Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 5. května 2017 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Přítomni:

Omluveni:
Přizváni:

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

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin.
Přítomno 13 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.
1) Připomínky k minulému zápisu
2) Vnitřní činnost
Informace o počtu nových členů ČLK
V březnu a dubnu 2017 bylo přijato celkem 121 lékařů:
z toho bylo 24 lékařů se státní příslušností SR,
32 lékařů s jinou státní příslušností,
14 lékařů se slovenskou LF,
31 lékařů se zahraniční LF.
V tomto období bylo 7 žádostí o přijetí posouzeno jako pozdní vstup.
V roce 2017 dosud požádalo celkem 91 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.
Porada administrativních pracovníků ČLK
Pravidelná porada administrativních pracovníků ČLK se uskuteční ve dnech 29. - 30. 5.
2017 v hotelu Dvořák v Táboře. Program připravuje a za organizaci porady zodpovídá Mgr.
Jenšíková.
Představenstvo vyzývá předsedy OS ČLK, aby zajistili účast svých administrativních
pracovníků na konferenci.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dům lékařů
Delegáti XXXI. Sjezdu ČLK podpořili záměr představenstva investovat do nákupu prostor
pro nové sídlo České lékařské komory v Praze.
Požadavkem ČLK je nejenom dostatečná plocha pro kanceláře, služební byt, ale především
přednáškový sál a seminární místnosti pro zajišťování vzdělávacích akcí ČLK. Celkem užitná
plocha nejméně 1 500 m2, dobrá dostupnost MHD a možnost parkování.

2

Vlastní vzdělávací centrum v sídle ČLK by mělo umožnit další rozvoj celoživotního
vzdělávání lékařů organizovaného komorou, mělo by zviditelňovat činnost komory a zlepšit
identifikaci lékařů se svojí profesní samosprávou. Pořádáním vzdělávacích akcí i jednání
(např. porady předsedů OS ČLK) ve vlastních prostorách by ČLK šetřila peníze za pronájmy.
„Dům lékařů“ by mohl sloužit v případě zájmu též některým okresním sdružením ČLK. Část
prostor by mohly mít od ČLK pronajaty další lékařské organizace. Společný dům by tak mohl
přispět k sjednocování lékařského stavu.
Představenstvo ustanovilo pracovní skupinu ve složení Dr. Mgr. Mlynářová, Dr. Mrozek a
Dr. Kubíček, aby ve spolupráci s pí Šťastnou jednala s realitními kancelářemi.
Přítomní členové pracovní skupiny prezentovali další průběžné výsledky svých jednání.
Žádná z nemovitostí, která byla ČLK nabídnuta, nesplňuje beze zbytku požadavky komory na
Dům lékařů.
Dr. Kubek informoval o jednání se zástupcem společnosti Skanska Reality.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Dr. Dobeš a Dr. Musil se připojili k jednání představenstva v 9.25 hodin, přítomno je 15
členů představenstva.
Svolání XXXII. Sjezdu ČLK
V souladu s § 16 odst. 3 písm. e) zákona o ČLK svolává představenstvo ČLK sjezd
delegátů ČLK na sobotu 11.11. a neděli 12.11.2017 do hotelu Voroněž v Brně.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
3) Jednání a informace
Národní soustava povolání
Fond dalšího vzdělávání, organizace zřízená Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV)
připravuje aktualizaci popisu zdravotnických povolání v Národní soustavě povolání, která se
veřejně dostupným katalogem popisujícím reálnou situaci na trhu práce a obsahuje výčet
kvalifikačních podmínek a odborných kompetencí pro jednotlivá povolání. Na základě výzvy
Fondu dalšího vzdělávání MPSV nominoval prezident ČLK jako zástupce komory do
pracovního týmu MUDr. Mgr. Mlynářovou.
Dr. Mlynářová informovala, že dosud žádné jednání pracovního týmu neproběhlo.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Zákon o lobbingu – věcný záměr
Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu JUDr. Chvojka přizval ČLK i ostatní
profesní komory k diskusi o přípravě věcného záměru zákona o lobbingu. Z pověření
prezidenta ČLK se jednání 7.4.2017 účastnila Mgr. Čáslavská. ČLK obdobně jako ostatní
profesní komory zásadně nesouhlasí s tím, aby jako profesní samospráva byla degradována na
úroveň pouhé lobbystické organizace. Zápis z jednání dosud nemá komora k dispozici.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Dr. Tomek a Dr. Vávra se připojili k jednání představenstva v 9.40 hodin, přítomno je 17
členů představenstva.
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Vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky
MZ ČR předalo ČLK k připomínkám návrh vyhlášky. Text byl rozeslán členům
představenstva i členům Vědecké rady ČLK.
Dr. Mrozek návrh komentoval s tím, že ČLK by měla požadovat své zastoupení ve
zkušebních komisích.

