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Zápis z jednání představenstva ČLK, 
konaného dne 23. ledna 2016 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha 

 
Přítomni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dobeš, MUDr. Doležal, MUDr. 

Dostalíková, MUDr. Henčlová, MUDr. Kubíček, MUDr. Monhart, PhD., 
MUDr. Musil, MUDr. Němeček, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. 
Tomek, MUDr. Trnka, MUDr. Vávra, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná. 

Omluveni:     MUDr. Dernerová, MUDr. Ota Mach, MUDr. Mgr. Mlynářová 
Přizváni: MUDr. Vedralová, Mgr. Valášek, MUDr. Sojka.  
 
 
Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin. 
Přítomno 17 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné. 
 
Úvodem uctili přítomní minutou ticha památku zesnulého bývalého tajemníka ČLK a 
předsedy OS ČLK Brno MUDr. Jiřího Macha. 
 
 
1) Připomínky k minulému zápisu 
 
 
2) Jednání a informace 
 
Úhradové dodatky ke smlouvám 
   Poté, co byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot 
bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezeních pro rok 2016, vyzval prezident 
ČLK dne 27.10.2015 písemně ředitele všech zdravotních pojišťoven k jednání o znění 
takzvaných úhradových dodatků ke smlouvám. Prioritou ČLK  je o bonifikace držitelů 
diplomu celoživotního vzdělávání ČLK a dále pak zvýšení úhrad a zmírnění regulací. 
   Jedinou pojišťovnou, která bezprostředně projevila zájem o jednání, byla Všeobecná 
zdravotní pojišťovna. 
   Poté, co byly podepsány dohody s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, oslovil prezident 
ČLK 3.12.2015 ředitele ostatních pojišťoven druhým dopisem, ve kterém je o obsahu těchto 
dohod informoval a opět je vyzval k jednání.  
   Z písemných odpovědí jednotlivých pojišťoven, jejichž podstatné pasáže byly publikovány 
v časopise TM 1/2016, vyplývá, že Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Zdravotní pojišťovna 
ministerstva vnitra a Revírní bratrská pokladna nepovažují ČLK za představitele 
poskytovatelů zdravotních služeb, se kterým by měly jednat o tzv. úhradových dodatcích. 
Zároveň se zdá, že takzvané resortní zdravotní pojišťovny budou i tentokrát své úhradové 
dodatky koncipovat tak, aby se vyrovnaly nebo alespoň přiblížily výhodám, které Česká 
lékařská komora vyjednala s VZP.  
   Konkrétní návrhy úhradových dodatků bude právní kancelář ČLK analyzovat a s jejich 
zhodnocením budou lékaři seznámeni prostřednictvím webových stránek ČLK nebo emaily.  
   Obecně platí, že podepisovat úhradový dodatek má smysl pouze v tom případě, že je pro 
poskytovatele zdravotních služeb výhodnější než úhradová vyhláška. Pokud totiž žádný 
úhradový dodatek podepsaný není, musí všechny pojišťovny ze zákona hradit zdravotní 
služby podle pravidel úhradové vyhlášky.  
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 
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Novela zákona o specializačním vzdělávání lékařů 
   Dne 14.1.2016 se prezident ČLK Dr. Kubek a viceprezident ČLK Dr. Mrozek účastnili 
jednání Legislativní rady vlády, která pokračovala v projednávání návrhu novely zákona č. 
95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů. V současnosti přetrvávají nejasnosti okolo způsobu 
definování kompetencí lékařů s ukončeným základním vzdělávacím kmenem a okolo 
zřizování tzv. funkčních kurzů. Legislativní rada vlády s návrhem vyslovila souhlas. 
Nejbližším možným termínem zahájení projednávání zákona v Parlamentu může být druhá 
polovina února 2016. 
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 
 
 
Transplantační zákon – novela  
   Mz připravilo návrh novely zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích 
tkání a orgánů. Prezident ČLK požádal o připomínky členy VR ČLK a následně 11.1.2016 
informoval ministerstvo, že ČLK k návrhu žádné připomínky neuplatňuje. 
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 
 
