatelně úmyslně,
nebo pod vlivem návykových látek. Tohoto cíle bylo po více než čtyřměsíčním jednání a
výměnách stanovisek dosaženo. Rámcová pojistná smlouva byla sjednána a na jejím základě
lze uzavřít novou smlouvu s Kooperativa pojišťovnou a.s.
Právní kanceláři komory předestřeli k posouzení někteří členové komory pojistné podmínky
některých jiných pojišťoven, poskytujících snad levnější pojištění profesní odpovědnosti. Po
jejich prostudování bylo nutno konstatovat, že tyto smlouvy nezaručují spolehlivé pojistné
krytí profesní odpovědnosti lékaře a obsahují některé nepřijatelné výluky, které nelze
akceptovat.
Na základě stanoviska právní kanceláře komory představenstvo ČLK doporučuje
členům komory – poskytovatelům zdravotních služeb (soukromým lékařům) VIP
pojištění pro členy ČLK u Kooperativa pojišťovny a.s.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Ukončení spolupráce mezi ČLK a společností Dell
Dr.Kubek informoval představenstvo, že dne 17.4.2014 vypověděla firma Dell Computer
s.r.o. bez udání důvodu smlouvu o spolupráci s ČLK uzavřenou 28.6.2007. V souladu
s výpovědními podmínkami smluvní vztah končí k 31.7.2014. Na základě smlouvy měli
členové ČLK nárok při nákupu počítačové techniky na slevu ve výši 28%.
Představenstvo bere informaci na vědomí
Dr. Ota Mach opustil jednání v 14.15 hod., přítomno je 16 členů představenstva.
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Změna softwaru pro právní kancelář ČLK
Právní kancelář ČLK žádá o souhlas se změnou dosud užívaného vyhledavače právních
předpisů ASPI na systém CODEXIS z těchto důvodů:
 Lepší cenové podmínky pro ČLK – v případě ASPI vychází průměrná cena za rok
46.992,- Kč vč. DPH, v případě CODEXIS jde o průměrnou cenu za rok 44.624,- Kč
vč. DPH.
 Denní aktualizace nových právních předpisů – nesporná výhoda pro zkoumání čerstvě
vydaných právních předpisů. Od ASPI je toto již více než rok slíbeno, ale dosud
nebylo realizováno.
 Větší uživatelská spokojenost zaměstnanců právní kanceláře ČLK – nový produkt
CODEXIS již byl námi vyzkoušen v rámci dočasného zapůjčení licence v období
listopad 2012 až červenec 2013.
Pokud ČLK zakoupí právní software CODEXIS až do konce roku 2017 s možností dalšího
prodloužení této smlouvy, pak tímto v porovnání s dosavadním systémem ASPI ušetří ročně 2
300,- Kč. Podmínkou je však jednorázové zaplacení celé částky 163 326,- Kč dopředu,
přičemž tato částka nebyla zahrnuta do sjezdem schváleného rozpočtu ČLK.
Představenstvo souhlasí s navrženou změnou právního softwaru a schvaluje smlouvu
s firmou ATLAS Consulting s.r.o., na jejímž základě ČLK zaplatí této firmě částku
163 326,- Kč včetně DPH za práva k užívání systému CODEXIS do konce roku 2017.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dr. Monhart a dr. Kubarič opustili jednání v 14.20 hod., přítomno je 14 členů
představenstva.
Výběrová řízení - informace
Dr. Říhová a Dr. Přikryl informovali o výběrových řízeních, kterých se účastnili.
5) Zahraniční činnost
Zasedání WMA – Tokio 23.-26.4.2014
WMA byla založena 17.9.1947 v Paříži a v současnosti sdružuje lékařské komory a
asociace z celkem 106 zemí. Mezi 27 zakládajícími organizacemi byla též Ústřední jednota
Českých lékařů zrušená v roce 1948.
Dr. Kubek informoval o průběhu a závěrech pracovního zasedání, jehož hlavním cílem byla
příprava dokumentů pro podzimní plenární zasedání.
Helsinská deklarace
WMA schválila na plenárním zasedání v říjnu 2013 aktualizaci textu Helsinské deklarace.
Oslavy 50. Výročí schválení deklarace se uskuteční v Helsinkách 11.11.2014 za účasti
prezidenta Finska. WMA vyzývá lékařské komory a asociace, aby buď zajistili representativní
účast svých zástupců na těchto oslavách, nebo aby si přijetí tohoto významného dokumentu
připomenuli svými vlastními akcemi. WMA vydává k tomuto výročí speciální publikaci.
