Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 4. května 2018 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Přítomni:

Omluveni:
Přizváni:

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

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 2018 bylo přijato celkem 83 lékařů:
z toho bylo 16 lékařů se státní příslušností SR
28 lékařů s jinou státní příslušností (z toho 22 Ukrajina)
6 lékařů se slovenskou LF
26 lékařů se zahraniční LF
V tomto období nebyla žádná žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup.
V dubnu 2018 bylo přijato celkem 60 lékařů:
z toho bylo
9 lékařů se státní příslušností SR
17 lékařů s jinou st. příslušností (z toho 11 Ukrajina)
5 lékařů se slovenskou LF
14 lékařů se zahraniční LF
V tomto období byly 2 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup.
V roce 2018 požádalo dosud 84 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti
Rytíř českého lékařského stavu - vyúčtování
Slavnostní pasování se uskutečnilo ve čtvrtek 15.3.2018 v Břevnovském klášteře v Praze.
Náklady celkem: 215 246,- Kč
Příjmy od sponzorů: 40 000,- Kč (Kooperativa a.s.)
Výsledná ztráta: - 175 246,- Kč
Pořádání této prestižní společenské akce končí pravidelně finanční ztrátou, a to:
v roce 2015: - 130 596,- Kč
v roce 2014: - 126 799,- Kč
v roce 2013: - 121 899,- Kč
V roce 2017 nebyl Rytíř zvolen a v roce 2016 bylo pasování spojeno s oslavou 25. výročí
znovuzaložení ČLK.
Představenstvo bere na vědomí zprávu o vyúčtování společenské akce slavnostní
pasování Rytíře lékařského stavu.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:

1

pro:
proti:
zdržel se:

13
0
0

Návrh byl jednomyslně přijat.

Valná hromada Sekce mladých lékařů ČLK
Sekce mladých lékařů ČLK pořádala 21.4.2018 svoji první valnou hromadu, a to
v prostorách školícího centra Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
Sekce v současnosti eviduje cca 300 členů. Jednání se ze 115 přihlášených účastnilo 51
mladých lékařů – členů sekce a 39 mediků - pozorovatelů, tedy celkem 87 účastníků. Mezi 16
přednášejícími byl též ministr zdravotnictví Mgr. Vojtěch. Představenstvo ČLK zastupovali
Dr. Mrozek a Dr. Monhart.
Dr. Mrozek informoval, že ministr Vojtěch ve svém vystoupení zmínil úmysl prosadit
legislativní změny, které by studentům LF daly status zdravotnického pracovníka.
Účastníci valné hromady zvolili výkonný výbor Sekce mladých lékařů ve složení: Dr.
Bureš, Dr. Cajthamlová, Dr. Černý, Dr. Hilšerová, Dr. Lopourová, Dr. Novák, Dr. Přáda
Náklady ČLK na organizaci akce byly 53 625,- Kč.
Představenstvo bere na vědomí informaci o průběhu a o vyúčtování Valné hromady
SML ČLK.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Svolání XXXIII. Sjezdu ČLK
V souladu s § 16 odst. 3 písm. e) zákona o ČLK svolává představenstvo ČLK sjezd
delegátů ČLK na sobotu 10.11. a neděli 11.11.2018 do hotelu Clarion v Praze.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
GDPR – aplikace nařízení EU v podmínkách ČLK
ČLK je velkou organizací zpracovávající osobní údaje lékařů. V souladu s nařízením tedy
musí mít tzv. pověřence pro problematiku ochrany osobních dat. Prezident ČLK pověřil touto
funkcí Mgr. Valáška, který představenstvo informoval o návrzích opatření, která považuje za
nezbytná. Většinu údajů o lékařích – členech ČLK eviduje komora na základě zákonného
zmocnění a k této evidenci není nutný souhlas dané osoby. Nejdůležitějším údajem, který
ČLK eviduje v rámci služeb poskytovaných nad rámec zákonné povinnosti, je emailová
adresa. ČLK bude muset, tak jako jiné organizace, získat souhlas lékařů k zaslání informací
na jejich emailové adresy. Náklady na nezbytnou úpravu v Registru odhaduje firma ISSA na
64 000,- Kč.