Personální vyhláška
V květnu 2015 byla ustavena pracovní skupina MZ pro přípravu novely vyhlášky č. 99/2012
Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. Tato pracovní
skupina však v podstatě ani nezačala pracovat a v únoru 2016 rozhodl ministr Němeček o
tom, že práce na novele tzv. personální vyhlášky zastavuje. ČLK proti tomuto rozhodnutí
protestovala. Požadavky vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální
zabezpečení zdravotnických služeb považuje představenstvo ČLK za nedostatečné a
negarantující kvalitu a bezpečnost zdravotních služeb. V současnosti platná vyhláška neplní
svoji funkci a pouze legalizuje katastrofální nedostatek zdravotnického personálu, způsobuje
další přetěžování zdravotníků a je tedy katalyzátorem jejich odchodu do zahraničí, mimo
rezort zdravotnictví nebo z lůžkových zdravotnických zařízení.
Mz předložilo v uplynulých týdnech ČLK k posouzení návrh dílčí novely této vyhlášky,
jehož cílem je nově upravit požadavky na personální vybavení záchytných stanic. Dr.
Kubíček jednal jménem ČLK s ministerstvem a podařilo se mu prosadit výraznou redukci
nesmyslně přísných požadavků na provozovatele této specifické zdravotní služby.
Vzhledem k tomu, že většina návrhů ČLK byla MZ akceptována, nebude již k textu
navrhované novely ČLK žádné další připomínky uplatňovat.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Změna způsobu posuzování zdravotního postižení – návrh NRZP
Na žádost předsedy NRZP Mgr. Krásy projednala ČLK návrh, aby posuzování zdravotního
stavu žadatelů pro účely poskytování nepojistných dávek úřady práce, neprováděli posudkoví
lékaři, ale ergoterapeuti. Komora souhlasí s tím, že posuzování na odděleních OSSZ v
některých případech trvá dlouho. Příčinou je nedostatek posudkových lékařů způsobený jejich
špatným finančním ohodnocení a s ním spojenou malou atraktivitou této práce pro lékaře.
Komora požaduje řešení problému nedostatku posudkových lékařů. V žádném případě však
nemůže souhlasit s tím, aby posudkové lékaře nahrazovali méně kvalifikovaní odborníci.
Nedostatek posudkových lékařů, který ČLK vnímá jako závažný problém, není možné
maskovat tím, že by jejich kompetence převzali méně kvalifikovaní odborníci.
Představenstvo schvaluje dosavadní postup prezidenta ČLK v této věci.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Nominace zástupců ČLK do akreditačních komisí a do atestačních komisí

