Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 24. ledna 2015 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Přítomni:

Omluveni:
Přizváni:

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

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin.
Přítomno 16 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.
1) Připomínky k minulému zápisu
2) Vnitřní činnost
Tajemník ČLK
Dne 11. 12. 2014 na funkci tajemníka ČLK rezignoval MUDr. Jiří Mach.
Prezident ČLK informoval, že s účinností od 12. 12. 2014 pověřil viceprezidenta ČLK Dr.
Mrozka, aby jménem ČLK:
- Zajišťoval vedení agendy členství v ČLK.
- Zajišťoval vedení agendy certifikátů o profesní bezúhonnosti.
- Kontroloval a schvaloval účetní doklady související s činností kanceláře ČLK v Olomouci.
- Kontroloval korunovou i valutovou pokladnu kanceláře ČLK v Olomouci.
Dr. Mrozek tato pověření přijal.
Prezident ČLK informoval, že s účinností od 1. 1. 2015 jmenoval Mgr. Valáška vedoucím
kanceláře ČLK Olomouc a pověřil ho následujícími úkoly:
- Udělování pracovních pokynů a úkolů zaměstnancům kanceláře ČLK v Olomouci a zároveň
kontrola a dohled nad plněním jejich pracovních povinností včetně dohledu nad dodržováním
pracovní doby.
- Zodpovědnost za vedení a bezpečnost registru ČLK.
- Jednání s firmou ISSA jménem ČLK.
- Kompletní agenda datové schránky ČLK.
- Administrace webových stránek ČLK
Představenstvo ČLK může v souladu s § 2 odstavec 3 SP-17 Finanční řád ČLK jmenovat
tajemníka komory, který zodpovídá za chod ekonomického oddělení ČLK. Vzhledem k tomu,
že funkční období současného představenstva ČLK i prezidenta ČLK končí již v listopadu
2015, navrhuje prezident ČLK představenstvu, aby v současnosti tajemníka komory
nejmenovalo.
Představenstvo bere informace na vědomí a s návrhem souhlasí.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
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Novela SP 8 – Kanceláře ČLK
Dr. Kubek navrhuje:
V příloze č. 5 (doklad o přijetí za člena ČLK – muž/žena) se slovo „tajemník“ vypouští a
nahrazuje se slovy „pověřený člen“.
Představenstvo schvaluje návrh novely SP - 8
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Novela SP 20 – Postup při vydávání potvrzení o profesní bezúhonnosti členů ČLK
Dr. Kubek navrhuje:
V ustanovení § 3 odst. 2 písm. e) se vypouští slovo „tajemníka“ a nahrazuje se slovy
„pověřeného člena“.
Ve vzorech potvrzení vydaného dle Stavovského předpisu ČLK č. 20, které jsou součástí
tohoto stavovského předpisu, se slovo „tajemník“ vypouští a nahrazuje se slovy „pověřený
člen“.
Představenstvo schvaluje návrh novely SP - 20
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Hardware a software používaný ČLK – revize stavu
Prezident ČLK uložil vedoucímu kanceláře ČLK v Olomouci Mgr. Valáškovi, aby ve
spolupráci s firmou ISSA, s panem Klabochem a s Dr. M. Horákem postupně provedl revizi
centrálními kanceláří ČLK užívané výpočetní techniky včetně programového vybavení s tím,
že v první řadě je třeba se zaměřit na zajištění provozu registru ČLK.
ČLK disponuje serverem HP Proliant DL380G7, který je v trvalém provozu od 18. 1. 2011
a je umístěn v Ostravě. Mgr. Valášek upozorňuje na nutnost zakoupit od firmy ISSA záruku
na provoz serveru pro rok 2015. Mgr. Valášek dále doporučuje, aby představenstvo zvážilo
zakoupení nového serveru, jehož cena by byla cca 200 000,- Kč včetně záruky na 4 roky.
Součástí užívaného serveru je i tzv. diskové pole. V současnosti disponuje ČLK jedním
diskovým polem NETGEAR ReadyNS 3200 o kapacitě 10TB. Mgr. Valášek doporučuje
zakoupení ještě jednoho diskového pole pro potřeby ČLK.
Představenstvo schvaluje zakoupení záruky pro server HP Proliant DL380G7 na rok
2015 od firmy ISSA za celkovou cenu 24 139,50 Kč včetně DPH.
Představenstvo ukládá Mgr. Valáškovi, aby připravil několik variant nabídky diskového
pole vhodného pro ČLK.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Účetní software využívaný ČLK
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Představenstvo na svém listopadovém zasedání uložilo pracovní skupině ve složení:
viceprezident Dr. Mrozek, Dr. Němeček, Dr. Jiří Mach, Dr. Horák, Dr. Šindler, Dr. Sedláček,
Ing. Dočekal, Ing. Kotěšovec, pí Lakvová, pí Strnisková a pí Procházková, aby pokračovala
v jednáních s potenciálními dodavateli o tzv. síťové verzi účetního softwaru pro ČLK.
Konečný termín pro nabídky stanoví představenstvo k 31. 3. 2015 tak, aby během měsíce
dubna 2015 mohla pracovní skupina nabídky zhodnotit a porovnat a rozeslat je do 30. 4. 2015
členům představenstva, aby toto mohlo rozhodnout na svém zasedání v květnu 2015.
Změny ve složení pracovní skupiny: Dr. Jiří Mach rezignoval na činnost v představenstvu,
pí Procházkovou nahradila pí Špundová.
Podklady pro další činnost pracovní skupiny bude zajišťovat Mgr. Valášek. Z pověření
prezidentem ČLK vyzval Mgr. Valášek dne 13. 1. 2015 firmu WinDUO, aby předložila ČLK
harmonogram realizace softwaru WinDUO v 64 bitové verzi pro Windows – síťová verze pro
OS ČLK včetně centra ČLK v roce 2015.
Dne 20. 1. 2015 jednatelka firmy WinDUO předala ČLK finální nabídku včetně
harmonogramu realizace zakázky. Z informace firmy vyplývá, že OS ČLK v současnosti
využívají 1.81 verzi programu WinDUO, která zahrnuje veškeré legislativní změny a úpravy,
týkající se roku 2015 včetně aktuální 10 % sazby DPH, a která je tedy v současnosti plně
funkčním zajištěním pro vedení účetnictví ČLK.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Informace o počtu nových členů ČLK
V prosinci 2014 bylo přijato celkem 56 lékařů:
z toho bylo 15 lékařů se státní příslušností SR,
7 lékařů s jinou státní příslušností,
9 lékařů se slovenskou LF,
4 lékaři se zahraniční LF.
V tomto období byly 2 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup.

