Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 28. 5. 2021 od 9:00 v prostorách ČLK Praha
MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dobeš, MUDr. Doležal, MUDr.
Dostalíková, 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.
Voleman, MUDr. Vraná.
Omluveni: MUDr. Dernerová, Dr. Vávra.
Přizváni:
MUDr. Vedralová, MUDr. Stehlíková, MUDr. Hilšerová, Mgr. Valášek, MBA,
JUDr. Kunertová, MUDr. Sojka.
Přítomni:

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
Sekce mladých lékařů ČLK – zpráva o činnosti
Místopředsedkyně SML ČLK Dr. Hilšerová prezentovala zprávu o činnosti sekce.
Představenstvo bere zprávu na vědomí.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Informace o počtu nových členů ČLK
V dubnu 2021 bylo přijato celkem 38 lékařů:
z toho bylo
10 lékařů se státní příslušností SR,
3 lékaři s jinou státní příslušností,
6 lékařů se slovenskou LF,
2 lékaři se zahraniční LF.
V tomto období byly 2 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup.
V roce 2021 požádalo dosud 70 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 květnu 2021.
Představenstvo bere informaci ekonomického oddělení ČLK na vědomí.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
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Rytířka lékařského stavu
V pořadí již 27. Rytířem českého lékařského stavu byla zvolena docentka MUDr. Jarmila
Drábková, CSc., která se stala v pořadí čtvrtou takto oceněnou lékařkou. Dr. Kubek
informoval, že slavností pasování nové rytířky se uskutečnilo ve čtvrtek 20.5.2021 z důvodu
epidemie v prostorách centrální kanceláře ČLK, a to v komorní formě bez slavnosti a bez
přítomnosti hostů.
Představenstvo paní docentce Drábkové gratuluje a děkuje za vše, co pro pacienty, pro
naše zdravotnictví i Českou lékařskou komoru vykonala.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dr. Mlynářová, Dr. Dobeš, Dr. Musil a Dr. Kubíček se připojili k jednání představenstva
v 9.25 hodin, přítomno je 17 členů představenstva.
Příprava XXXV. Sjezdu ČLK
XXXV. Sjezd ČLK, který je volební, se bude konat v sobotu 19.6.2021 od 10:30 v Praze
jako 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. Na sjezd nebudou zváni žádní
oficiální hosté.
Představenstvo schvaluje návrh programu XXXV. Sjezdu ČLK, který je přílohou
zápisu a bude rozeslán spolu s dalšími podklady delegátům.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Návrh představenstva na členy pracovních orgánů sjezdu
Mandátová komise: Dr. Musil, Dr. Dobeš
Návrhová komise: Dr. Voleman, Dr. Kubíček
Volební komise: Dr. Stehlíková, Dr. Vedralová, Dr. Wicherek.
Pracovní předsednictvo: Dr. Dernerová, Dr. Dostalíková, Dr. Henčlová, Dr. Mlynářová, Dr.
Říhová, Dr. Vraná.
Představenstvo schvaluje navržené členy pracovních orgánů sjezdu.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dům lékařů – aktuální informace
Představenstvo se seznámilo s průběhem výběrového řízení na dodavatele nábytku do
kanceláří, atypického jednacího stolu pro 25 osob do zasedací místnosti, 3 ks kateder do
poslucháren, vybavení dvou učeben a sedacího nábytku do všech místností. Na základě
zadávací dokumentace zpracované Ing. arch. Rymešem je třeba v první fázi vybrat
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dodavatele, který pak bude vše výše uvedené realizovat. Představenstvo se seznámilo se
zadávací dokumentací, poptávkou a popisem průběhu výběrového řízení, které organizovala
JUDr. Kunertová.
Osloveno celkem 5 firem, z nichž 3 zaslaly nabídku:
1. Termitan s.r.o. / BUDAY & SÁDEK Dřevo-ateliér, s.r.o.
2. Pavel Koldrt – drevotvar.com
3. Ahrend Czech Republic a.s. (dříve Techo)
Představenstvo se seznámilo s nabídkami a vybírá nabídku č. 1 - Termitan s.r.o. / BUDAY &
SÁDEK Dřevo-ateliér, s.r.o., který se stane dodavatelem výše vyjmenovaného nábytku pro
Dům lékařů.