4

Dr. Mrozek informoval, že ČLK předala ministerstvu zdravotnictví seznam zástupců, které
ČLK nominuje do akreditačních komisí, které budou konstituovány podle novely zákona o
vzdělávání lékařů. Vzhledem k tomu, že 1/3 členů akreditačních komisí nominují lékařské
fakulty a 1/3 odborné společnosti, snažila se ČLK pro zachování paritního zastoupení celého
lékařského stavu nominovat přednostně odborníky z regionálních nemocnic a ambulantního
sektoru.
Dr. Mrozek informoval, že ČLK nominovala své zástupce rovněž do atestačních komisí 43
specializačních lékařských oborů. Bez účasti zástupce profesní komory nemůže atestační
komise zkoušet.
Dr. Monhart informoval o tom, jakým způsobem dosavadní akreditační komise připravují
nové vzdělávací programy pro vzdělávací kmeny. Dále informoval o jednání specializační
oborové rady pro vnitřní lékařství (SOR) a koordinační oborové rady (KOR).
ČLK považuje za nepřijatelnou současnou praxi, kdy nové kmenové vzdělávací
programy tvoří staré akreditační komise, které svým složením neodpovídají
podmínkám, které stanovila novela zákona č. 95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dr. Říhová se připojila k jednání představenstva v 10.15 hodin, přítomno je 18 členů
představenstva.
Mladí lékaři – informace Sekce mladých lékařů ČLK
Na jednání představenstva vystoupil MUDr. Přáda – člen výboru Sekce mladých lékařů
ČLK.
Informoval, že roste počet aktivních členů, jejichž jádro se schází pravidelně jednou měsíčně.
Sekce svojí činnost prezentuje na sociální síti. Prostřednictvím dotazníku rozeslaného ČLK
oslovila všechny mladé lékaře s výzvou, aby sdělili své názory na problémy, s nimiž se mladí
lékaři potýkají. Do dnešního dne na dotazník odpovědělo cca 1 500 lékařů.
Sekce má zřízenou vlastní webovou stránku na adrese: www.juniordoctor.cz a vlastní
facebookový profil. Stránka sekce je přístupná z webové stránky ČLK.
Sekce mladých lékařů navázala kontakt se Spolky mediků.
Sekce mladých lékařů je členem Evropské organizace mladých lékařů (EJD). MUDr. Přáda
byl zvolen členem výkonné rady EDJ a má na starosti externí komunikaci. Nejbližší zasedání
EDJ se koná v Rotterdamu koncem května a budou se ho účastnit předsedkyně Mladých
lékařů Dr. Hilšerová a MUDr. Přáda.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Vzdělávání čínských léčitelů
Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 96/2004 Sb., o vzdělávání zdravotníků,
doplněnou o návrh předsedy zdravotního výboru prof. Vyzuly začlenit mezi odborné
zdravotnické pracovníky čínské léčitele, za jejichž vzdělávání stát převezme garanci tím, že
budou vytvořeny obory terapeuta a specialisty čínského léčitelství.
Poslanci návrh schválili navzdory zásadnímu negativnímu stanovisku ČLK, které vyšlo
z jednoznačného doporučení Vědecké rady ČLK. Návrh přitom podpořilo celkem 11 poslanců
lékařů, kteří jsou všichni členy ČLK, avšak stanovisko své profesní organizace
nerespektovali. Z dosavadních výsledků šetření ČLK vyplývá, že nikde v Evropě nejsou
jacíkoliv léčitelé začleňováni mezi zdravotníky.
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ČLK se bude snažit prosadit, aby Senát ČR obory čínských léčitelů ze zákona odstranil.