měsíce

celkem
přijato

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

43
63
69
62
65
107
193
220
242
124
89
55

celkem

1332

Přijatí lékaři r. 2014
z toho
pozdní
státní
slovenská zahraniční
jiná státní
vstupy
příslušnost
LF
LF
příslušnost
SR
11
4
12
5
2
14
13
15
14
3
11
12
11
11
3
14
6
18
8
1
6
9
14
10
0
7
4
17
6
3
3
7
31
8
2
11
2
41
9
2
26
14
52
15
4
23
1
35
4
3
13
4
23
6
3
9
4
15
7
2
148

80

284

103

28
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ČLK vydala za rok 2014 celkem 199 potvrzení o nečlenství.
ČLK vydala za rok 2014 celkem 360 potvrzení o profesní bezúhonnosti.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Žádost MUDr. M. K. o přijetí za člena ČLK
Představenstvo projednalo žádost o přijetí MUDr. M. K., která byla minulosti mylně
informována OS ČLK Olomouc, že nemusí být členkou ČLK, když pracovala na
protiepidemickém oddělení Krajské hygienické stanice.
Představenstvo schvaluje žádost Dr. M. K. o přijetí za člena ČLK, přičemž ji
neklasifikuje jako pozdní vstup.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dr. Dernerová se připojila k jednání v 9:40, přítomno je 17 členů představenstva.
Časopis Tempus medicorum – ekonomika vydávání v roce 2014

Leden 2014
Únor 2014
Březen 2014
Duben 2014
Květen 2014
Červen 2014
Červenec-Srpen 2014

Září 2014
Říjen 2014
Listopad 2014
Prosinec 2014
Celkem 2014
Všechny částky jsou včetně DPH.

Leden 2013
Únor 2013
Březen 2013
Duben 2013
Květen 2013
Červen 2013
Červenec a Srpen 2013
Září 2013
Říjen 2013
Listopad 2013
Prosinec 2013

Náklady
458 346,- Kč
497 810,- Kč
458 346,- Kč
512 239,- Kč
458 346,- Kč
508 004,- Kč
467 905,- Kč
539 770,- Kč
508 004,- Kč
508 004- K4
539 770,- Kč
5 456 574,- Kč

Výnosy
48 421,- Kč
197 502,- Kč
134 418,- Kč
488 950,- Kč
194 236,- Kč
382 505,- Kč
210 453,- Kč
377 840,- Kč
312 657,- Kč
359 373,- Kč
320433,- Kč
3 026 788,- Kč

Výsledek
- 409 925,- Kč
- 300 338,- Kč
- 323 928,- Kč
- 23 289,- Kč
- 264 110,- Kč
- 125 499,- Kč
- 257 452,- Kč
- 161 930,- Kč
- 195 347,- Kč
- 148 631,- Kč
- 219 337,- Kč
- 2 429 786,- Kč

Náklady
460 887,- Kč
601 988,- Kč
460 161,- Kč
500 276,- Kč
504 511,- Kč
560 591,- Kč
458 346,- Kč
560 712,- Kč
460 161,- Kč
460 645,- Kč
458 346,- Kč

Výnosy
187 132,- Kč
158 129,- Kč
174 983,- Kč
90 462,- Kč
137 327,- Kč
163 889,- Kč
87 835,- Kč
184 290,- Kč
55 804,- Kč
77 926,- Kč
66 079,- Kč