Představenstvo vybírá nabídku Termitan s.r.o. / BUDAY & SÁDEK Dřevo-ateliér, s.r.o.
a ukládá prezidentovi ČLK uzavřít smlouvu na zhotovení a dodávku výše
vyjmenovaného nábytku do Domu lékařů.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
15
proti :
0
zdržel se :
2
Návrh byl přijat.
Etická komise ČLK – zpráva o činnosti
Předsedkyně EK ČLK Dr. Stehlíková prezentovala zprávu o činnosti Etické komise.
Dne 16.2.2021 zemřel člen EK ČLK profesor PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. Památce pana
profesora byl věnován článek v časopise Tempus.
Představenstvo bere zprávu na vědomí a členům Etické komise ČLK děkuje.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.

3) Jednání a informace
Zvýšení platby za státní pojištěnce
Dr. Kubek informoval, že se 22.4.2021 obrátil na předsedu vlády Ing. Babiše s žádostí o
zvýšení platby za státní pojištěnce od 1.1.2021 o 500,- Kč měsíčně s tím, že by vláda o tomto
zvýšení měla rozhodnou co nejdříve. Bez znalosti výše platby za státní pojištěnce zůstává
nejistou ekonomická predikce systému veřejného zdravotního pojištění, což komplikuje
probíhající dohodovací řízení o úhradách na rok 2022. Zvýšení platby o 100,- Kč na osobu za
měsíc představuje zvýšení příjmů systému veřejného zdravotního pojištění o 7 mld. Kč.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Rada pro řízení epidemie onemocnění Covid-19
Dr. Kubek informoval, že tento poradní orgán byl zřízen dne 24.11.2020 příkazem ministra
Blatného. Úkolem Rady je posuzovat opatření přijatá vládou nebo ministerstvem a návrhy
dalších opatření v boji proti epidemii Covid-19. Dr. Kubek byl jako prezident ČLK jmenován
členem tohoto orgánu.
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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. Rada pro covid se pod vedením ministra
Arenbergera sešla 11.5.2021. Dr. Kubek na jednání předložil požadavek, aby ministr
zdravotnictví svolal příští jednání této rady na začátek června s tím, že by ministerstvo a
hlavní hygienička zde předložili plán, jaká protiepidemická opatření budou platit během
prázdnin, za jakých podmínek budou lidé v létě cestovat, jaké podmínky budou muset splnit
při návratu z dovolené do zaměstnání a jak bude připraveno opětovné zahájení školní
docházky v září. Požadavek podpořili přítomní zástupci podnikatelů.
Příští jednání Rady pro řízení epidemie onemocnění Covid-19 se uskuteční 10.6.2021.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Dr. Tomek se připojil k jednání představenstva v 10.15 hodin, přítomno je 18 členů
představenstva.
Rada poskytovatelů
Dr. Kubek informoval, že na základě své žádosti ze dne 21.4.2021 byl ministrem
Arenbergerem jmenován s účinností od 27.4.2021 členem Rady poskytovatelů.
Rada poskytovatelů, jejímž předsedou je Dr. Dvořák, přijala 27.4.2021 následující usnesení:
•
Rada poskytovatelů žádá ministra zdravotnictví ČR, aby se zasadil o navýšení
příspěvku státu na „státní pojištěnce“ o 500,- Kč. Důvodem je extrémní nárůst výdajů
veřejného zdravotního pojištění v souvislosti s pandemií Covid-19.
Rada poskytovatelů tak podpořila návrh prezidenta ČLK, který účastníky informoval o
svém dopisu předsedovi vlády.
•
Rada poskytovatelů žádá, aby plošné preventivní testování populačních skupin na
Covid-19 nebylo hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Pokud by tato praxe
pokračovala, hrozí zhroucení systému veřejného zdravotního pojištění.
Rada poskytovatelů neschválila alternativní návrh prezidenta ČLK, jehož cílem bylo
zároveň podpořit důležitost zachování epidemických PCR testů: „Rada poskytovatelů žádá,
aby plošné preventivní testování populačních skupin na Covid-19 bylo zachováno, ale aby
nebylo hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění, nýbrž přímo ze státního
rozpočtu. Za tímto účelem Rada poskytovatelů navrhuje vytvoření Státního fondu pro boj s
epidemií nemoci Covid-19.“
•
Zástupci MZ ČR a poskytovatelů deklarují, že segmenty, které dosáhnou v rámci
Dohodovacího řízení dohody s plátci, by neměly být znevýhodněny proti těm, které dohody
nedosáhnou.