Schválení samotného zákona v podobě, jak jej přijala vláda, ČLK podporuje, neboť považuje
za nezbytnou reformu vzdělávání zdravotních sester, aby tyto již nepotřebovaly pro výkon
povolání vysokou školu. Zpravodajem tohoto zákona v Senátu ČR bude členka
představenstva ČLK senátorka Dr. Dernerová a jednání zdravotního výboru senátu je
plánováno na 24.5.2017. Prezident ČLK se bude snažit na tomto jednání se stanoviskem
komory vystoupit.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Zákon o universitních nemocnicích
Součástí programového prohlášení vlády je závazek prosadit zákon o neziskových
nemocnicích. ČLK tento záměr podpořila. Předpokládali jsme, že prostřednictvím tohoto
zákona bude stát garantovat existenci základní sítě cca 100 nemocnic, tedy přibližně jedna
v každém okrese a jedna na 100 000 obyvatel. Tyto nemocnice by měly garantované smlouvy
se všemi zdravotními pojišťovnami, ale zároveň by měly spádovou povinnost a musely by
poskytovat předepsaný rozsah zdravotních služeb. Neziskové nemocnice by byly osvobozeny
od placení DPH, ale na druhou stranu by byly povinné zveřejňovat jednotkové ceny
nakupovaného zboží a služeb a nemohly se vymlouvat na obchodní tajemství. Neziskové
nemocnice by byly povinny řídit se v odměňování zaměstnanců státními tarifními tabulkami.
Speciální právní forma neziskové nemocnice měla být dostatečně atraktivní, aby motivovala
zřizovatele nemocnic k jejich transformaci.
Návrh předložený ministerstvem zdravotnictví nesplňoval představy ČLK a byl zpracován
tak ledabylým způsobem, že kvůli stovkám uplatněných připomínek jej Legislativní rada
vlády odmítla jako celek a návrh nebyl vůbec Vládou ČR projednáván.
Ministerstvo zdravotnictví místo zákona o neziskových nemocnicích předložilo návrh
zákona o Universitních nemocnicích.
ČLK považuje zákon o univerzitních nemocnicích v navrhovaném znění za účelový,
směřující k postupnému odstátnění zdravotnických zařízení řízených státem, která doposud
garantují kvalitu zdravotní péče, proto ČLK návrh zákona o univerzitních nemocnicích
odmítá jako nepotřebný zákon, který může být i nebezpečný ve svém dopadu pro současný
fungující systém fakultních nemocnic a zdravotnických ústavů řízených státem.
Navzdory negativnímu stanovisku ČLK i připomínkám řady dalších organizací (zejména
odbory) byl návrh zákona poslanci v tzv. prvním čtení schválen, což umožňuje jeho další
projednávání ve Sněmovně.
V současném znění sice návrh neobsahuje § 44, který umožňoval rozhodnutím ministra
zdravotnictví slučování státních nemocnic, které by se neměly stát nemocnicemi
universitními, přesto představuje zákon výrazné riziko rozprodeje nemovitého majetku
budoucích universitních nemocnic. Tento majetek již nemocnice nebude muset nabízet
v první řadě státu a ani peníze z prodeje již nebudou příjmem státního rozpočtu. Universitní
nemocnice jako nestátní nebudou moci přijímat od státu provozní dotace, budou odkázány na
komerční úvěry od bank. Pokud takto vzniklé závazky nebude nemocnice schopna splácet,
snadno se ve stavu zadlužení stane předmětem privatizace či dalšího rozprodeje majetku,