Výsledek
- 273 755,- Kč
- 443 859,- Kč
- 285 178,- Kč
- 409 814,- Kč
- 367 184,- Kč
- 396 702,- Kč
- 370 511,- Kč
- 376 422,- Kč
- 404 357,- Kč
- 382 719,- Kč
- 392 267,- Kč
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5 486 624,- Kč

1 388 856,- Kč

-

4 102 768,- Kč

Všechny částky jsou včetně DPH.
Vydáváním časopisu zajišťuje ČLK svoji ze zákona vyplývající informační povinnost vůči
všem lékařům. Sjezd ČLK v listopadu 2012 uložil představenstvu, aby zajistilo vydávání
časopisu Tempus Medicorum, a to jak v papírové, tak i v elektronické podobě, formou
měsíčníku, tedy 11 vydání za rok, a aby zároveň zajistilo jeho rozeslání v papírové podobě
všem členům ČLK, kteří tuto službu aktivně neodmítnou. Sjezd zároveň neschválil návrh, aby
se na financování vydávání časopisu spolupodílela též jednotlivá OS ČLK.
Náklady na vydávání časopisu Tempus zůstaly v roce 2014 na stejné úrovni jako v roce
2013. V roce 2014 se zároveň podařilo o 1 637 932,- Kč zvýšit výnos z reklamy v časopise.
Celkové náklady: 5 456 574,- Kč
Celkové výnosy: 3 026 788,- Kč
Vydávání a bezplatné rozesílání časopisu Tempus Medicorum všem členům tedy stálo ČLK
v roce 2014 celkem 2 429 786,- Kč, což je o 1 672 982,- Kč méně než v roce 2013. Na
jednoho člena komory za všech 11 čísel časopisu tedy připadá za rok částka cca 48,- Kč.
Náklady na jeden výtisk časopisu jsou pouhých 4,35 Kč (V roce 2013 to bylo 7,30 Kč).
Představenstvo bere na vědomí zprávu o ekonomice vydávání časopisu Tempus
Medicorum v roce 2014.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Mistrovství světa lékařů ve fotbale
Ve dnech 27.6.-4.7.2015 se uskuteční v Los Angeles (USA) mistrovství světa lékařů ve
fotbale. Na loňském šampionátu v Brazílii obhájil tým českých lékařů finančně podpořený
ČLK částkou 300 000,- Kč stříbrné medaile. Sjezd ČLK v listopadu 2014 schválil rozpočet
s rezervou 200 000,- Kč na podporu fotbalového týmu českých lékařů – členů ČLK.
Představenstvo schvaluje darovací smlouvu mezi ČLK a spolkem Czech National
Medical Football Team zastoupeným 1. místopředsedou tohoto spolku MUDr.
Martinem Engelem. ČLK poskytne obdarovanému finanční dar ve výši 200 000,- Kč za
účelem úhrady nákladů spojených s účastí českého lékařského týmu na fotbalovém
mistrovství světa lékařů 2015, zejména nákladů spojených s ubytováním českých
reprezentantů – lékařů členů ČLK.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
1
Návrh byl přijat.
Vánoční koncert ČLK 11. 12. 2014 – vyúčtování
Celkové náklady: 34 826,- Kč
Celkové výnosy: 20 000,- Kč (sponzor Kooperativa a.s.)
Pořádání vánočního koncertu skončilo ztrátou pro ČLK: - 14 826,- Kč
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
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zdržel se:

0

Návrh byl jednomyslně přijat.