Prezident AZZS ČR Dr. Slabý vznesl návrh na prodloužení termínu Dohodovacího řízení o
ceně bodu na rok 2022 z 31.5. do 15.6. 2021. Účastníci s tím souhlasili.
Příští jednání Rady poskytovatelů se uskuteční 8.6.2021.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Prioritní očkování rizikových pacientů
Dr. Kubek informoval, že na základě jeho žádosti byla platnost registračních kódů pro
chronické pacienty prodloužena až do 15.6.2021, tedy do doby, kdy se již předpokládá volná
dostupnost očkování pro všechny zájemce.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Odměny pro zdravotníky a kompenzace pro poskytovatele zdravotních služeb
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Dr. Kubek shrnul historii jednání o odměnách pro zdravotníky.
O nutnosti novelizovat tzv. kompenzační vyhlášku tak, aby poskytovatelé zdravotních
služeb obdrželi náhrady za pokles plánovaných příjmů zapříčiněný epidemií a
protiepidemickými opatřeními, začal Dr. Kubek jako prezident ČLK jednat s tehdejším
ministrem zdravotnictvím Blatným a s premiérem Babišem již v listopadu. O odměnách,
tentokrát pro všechny zdravotníky, za podzimní vlnu epidemie pak poprvé s oběma pány
jednal v prosinci. Jeho původní požadavek zněl za podzimní vlnu 50 000,- Kč čistého pro
každého zdravotníka (pouze pro zdravotníky), bez ohledu na kvalifikaci a místo výkonu
povolání. Prosazoval tedy stejné peníze pro lékaře, sestry, laboranty, sanitáře, ale třeba i
zubaře, záchranáře či lékárníky, tedy pro každého, kdo riskoval vlastní zdraví a plnil si v čase
epidemie své povinnosti.
Říká se, že kdo rychle dává, dvakrát dává. Škoda, že se tímto příslovím vláda neřídila. Kvůli
průtahům se tak nakonec spojily odměny za podzimní, zimní i jarní vlnu epidemie v jednu
jedinou částku. Díky spolupráci s odborovými organizacemi se však podařilo vyjednat, že
půjde o částku vyšší, konkrétně o 75 000,- Kč hrubého pro zdravotníka pracujícího v úvazku
1,0. Při nižším úvazku se tato částka bude proporcionálně snižovat.
• Pro zaměstnance nemocnic peníze ze státního rozpočtu
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.“
Podle informací od několika ředitelů nemocnice potřebné peníze ze státního rozpočtu již
dostaly.
• Pro zdravotníky v ostatních zařízeních peníze od zdravotních pojišťoven
Ostatní poskytovatelé zdravotních služeb obdrží na každého zdravotnického pracovníka,
kterého mají uvedeného v příloze č. 2 smlouvy o poskytování a úhradě hrazené péče s plným
úvazkem, částku 100 350,- Kč. Z té má být vyplaceno 75 000,- Kč zdravotníkovi a zbytek je
určen k úhradě povinných odvodů na straně zaměstnavatele. U zdravotnické záchranné služby
je částka vyšší, konkrétně 160 560,- Kč, kdy odměna pro zdravotníka s plným úvazkem činí
120 000,- Kč. Pokud zdravotník pracuje v úvazku nižším než 1,0, budou peníze zdravotními
pojišťovnami patřičně pokráceny. Pro poskytnutí peněz na vyplacení odměn je rozhodující
stav zdravotníků uvedených v příloze č. 2 smlouvy se zdravotní pojišťovnou ke dni
31.12.2020.
O peníze na odměny není třeba žádat, zdravotní pojišťovny je vyplatí automaticky.
Ministerstvo zdravotnictví připravovalo text kompenzační vyhlášky bez spolupráce s ČLK a
bohužel také odmítlo akceptovat připomínky České lékařské komory k svému návrhu
kompenzační vyhlášky ČLK.
Výhrady ČLK k textu kompenzační vyhlášky:
- Nárok na plnou výši odměny pro zdravotníky má pouze poskytovatel, který v posledním
čtvrtletí roku 2020 dosáhl alespoň 75 % produkce posledního čtvrtletí roku 2018. Produkcí je
myšlen počet vykázaných bodů a součet korunových položek.