zejména nemovitostí. Ministr Ludvík se ostatně netají s tím, že například místo VFN na
Karlově náměstí by bylo „ekonomické“ vybudovat novou nemocnici někde na periferii Prahy.
ČLK se bude nadále snažit o to, aby zákon o Universitních nemocnicích nebyl přijat.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
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Seznam zdravotních výkonů
ČLK obdržela zápis z jednání pracovní skupiny, které se konalo 23. 3. 2017 a na kterém
byly projednávány její návrhy.
- Zvýšení ceny práce nositelů výkonů o 10 % od 1. 1. 2018.
Z 10 účastníků bylo 6 pro, 2 proti, 2 se zdrželi. Pracovní skupina nedošla ke konsensu.
- Přesun nositelů výkonů dosud započtených v úhradě nepřímých nákladů přímo k příslušným
výkonům.
Z 10 účastníků bylo 7 pro a 3 proti.
Stanovisko SZP k návrhům ČLK: Zvýšení osobních nákladů, respektive minutové sazby, by
znamenalo plošný nárůst počtu bodů o 4%. Přesun nositelů L1,2xS3 z režie pak nárůst bodové
produkce o další 2,2%, při započtení navýšení ceny práce dle prvního návrhu ČLK pak plošné
navýšení bodové produkce o cca 6%. Na rozdíl od VZP je u zaměstnaneckých zdravotních
pojišťoven navíc část poskytovatelů hrazena výkonově bez limitu.
Stanovisko VZP k návrhům ČLK: Nositelé L1-2, S2-3 jsou zahrnuti v osobních nákladech,
které jsou zahrnuty v režii. Bez přehodnocení celé režie nelze některé položky z ní izolovaně
vyjmout.
- ČLK rovněž počátkem roku 2017 upozornila odborné společnosti na skutečnost, že u
některých výkonů v seznamu zdravotních výkonů je kalkulována cena práce nositele výkonů
na úrovni L1 nebo L2 a nikoliv na úrovni L3. Zatím na toto upozornění aktivně reagovalo
pouze Grémium ambulantní radiologie, které navrhlo sjednocení nositelů skiagrafických
vyšetření na L3 s odůvodněním, že plně kvalifikovaný lékař L3 musí lékaře L2 kontrolovat.
Ani tento návrh nebyl schválen. Podle SZP by došlo ke zvýšení počtu vykazovaných bodů o
10%. VZP nesouhlasí proto, že výkon je údajně vždy konstruován na nositele s nejnižší
kvalifikací, který je schopen jej provést.
Další jednání pracovní skupiny se konalo 27. 4. a o jeho průběhu informoval Dr. Sedláček.
Na tomto zasedání byla znovu diskutována možnost zvýšení režijních nákladů. Zástupci MZ
přislíbili, že se touto problematikou budou zabývat.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Statistická hlášení ÚZIS – Dr. Dušek – ředitel ÚZIS
Jako host na zasedání představenstva vystoupil ředitel ÚZIS doc. PhDr. Ladislav Dušek,
Ph.D.
Statistické zjišťování za rok 2016 je v roce 2017 realizováno dle platné legislativy, zejména
v souladu s vyhláškou Českého statistického úřadu č. 302/2015 Sb., o Programu statistických
zjišťování na rok 2016. Program byl sestaven v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě (zákon o státní statistické službě). Tzv. výkazy ÚZIS ČR se podobně jako
v minulých letech dělí na výkazy klinické a ekonomicko-provozní. Dlouhodobou snahou
ÚZIS ČR je postupně tuto administrativní zátěž redukovat. Proto byly klinické výkazy
výrazně redukovány již v roce 2015 a v platnosti zůstávají pouze ty, které garantuje příslušná