Rekonstrukce a zařízení prostor centrální kanceláře ČLK v Olomouci – vyúčtování
Představenstvo na svém zasedání v červenci 2014 schválilo pro rekonstrukci finanční limit
590 000,- Kč včetně DPH.
Delegáti Sjezdu ČLK v listopadu 2014 schválili rozpočtové opatření vyčleňující 363 000,Kč včetně DPH na nákup hmotného majetku.
Skutečné náklady na rekonstrukci: 556 453,- Kč včetně DPH
Skutečné náklady na nákup hmotného majetku: 346 010,- Kč včetně DPH
Náklady na vlastní stěhování (nebyly rozpočtovány): 75 809,- Kč včetně DPH
Předpokládané náklady (953 000,- Kč) byly překročeny o 25 272,- Kč a dosáhly částky
978 272,- Kč včetně DPH.
Představenstvo bere finanční zprávu na vědomí.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
3) Jednání a informace
Profesní komory účastníky tzv. meziresortního připomínkového řízení
Prezident ČLK v uplynulých měsících opakovaně jednal s předsedou Legislativní rady
vlády ministrem Dienstbierem, s ministrem zdravotnictví Němečkem i s předsedou vlády
Sobotkou o požadavku na zařazení profesních komor mezi účastníky tzv. meziresortního
připomínkového řízení.
ČLK měla dosud možnost uplatňovat své připomínky k připravovaným zákonům a
vyhláškám pouze v rámci tzv. vnitřního připomínkového řízení organizovaného
ministerstvem zdravotnictví. Poté, co návrh zákona opustil půdu ministerstva zdravotnictví,
neměla komora již žádnou možnost se k návrhu vyjadřovat. Své připomínky mohla uplatňovat
pouze prostřednictvím spřátelených odborových organizací, které jsou členem tzv. tripartity.
Dne 15.12.2014 Vláda ČR změnila legislativní pravidla a jednací řád Legislativní rady
vlády v tom smyslu, že profesní komory zřizované zákonem jsou s účinností od 1.1.2015
zařazeny mezi připomínková místa v rámci meziresortního připomínkového řízení v případě,
kdy se návrh právního předpisu týká oblasti působnosti dané komory. Tato změna posiluje
postavení profesních komor a zlepšuje podmínky pro prosazování profesních zájmů jejich
členů.
Dr. Kubek informoval, že na základě výzvy Úřadu Vlády ČR pověřil zajišťováním
elektronické komunikace ČLK s elektronickou knihovou eKLEP Mgr. Valáška. Na jednání
Legislativní rady vlády bude ČLK zastupovat prezident Dr. Kubek, případně jím pověřená
osoba.
Představenstvo bere informaci na vědomí a souhlasí s dosavadním postupem.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Parlamentní seminář o regulacích ve zdravotnictví
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Dr. Kubek informoval o semináři pořádaném Výborem pro zdravotnictví Poslanecké
sněmovny dne 13.1.2015. Ve své prezentaci zde upozornil na skutečnost, že regulace spotřeby
zdravotních služeb prováděné zdravotními pojišťovnami prostřednictvím zdravotnických
zařízení jsou často v rozporu s lékařskou etikou.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Úhradová vyhláška pro rok 2015
Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a
regulačních omezení pro rok 2015 byla zveřejněna 23. 12. 2014.
V rámci finálních jednání s ministerstvem zdravotnictví ČLK ze svých požadavků
prosadila:
- Podmínkou pro přiznání kapitace zvýšené na 52,- Kč je u PL ordinační doba pouze
jedenkrát týdně odpoledne do 18 hodin.
- U ambulantních specialistů pouze 40 % bodů uhrazených v referenčním období ve
snížené hodnotě bodu nebude započítáváno pro výpočet hodnoty tzv. HB red.
- Limitem pro regulace u ambulantních specialistů nebude 100%, ale 102% nákladů
vykázaných v porovnávacím období.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Prezident přivítal MUDr. Ningerovou
Změna ve složení představenstva ČLK
Dne 11.12.2014 na funkci člena představenstva ČLK rezignoval MUDr. Jiří Mach.
Náhradníkem do představenstva byla delegáty sjezdu za Jihomoravský kraj zvolena MUDr.
Kateřina Ningerová, která je ochotna v představenstvu ČLK pracovat.
Představenstvo ČLK v souladu s § 6 odst. 14a SP-2 (Volební řád) kooptuje za člena
představenstva ČLK MUDr. Kateřinu Ningerovou.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Přítomno je 18 členů představenstva.
Nová tarifní tabulka pro lékaře zaměstnance
Nařízení vlády č. 303/2014 Sb. ze dne 8.12.2014 se s účinností od 1.1.2015 zvyšují tarifní
platy lékařů i dalších zdravotníků o 5 %. Novinkou je, že nová tarifní tabulka se vztahuje
rovněž i na lékaře Vězeňské služby ČR a lékaře ve zdravotnických zařízeních Ministerstva
vnitra. Nic se naopak nemění na tom, že zaměstnanci, kteří nepobírají za práci plat ale mzdu,
si budou muset její zvýšení vyjednat sami nebo prostřednictvím LOK-SČL.
ČLK má dosud k dispozici přesnější čísla pouze od VZP. Z nich vyplývá, že Zdravotně
pojistný plán VZP pro rok 2015 pro nemocnice vyčlenil 72,197 miliardy korun, což byl oproti
roku 2014 nárůst o bezmála 2 miliardy (1,984 miliardy). Úhradová vyhláška ale přidá do
nemocnic ještě k tomu dalších 1,154 miliardy (640 milionů ambulance, 420 milionů akutní
lůžka, 94 milionů následná lůžka).
Celkem tak VZP zaplatí v roce 2015 nemocnicím o 3,138 miliardy více, než v roce 2014.
Dá se odhadnout, že další cca 1 miliardu zaplatí resortní pojišťovny.
V roce 2015 by tak měly nemocnice obdržet od zdravotních pojišťoven nejméně o 4
miliardy korun více než vloni.
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Dr. Voleman informoval o zasedání tripartity, která se dne 20. 1. 2015 zabývala otázkou,
zda nemocnice na zvýšení platů mají či nemají peníze. Stanoviska ministerstva, odborů a
zástupců nemocnic jsou v současnosti velmi rozdílná. Tripartita schválila možnost
individuálního posouzení ekonomické situace těch nemocnic, které budou deklarovat, že
příjmy v roce 2015 budou nedostatečné pro zvýšení platů.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Úhradové dodatky ke smlouvám s resortními zdravotními pojišťovnami.
V segmentu PL byly úhradové dodatky pojišťovnami rozesílány již koncem roku 2014.
V segmentu AS právní kancelář ČLK dosud posuzovala návrhy pojišťoven 201 (Vojenská
ZP), 209 (ZP Škoda) a 211 (ZP Ministerstva vnitra). Návrhy jsou výhodnější než text