S touto podmínkou ČLK nesouhlasila. Argumentovali jsme tím, že odměna je pro ambulantní
sféru jedinou odměnou za loňské i letošní měsíce strávené bojem s epidemií. Omezování
tohoto nároku podle produkce v posledním kvartálu roku 2020 je nespravedlivé.
Poskytovatelé, kteří v posledním čtvrtletí roku 2020 omezili péči, tak nečinili svévolně, ale
velmi pravděpodobně z důvodů, které byly mimo jejich sféru vlivu (nouzový stav, obavy
pacientů z rizika nákazy při návštěvě zdravotnického zařízení, nemocnost zdravotnického
personálu).
- Na vyplacení peněz na odměny se budou poměrně podílet všechny zdravotní pojišťovny,
které mají pojištěnce v kraji, kde má poskytovatel sídlo. Aby poskytovatel obdržel pro své

5

zaměstnance plnou výši odměny, musí mít uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními
pojišťovnami, jejichž pojištěnci mají v daném kraji (kde má poskytovatel sídlo) zastoupení.
S tímto principem ČLK nesouhlasila. Upozorňovali jsme, že pokud poskytovatel nemá s
některou z pojišťoven v daném kraji významnějších uzavřenu smlouvu, nebudou mu
vyplaceny peníze na odměny v plné výši a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří nemají
žádnou smlouvu se zdravotními pojišťovnami, tak ti pro své zaměstnance nedostanou vůbec
nic.
- Na odměny má nárok pouze zdravotník, který je uveden v příloze č. 2 smlouvy ke dni
31.12.2020, a výše odměny se řídí týdenní hodinovou kapacitou uvedenou v příloze č. 2.
Zdravotník uvedený v příloze č. 2 s nulovým úvazkem, stejně jako zdravotník v příloze č. 2
neuvedený nemá na odměnu nárok.
ČLK v rámci připomínkového řízení ministerstvo upozorňovala na nesprávnost tohoto řešení.
Údaje v příloze č. 2 smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb nic nevypovídají o
skutečných pracovních úvazcích zdravotníků u poskytovatele a objemu odvedené práce.
Některé zdravotní pojišťovny, resp. jejich pobočky odmítají do přílohy č. 2 zdravotníky
uvádět, pokud nejsou nositeli výkonů, nebo pokud je již překročena kapacita, kterou je
zdravotní pojišťovna ochotna akceptovat. Dalším problémem je, že některé pobočky
zdravotních pojišťoven nestíhají přílohu č. 2 aktualizovat dle nahlašovaných změn. Do
přílohy č. 2 nejsou uváděni rezidenti, ani lékaři s kmenem (L2) nebo bez kmene (L1), resp.
pokud uvedeni jsou, jsou uváděni s nulovým úvazkem. Ani v tomto však není praxe
zdravotních pojišťoven jednotná.
Dr. Kubek se 6.5.2021 obrátil písemně na ministra zdravotnictví Arenbergera (na vědomí:
předseda vlády, náměstkyně Mz Ing. Rognerová, ředitel VZP) s žádostí o urgentní jednání s
cílem hrozící křivdy odstranit. Dobrou vůli zajistit včasné vyplacení peněz na odměny pro
soukromé lékaře a jejich zaměstnance deklaroval jak ministr Arenberger, tak vedení VZP.
Podle právních analýz je třeba vydat novelu kompenzační vyhlášky, která umožní
pojišťovnám zohlednit při výplatě peněz na odměny také jiné parametry než jen obsah přílohy
č. 2 ke smlouvě s poskytovateli. Tedy například údaje z Národního registru zdravotnických
pracovníků a statistických hlášení pro ÚZIS, která všichni poskytovatelé zdravotních služeb
povinně vyplňují (v letošním roce byl termín kvůli epidemii posunut z konce dubna na konec
května). Dá se očekávat, že i poté část poskytovatelů potřebné peníze na odměny nedostane.
Pro tyto případy navrhujeme, aby jejich individuální žádosti posuzoval „smírčí orgán“ se
zastoupením komory, aby byly nároky soukromých lékařů spravedlivě posouzeny.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Kompenzační zákon
Dr. Kubek informoval, že dne 31.3.2021 vyšel ve Sbírce zákon č. 160/2021 Sb., který
zmocňuje ministerstvo zdravotnictví vydat novelu úhradové vyhlášky pro rok 2021, která by
zohlednila zvýšené náklady poskytovatelů zdravotních služeb a výpadky v poskytování
zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění v důsledku epidemie nemoci
Covid-19.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Dohodovací řízení o úhradách a regulacích pro rok 2022
• AS – ČLK o.s. zastupuje Dr. Kubek
Dr. Kubek informoval, že první návrhy předložily jak VZP, tak SZP až těsně před jednáním
dne 19.5.2021. Oba návrhy počítaly s nulovým navýšením úhrad oproti úhradové vyhlášce
pro rok 2021. Poskytovatelé odmítli o návrzích, které obdrželi na poslední chvíli, hlasovat.