Nábor lékařů v zahraničí
WMA připravuje dokument, který by stanovil pravidla etického náboru lékařů a dalších
zdravotníků v zahraničí. Bohatší státy dnes řeší svůj nedostatek lékařů na úkor států chudších.
Je však třeba respektovat právo zdravotníků na volný pohyb a hledání práce tam, kde
dostanou lépe zaplaceno. Zahraniční lékaři musí pracovat za stejných podmínek jako lékaři
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domácí, nikoliv tedy za dumpingové mzdy, v horších pracovních podmínkách nebo bez
respektování pracovně právní legislativy.
Lidský reprodukční materiál – nekomerční využití
WMA připravuje rezoluci podporující nekomerční využívání lidského reprodukčního
materiálu.
Euthanasie
Mezi členy WMA převažuje negativní stanovisko k euthanasii. Rozpaky vzbuzuje zejména
legalizace euthanasie u dětí.
Katastrofy – připravenost na odstraňování jejich následků, odpovědnost zdravotníků
Stálá pracovní skupina při WMA mapuje přírodní i lidmi způsobené humanitární katastrofy,
hodnotí úspěšnost jejich řešení a upozorňuje na chyby, k nimž došlo a kterých by bylo vhodné
se pro příště vyvarovat.
Ochrana zdravotníků během konfliktů
Na konferenci byly prezentovány zkušenosti z občanské války v Sýrii a z občanských
nepokojů v Turecku. WMA připraví deklaraci požadující vyšší ochranu pro zdravotníky, kteří
poskytují pomoc obětem přírodních i lidmi vyvolaných katastrof. WMA zaslala předsedovi
Turecké vlády Erdoganovi písemný protest proti zákonu kriminalizujícímu zdravotníky, kteří
ošetřovali oběti pouličních nepokojů, k nimž došlo v Turecku.
Zdravotnické registry
WMA sice podporuje vznik a vedení registrů za účelem prevence a zlepšování kvality
diagnostiky a léčby, zároveň však upozorňuje na riziko zneužití citlivých osobních údajů,
které je významné zejména v případech, kdy tyto databáze spravují soukromé subjekty. WMA
připraví své písemné stanovisko definující podmínky, které musí být při shromažďování
údajů o zdravotním stavu obyvatel splňovány.
Spolupráce s veterinárními lékaři
V rámci projektu „Jedno zdraví“ bude WMA rozvíjet spolupráci s organizacemi veterinárních
lékařů. Prvními společnými tématy budou zoonózy, používání hormonů a antibiotik,
bezpečnost potravin…
Děti ulice
WMA připraví rezoluci, v níž upozorní na otřesné podmínky, v nichž v některých zemích
určité skupiny dětí žijí. WMA vyzve vlády členských států, aby pro tyto děti zajistily
dostupnost alespoň základní zdravotní péče.
World Medical Journal
Časopis vydává WMA již 60 let. Jakkoliv je vydávání časopisu pro WMA ekonomicky
nákladné, panuje jednoznačná shoda o nezbytnosti vydávání časopisu v elektronické i
papírové formě i nadále.
Členství ve WMA
O členství oficiálně zažádala Lékařská komora republiky Guinea. Po posouzení žádosti bude
o členství rozhodnuto na plenárním zasedání WMA v říjnu 2014.
Představenstvo bere informaci na vědomí
Dr. Vraná opustila jednání v 14.40 hod., přítomno je 13 členů představenstva.
Zasedání EJD – Debrecín 9.-10.5.2014
Plenárního zasedání evropské organizace mladých lékařů (EJD) se za ČLK účastnil Dr.
Šindler, který podal informaci představenstvu.
 Meeting byl zahájen prezidentem Dr.Carstenem Monhardtem. Na úvod vystoupil
maďarský eurokomisař László Andor. Hovořil o výjimce EWTD (přesčasová práce),
která byla od počátku 2014 zrušena. Argumentem pro komisi je fakt, že je statisticky
dokázáno, že s počtem odsloužených přesčasů se zvyšuje riziko nehody při jakékoliv
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činnosti. Proto byla výjimka zrušena. V praxi to ovšem znamená, že papírově to bude
v pořádku, ale ve skutečnosti v některých zemích, kde chybí lékaři to není možné
realizovat skutečně. Problematika tzv. „On call time“ je čas strávený mimo pracoviště
a proto není placen jako čas strávený na pracovišti. Poukazoval na statistiky, které jsou
neúprosné, ale neřeší problém ve zdravotnictví
 Vystoupení chorvatského delegáta a viceprezidenta Hrvoje Vražiče, který komentoval
výsledky dotazníkové akce o přesčasové práci a její úhradě mezi jednotlivými státy
EU i chorvatskou situaci. ČR se pohybuje v koridoru většiny tradičních
demokratických států (Německo, Rakousko, Chorvatsko, Slovinsko…)¨
 Vystoupení irského delegáta, který komentoval domácí scénu. Zde se konala velká
stávka lékařů. Je jim vnucována neplacená práce v přesčasech trávených „oncall“
systémem.