úhradové vyhlášky, proto ČLK doporučila svým členům, že je mohou podepsat.
201: Do celkového počtu uznaných bodů v referenčním období nebude započteno 35 % bodů
(dle vyhlášky 40%), které byly v roce 2013 uhrazeny ve snížené hodnotě bodu.
209: Nad rámec úhradové vyhlášky je však nabízeno ve vzorci úhrady zvýšení o index 1,01
pro poskytovatele ordinující alespoň 30 hodin týdně a nabízející objednávkový systém s
možností pacientů objednat se na konkrétní den a hodinu s maximálním zpožděním do 30
minut.
211: Výhodou oproti úhradové vyhlášce je zvýšení limitu pro úhradu „regulačních poplatků“
– signálních kódů 09543 o 10 % nad počet vykázaných regulačních poplatků v roce 2013.
Pojišťovna se zavazuje, že regulační mechanismy uplatní až poté, co meziroční nárůst
celostátních nákladů ZPMV na segment AS převýší 7 %.
Podrobná analýza návrhů je dostupná na www.lkcr.cz
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Možnosti bonifikace držitelů Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK resortními
zdravotními pojišťovnami
Dr. Kubek v souladu s usnesením sjezdu ČLK vyzval 4. 12. 2014 písemně ředitele všech
zdravotních pojišťoven, aby se připojili k dohodě mezi ČLK a VZP o bonifikaci lékařů, kteří
jsou držiteli Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK.
- Vojenská ZP (201) – v roce 2014 nabízela podobný systém bonifikací jako VZP, úhradový
dodatek pro AS na rok 2015 bonifikace neobsahuje, jednání s ČLK budou pokračovat.
- Česká průmyslová ZP (205) – plánuje bonifikace zvýšení hodnoty bodu pro držitele
Diplomu CME ČLK, jednání s ČLK budou pokračovat.
- Oborová ZP (207) – jednání s ČLK budou pokračovat.
- ZP Škoda (209) – na výzvu ČLK nereagovala, úhradový dodatek pro AS na rok 2015
bonifikace neobsahuje.
- ZP Ministerstva vnitra (211) - na výzvu ČLK nereagovala, úhradový dodatek pro AS na rok
2015 bonifikace neobsahuje.
- Revírní bratrská pokladna (213) – odmítá jednat s ČLK.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Aktuální dohoda ČLK s VZP
Dr. Kubek informoval o dohodě, kterou uzavřel s ředitelem VZP Ing. Kabátkem
Bonifikace držitelů Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK
Platnost dohody pro rok 2014 byla prodloužena i pro rok 2015. To znamená, že:
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- Ambulantním specialistům, gynekologům i praktickým lékařům a praktickým lékařům pro
děti a dorost bude zvýšena nad parametry vyhlášky hodnota bodu o 0,01 Kč.
- Praktickým lékařům a praktickým lékařům pro děti a dorost bude zvýšena kapitační platba
nad parametry vyhlášky o 0,50 Kč.
Nad rámec dohody platné pro rok 2014 bylo pro rok 2015 dojednáno, že:
- K přiznání bonifikace nebude VZP vyžadovat, aby držiteli Diplomu CŽV ČLK museli být
všichni lékaři, pro rok 2015 bude stačit, když držiteli diplomu bude alespoň polovina lékařů
pracujících v daném ambulantním zdravotnickém zařízení.
- VZP připraví metodiku, jak bude bonifikovat lékaře držitele Diplomu CŽV ČLK, kteří
pracují v segmentu komplement.
- V segmentu lůžkové péče je ze strany VZP predikováno tak vysoké zvýšení výdajů, že další
bonifikace není možná. ČLK doporučí lékařům zaměstnancům nemocnic, aby si bonifikaci za
splnění podmínek CŽV ČLK vyjednali se svým zaměstnavatelem, a to buď přímo, nebo
prostřednictvím své odborové organizace LOK-SČL.
Aktuální seznam držitelů Diplomu CŽV ČLK předala komora dne 22.1.2015 VZP, takže
jednotliví lékaři nebudou zatěžováni zbytečnou administrativou.
ČLK vyzývá své členy, kteří splňují podmínky vydání Diplomu CŽV ČLK a z různých
důvodů Diplom nevlastní, aby o jeho vydání zažádali prostřednictvím příslušného OS ČLK.
Aktualizovaný seznam držitelů Diplomů předá ČLK VZP opět ke dni 31.3.2015, přičemž
držitelé Diplomu k tomuto datu budou mít nárok na bonifikaci za celý rok 2015.
Zmírnění regulačních limitů pro rok 2015
Limitem pro uplatnění regulací za předepsané léky a zdravotnické prostředky i regulací za
indukovanou péči nebude u ambulantních specialistů na rozdíl od vyhlášky 102%, ale 105%
nákladů na unikátního pojištěnce v roce 2013, přičemž VZP nebude na rozdíl od vyhlášky
podmiňovat u léků toto zvýšení limitu z 102% na 105% elektronickou preskripcí.
Průběžná kompenzace regulačních poplatků
VZP bude proplácet ambulantním specialistům částkou 30,- Kč vykázané a uznané signální
kódy tzv. regulačních poplatků průběžně každý měsíc a nikoliv až ve vyúčtování v dubnu
2016. Roční limitace počtu kompenzovaných regulační poplatků na úroveň roku 2013 zůstává
zachována. Od VZP tedy, na rozdíl od ostatních pojišťoven, které aplikují text vyhlášky,
obdrží ambulantní specialisté kompenzace průběžně každý měsíc podle počtu vykázaných
signálních kódů. O možnosti aplikace obdobného mechanismu i pro PL, kteří již na základě
doporučení SPL podepsali úhradové dodatky v roce 2014, bude ČLK s VZP dále jednat.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Novela zákona o specializačním vzdělávání lékařů
ČLK je znepokojena současným stavem specializačního vzdělávání lékařů.
ČLK zveřejnila na svých webových stránkách anketu pro lékaře, kteří vyplněním
elektronického dotazníku mohou vyjádřit svůj názor na současný stav specializačního
vzdělávání i na naléhavost potřebných změn.
V jednáních s ministerstvem zastupuje ČLK viceprezident Dr. Mrozek.
22. 1. 2015 se konalo jednání pracovní komise Mz pro celoživotní vzdělávání vedené prof.
Cvachovcem.
27. 1. 2015 se bude konat závěrečné zasedání pracovní komise Mz pro specializační
vzdělávání lékařů vedené náměstkem prof. Vymazalem, a to za přítomnosti ministra
zdravotnictví.
Dr. Voleman informoval o zasedání tripartity dne 20. 1. 2015, jejíž účastníci byli
informováni o stavu přípravy novely zákona o specializačním vzdělávání lékařů.
Představenstvo bere informaci na vědomí
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Novely zákona č. 48/1997 Sb. a zveřejňování úhradových dodatků ke smlouvám
Tzv. Lázeňská novela
Vláda předložila návrh, jehož cílem bylo stanovit indikační seznam lázeňské péče v souladu
