Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 27. ledna 2018 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Přítomni:

MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dernerová, MUDr. Dobeš,
MUDr. Dostalíková, MUDr. Henčlová, MUDr. Kubíček, MUDr. Mach Ota,
MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Musil, MUDr. Němeček, MUDr. Říhová,
MUDr. Tomek, MUDr. Trnka, MUDr. Vávra, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná.
Omluveni: MUDr. Doležal, MUDr. Mgr. Mlynářová, MUDr. Sedláček
Přizváni: MUDr. Vedralová, Mgr. Valášek, MUDr. Sojka, MUDr. Hilšerová,
MUDr. Novák, MUDr. Přáda.
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
Informace o počtu nových členů ČLK
V prosinci 2017 bylo přijato celkem 66 lékařů:
z toho bylo 26 lékařů se státní příslušností SR,
11 lékařů s jinou státní příslušností,
15 lékařů se slovenskou LF,
8 lékařů se zahraniční LF.
V tomto období nebyla žádná žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup.
Časopis Tempus Medicorum – ekonomika vydávání v roce 2017
Vyúčtování časopisu ČLK 1- 12/2017
Náklady
Výnosy
Leden
581 593 Kč
110 678 Kč
Únor
577 467 Kč
269 943 Kč
Březen
524 935 Kč
156 592 Kč
Duben
566 401 Kč
268 876 Kč
Květen
566 623 Kč
286 434 Kč
Červen
525 028 Kč
158 506 Kč
Červenec-Srpen
586 846 Kč
148 266 Kč
Září
605 386 Kč
425 858 Kč
Říjen
594 011 Kč
151 835 Kč
Listopad
579 180 Kč
268 654 Kč
Prosinec
579 543 Kč
220 930 Kč
Celkem
6 287 013 Kč
2 466 572 Kč
Všechny částky jsou včetně DPH.
Vyúčtování časopisu ČLK 1- 12/2016
Náklady
Výnosy
Leden
516 570 Kč
137 746 Kč

Ztráta
470 915 Kč
307 524 Kč
368 343 Kč
297 525 Kč
280 189 Kč
366 522 Kč
438 580 Kč
179 528 Kč
442 176 Kč
310 526 Kč
358 613 Kč
- 3 820 441 Kč

Výsledek
- 378 824 Kč
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Únor
514 108 Kč
Březen
521 600 Kč
Duben
472 626 Kč
Květen
581 685 Kč
Červen
567 706 Kč
Červenec-Srpen
587 418 Kč
Září
660 555 Kč
Říjen
578 294 Kč
Listopad
579 058 Kč
Prosinec
534 865 Kč
Celkem
6 114 485 Kč
Všechny částky jsou včetně DPH.

283 277 Kč
182 508 Kč
191 789 Kč
201 612 Kč
150 686 Kč
185 239 Kč
550 633 Kč
230 274 Kč
237 249 Kč
178 355 Kč
2 529 368 Kč

- 230 831 Kč
- 339 092 Kč
- 280 837 Kč
- 380 073 Kč
- 417 020 Kč
- 402 179 Kč
- 109 922 Kč
- 348 020 Kč
- 341 809 Kč
- 356 510 Kč
- 3 585 117 Kč