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Tím se vzepřeli nátlaku pojišťoven, aby přistoupili na nevýhodný návrh nulového nárůstu
úhrad tak, jak již dříve učinili ambulantní gynekologové, respektive v tomto segmentu
dominantní SSG Dr. Dvořáka. ČLK-o.s. předložila vlastní návrh, jehož smyslem je zajistit, že
se komorou prosazené zvýšení ceny práce o 10 % od ledna 2021 promítne v plném míře do
úhrad obdobně jako 10 % navýšení ceny práce prosazené komorou od ledna 2021.
Poskytovatelé tento návrh na svém jednání 20.5.2021 upravili a jako společný návrh
předložili pojišťovnám. Na jednání s pojišťovnami 26.5.2021 nebyl schválen ani jeden
z návrhů pojišťoven, když pro ně nehlasoval nikdo z poskytovatelů. Návrh poskytovatelů na
druhou stranu nezískal žádnou podporu ze strany pojišťoven. Koordinátor segmentu Dr. Jojko
podepsal protokol o nedohodě, ale obě strany deklarovaly zájem v jednáních pokračovat.
• PL – ČLK o.s. zastupuje Dr. Němeček
Dr. Němeček informoval, že DŘ v segmentu PL skončilo 25.5.2021 dohodou, pro kterou
jako zástupce ČLK-o.s. nehlasoval. Pojišťovny původně nabízely variantu nulového růstu
úhrad. Posléze přistoupily na návrh SPL zvýšit hodnotu bodu jen u mimokapitačních výkonů
a preventivních výkonů o 1-2 haléře. Požadavek ČLK-o.s. na zvýšení kapitační platby
pojišťovny odmítly.
Pojišťovny daly do DŘ 2 návrhy, jeden VZP a druhý SZP, které se lišily jen v ceně bodu za
tzv. výkony nezahrnuté do kapitační platby (tzv. preventivní) a za ostatní výkony nezahrnuté
do kapitační platby. Další návrh byl návrh SPL + SPLDD. V průběhu jednání vznikl společný
návrh ZP a všech poskytovatelů vyjma ČLK-o.s. ve kterém došlo k sjednocení názorů na výši
výše zmíněných výkonech a to na 1,11 Kč za preventivní výkony na 1,09 za ostatní
mimokapitační výkony. Přes snahu ČLK-o.s. zohlednit cenu lékařské práce, která se projevuje
zejména v tzv. kapitačních výkonech nebyly pojišťovny ochotny zvýšit cenu kapitační platby.
Tento společný návrh byl hlasován a všemi účastníky vyjma ČLK-o.s. byl schválen, takže
došlo k dohodě. V závěru jednání se společnou snahou všech poskytovatelů podařilo prosadit
doložku zápisu, ve které se uvádí, že pokud přijdou do systému zdravotního pojištění
mimořádně další finanční prostředky, budou v segmentu PL a PLDD rozděleny
proporcionálně do všech typů úhrad tedy i do zvýšení kapitační platby.
• Ambulantní gynekologie – ČLK o.s. zastupuje Dr. Henčlová
Dr. Henčlová informovala, že DŘ segmentu ambulantní gynekologie skončilo jako
v prvním ze všech segmentů dohodou již 18.5.2021. Původně pojišťovnami nabízená hodnota
bodu 1,02 Kč přijata poskytovateli nebyla, hodnota bodu 1,04 Kč již ano. Jako zástupkyně
ČLK-o.s. dohodu nepodpořila. Dohoda úhradově nezohledňuje komorou prosazené navýšení
ceny práce v roce 2022 oproti roku 2019 celkem o 21 %.