odborná společnost (výkazy klinické) a vedení Ministerstva zdravotnictví ČR (výkazy
ekonomické a provozní). Sběr dat je naplněním zákonné povinnosti stanovené zpravodajské
jednotce, konkrétně ustanovením§ 45 odst. 2 písm. m) ve vazbě na § 117 odst. 2, písm. d)
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o
zdravotních službách), podle které je poskytovatel zdravotních služeb povinen předávat údaje
do Národního zdravotnického informačního systému, za přiměřeného použití § 10 odst. 3
zákona o státní statistické službě.
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Aktuální informace ke statistickým hlášením zveřejní ředitel ÚZIS v časopise Tempus
Medicorum
.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Elektronické neschopenky – Ing. Merhautová – náměstkyně MPSV
Jako host na zasedání představenstva vystoupila náměstkyně ministryně práce a sociálních
věcí Ing. Merhautová.
Elektronické neschopenky (eDPN) v současnosti představují cca. 2% ze všech vystavených
potvrzení o DPN. Hlavním důvodem nezájmu ze strany lékařů je skutečnost, že systém
vyžaduje elektronický podpis a i při použit eDPN zůstává nutnost vystavit část v papírové
podobě.
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) plánuje snížit počet částí potvrzení o DPN ze
současných 5 na 3. Pro lékaře by eDPN měly zůstat nepovinné s tím, že záleží na lékaři, zda
bude využívat modul eDPN ve svém softwaru nebo přístup na portál ČSSZ. Pokud lékař
vystaví i do budoucna potvrzení o DPN v papírové podobě, pak zařídí jeho elektronizaci
ČSSZ, která již bude se zaměstnavateli komunikovat elektronicky.
Informace o projektu eDPN zveřejní MPSV v časopise Tempus.
Ing. Merhautová dále informovala, že kvůli služebnímu zákonu v současnosti hrozí vyřazení
cca. 140 posudkových lékařů.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Výběrová řízení - informace
Dr. Kubíček a Dr. Říhová podali informaci o výběrových řízeních, kterých se zúčastnil.
4) Zahraniční činnost
Zasedání CPME –Vilnius 7.-8.4.2017
Vlastnímu jednání předcházelo zasedání výkonného výboru. Následovalo jednání pracovních
skupin zabývajících se tematickými okruhy, které reagují na aktuální agendu orgánů EU:
- Pracovní skupina pro odbornou praxi
- Pracovní skupina pro eHealth
- Pracovní skupina pro farmakoterapii
- Pracovní skupina pro výživu a zdravý životní styl
Účastníci jednání schválili několik stanovisek a prohlášení:
- Podpora deklaraci WMA k etickým souvislostem provozování zdravotních databází a
tkáňových bank
Tato deklarace stanoví etické zásady pro lékaře podílející se na shromažďování a používání
identifikovatelných údajů a biologických materiálů, vychází z Helsinského prohlášení
Světové lékařské asociace a z významu získání informovaného souhlasu před započetím
využívání zdravotních osobních údajů a biologického materiálu.
- Stanovisko k problematice obesity
- Stanovisko k používání tzv. nepatentovaných léčivých přípravků
- Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o využívání tzv. testu
přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povolání. Cílem nesrozumitelně nazvané
směrnice má být vyšší mobilita a flexibilita pracovních sil v rámci EU.