Představenstvo souhlasí s návrhy Mgr. Valáška a ukládá mu zajištění jejich realizace ve
spolupráci s firmou ISSA.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
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Naše zdravotnictví – informační médium ČLK
Členové představenstva se seznámili s prezentací o rozvoji informačního média ČLK
www.nasezdravotnictvi.cz, kterou zpracovala spolupracující firma Ewing PR.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Tradiční právní seminář
Jarní právní seminář na téma „Právní aktuality ve zdravotnictví“ se uskuteční ve čtvrtek
7.6.2018 od 10:00 hodin v Konferenčním centrum Hotelu Grandior, Na Florenci 29, Praha 1.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Universita medicínského práva
Právní kancelář ČLK uspořádá již sedmý ročník Univerzity medicínského práva ČLK
komory. Přednášky budou probíhat od září 2018 do června 2019.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Dr. Mlynářová se připojila k jednání představenstva v 10.45 hodin, přítomno je 14 členů
představenstva.
3) Jednání a informace
Situace ve zdravotnictví Zlínského kraje – host Dr. Šindler
Představenstvo si vyslechlo prezentaci MUDr. Šindlera o chystané reformě zdravotnictví
Zlínského kraje a seznámilo se s materiálem nazvaným „Základní směry řízení nemocnic
založených Zlínským krajem pro období 2018 – 2020.
Představenstvo kladně hodnotí aktivitu předsedů a představenstev OS ČLK Zlínského
kraje, bez které by pravděpodobně došlo k nevratným změnám ve zdravotnictví
Zlínského kraje, aniž by se k nim mohli vyjádřit zdravotníci a pacienti.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Představenstvo varuje před nevratnými kroky, které mohou ve svém důsledku vést ke
zhoršení jak kvality, tak i dostupnosti péče ve Zlínském kraji. Současně upozorňuje, že
se vznikem sdružených lůžkových fondů v nemocnicích vznikne problém se vzděláváním
mladých lékařů, kteří by měli nastupovat na akreditovaná jednooborová pracoviště a
zde se vzdělávat ve svém oboru. V konečném důsledku tato reforma může vést k tomu,
že se nastupující mladí lékaři budou Zlínskému kraji vyhýbat, což by ještě více
prohloubilo stávající personální devastaci těchto nemocnic. ČLK vyjadřuje znepokojení
nad tím, že tyto strategické návrhy sledují pouze ekonomické cíle na úkor kvality a
dostupnosti zdravotní péče. Zmíněná kvalita zdravotní péče nemůže být postavena
pouze na několika špičkových individualitách, ale na sehraných fungujících týmech
zdravotníků. Úlohou ČLK je ze zákona dbát na kvalitu zdravotní péče, proto měla být
ČLK přizvána již od počátku k tvorbě samotné koncepce a připravovaných změn. Tak
závažná a nevratná změna organizace zdravotní péče v kraji nemůže být úspěšná bez
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odborné diskuse se stavovskou lékařskou organizací. Z tohoto důvodu by na názory
jejích reprezentantů měla být brána zřetel.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Jednání s předsedou Vlády ČR
Prezidenti ČLK, ČSK a ČLnK zaslali 8.2.2018 ministrovi zdravotnictví společnou výzvu,
aby zastavil zneužívání projektu „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z
Ukrajiny“ (tzv. projektu Ukrajina) ve zdravotnictví. Komory trvají na tom, že lékaři i
lékárníci, kteří se uchází o zaměstnání v ČR, musí splňovat kvalifikační podmínky vyplývající
z členství ČR v EU a musí nejprve složit tzv. aprobační zkoušku. Komory varují před
obcházením těchto pravidel a před možným závažným poškozením zdraví pacientů v
důsledku neodborných zákroků prováděných nekvalifikovanými pracovníky. Komory
protestují proti tomu, aby ustanovení zákona (§ 36), které mělo umožnit provádění
ojedinělých výkonů špičkovým odborníkům za účelem předávání zkušeností, bylo zneužíváno
k zaměstnávání osob bez řádného ověření jejich kvalifikace. Ministr Vojtěch projekt hájí a
kritiku profesních komor odmítá.
8.3.2018 jednali prezidenti ČLK, ČSK a ČLnK s náměstkem ministra prof. Prymulou, který
slíbil, že tzv. projekt „Ukrajina“ pro lékaře, stomatology a lékárníky ministerstvo zastaví.
Následující dnem však prezidenta ČLK informoval o tom, že dohoda neplatí, neboť jak pan
ministr Vojtěch, tak předseda vlády Ing. Babiš považují projekt na získávání laciné pracovní
síly pro zdravotnictví za svoji prioritu.
Diskuse s ministrem Vojtěchem o personální devastaci nemocnic, jejímž řešením nemůže
být přísun nekvalifikovaných zdravotníků z Ukrajiny a ohrožení bezpečnosti a kvality
lékařské péče, proběhla rovněž v rámci porady předsedů OS ČLK dne 15.3.2018, a to bez
jasných závěrů.