 
Zákon o tkáních - novela 
   Mz připravilo návrh novely zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti 
lidských tkání a buněk určených k použití u člověka. Prezident ČLK zaslal 11.1.2016 
ministerstvu připomínky zpracované právní kanceláří ČLK na základě podnětů členů VR 
ČLK. 
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 
 
 
Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče  
   Mz připravilo návrh novely vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí 
lůžkové zdravotní péče. Cílem návrhu je snížení kvalifikačních podmínek pro členy 
hodnotitelským tymů. Prezident ČLK Dr. Kubek informoval 31.12.2015 náměstka ministra 
prof. Vymazala, že ČLK považuje celou tuto vyhlášku za nežádoucí, nemající žádný pozitivní 
vliv, ani prospěch pro zdravotnická zařízení a navrhuje tedy její zrušení. 
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 
 
 
Vyhláška o minimálních požadavcích na vzdělávací programy 
   Mz připravilo návrh novely vyhlášky č. 187/2009 Sb., o minimálních požadavcích na 
studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program 
všeobecné praktické lékařství. 
   ČLK uplatnila tyto připomínky: 
- Stran studia medicíny ČLK trvá na vypuštění nekonkrétní povinnosti, aby studenti medicíny 
museli získat „znalosti a dovednosti v kvalitě a bezpečí poskytované zdravotní péče“.  
- Stran vzdělávání praktických lékařů ČLK trvá na vypuštění povinnosti praxe na lůžkovém 
ORL a naopak na prodloužení praxe v ambulanci akreditovaného všeobecného praktického 
lékaře z 6 na nejméně 12 měsíců. 
   Projednání připomínek ČLK se 13.1.2015 účastnili viceprezident Dr. Mrozek a Dr. 
Mlynářová. Při projednávání bylo do návrhu začleněno vzdělávání v geriatrii. 
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 
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Seznam zdravotních výkonů  
   Vyhláška, kterou se vydává nový Seznam zdravotních výkonů byla pod číslem 350/2015 
Sb. zveřejněna 21.12.2015. 
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 
 