s rozhodnutím Ústavního soudu. Poslanecká sněmovna schválila pozměňovací návrh poslance
Hovorky, který podmiňoval účinnost tzv. úhradových dodatků uzavřených mezi pojišťovnou
a zdravotnickým zařízením v odlišném znění oproti úhradové vyhlášce tím, že zdravotní
pojišťovny takové individuální smluvní ujednání zveřejní na internetu do 30 dnů ode dne, kdy
bylo uzavřeno. Takové individuální smluvní ujednání by nabylo účinnosti nejdříve dnem
tohoto zveřejnění. Tím by byly ohroženy veškeré dohody, které uzavírá s pojišťovnami ČLK
a které jsou výhodné pro zdravotnická zařízení. Vzhledem k tomu, že tzv. úhradová vyhláška
vychází ve Sbírce zákonů až koncem roku a úhradové dodatky ke smlouvám uzavírají
zdravotnická zařízení většinou během měsíců února a března, neexistoval by po dobu
několika týdnů žádný právní dokument, podle kterého by zdravotní pojišťovny platily za
provedenou péči.
Dr. Kubek jednal opakovaně se senátory o rizikách vyplývajících z návrhu schváleného
Sněmovnou. Na návrh svého zdravotního výboru poté Senát toto ustanovení zákona odmítl.
Poslanecké sněmovna nakonec zákon schválila ve znění senátního pozměňovacího návrhu.
Novela zákona se stala účinnou bez návrhu poslance Hovorky.
Tzv. Transparenční novela
Vláda schválila 7. 1. 2015 návrh obsahující tyto zásadní změny:
- Zveřejňování smluv
Pojišťovna zveřejní na internetu smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb a úhradové
dodatky k nim nejpozději do 60 dnů ode dne jejich uzavření, pokud se pojišťovna a
poskytovatel dohodnou na jiném způsobu nebo výši úhrady, než je pro daný kalendářní rok
stanoveno vyhláškou. Pojišťovna nezveřejní informace a údaje, které jsou předmětem ochrany
(osobní údaje…).
- Změna pojišťovny
I nadále bude možnost měnit pojišťovnu pouze jedenkrát ročně vždy k 1. lednu, avšak
přehlášení bude třeba provést do 31. 8. a nikoliv jako dosud do 30. 6. předchozího
kalendářního roku.
- Odstranění střetu zájmů členů orgánů pojišťoven
Členem orgánu nebo managementu pojišťovny nebude moci být osoba, která je
poskytovatelem zdravotních služeb, společníkem, statutárním orgánem nebo členem orgánu
právnické osoby poskytující zdravotní služby, pokud má tento poskytovatel smlouvu s danou
pojišťovnou.
Dne 27. 12. 2014 požádal prezident ČLK ministra zdravotnictví o vysvětlení, proč Vládě ČR
předkládaný návrh neobsahuje ustanovení dohodnutá mezi prezidentem ČLK a ministrem
zdravotnictví, zejména smlouvy mezi pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními na dobu
neurčitou vypověditelné pouze z taxativně vyjmenovaných důvodů a možnost prodeje
lékařských praxí včetně smluv s pojišťovnami. Ministr Němeček na tento dopis dosud
neodpověděl.
Představenstvo bere informaci na vědomí
Prolongace smluv se zdravotními pojišťovnami
Oborová ZP (207) a ZP Ministerstva vnitra (211) oznámily koncem roku 2014 některým
poskytovatelům ambulantních zdravotních služeb svůj úmysl neprodloužit po skončení jejich
platnosti v roce 2015 smlouvu za stávajících podmínek. Tyto pojišťovny zároveň deklarují, že
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jsou ochotny o prodloužení smluv jednat za předpokladu, že by poskytovatel přistoupil na
blíže nespecifikované zhoršení podmínek. Tyto výzvy považuje právní kancelář ČLK za
nabádání ke korupčnímu jednání. Prezident ČLK o této záležitosti informoval ministra pro
lidská práva, rovné příležitosti a legislativu JUDr. Dienstbiera a o zjednání nápravy požádal
náměstka Mz MUDr. Philippa, který má na starosti zdravotní pojištění.
Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) navíc v současnosti nabízí poskytovatelům
zdravotních služeb smlouvy platné pouhý jeden rok, které jsou podle názoru právní kanceláře
ČLK v rozporu s platnou rámcovou smlouvou.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Vyšší státní podpora lékařským fakultám
Prezident ČLK jednal v uplynulých měsících s děkany LF, s rektorem UK prof. Zimou i
s ministrem školství PhDr. Chládkem o možnost posílení státní podpory pro studium
všeobecného lékařství na LF.
Dne 16. 1. 2015 obdržela ČLK informaci, že ministerstvo školství schválilo zvýšení počtu
mediků přijímaných na jednotlivých LF až o 10% s účinností od akademického roku
2015/2016.
Představenstvo bere informaci na vědomí
Novela zákona o uznávání odborné kvalifikace cizinců
Ministerstvo školství připravuje novelu zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné
kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a některých příslušníků
jiných států. ČLK sice vede registr lékařů, avšak na rozdíl od jiných komor nebyla svým
resortním ministerstvem (ministerstvo zdravotnictví) o přípravě novely zákona informována.
Připravovaná novela zákona by měla obsahovat implementaci pravidel EU o předávání
informací o disciplinárně trestaných odbornících z regulovaných profesí.
Prezident ČLK dne 18. 12. 2014 požádal ministerstvo školství o informace a o možnost
zapojení komory do přípravy zákona. Mgr. Rašková - národní koordinátorka uznávání
odborných kvalifikací předala ČLK návrh, který půjde z ministerstva školství do
meziresortního připomínkového řízení, v jehož rámci může ČLK své připomínky uplatnit, a
nabídla ČLK možnost spolupráce.
Představenstvo bere informaci na vědomí a pověřuje viceprezidenta ČLK Dr. Mrozka,
aby zastupoval ČLK v jednáních o tomto zákoně.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Přístrojová komise Mz
Dr. Tomek informoval o jednání Přístrojové komise Mz dne 15. 12. 2014. Členové
představenstva se seznámili se zápisem z jednání.
Výběrová řízení – informace
Dr. Přikryl informoval o výběrových řízeních, kterých se zúčastnil
4) Zahraniční činnost
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Jednání prezidentů evropských lékařských komor a asociací v Praze
Dr. Kubek informoval, že jako prezident ČLK pozval na 12. 6. 2015 k jednání do Prahy
prezidenty evropských lékařských komor a asociací.
Představenstvo souhlasí s návrhem, aby ČLK tuto prestižní mezinárodní akci v Praze
pořádala.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.