• Komplement – ČLK o.s. zastupuje Dr. Musil
Dr. Musil informoval, že v segmentu mimonemocničního laboratorního komplementu a
radiodiagnostiky skončilo jednání dne 20.5.2021 bez dohody. Předložené návrhy SZP a VZP
a společné návrhy poskytovatelů za RDG a laboratoře se parametricky výrazně rozcházely. O
hledání kompromisního řešení nebyla ze strany pojišťoven vůle či mandát. Přesto bude snaha
především ze strany poskytovatelů i nadále jednat do konce DŘ a hledat možnou dohodu,
která se však momentálně jeví jako velice málo pravděpodobná vzhledem k rigidním
postojům zástupců pojišťoven.
Dr. Kubek informoval, že podle informací, které má k dispozici, obsahuje většina dohod
v jednotlivých segmentech uzavřených, deklaratorní slib, že pokud se navýší příjmy
zdravotních pojišťoven, budou se navyšovat úhrady nad rámec těchto uzavřených dohod. Je
však pravděpodobné, že pokud by ministerstvo zdravotnictví dosáhlo uzavření dohod ve
všech segmentech, pak nebude mít důvod úhrady navyšovat. Dochází tak k paradoxní situaci,
kdy poskytovatelé, kteří uzavírají s pojišťovnami nevýhodné dohody, zhoršují vyjednávací
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pozici těch, kdo se odmítají podřídit diktátu pojišťoven, přičemž by zároveň ale měli těžit z
případného úspěchu statečnějších kolegů.
Představenstvo bere všechny informace na vědomí a s dosavadním postupem
vyjednavačů za ČLK-o.s. souhlasí.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Závěrečné jednání DŘ za účasti koordinátorů jednotlivých segmentů je plánováno na
18.6.2021 ve 14:30 na Mz.
Dr. Kubek informoval, že ČLK spolupořádá 17.6.2021 webinář určený zejména pro
ambulantní specialisty, jehož tématem bude novela kompenzační vyhlášky pro rok 2020 –
kompenzace za covid. Za ČLK bude přednášet MUDr. Mgr. Dagmar Záleská. Účast je pro
členy ČLK zdarma.
Přístup disciplinárních orgánů ČLK do zdravotní dokumentace
Dr. Kubek informoval, že se 25.4.2021 obrátil písemně na ministra Arenbergera s žádostí,
aby zajistil přístup disciplinárních orgánů ČLK do zdravotnické dokumentace při řešení
stížností na poskytování lékařské péče. Nejlepším způsobem, jak toto zajistit, je doplnit při
projednávání novely zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, jeho § 65, který
vymezuje osoby s přístupem do zdravotnické dokumentace, o „pověřené členy a zaměstnance
profesní komory zřízené zákonem v rozsahu potřebném pro činnost podle právních přepisů
upravujících činnost komory“. Druhou možností je změnit pro ČLK nepříznivé stanovisko
ministerstva zdravotnictví formulované náměstkem JUDr. Policarem v duchu původního
stanoviska, které formuloval tehdejší ministr pro legislativu JUDr. Mlsna, tedy že všichni
poskytovatelé zdravotních služeb, včetně nemocnic, mají povinnost prokazovat orgánům ČLK
součinnost.
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, které je zmocněno vydat prováděcí vyhlášku, předložilo do
připomínkového řízení text, který respektoval dikci zákona a ČLK k němu neměla
připomínky. Na základě intervence ministerstva zdravotnictví však následně ministerstvo
spravedlnosti za zády profesních komor text změnilo a vyhláška č. 505/2020 Sb. tak u
lékařských znaleckých odvětví zákonem stanovenou podmínku osvědčení od příslušné
profesní komory nepožaduje. Vyhláška je tedy v rozporu se zákonem.
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. Mlynářová informace doplnila v tom smyslu, že odbor zdravotní péče ministerstva
zdravotnictví jako věcně příslušný navrhoval shodné znění vyhlášky jako ČLK. Změnu pro
ČLK nepříznivou inicioval opravdu až legislativní odbor Ministerstva zdravotnictví.

8

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., a za druhé aby revokoval
nesouhlas ministerstva zdravotnictví s tím, že podmínkou pro výkon funkce soudního znalce
musí být 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., o soudních
znalcích. Odpověď z ministerstva zdravotnictví dosud nepřišla.
S žádostí o novelizaci vyhlášky č. 505/2021 Sb. se Dr. Kubek zároveň obrátil též na
ministryni spravedlnosti Mgr. Benešovou, která odpověděla dopisem 7.5.2021, ve kterém se
odvolává na stanovisko ministerstva zdravotnictví a jakékoliv pochybení ministerstva
spravedlnosti popírá.