 
Dohodovací řízení o úhradách a regulacích pro rok 2017 
   Dohodovací řízení bude zahájeno 2.2.2016. ČLK s cílem zefektivnit jednání a usnadnit 
uzavření dohody mezi plátci a zástupci poskytovatelů opět uplatňuje návrhy na změnu 
jednacího řádu, které nebyly v minulém roce schváleny. 
   Zahajovacího jednání se bude účastnit prezident ČLK Dr. Kubek s podporou Mgr. Buriánka. 
ČLK prostřednictvím ČLK – o.s. navrhuje několik úprav v jednacím řádu Dohodovacího 
řízení. 
1) Změna článku 2 
Vznik nových skupin poskytovatelů zdravotních služeb: 
- skupina klinických psychologů a klinických logopedů 
- skupina poskytovatelů ambulantní hemodialyzační péče 
Rozdělení současné skupiny poskytovatelů mimolůžkových laboratorních a 
radiodiagnostických služeb na skupiny: 
- skupina poskytovatelů mimolůžkových laboratorních služeb 
- skupina poskytovatelů mimolůžkových radiodiagnostických služeb 
Zdůvodnění: Některé současné skupiny poskytovatelů jsou zcela nehomogenní, což 
znepřehledňuje podkladové materiály, komplikuje jednání a omezuje možnost uzavření 
dohody. Tento problém bývá opakovaně zcela nesystémovým způsobem řešen cestou 
parciálních dohod. 
2) Změna článku 3 
Změna podmínek pro uzavření předběžné dohody: 
Podmínkou předběžné dohody by byl souhlas nejméně dvou třetin přítomných zástupců 
zdravotních pojišťoven. Předběžnou dohodu by již nebylo možno uzavírat pro homogenní 
část příslušné skupiny poskytovatelů.  
Zdůvodnění: Současný jednací řád dává v podstatě každé jednotlivé zdravotní pojišťovně 
právo veta. Zdravotní pojišťovny jsou tak neodůvodněným způsobem zvýhodněny oproti 
zástupcům poskytovatelů.  
Pokud budou přijaty změny článku č. 2, ztrácí možnost uzavírání nesystémových dohod pro 
homogenní část příslušné skupiny poskytovatelů význam.  
3) Změna článku 8 
Doplnění povinností mandátové komise o povinnost zajišťovat účastníkům dohodovacího 
řízení přístup ke kopiím plných mocí. 
Činnost mandátové komise by měla být přezkoumatelná Ministerstvem zdravotnictví ČR, 
které je svolavatelem dohodovacího řízení. 
Zdůvodnění: Cílen návrhu je zvýšení transparentnosti a posílení důvěryhodnosti 
Dohodovacího řízení.  
   Představenstvo diskutovalo o návrhu Grémia majitelů lékáren, které s podporou České 
lékárnické komory, navrhuje vznik samostatného segmentu poskytovatelů „lékárenské a 
klinicko-farmaceutické péče“.  
   Představenstvo s návrhem ustavení samostatného segmentu poskytovatelů „lékárenské 
a klinicko-farmaceutické péče“ nesouhlasí a zavazuje zástupce ČLK – o.s., aby hlasovali 
proti tomuto návrhu. 
Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 
pro:     17 
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proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
   Za ČLK-o.s. budou vyjednávat Dr. Říhová (segment ambulantních specialistů), Dr. 
Němeček (segment praktických lékařů), Dr. Musil (segment komplement), Dr. Henčlová 
(segment ambulantních gynekologů). 
Představenstvo ČLK návrh schvaluje.  
Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 
pro:     17 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Informace pro migranty o pravidlech poskytování zdravotních služeb v ČR 
   Etická komise ČLK připravila návrh textu, který by měl migranty informovat o základních 
pravidlech poskytování zdravotní péče v ČR. Prezident ČLK Dr. Kubek oslovil ministra 
zahraničí Zaorálka a požádal ho, aby zajistil překlad informačního textu do angličtiny a do 
jazyků, kterými komunikují migranti přicházející na území ČR. Ministerstvo zahraničí by 
zároveň mělo zajistit dostupnost informačního textu pro všechny migranty. Cílem této 
iniciativy je předcházet konfliktním situacím, mírnit obavy migrantů z našich zdravotníků a 
zároveň tak chránit lékaře poskytující zdravotní péči těmto osobám. Lékaři i ostatní 
zdravotníci totiž v současnosti naráží nejen na komunikační bariéru, ale často i na absolutní 
nepochopení ze strany imigrantů, které ošetřují.   
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 
 
 
Platby za státní pojištěnce – návrh novely zákona  
   Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelu zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na 
veřejné zdravotní pojištění, která by měla platbu za tzv. státní pojištěnce fixovat na vývoj 
průměrné mzdy.  
   Prezident ČLK Dr. Kubek zaslal 29.12.2015 ministerstvu zdravotnictví připomínky 
k návrhu. ČLK podporuje nejenom zvyšování platby za státní pojištěnce, ale především 
takovou změnu zákona, která by zajistila pravidelnou valorizaci výše platby státu, která by již 
neměla být závislá na libovůli vlády. Vzhledem k tomu, že největší část příjmů systému 
veřejného zdravotního pojištění tvoří odvody z mezd, je právě průměrná mzda vhodným 
parametrem, na který by se výše platby za státní pojištěnce měla navázat. Mz navrhuje, aby 
platba za státní pojištěnce odpovídala 13,5% z 25% průměrné mzdy. Toto považuje ČLK za 
nedostatečné. ČLK navrhuje, aby vyměřovacím základem bylo 50% průměrné mzdy. 
Abychom zabránili skokovému nárůstu výdajů ze státního rozpočtu, navrhuje ČLK postupný 
nárůst vyměřovacího základu tak, aby od 1.1.2017 byl 30% průměrné mzdy, od 1.1.2018 40% 
průměrné mzdy a od 1.1.2019 již 50% průměrné mzdy. 
   Dr. Voleman informoval o stanovisku tripartity k tomuto návrhu Mz. 
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 
 