Vzhledem k tomu, že jednání s ministrem Vojtěchem nebylo úspěšné, obrátil se prezident
ČLK s žádostí o jednání ve věci zneužívání tzv. „Projektu Ukrajina“ ve zdravotnictví přímo
na předsedu vlády Ing. Babiše.
Jednání s předsedou vlády za přítomnosti ministra zdravotnictví a jeho náměstka prof.
Prymuly se uskutečnilo 17.4.2018 a účastnili se ho také prezidenti ČSK Dr. Šmucler a ČLnK
Dr. Chudoba. Společně jsme premiéra ujistili o tom, že profesní komory v žádném případě
nehodlají diskriminovat cizince, kteří by se chtěli ucházet o práci v České republice. Právě
naopak. Požadujeme pouze to, aby lékaři i lékárníci cizinci, kteří mají zájem pracovat v
našem zdravotnictví, splňovali obdobné kvalifikační předpoklady jako naši lékaři a farmaceuti
a aby byli schopní komunikovat v českém jazyce s pacienty i se svými spolupracovníky. Dále
trváme na tom, aby lékaři a lékárníci cizinci u nás pracovali za stejných podmínek jako Češi a
nebyli tedy zneužíváni jako laciná pracovní síla. Upozornili jsme též na skutečnost, že Česká
republika je jako členský stát EU povinna dodržovat evropské směrnice a nemůže si tedy
dovolit ohrožovat zdraví občanů tak, jak to v současnosti činí ministerstvo zdravotnictví, které
organizuje zneužívání § 36 zákona o vzdělávání k dovozu lékařů z Ukrajiny do nemocnic a
lékárníků do některých řetězcových lékáren.
Takzvaný „Projekt Ukrajina“ ve zdravotnictví je typickým obcházením zákona. V jeho
rámci povoluje ministerstvo práci v nemocnicích lékařům bez jazykové zkoušky a bez toho,
aby se museli přihlásit do praxe před aprobační zkouškou. Tato povolení jsou platná až po
dobu jednoho roku, přičemž je ministerstvo uděluje stejným osobám opakovaně.

4

Lékařská komora požaduje, aby po řádné nostrifikaci diplomů, která by na vysokých
školách neměla probíhat formálním způsobem, byl lékař cizinec nejprve přezkoušen z
českého jazyka. Poté by se přihlásil k aprobační zkoušce, kterou by bylo dobré rozdělit do
čtyř zkušebních dní tak, jak je tomu u státních závěrečných zkoušek. Nejspravedlivější by
bylo, kdyby byli lékaři cizinci zkoušeni společně s našimi mediky, čímž by se zajistilo, že
zkoušky budou stejně náročné pro našince i pro cizince.
Personální devastace českého zdravotnictví je závažným problémem, jehož řešení však
nemůže spočívat v nahrazování kvalifikovaných zdravotníků cizinci bez jazykového vybavení
a s neověřenou kvalifikací. Ostatně jedním z bodů v programovém prohlášení současné vlády
je také závazek trvale měřit kvalitu zdravotní péče, přičemž výsledky tohoto sledování by
měly mít dopad na úhrady jednotlivým zdravotnickým zařízením. Pokud tento svůj závazek
míní vláda vážně, pak je zastavení tzv. „Projektu Ukrajina“ ve zdravotnictví prvním krokem
k jeho splnění.
Po diskusi, která byla místy vzrušená, rozhodl premiér Babiš o tom, že tzv. Projekt Ukrajina
bude pro lékaře, stomatology a lékárníky okamžitě zastaven. Zástupci ministerstva totiž
nebyli schopní vysvětlit, jak je možné, že existují dva způsoby, jakými se zdravotníci
z Ukrajiny dostávají na náš pracovní trh. Zatím co jedni se snaží složit aprobační zkoušku
v českém jazyce, druhým uděluji ministerstvo výjimky, aniž by někdo prověřoval jejich
odborné a jazykové znalosti.
Bezprostředně po skončení jednání vyzval Dr. Kubek písemně ministra Vojtěcha, aby udělat
to, co mu předseda vlády uložil.
- Jménem ČLK požádat o poskytnutí jmenného seznamu uchazečů o práci lékaře v České
republice, kterým ministerstvo povolilo dočasný výkon povolání, a to včetně seznamu
zaměstnavatelů – poskytovatelů zdravotních služeb, kteří o povolení žádali a jmenované
uchazeče zaměstnávají.