5) Blok VR
Dr. Mrozek informoval o průběhu zasedání VR ČLK dne 18. 12. 2014 a 22. 1. 2015.
Závazné stanovisko ČLK č. 1/2011 - Vedoucí lékař následné lůžkové péče - vedoucí lékař
LDN
VR ČLK doporučuje, aby vedoucím lékařem ve zdravotnickém zařízení následné lůžkové
péče – LDK mohl být lékař, který má specializovanou způsobilost v oboru, jehož součástí je
jeden z těchto základních kmenů: chirurgický, interní a všeobecné praktické lékařství,
urologický, neurologický, ortopedický nebo pediatrický, má praxi delší než 8 let a splňuje
podmínky celoživotního vzdělávání.
Na základě doporučení VR ČLK představenstvo schvaluje novelu ZS č. 1/2011
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Závazné stanovisko ČLK č. 2/2011 - Vedoucí lékař dlouhodobé lůžkové péče - hospicu
VR ČLK doporučuje, aby funkci vedoucího lékaře dlouhodobé lůžkové péče - hospicu
mohl vykonávat:
- Lékař, který získal specializovanou způsobilost v oboru paliativní medicína a je držitelem
platného diplomu celoživotního vzdělávání lékařů dle SP-16.
- Lékař, který absolvoval 8 let lékařské praxe, je držitelem platného diplomu celoživotního
vzdělávání lékařů dle SP-16 a získal specializovanou způsobilost v oboru, jehož součástí je
jeden z těchto základních kmenů: chirurgický, interní, všeobecné praktické lékařství,
anesteziologický, neurologický, ortopedický, otorinolaryngologický, a to pouze za podmínky,
že lékař absolvoval dvoutýdenní kurs paliativní medicíny pořádaný v systému celoživotního
vzdělávání lékařů dle SP-16.
- Lékař, který získal zvláštní odbornou způsobilost v oboru paliativní medicína nebo v oboru
medicína dlouhodobé péče a nebo v oboru algeziologie, absolvoval 8 let lékařské praxe a je
držitelem platného diplomu celoživotního vzdělávání lékařů dle SP-16.
Na základě doporučení VR ČLK představenstvo schvaluje novelu ZS č. 2/2011
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
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Specializační vzdělávání lékařů – akreditační komise
ČLK obdržela 30. 12. 2014 z Ministerstva zdravotnictví výzvu, aby nominovala své
zástupce do akreditačních komisí pro obory specializačního vzdělávání lékařů. Dle ustanovení
§ 15 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb. je funkční období člena akreditační komise pětileté. Funkci
člena akreditační komise je možno vykonávat nejdéle ve 2 po sobě následujících obdobích.
Podmínky pro návrh členství v akreditační komisi za ČLK:
1. Specializovaná způsobilost v daném oboru
2. Praxe v oboru 8 let
3. Vlastní diplom celoživotního vzdělávání
4. Nebyl disciplinárně trestán
5. Nesmí být členem patřičné akreditační komise ve dvou předcházejících obdobích
Další kritéria
1. Preference lékařů z neuniverzitních pracovišť
2. Preference regionálního rozložení zástupců AK
3. Preference lékařů – funkcionářů ČLK (větší pravděpodobnost, že se bude schopen
se svými názory prosadit)
Představenstvo navržená kritéria schvaluje.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Vedoucí lékař – primář
Dr. Mrozek zahájil v rámci VR diskuzi s cílem definovat pojem vedoucí lékař – primář.
Dr. Mrozek připraví prvotní návrh doplněný variantami a otázkami, se kterými se
obrátí nejenom na členy VR ČLK, ale též na členy představenstva ČLK a předsedy OS
ČLK.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.