 
Podvodné inzertní praktiky tzv. katalogových firem 
   ČLK zaznamenala případy lékařů, kteří se stali obětí podvodných firem, které jim nabízely 
zdánlivě bezplatnou inzerci, aby poté po těchto lékařích mohly vymáhat vysoké finanční 
částky. ČLK opakovaně i prostřednictvím časopisu Tempus lékaře před podobnými 
podvodnými nabídkami varovala. 
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Zatím posledním známým případem podvodných praktik jsou nabídky portugalské firmy 
Temdi. Právní kancelář ČLK doporučuje postiženým lékařům, aby informovali firmu Temdi, 
že nic nezaplatí a aby se dále řídili doporučeními právníků komory. Prezident ČLK Dr. Kubek 
v říjnu 2015 upozornil na problém zahraničních podvodnou inzerci nabízejících firem 
poslance Evropského parlamentu zvolené v ČR. 
   Do dnešního dne obdržel prezident ČLK odpovědi od europoslanců Telička (problém 
nespadá do kompetence Evropského parlamentu), Zdechovský (obrátí se na Evropskou 
komisi), Sehnalová (klamavé jednání tzv. katalogových firem projednával evropský parlament 
již v roce 2011, evropská komise má ve svém legislativním plánu revizi směrnice proti 
klamavé reklamě, aby tato byla efektivnější), Tošenovský (radí obrátit se na eurokomisaře 
Andriukaitise nebo Jourovou). 
   Na základě informace od ČLK poslanci za KSČM Konečná, Ransdorf, Maštálka požádali o 
zásah eurokomisařku Jourovou. Z její odpovědi vyplývá, že problematika nespadá do 
kompetence Evropské komise, ale do kompetence členských států, které by měly na svém 
území zajistit lepší vymahatelnost směrnice 2006/114 ES proti klamavé reklamě. ČLK 
nepovažuje za příliš pravděpodobné, že by se nám mohlo podařit přesvědčit Portugalskou 
vládu o tom, aby proti firmě Temdi zasáhla. 
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 
 
 
Setkání neformálního Lékařského poslanecko – senátorského klubu 
   V současnosti je mezi poslanci 21 a mezi senátory 11 lékařů nebo lékařek – členů ČLK. Na 
pozvání prezidenta ČLK se 13.1.2016 uskutečnilo v restauraci Coda, Tržiště 6, Praha 1 další 
neformální setkání lékařů – členů ČLK, kteří jsou poslanci nebo senátory. Akce se účastnil 
ministr zdravotnictví MUDr. Němeček, 10 poslanců, 6 senátorů a 5 zástupců ČLK (Kubek, 
Mrozek, Škába, Vedralová, Sojka). 
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 
 
  
Jednání s ministrem zdravotnictví 
    Dr. Kubek informoval o jednání s ministrem zdravotnictví Dr. Němečkem, které se 
uskutečnilo 19.1.2016. 
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 
 