- S odvoláním na rozhodnutí předsedy vlády, který ministrovi zdravotnictví uložil zapojit více
ČLK do poradních orgánů a pracovních skupin ministerstva, zopakoval žádost, aby komora
mohla nominovat svého zástupce do těchto orgánů:
• Rada poskytovatelů
• Pracovní skupina pro reformu primární péče
• Přístrojová komise
- V návaznosti na jednání s předsedou vlády požádal Mz o zahájení prací na přípravě
legislativní úpravy, která umožní ČLK provádět kontroly personálního vybavení
poskytovatelů zdravotních služeb.
Na tento dopis ČLK dosud neobdržela žádnou odpověď, pouze na webových stránkách Mz
byla 25.4.2018 zveřejněna informace, že tzv. Projekt Ukrajina byl pro lékaře, stomatology a
lékárníky pozastaven. Učinil jsem tak tímto dopisem, na který jsem do dnešního dne nedostal
žádnou odpověď.
Představenstvo schvaluje dosavadní postup prezidenta ČLK v této věci.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Přístrojová komise
Komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků fungovala na
Mz několik let. ČLK v této komisi zastupoval Dr. Tomek.
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Dne 11.4.2018 vydalo Mz tiskovou zprávu, že ministr Vojtěch přístrojovou komisi
rekonstruoval s cílem zvýšení transparentnosti, veřejné kontroly a zavedení pravidel a
hodnocení přístrojové techniky podle Health Technology Assessment (HTA).
Přístrojová komise bude mít celkem 15 členů:
• 4 zástupci Ministerstva zdravotnictví
• 4 zástupci Zdravotních pojišťoven (2x VZP, 2x SZP)
• 2 zástupci Odborných společností nominovaných ČLS JEP
• 4 zástupci zřizovatelů (1x Asociace krajů, 1x Asociace nemocnic ČR, 1x Asociace
českých a moravských nemocnic, 1x Svaz měst a obcí)
• 1 zástupce pacientů – Pacientské rady Ministerstva zdravotnictví
Patrně v zájmu „zvýšení transparentnosti“ byl zástupce ČLK z komise vyloučen, přičemž
Mz nevzneslo k práci MUDr. Tomka, který ČLK v komisi zastupoval, žádné výhrady.
Představenstvo ČLK upozorňuje, že rozhodnutí ministra zdravotnictví Vojtěcha vyřadit
zástupce zákonem zřízené profesní samosprávy z tzv. Přístrojové komise zvyšuje riziko
netransparentního a neodborného rozhodování o rozmístění nákladné zdravotnické
techniky. Představenstvo ČLK požaduje, aby komora měla znovu právo nominovat
svého zástupce lékařů do této komise.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Nezaplacená ambulantní péče – analýza ČLK ve spolupráci s ÚZIS
Na základě usnesení XXXII. sjezdu ČLK požádal prezident ČLK v prosinci 2017 zdravotní
pojišťovny s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o
vyčíslení rozdílu (v Kč) mezi ambulantními specialisty jednotlivých odborností vykázanou a
zdravotními pojišťovnami uznanou zdravotní péčí na straně jedné a výší úhrady po uplatnění
regulací a limitů plynoucích z úhradových vzorců na straně druhé, a to vše za posledních pět
let.
Komunikaci s pojišťovnami měla na starosti Mgr. MUDr. Záleská.
Kvůli obstrukcím ze strany některých zdravotních pojišťoven sdružených ve Svazu
zdravotních pojišťoven trvalo několik měsíců, než komora potřebné údaje obdržela. O
spolupráci při validaci a zpracování získaných údajů požádala ČLK ÚZIS. Vzhledem k tomu,
že ambulantní gynekologové představují samostatný segment a jejich úhrady se řídí
specifickými pravidly, byly údaje za jejich segment analyzovány separátně.
- Ambulantní specialisté
Z analýzy vyplývá, že za uplynulých pět let (2012-2016) ambulantním specialistům
nezaplatily zdravotní pojišťovny zdravotní péči v celkové hodnotě 4,3 mld. Kč, přičemž jen
za rok 2016 šlo o 1,4 mld. Kč. Pojišťovny nezaplatily celkem za 4,3% poskytnuté ambulantní
péče, přičemž nerozporovaly, že tato péče byla indikovaná a lege artis provedená. Mezi
jednotlivými pojišťovnami je rozdíl, přičemž nejhorší je OZP (207), která za uplynulých 5 let
nezaplatila ambulantním specialistům 8,9% péče, přičemž v roce 2016 šlo dokonce o 10,7%.