6) Licence
Dr. Říhová opustila jednání v 13:30, přítomno je 17 členů představenstva.
7) Různé
Informace o pořadu ČT „Doktorka“
Dr. Sojka informoval o tom, že Česká televize bude od února 2015 vysílat pořad Doktorka,
který vychází z úspěšného amerického formátu Dr. Oz a u kterého bude uvedeno, že byl
vytvořen ve spolupráci s ČLK. Jde o talk show, která zábavnou formou přibližuje divákům
závažné medicínské problémy. Tvůrci pořadu seznámili v lednu 2013 nejprve Vědeckou radu
a pak i představenstvo ČLK s koncepcí pořadu. Představenstvo na doporučení VR ČLK
vyjádřilo souhlas se spoluprací na programu. Dr. Sojka informoval o tom, že proběhlo
výběrové řízení na moderátora pořadu, který je stěžejní postavou talk show. Přestože byl
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uveřejněn inzerát v Tempusu, nepodařilo se objevit novou tvář a ČT pro pořad angažovala
lékařku internistku MUDr. Kateřinu Cajthamlovou, která uváděla na Primě pořad „Jste to, co
jíte“. Dr. Sojka dále informoval, že ČT pomohl se zajištěním zdravotnického zařízení
(Thomayerově nemocnici v Praze), v němž budou probíhat vyšetření potřebná pro pořad
(odběry krve atd.). V září byl autory pozván ke zhlédnutí prvních dílů pořadu. Dr. Sojka
konstatuje, že jde o zdařilý pořad, který v nejsledovanějším čase bude seznamovat pacienty s
problematikou jednotlivých chorob, s první pomocí či se správnou životosprávou. Nejde o
vědecký pořad, ale pořad zábavný, jehož dopad na diváky bude výrazně vyšší než doposud
vysílané medicínské pořady, a to i za cenu či spíše díky určitému zjednodušení a zábavnosti.
ČLK nad tímto pořadem nevzala záštitu, protože nemůže stoprocentně ovlivnit charakter
pořadu a jednotlivé díly (pravidla jsou striktně stanovena americkou licencí atd.), ale na jeho
tvorbě se podílela jako spolupracující instituce.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Personální a mzdové oddělení ČLK upozorňuje funkcionáře ČLK, že pouze do konce
ledna 2015 je možno proplatit výkazy a cestovní příkazy z roku 2014.

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 14:00 hodin.
Příští zasedání představenstva se uskuteční v sobotu 28. února 2015 od 9:00 hodin v kanceláři
ČLK v Praze.

Zapsala:

Jindra Šťastná

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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