 
Elektronické recepty 
    Dr. Kubek vyzval dne 19.1.2016 otevřeným dopisem ministra zdravotnictví Dr. Němečka k 
předložení novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, jejímž cílem by mělo být zrušení od     
1.1.2018 platné povinnost všech lékařů vystavovat recepty pouze v elektronické podobě.  
   Události uplynulých dní, kdy systém elektronických receptů nefungoval, považuje ČLK za 
důkaz toho, že zachování povinnosti tzv. elektronické preskripce představuje potenciální 
ohrožení bezpečnosti pacientů. Není možné, aby v situaci, kdy buď zkolabuje internetové 
připojení, nebo z jakéhokoliv důvodu přestane fungovat tzv. Centrální úložiště elektronických 
receptů, ztratili pacienti přístup k lékům, které potřebují.   
  ČLK navrhovala obdobnou změnu zákona již počátkem roku 2014. Parlament ČR místo 
tohoto racionálního řešení schválil pouze nic neřešící odklad povinnosti elektronické 
preskripce o tři roky k 1. 1. 2018. V zájmu bezpečnosti pacientů a zachování dostupnosti 
lékařské péče ČLK opakuje svoji výzvu, aby se ministr zdravotnictví zasadil o přijetí takové 
změny zákona o léčivech, která by i po 1.1.2018 ponechávala na volbě lékaře, zda recept 
vystaví v listinné podobě, nebo elektronickou cestou.  
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Představenstvo ČLK vyzývá ministra zdravotnictví, aby se zasadil o prosazení takové 
novely zákona o léčivech, která bude i po 1.1.2018 zachovávat elektronickou preskripci 
léčiv pouze jako dobrovolnou fakultativní možnost. 
Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 
pro:     17 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Způsob prosazování usnesení XXIX. Sjezdu ČLK 
   Prezident ČLK Dr. Kubek vyzval v prosinci 2015 předsedy OS ČLK, aby v rámci okresů 
zahájili diskusi o možnostech a formě nátlakových akcí, jejichž konáním by si lékaři mohli 
vynutit splnění požadavků obsažených v usnesení XXIX. Sjezdu ČLK. Toto téma bude 
hlavním bodem porady předsedů OS ČLK a členů představenstva ČLK, která se uskuteční ve 
čtvrtek 25.2.2016.    
   Představenstvo diskutovalo různé formy případných dalších kroků, včetně 
eventuálních protestních akcí.  
 
 
Výběrová řízení – informace 
   Dr. Říhová podala informaci o výběrovém řízení, kterého se účastnila. Dr. Přikryl podal 
písemnou informaci o výběrovém řízení, kterého se účastnil.  
 
 
Přístrojová komise 
   Dr. Tomek informoval o jednání přístrojové komise, které se konalo dne 14.1.2016. 
 
 
3) Vnitřní činnost 
 
Informace o počtu nových členů ČLK 
    V prosinci 2015 bylo přijato celkem 74 lékařů: 
     z toho bylo    18  lékařů se státní příslušností SR,  

     11   lékařů s jinou státní příslušností, 
     14   lékař se slovenskou LF, 

    11   lékařů se zahraniční LF. 
V tomto období nebyla žádná žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup. 

V roce 2015 požádalo celkem 354 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti. 
(anglický jazyk 212, německý jazyk 137, francouzský jazyk 12…)   
 