Rozdíly se dají vysledovat i mezi jednotlivými odbornostmi, když nejhůře postižení jsou
otorhinolaryngologové, pneumologové a diabetologové, kde se podíl nezaplacené péče za
posledních pět let pohybuje za všechny pojišťovny souhrnně okolo 8%.
- Ambulantní gynekologie
Z analýzy vyplývá, že situace ambulantních gynekologů se dosti podstatně liší oproti
ostatním ambulantním lékařům. Za uplynulých pět let ambulantním gynekologům pojišťovny
vyplatily o 0,25 mld. Kč více, (+1,7%), než odpovídá objemu péče, kterou provedli a
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vykázali. Je však třeba upozornit, že vysoké přeplatky se týkaly let 2012 a 2013, zatím co
v posledních třech letech pojišťovny rovněž část péče nezaplatily. Nejštědřejší byla ke
gynekologům ČPZP (205), která jim v uplynulých 5 letech zaplatila o 10,9% více, než co jí
vykázali.
Podrobná analýza zpracovaná ve spolupráci z ÚZIS bude zveřejněna v časopise Tempus.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Dohodovací řízení o úhradách a regulacích pro rok 2019
Dohodovací řízení bylo zahájeno 30.1.2018.
ČLK-o.s. zastupují v segmentu ambulantních specialistů Dr. Říhová, v segmentu
praktických lékařů Dr. Němeček, v segmentu komplement Dr. Musil a v segmentu ambulantní
gynekologie Dr. Henčlová.
Podle šetření mandátové komise disponuje ČLK o.s. v jednotlivých segmentech
následujícím počtem plných mocí:
AS: 1 145 (SAS 1 439)
Gynekologie: 71 (SSG 502)
PL: 691 (SPL 1 395)
Komplement: 17 (Privalab 45)
Ani v jednom segmentu není ČLK o.s. nejsilnějším vyjednavačem a ani v jednom segmentu
tedy není zástupce ČLK o.s. v pozici koordinátora. Možnosti ČLK ovlivnit výsledky DŘ jsou
samozřejmě úměrné počtu plných mocí, kterým vyjednavači komory disponují.
Závěrečné jednání dohodovacího řízení se bude konat 19.6.2018.
- AS - jednání s pojišťovnami se uskutečnilo 5.4.2018.
Dne 14.4.2018 se v prostorách ČLK uskutečnilo přípravné jednání poskytovatelů.
Dne 24.4.2018 uspořádala VZP jednání se zástupci AS, o jednání referovala
Dr.Říhová.
- Gynekologie - jednání s pojišťovnami se uskutečnilo 5.4.2018.
O jednání referovala Dr.Henčlová.
- Komplement - jednání s pojišťovnami se uskutečnilo 4.4.2018.
Dne 25.4.2018 uspořádala VZP jednání se zástupci komplementu, o jednání referoval
Dr.Musil.
- PL - jednání s pojišťovnami se uskutečnilo 4.4.2018.
Dne 24.4.2018 uspořádala VZP jednání se zástupci PL, o jednání referoval
Dr.Němeček.
Představenstvo bere informace na vědomí a ukládá vyjednavačům zastupujícím ČLKo.s. v jednotlivých segmentech, aby prosazovali nárůst průměrné úhrady pro
jednotlivého poskytovatele při zachování objemu poskytnuté péče minimálně ve výši 6%
oproti roku 2018.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dr. Němeček opustil jednání v 12.15 hodin, ohledně jednání na Mz. Přítomno je 13 členů
představenstva.
Dohodovací řízení o rámcové smlouvě
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Dohodovací řízení o rámcové smlouvě (RS) bylo v listopadu 2017 vyvoláno ministrem
Ludvíkem ke dni 1. prosince 2017 v souladu s ustanovením § 17 odst. 2 zákona č. 48/1997
Sb., a to pro všechny skupiny poskytovatelů zdravotních služeb.
ČLK v roce 2006 prosadila pro ambulantní specialisty i pro praktické lékaře smlouvy na
dobu neurčitou vypověditelné pouze z taxativně vyjmenovaných důvodů. Díky těmto
„trvalým smluvním vztahům“ získali soukromí lékaři existenční jistotu a síť poskytovatelů
ambulantních lékařských služeb se stabilizovala. Soukromí lékaři postupně získali též
možnost převodu a prodeje praxí včetně smluv s pojišťovnami. Tuto existenční jistotu pro
soukromé lékaře bude ČLK hájit ze všech sil. ČLK si je vědoma nebezpečných aktivit tzv.
zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, které se snaží uzavírat s novými poskytovateli
smlouvy pro ně nevýhodné, například s možností výpovědi smlouvy bez udání důvodu.