Dne 4.5.2021 upozornil Dr. Kubek prezidenty ČSK a ČLnK na skutečnost, že vyhláška
vydaná ministerstvem spravedlnosti je v rozporu se zákonem, a vzhledem k tomu, že omezuje
zákonem dané kompetence také těchto komor, tak je požádal, aby se tak jako ČLK i oni
obrátili s výzvami o nápravu na obě ministerstva.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Výběrová řízení - informace
Dr. Kubíček podal informaci o výběrovém řízení, kterého se zúčastnil.

4) Vědecká rada
Dr. Mrozek referoval o zasedání Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví, která se konala
18.5.2021.

5) Licence
Delší přerušení praxe žadatelů o licence ČLK
Představenstvo stanoví následující pravidla pro posuzování žádostí o výjimky pro udělení
licence:
- V případech kdy není žadatelem dodržena lhůta přerušení absolvované praxe stanovená
Licenčním řádem ČLK, rozhodne Představenstvo ČLK o možnosti udělit žadateli výjimku
z podmínek pro udělení licence k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře za současného
absolvování přezkoušení před příslušnou oborovou komisí Vědecké rady ČLK v případech,
kdy žadatel absolvoval v pracovněprávním vztahu ke školiteli (školícímu zařízení)
požadovanou praxi v příslušném oboru před podáním žádosti o udělení licence ČLK
minimálně v délce 24 měsíců. Praxe musí být absolvovaná v oboru, v němž žadatel o udělení
primářské licence žádá. Předpokladem pro udělení výjimky je rovněž skutečnost, že žadatel
splňoval podmínku absolvované praxe v příslušném oboru dle Licenčního řádu ČLK před
přerušením praxe a ke dni podání žádosti splňuje ostatní podmínky stanovené Licenčním
řádem ČLK pro udělení této licence. Představenstvo v rámci licenčního řízení individuálně
posoudí splnění výše uvedených podmínek, a v kladném případě rozhodne o možnosti
přezkoušení před oborovou komisí VR ČLK.
- V případech kdy není žadatelem dodržena lhůta přerušení absolvované praxe stanovená
Licenčním řádem ČLK, rozhodne Představenstvo ČLK o možnosti udělit žadateli výjimku
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z podmínek pro udělení licence k výkonu soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor
v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských
služeb, pokud žadatel absolvuje odbornou praxi - doškolení v délce tří měsíců. Praxe musí být
absolvována v pracovněprávním vztahu ke školiteli (školícímu zařízení) v posledních 6
měsících před podáním žádosti o udělení licence. Praxe musí být absolvovaná v oboru,
v němž žadatel o udělení primářské licence žádá. Předpokladem pro udělení výjimky je
rovněž skutečnost, že žadatel splňoval podmínku absolvované praxe v příslušném oboru dle
Licenčního řádu ČLK před přerušením praxe a ke dni podání žádosti splňuje ostatní
podmínky stanovené Licenčním řádem ČLK pro udělení této licence. Představenstvo v rámci
licenčního řízení individuálně posoudí splnění výše uvedených podmínek, a v kladném
případě rozhodne o udělení licence k výkonu funkce soukromé lékařské praxe, pro výkon
funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování
poradenských služeb.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.

6) Různé
Spolupráce s firmou Smartwings
Dr. Kubek informoval, že společně s ředitelem kanceláře ČLK Mgr. Valáškem vyjednávají
s firmou Smartwings o slevě ve výši 1 000,- Kč na letenku pro lékaře. Obdobnou slevu jako
poděkování za boj s epidemií Covid-19 firma nabízí též zdravotním sestrám.
Konference Kvalita zdravotní péče a akreditace
Představenstvo posoudilo žádost České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví o udělení
záštity ČLK nad 13. ročníkem Celostátní konference Kvalita zdravotní péče a akreditace.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro :
0
proti :
18
zdržel :
0
Návrh nebyl přijat.
Porada předsedů OS ČLK a členů představenstva se koná ve čtvrtek 10.6.2021 od 15:00
v Domě lékařů – Drahobejlova 27, Praha 9 – Libeň. Od 14:00 bude probíhat registrace
s možností prohlídky Domu lékařů.
Zasedání představenstva bylo ukončeno ve 13:30 hodin.

Zapsala:

Hanka Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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