 
Dar společnosti Lékaři bez hranic 
   Delegáti XXIX. Sjezdu ČLK schválili při projednávání rozpočtu na rok 2016 dar ve výši 
300 000,- Kč pro společnost Lékaři bez hranic. 
   Představenstvo schvaluje darovací smlouvu, na jejímž základě ČLK poskytne 
společnosti Lékaři bez hranic finanční dar ve výši 300 000,- Kč. 
Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 
pro:     17 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
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Časopis Tempus medicorum – ekonomika vydávání v roce 2015  
Vyúčtování časopisu ČLK 1- 12/2015  
 Náklady Výnosy Výsledek 
Leden 458 346 Kč 144 862 Kč - 313 484 Kč 
Únor 539 770 Kč 388 367 Kč - 151 403 Kč 
Březen 461 976 Kč 164 024 Kč - 297 952 Kč 
Duben 461 976 Kč 131 199 Kč - 330 777 Kč 
Květen 513 086 Kč 393 213 Kč - 119 873 Kč 
Červen 458 346 Kč 262 734 Kč - 195 612 Kč 
Červenec-Srpen 505 176 Kč 157 385 Kč - 347 791 Kč 
Září 539 770 Kč 510 547 Kč - 29 223 Kč 
Říjen 528 800 Kč 448 131 Kč - 80 669 Kč 
Listopad 513 574 Kč 199 304 Kč - 314 270 Kč 
Prosinec 513 750 Kč 208 257 Kč  -305 493 Kč 
Celkem 5 494 570 Kč 3 008 023 Kč - 2 486 547 Kč 
Všechny částky jsou včetně DPH. 
Vyúčtování časopisu ČLK 1- 12/2014  
 Náklady Výnosy Výsledek 
Leden 458 346 Kč 48 421 Kč - 409 925 Kč 
Únor 497 810 Kč 197 502 Kč  - 300 338 Kč 
Březen 458 346 Kč 134 418 Kč - 323 928 Kč 
Duben 512 239 Kč 488 950 Kč - 23 289 Kč 
Květen 458 346 Kč 194 236 Kč - 264 110 Kč 
Červen 508 004 Kč 382 505 Kč - 125 499 Kč 
Červenec-Srpen 467 905 Kč 210 453 Kč - 257 452 Kč 
Září 539 770 Kč 377 840 Kč - 161 930 Kč 
Říjen 508 004 Kč 312 657 Kč - 195 347 Kč  
Listopad 508 004 Kč 359 373 Kč  - 148 631 Kč 
Prosinec 539 770 Kč 320 433 Kč - 219 337 Kč 
Celkem 5 456 574 Kč 3 026 788 Kč - 2 429 786 Kč 
Všechny částky jsou včetně DPH. 
 Vyúčtování časopisu ČLK 1- 12/2013   
    Náklady Výnosy Výsledek 
Leden  460 887,- Kč 187 132,- Kč - 273 755,- Kč 
Únor  601 988,- Kč 158 129,- Kč - 443 859,- Kč 
Březen  460 161,- Kč 174 983,- Kč - 285 178,- Kč 
Duben  500 276,- Kč   90 462,- Kč - 409 814,- Kč 
Květen  504 511,- Kč 137 327,- Kč - 367 184,- Kč 
Červen  560 591,- Kč 163 889,- Kč - 396 702,- Kč 
Červenec-Srpen  458 346,- Kč  87 835,- Kč - 370 511,- Kč 
Září  560 712,- Kč 184 290,- Kč - 376 422,- Kč 
Říjen  460 161,- Kč  55 804,- Kč - 404 357,- Kč 
Listopad  460 645,- Kč 77 926,- Kč - 382 719,- Kč 
Prosinec  458 346,- Kč 66 079,- Kč - 392 267,- Kč 
Celkem 5 486 624,- Kč 1 388 856,- Kč - 4 102 768,- Kč 
Všechny částky jsou včetně DPH. 
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   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, stejně tak jako výnosy z reklamy, v roce 
2015 prakticky na stejné úrovni jako v roce 2014.  
   Vydávání a bezplatné rozesílání časopisu Tempus Medicorum všem členům tedy stálo ČLK 
v roce 2015 celkem 2 486 547,- Kč, což je o 56 761,- Kč více než v roce 2014, ale o 
1 616 221,- Kč méně než v roce 2013. Na jednoho člena komory za všech 11 čísel časopisu 
tedy připadá za rok částka cca 49,- Kč. Náklady na jeden výtisk časopisu jsou pouhých 4,45 
Kč (v roce 2013 to bylo 7,30 Kč). 
   Představenstvo bere na vědomí zprávu o ekonomice vydávání časopisu Tempus 
Medicorum v roce 2015. 
Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 
pro:     17 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Oslava 25. výročí znovuzaložení ČLK 
   Představenstvo jednalo o návrhu uspořádat společenskou akci na oslavu 25. výročí 
znovuzaložení ČLK, která se bude konat společně s tradičním pasováním rytíře českého 
lékařského stavu. Slavnost se uskuteční ve čtvrtek 14. 4. 2016 v Obecním domě v Praze. 
Představenstvo schvaluje konání společenské akce. 
Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 
pro:     17 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Vánoční koncert ČLK 11. 12. 2015 – vyúčtování  
Celkové náklady: 31 232,- Kč 
Celkové výnosy:  20 000,- Kč (sponzor Kooperativa a.s.) 
Pořádání vánočního koncertu skončilo ztrátou pro ČLK: - 11 232,- Kč 
Představenstvo bere informaci na vědomí. 
Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 
pro:     17 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Výroční setkání školitelů celoživotního vzdělávání ČLK  
   Cenu prezidenta ČLK za přínos celoživotnímu vzdělávání lékařů převzala v rámci 
výročního setkání školitelů celoživotního vzdělávání v prostorách Žižkovské věže dne 
10.11.2015 doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc. 
Příjmy celkem: 0,- Kč, akce byla hrazena z prostředků ČLK 
Náklady celkem: 191 018,- Kč 
Hospodářský výsledek pro ČLK: - 191 018,- Kč. 
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Představenstvo bere na vědomí informaci o vyúčtování akce. 
Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 
pro:     17 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
4) Zahraniční činnost 
 