27.2.2018 se uskutečnilo přípravné jednání ambulantních specialistů. Dr. Jojko byl potvrzen
jako mluvčí segmentu s tím, že ředitel právní kanceláře ČLK JUDr. Mach bude pro jednání o
rámcové smlouvě jeho poradcem. Návrh ambulantních specialistů, aby DŘ o rámcové
smlouvě nebylo pro ambulantní lékaře vůbec zahajováno, ministr Vojtěch odmítl.
Úvodní jednání DŘ zahájil ministr Vojtěch 6.3.2018. Mz tvrdí, že cílem DŘ by měla být
zejména úprava základních rámcových smluv po technické a terminologické stránce tak, aby
odpovídala současnému stavu právních předpisů, a že by DŘ nemělo žádným způsobem
ovlivnit v současné době platné smlouvy.
Dne 30.4.2018 se na Mz konalo znovu „první“ jednání DŘ o rámcové smlouvě. Předchozí
jednání s ohledem na organizační chyby není považováno za zahájení DŘ, takže oficiálně
bylo toto dohodovací řízení zahájeno až 30.4. a Mz by tedy mohlo rozhodnout o obsahu RS až
poté, pokud by k dohodě nedošlo do 30.10.2018.
Na jednání byl přijat nový jednací řád přizpůsobený jednacímu řádu DŘ o úhradách.
Diskuse byla o složení jednotlivých segmentů, kdy do segmentu ambulantní specializované
mimonemocniční péče měly zájem vstoupit další profesní skupiny, což bylo odmítnuto, pouze
do ní byli přibráni zrakoví terapeuti (kterých je prý v ČR zatím celkem sedm). V segmentu
ambulantních specialistů nadále zůstávají kliničtí psychologové a kliničtí logopedi, kteří na
rozdíl od ambulantních specialistů – lékařů, nemají trvalé smlouvy na dobu neurčitou se
zdravotními pojišťovnami.
Další jednání by mělo proběhnout do cca šesti týdnů již mezi jednotlivými segmenty a
oběma svazy zdravotních pojišťoven. Řídící dohodovacího řízení byla zvolena zástupkyně
VZP, která bude svolávat jednotlivé segmenty a svazy ZP k jednání o obsahu RS smlouvy pro
příslušný segment.
Cílem ČLK je prosadit současnou "typovou smlouvu ", tedy smlouvu, kterou má většina
soukromých lékařů uzavřenu se zdravotními pojišťovnami na dobu neurčitou, učinit přílohou
příslušné rámcové smlouvy pro ambulantní specialisty, ambulantní pediatry i všeobecné
praktické lékaře, jakož i komplement (tedy pro všechny soukromé lékaře trvalý smluvní
vztah). Dosavadní rámcová smlouva pro tyto odbornosti stanoví dobu trvání smlouvy na osm
let, ale dává smluvním stranám možnost dohodnout se i jinak, což bylo využito při vyjednání
smluv na dobu neurčitou.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Elektronické recepty – lékový záznam
Mz vytvořilo pracovní skupinu, která má za úkol vypracovat návrh legislativních změn
nezbytných pro zavedení lékového záznamu pacienta.
První jednání pracovní skupiny se uskutečnilo 15.2.2018. ČLK v pracovní skupině zastupuje
Dr.Němeček.
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Dr. Sojka informoval o konferenci, která se konala dne 9.4.2018 v Hradci Králové, kde
prezentoval stanovisko ČLK k elektronickým receptům.
Dne 3.5.2018 zaslal prezident ČLK náměstkovi Mz Mgr. Vrubelovi dopis, v němž
zopakoval stanovisko ČLK, že elektronické recepty jsou přijatelné pouze jako nepovinná
možnost, přičemž musí existovat možnost na základě rozhodnutí lékaře či přání pacienta
předepsat lék klasickým způsobem, tedy prostřednictvím papírového receptu. Stanovisko
ČLK bylo na vědomí zasláno též Mgr. Storové – pověřené řízením SÚKLu, prof. MUDr.
Adámkové – předsedkyni zdravotního výboru PS a Doc. MUDr. Kolibovi – předsedovi
zdravotního výboru Senátu.
Představenstvo bere informace na vědomí.