 Vystoupení francouzského delegáta. Nastínil zpětný vývoj od roku 2012 - velké
stávky, vrátilo se to k projednávání. EWDT není začleněna do francouzské legislativy.
Stále probíhají jednání lékařské odbory – vláda.
 Přednesl jsem výroční zprávu za Českou republiku. V ní jsem mj. upozornil na
skutečnost, že Organizace mladých lékařů českých je pasivní a aktivně do kontaktů
s mladými lékaři v Evropě nevstupuje.
 Task shifting – přesun kompetencí z lékaře na zdr. Personál bez zodpovědnosti
odmítán všeobecně, i když leckde to tak v praxi je. Švédsko – sestry mnohde dělají
práci lékařů, Norsko- gastroenterologie- lékař pouze výkon, poučení a kontrolu dělá
sestra…etc. Ve Francii a v ČR není přesun kompetencí bez zodpovědnosti možný.
Představenstvo bere informaci na vědomí
Dr. Musil opustil jednání v 15.00 hodin, přítomno je 12 členů představenstva.
6) Blok VR
Dr. Mrozek informoval o průběhu zasedání VR ČLK dne 15.5.2014
Vědecká rada ČLK vyslovila 15.5.2014 souhlas se stanoviskem České onkologické
společnosti ze dne 10.9.2013, ve kterém se konstatuje, že dosud nebyl spolehlivě prokázán
přímý protinádorový účinek vysokých nitrožilně podaných dávek vitaminu C.
Aplikace vysokých dávek vitaminu C jako komplementární či adjuvantní léčby je přípustné
výhradně ve spolupráci s atestovaným klinickým onkologem, v souladu s příslušnými SPC.
ČLK se distancuje od propagačních akcí některých soukromých zdravotnických zařízení,
prezentujících léčbu vysokými dávkami vitaminu C za “všelék“, vhodný k léčbě a profylaxi
nejrůznějších patologických stavů. Taková doporučení považujeme za komerčně motivovaná,
odporující zásadě „evidence based medicine“.
Představenstvo ČLK se ztotožňuje se stanoviskem VR ČLK.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
7) Licence
8) Různé
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Dr.Sedláček informoval o zasedání komise Mz pro Seznam zdravotních výkonů, kterého se
účastnil společně s Dr.Musilem 15.5.2014. Ministr zdravotnictví rozhodl, že nebude
s účinností k 1.1.2015 vydána novela této vyhlášky, která by obsahovala nedokonalé výsledky
procesu tzv. kultivace, kterou prováděla firma JanigaLabs. Nová vyhláška bude obsahovat
pouze průběžně projednávané změny. ČLK trvá na požadavku, aby ministr zdravotnictví
rozhodl ve veřejném zájmu o navrácení časů klinických vyšetření v interně na původní
úroveň.
Dr. Říhová upozornila na problém, kdy část ambulantních specialistů musí vracet zdravotním
pojišťovnám část vyplacených zálohových plateb. Příčinou může být menší počet vykázaných
tzv. unicitních rodných čísel, přesun pojištěnců mezi zdravotními pojišťovnami nebo menší
počet bodů vykázaných v průměru na jedno unicitní rodné číslo. Ten může být v některých
případech způsoben i snížené bodové hodnoty některých výkonů.
Dr.Šindler upozornil na skutečnost, že systém elektronických neschopenek, který by měl být
pro komunikaci lékařů s ČSSZ povinný, není podporován většinou softwarů, které lékaři pro
vedení své ordinace používají.
Dr.Šindler navrhuje, aby v časopise Tempus byla pro informaci členům zveřejněna čísla
bankovních účtů všech OS ČLK.
Zasedání představenstva bylo ukončeno v 15.45 hodin.
Příští zasedání představenstva se uskuteční ve čtvrtek 12. června 2014 od 10:00 v Humpolci a
navazovat na ně bude od 15:00 hodin porada předsedů OS ČLK.

Zapsala:

Hanka Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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