Konference o celoživotním vzdělávání lékařů – Lucemburk 18.12.2015 
  Dr. Kubek informoval o své účasti na konferenci věnované celoživotnímu vzdělávání lékařů, 
kterou společně pořádaly CPME, UEMS a další mezinárodní evropské lékařské organizace. 
Konference v rámci Lucemburského předsednictví EU se pod záštitou a za účasti ministryně 
zdravotnictví paní Lydie Mutsch konala v Lucemburku. 
   Hlavními tématy prezentací i diskusí v pracovních skupinách byly:  
- Vliv celoživotního vzdělávání lékařů na kvalitu zdravotní péče a bezpečnost pacientů, 
- Celoživotní vzdělávání jako podmínka pro udržení kvalifikace a licence lékaře – pohled 
regulačních orgánů při zohlednění podmínek stanovených evropskou směrnicí 2005/36/EC,  
- Problémy s dostupností celoživotního vzdělávání pro lékaře. 
Při porovnávání systémů celoživotního vzdělávání lékařů v jednotlivých zemích se znovu 
ukázalo, že systém pozitivních motivací – bonifikací, které pro lékaře vyjednala ČLK, je 
v rámci EU ojedinělý. Ve většině zemí existují pouze sankce uplatňované vůči lékařům, kteří 
povinnost celoživotního vzdělávání neplní, a to včetně povinnosti recertifikace (opakování 
atestační zkoušky) s rizikem ztráty specializované způsobilosti. 
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 
 
 
5) Blok VR 
 
   Dr. Mrozek informoval o průběhu zasedání VR ČLK dne 21.1.2016. 
 
 
6) Licence 
 
 
7) Různé 
 
Veletrh conhlT 
   Prezident ČLK obdržel pozvání od Česko-německé obchodní a průmyslové komory, aby se 
ve dnech 19.-20.4.2016 účastnil v Berlíně veletrhu informačních technologií ve zdravotnictví 
conhlT. Náklady na cestu a ubytování hradí Česko-německá obchodní a průmyslová komora. 
 
 
Hlášení příčiny úrazu s následkem DPN 
   Pražská správa sociálního zabezpečení rozesílá lékařům dotazy týkající se zjišťování příčin 
úrazů, které měly za následek pracovní neschopnost. 
   Právní kancelář ČLK vypracuje informaci pro lékaře. 
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Personální a mzdové oddělení ČLK upozorňuje funkcionáře ČLK, že pouze do konce 
ledna 2016 je možno proplatit výkazy a cestovní příkazy z roku 2015. 
 
 
 
Zasedání představenstva bylo ukončeno v 14:30 hodin. 
 
 
   Ve čtvrtek 25.2.2016 se od 15:00 koná v Praze v kongresovém centru U Hájků, Praha 1 
porada předsedů OS ČLK a členů představenstva. 
   Příští zasedání představenstva se uskuteční v sobotu 27.2.2016 od 9:00 hodin v kanceláři 
ČLK v Praze. 
 
 
 
Zapsala: Hanka Matějková                
 
 
 
Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 
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