Pracovní skupina pro revizi systému cen a úhrad léčiv
Mz plánuje provedení revize systému cen a úhrad léčiv a zřídilo pracovní skupinu pod
vedením náměstka Mgr. Vrubela. ČLK do této pracovní skupiny nominovala Dr. Mlynářovou.
První zasedání této pracovní skupiny se uskutečnilo 27.3.2018 a členové představenstva se
seznámili se zápisem z tohoto jednání.
Druhé zasedání se uskutečnilo 27.4.2018 a Dr.Mlynářová se ho z pracovních důvodů
nemohla zúčastnit a zastupoval jí Mgr.Máca. Zápis ze zasedání ČLK z ministerstva dosud
neobdržela.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Seznam zdravotních výkonů – pracovní skupina
Členové představenstva se seznámili se zápisem z jednání dne 29.3.2018, na kterém ČLK
zastupovali členové komise Dr. Sedláček a Dr. Musil.
Další jednání se uskutečnilo 26.4.2018, o kterém informoval Dr. Sedláček.
Mz připravilo návrh tzv. technické novely SZV. ČLK uplatňuje tyto připomínky:
- Zásadní nesouhlas se zrušením kapitoly č. 9
ČLK akceptuje skutečnost, že dohoda o zvýšení ceny práce nositelů výkonů o 10%, které
vyjednal prezident ČLK s ministrem Němečkem od roku 2016, bude konečně zapracována do
bodového ohodnocení jednotlivých výkonů. Zrušení kapitoly č. 9 SZV však není pro ČLK
akceptovatelné. Pokud by byla tato kapitola bez náhrady zrušena, nebylo by nikde v SZV
uvedeno, v jaké výši jsou ve výkonech započítány osobní náklady nositelů výkonů, tedy jak
jsou hrazeny osobní náklady nositelů výkonů. Vzhledem k tomu, že úhrada nepřímých
nákladů je přesně definována v kapitole č. 7 SZV, musí být obdobně v textové části SZV
explicitně definována také úhrada osobních nákladů nositelů výkonů.
- Upozornění na chybné zaokrouhlování při přepočítávání hodnoty bodu u velkého množství
výkonů.
Při přepočítávání bodové hodnoty nebylo u řady výkonů respektováno pravidlo, že pokud je
na konci číslice „5“ zaokrouhluje se tzv. nahoru. Tímto dochází o velkého množství výkonů
ke snížení výsledné hodnoty bodu o 1,0 a tím k poškození poskytovatelů zdravotních služeb.
- Nesouhlas se začleněním novým limitací pro vykazování a úhradu některých výkonů
„AOD – pouze ambulantně – agregován do OD“
„SAOD – pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD“.
Vzhledem k tomu, že Mz ve svém odůvodnění nevysvětluje, zda a u kterých výkonů bude
použito nové omezení místem s označením AOD a SAOD v předkládané technické novele,
nemůže ČLK s tímto návrhem souhlasit.
Další zasedání pracovní skupiny se uskuteční 31.5.2018.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
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Vyhláška o nástavbových oborech specializačního vzdělávání
Připomínky za ČLK zpracoval Dr.Mrozek. ČLK nesouhlasí zejména s tím, že nedochází
k redukci počtu specializačních oborů.
Vypořádání připomínek se uskutečnilo 19.4.2018. Informoval o něm Dr. Mrozek.
Mz neakceptoval žádný návrh ČLK na vyřazení nástavbového oboru. Přes odpor ČLK je
součástí vyhlášky též tzv. psychosomatická medicína.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Aprobační zkoušky – akreditační komise
Dr.Kubek a Dr.Mrozek informovali o zasedání Akreditační komise, které se uskutečnilo
3.5.2018. V rámci jednání byla široce diskutována rizika vyplývající z využívání tzv. Projektu
Ukrajina pro lékaře. ČLK obdržela seznam lékařů, kteří na podzim 2017 úspěšně složili první
část aprobační zkoušky (test v Čj) a bylo jim Mz umožněno absolvovat nezbytnou praxi před
ústní částí aprobační zkoušky. ČLK nadále požaduje poskytnutí jmenného seznamu uchazečů
o práci lékaře v České republice, kterým Mz povolilo dočasný výkon povolání, a to včetně
seznamu zaměstnavatelů – poskytovatelů zdravotních služeb, kteří o povolení žádali a
jmenované uchazeče zaměstnávají.