8

CPME je přesvědčen, že lékařská profese by měla být vyloučena z oblasti působnosti
směrnice z těchto důvodů:
Zachování regulace přístupu k lékařskému povolání nebo jeho výkonu je v zájmu bezpečnosti
pacienta a kvality péče, těmto zájmům není možné nadřazovat zájmy ekonomické. Toto bylo
uznáno již v existujících právních předpisech, např. zdravotnické služby jsou vyloučeny z
působnosti směrnice 2006/123/ES o volném pohybu pracovníků.
Lékaři jsou již v současnosti v režimu platných právních předpisů velmi mobilní pracovní
silou. Další rozvolňování pravidel není žádoucí. CPME nesouhlasí s porušováním principu
subsidiarity tím, že by členské státy EU ztratily možnost stanovovat podmínky pro výkon
povolání lékaře na svém území, pokud tyto nejsou v rozporu s platnou legislativou EU.
- CPME vytvoření novou pracovní skupinu pro zdravotní péči pro uprchlíky a neregistrované
migranty. Předsedkyní nově vzniklé pracovní skupiny se stane zástupce Řecka.
Vnitřní záležitosti:
- odešel dosavadní vedoucí kanceláře CPME v Bruselu
- nový interní auditor CPME (Dr. Dearden – Velká Británie) zvýšení členských příspěvků,
aby CPME mohl vytvářet rozpočtové rezervy
- příští zasedání CPME se uskuteční v Bruselu 24.-25. 11. 2017, jeho součástí by mimo jiné
měla být diskuse o případném návratu vstupu Portugalska a Španělska do CPME. Výbor
CPME navrhl zrušit přidružené členství Andorry, která neplatí příspěvky a nereaguje na
korespondenci CPME.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
5) Vědecká rada
Dr. Mrozek informoval o společném zasedání Vědecké rady s předsedy oborových komisí
ČLK dne 27. 4. 2017.
Dr. Monhart opustil jednání v 13.30 hodin, přítomno je 17 členů představenstva.
6) Licence
Představenstvo ČLK pověřuje MUDr. Mrozka, aby zahájil přípravu návrhu novely
SP č. 11 – Licenčního řádu ČLK, která by zohledňovala změny vyplývající z novely
zákona č. 95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Představenstvo projednalo žádosti o udělení licencí ČLK.
7) Různé
Konference připravované ČLK
11.5.2017 – Právní seminář – Hotel ILF
Tradiční seminář garantovaný právní kanceláří ČLK.
20.5.2017 – Kontroverze v medicíně II. – Kongresové centrum Homolka
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Vzhledem k obrovskému zájmu lékařů i laické veřejnosti uspořádá ČLK pokračování
konference „Kontroverze současné medicíny“.
6.6.2017 – Důstojné umírání – Hotel Grandior
Konferenci věnovanou problematice důstojného závěru života s nevyléčitelnou chorobou
uspořádá ČLK 6.6.2017 v Kongresovém centru hotelu Grandior v Praze, pod záštitou
prezidenta ČR Miloše Zemana.
13.6.2017 – Protikuřácký zákon – Senát ČR
Konferenci věnovanou změnám, které od května 2017 přináší tzv. protikuřácký zákon, i
zkušenostem s důsledky obdobné legislativy v zahraničí pořádá ČLK pod záštitou předsedy
Senátu ČR Milana Štěcha.
Elektronizace českého zdravotnictví – veřejné slyšení v Senátu ČR
Dne 30.5.2017 se v Senátu ČR koná veřejné slyšení na téma „Elektronizace českého
zdravotnictví – plány a skutečnost“, které spolupořádají zdravotní výbory Senátu a
Poslanecké sněmovny spolu s ministerstvem zdravotnictví. ČLK budou zastupovat Dr.
Kubíček a Dr. Sojka.
Finanční podpora pro OS ČLK Praha - východ
Představenstvo ČLK na svém březnovém zasedání schválilo finanční výpomoc pro OS ČLK
Praha – východ ve výši 23 000,- Kč, tedy jedné poloviny ceny nábytku, kterým byla vybavena
požárem poškozená kancelář okresního sdružení. Představenstvo OS ČLK Praha – východ,
které o pomoc požádalo, se však nakonec rozhodlo, že tuto finanční pomoc nevyužije, neboť
ji nepotřebuje.
Dr. Dobeš, Dr. Doležal a Dr. Vraná opustili jednání v 14.30 hodin, přítomno je 14 členů
představenstva.
Finanční podpora pro OS ČLK Praha 7
OS ČLK Praha 7 žádá o finanční podporu 50 000,- Kč na zajištění vyrovnanosti svého
rozpočtu. Důvodem žádosti je nízký počet členů OS ČLK Praha 7 a tedy i nízký výnos
z členských příspěvků, který nepokrývá nezbytné režijní náklady spojené s provozem
kanceláře okresního sdružení.
Představenstvo schvaluje na základě zhodnocení rozpočtu mimořádnou podporu pro OS
ČLK Praha 7 ve výši 25 000,- Kč.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
13
proti :
1
zdržel :
0
Návrh byl přijat.
Dr. Trnka navrhuje zahájit diskuzi o změně fungování ZZS.
Dr. Němeček informoval o zájmu představitelů SÚKL prezentovat novinky v oblasti
elektronického receptu na poradě předsedů OS ČLK.
Dr. Henčlová a Dr. Musil informovali o dosavadním průběhu dohodovacích řízení o
úhradách pro rok 2018 v segment ambulantní gynekologie a komplement.
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Přístrojová komise MZ
Dr. Tomek informoval o zasedání přístrojové komise dne 12. 5. 2017.

Jednání představenstva skončilo v 15:30 hodin.
Příští zasedání představenstva se uskuteční ve čtvrtek 15. června 2017 od 9:00 hodin
v Humpolci v hotelu Fabrika a od 15:00 bude tamtéž navazovat porada s předsedy OS ČLK.

Zapsala:

Hanka Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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