Účastníci jednání se shodli na tom, že zahraniční lékaři by pro získání odborné způsobilosti
(složení aprobační zkoušky) měli splňovat stejné kvalifikační podmínky jako absolventi
domácích lékařských fakult.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Vzdělávací rada lékařů
Dr.Kubek a Dr.Mrozek informovali o zasedání Vzdělávací rady, které se uskutečnilo
3.5.2018. Projednávány byly vzdělávací programy v jednotlivých základních kmenech. Cílem
Vzdělávací rady je udržet jednotnou strukturu vzdělávacích programů a zajistit, že vzdělávání
bude dostupné v co nejširším počtu zdravotnických zařízení a požadavky na mladé lékaře
budou realistické, splnitelné a kontrolovatelné. Zástupci Mz slíbili předložit finální verzi
návrhu vyhlášky se zapracováním připomínek do 15.5.2018. Vyhláška by měla nabýt
účinnosti v červenci 2018.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Výběrová řízení - informace
Dr. Říhová a Dr. Kubíček podali informace o výběrových řízeních, kterých se zúčastnili.
4) Zahraniční činnost
Zasedání CPME –Brusel 13.-14.4.2018
Za ČLK se jednání zúčastnili: Dr. Kubek, Dr. Stehlíková a vedoucí zahraničního oddělení
paní Vašková. O jednání informoval Dr. Kubek.
Vlastnímu jednání předcházelo zasedání výkonného výboru (EC).
Následovalo jednání prezidentů lékařských komor a vedoucích delegací u kulatého stolu a
poté společné zasedání věnované reportům národních zpráv. Největší pozornost vzbudila
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prezentace Turecké lékařské asociace o represích, kterým jsou ze strany vlády vystaveny
členové jejího předsednictva.
Zasedání pracovních skupin:
- Pracovní skupina pro farmakoekonomiku
- Pracovní skupina pro stravu, výživu a fyzickou aktivitu
- Pracovní skupina k zajišťování zdravotní péče pro uprchlíky
Přijato stanovisko podporující redukci používání a konzumace transmastných kyselin.
Přijato stanovisko k aktivitám v oblasti HTA (Posuzování přínosu a efektivity nových
technologií ve zdravotnictví) na úrovni EU s tím, že zcela zásadní je požadavek finanční
nezávislosti těchto hodnocení na zdravotnickém průmyslu.
Účastníci plenárního zasedání schválili MWIA-Mezinárodní asociaci lékařek jako svou
novou přidruženou organizaci. MWIA je nejstarší fungující mezinárodní lékařskou
organizací, byla založena roku 1919. Mezi její hlavní cíle patří: překonat genderové rozdíly v
prevenci a léčbě; překonat nerovnoprávnost mezi profesním postavením lékařů a lékařek.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Zasedání WMA – Riga 26.-28.4.2018
Dr. Kubek informoval o průběhu a závěrech pracovního zasedání.
Účastníci jednání připravovali dokumenty pro podzimní plenární zasedání, které se bude
konat v Reykjavíku.
V rámci zasedání Etického výboru byly široce diskutovány závěry z konferencí věnovaných
problematice péče o umírající a euthanasii, které WMA v uplynulém roce pořádala na
jednotlivých kontinentech (Rio de Janeiro 1/2017, Tokio 7/2017, Vatikán 12/2017, Abudža
2/2018). Dále pak návrhy na revizi dokumentu upozorňující na etické souvislosti využívání
telemedicíny. Připravována novela dokumentu o rizikách využívání poznatků genetiky při tzv.
personalizované medicíně. Připravována revize dokumentu zakazujícího členství lékařů
odsouzených za úmyslné trestné činy spojené s výkonem lékařského povolání ve všech
asociacích a komorách, které jsou členy WMA.
Výbor schválil rezoluci podporující všeobecný zákaz jaderných zbraní.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
5) Vědecká rada
Dr. Mrozek informoval o společném zasedání Vědecké rady ČLK s předsedy oborových
komisí VR ČLK, které se konalo 26.4.2018 se v hotelu Golf v Praze.
Dr. Mrozek informoval o posudku, jehož vypracování bylo velmi časově náročné a navrhl
představenstvu, aby byla v tomto případě za vypracování posudku zaplacena částka
přesahující standardně stanovené částky.
Představenstvo s návrhem souhlasí.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
6) Licence
7) Různé
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Zasedání představenstva bylo ukončeno ve 14:30 v hodin.
Příští zasedání představenstva se uskuteční ve čtvrtek 14.6.2018 od 9:00 hodin v kanceláři
ČLK v Praze a od 15:00 hodin na ně bude navazovat pravidelná porada předsedů OS ČLK.

Zapsala:

Hanka Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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