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 vzrostly oproti roku 2016 o cca 170 tisíc Kč
v důsledku většího rozsahu většiny čísel časopisu. Výnosy z inzerce se naproti tomu o cca 60
tisíc korun snížily. Vydávání a bezplatné rozesílání časopisu Tempus Medicorum všem
členům tedy stálo ČLK v roce 2017 celkem 3 820 441,- Kč, což je o 235 324,- Kč více než
v roce 2016. Na jednoho člena komory za všech 11 čísel časopisu tedy připadá za rok částka
cca 70,- Kč. Náklady na jeden výtisk časopisu jsou pouhých 6,50 Kč.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Smlouva mezi ČLK a nakladatelstvím Mladá fronta a.s. o spolupráci při vydávání
časopisu Tempus Medicorum.
Představenstvo projednalo smlouvu. Hlavní změnou je promítnutí zvýšení ceny poštovného
ze strany České pošty. V porovnání s rokem 2017 tak dochází ke zvýšení ceny distribuce
časopisu, a to o 0,6 Kč za jedno číslo.
Představenstvo smlouvu schvaluje.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dr. Dernerová se připojila k jednání představenstva v 9.25 hodin, přítomno je 17 členů
představenstva.
Dům lékařů
Dne 2.1.2018 byla Česká lékařská komora zapsána v Katastru nemovitostí jako nový
vlastník domu na adrese: Drahobejlova 27, Praha 9. Dne 11. ledna došlo k převzetí
nemovitosti. Se zpětnou účinností ke dni podání návrhu na změnu vlastnictví (29.11.2017) již
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plynou komoře peníze z pronájmů. Lednem bylo rovněž zahájeno čerpání hypotečního úvěru
od České spořitelny.
V současnosti probíhají jednání s firmou zajišťující správu nemovitosti o navázání
smluvního vztahu s ČLK.
ČLK zadala zpracování odhadu ceny nemovitosti jako podklad pro jednání s Finančním
úřadem.
ČLK jedná s partnerskou pojišťovnou Kooperativa a.s. o pojištění nemovitosti.
Právní kancelář ČLK vypracovala návrhy smluv mezi OS ČLK a centrální ČLK o
poskytnutí bezúročné půjčky, případně daru vázaného k budování Domu lékařů.
Do dnešního dne poskytla půjčku tato OS ČLK:
Havlíčkův Brod
500 000,- Kč
Rychnov nad Kněžnou
100 000,- Kč
Šumperk
200 000,- Kč
Ústí nad Orlicí
100 000,- Kč
Strakonice
100 000,- Kč
Liberec
200 000,- Kč
Pelhřimov
100 000,- Kč
Jindřichův Hradec
500 000,- Kč
Brno - město
1 500 000,- Kč
Přerov
100 000,- Kč
Praha 9
100 000,- Kč
Prostřednictvím výzvy v časopise Tempus osloví prezident ČLK členy komory s výzvou,
aby podle vlastního uvážení poskytli dar na vybudování Domu lékařů.
Představenstvo bere informace na vědomí a děkuje okresním sdružením ČLK za
finanční podporu.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Vánoční koncert ČLK 14. 12. 2017 – vyúčtování
Celkové náklady: 31 232,- Kč
Celkové výnosy: 50 000,- Kč (sponzor Kooperativa a.s.)
Pořádání vánočního koncertu skončilo ziskem pro ČLK: 18 768,- Kč
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Zakoupení nové verze kancelářského softwaru Microsoft Office
Na základě rozhodnutí představenstva ČLK ze dne 14.12.2017 byly zakoupeny licence MS
Office 365 Business pro centrální kanceláře ČLK a OS ČLK. V následujícím týdnu bude
probíhat distribuce licencí a instalace nového softwaru. Evidenci licencí MS Office povede
Mgr. Valášek ve spolupráci s firmou ISSA CZECH s.r.o.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
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Férové pracoviště
Projekt „Férové pracoviště“, jehož prostřednictvím budou přímo sami mladí lékaři podle
jednotných kritérií hodnotit jednotlivé zaměstnavatele, ať již celé nemocnice či kliniky a
oddělení, představila ČLK v červnu 2017. Díky tomuto projektu získají mladí lékaři přehled o
pracovištích, která jim může Sekce mladých lékařů ČLK doporučit při hledání solidního
zaměstnavatele. Ředitelům nemocnic a dalších zdravotnických zařízení projekt nabízí zpětnou
vazbu a informace, které jim mohou pomoci získat kvalitní lékaře jako perspektivní
zaměstnance. Kritéria, která by mělo splnit „Férové pracoviště“ byla rovněž zveřejněna
v časopise Tempus a představitelé sekce s nimi seznámili ředitele nemocnic.
Představenstvo na svém prosincovém zasedání potvrdilo zájem ČLK o tento projekt a
vyzvalo sekci Mladých lékařů ČLK, aby nejpozději do poloviny ledna 2018 dodala aktuální
verzi věcného záměru, včetně specifikace požadavků vůči ČLK
Zástupce sekce Mladých lékařů ČLK informovovali o svém jednání s ministrem
zdravotnictví Mgr. Vojtěchem a jeho náměstkem prof. Prymulou, kteří projevili o projekt
zájem a přislíbili, že by za určitých podmínek mohl být spolufinancován z prostředků
ministerstva zdravotnictví.
Dr. Mrozek dostal ke zhodnocení projekt Férové pracoviště, který konzultoval s firmou
ISSA a navrhuje
- Projekt férové pracoviště podpořit
- Tento projekt by měl být ve vlastnictví a na webových stránkách ČLK
- Na provoz tohoto projektu by měly být využity stávající technické prostředky ČLK
Představenstvo se shodlo na tom, že zadá zpracování projektové dokumentace firmou
ISSA a pověřuje Dr. Mrozka a Dr. Němečka, aby v této věci s firmou ISSA jednali.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Sekce mladých lékařů ČLK – další činnost
Dr. Hilšerová informovala o jednání Sekce mladých lékařů ČLK s ministrem zdravotnictví
Mgr. Vojtěchem a náměstkem prof. Prymulou, kde byla projednávána tato témata:
- Účast školitele u atestační zkoušky a u zkoušky po ukončení vzdělávacího kmene
- Kompetence školence v rámci specializační přípravy a po absolvování vzdělávacího
kmene
- Možnosti další spolupráce s ministerstvem zdravotnictví
Sjezd sekce mladých lékařů ČLK
Dr. Hilšerová informovala, že Sekce mladých lékařů ČLK plánuje 21. 4. 2018 uspořádat
svůj I. Sjezd, a to v prostorách školícího centra Fakultní nemocnice v Hradci Králové.
Představenstvo s uspořádáním sjezdu souhlasí a žádá zástupce Sekce mladých lékařů
ČLK, aby do příštího zasedání představenstva předložili návrh rozpočtu a návrh
programu této akce.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Členství lékařů vykonávajících odbornou praxi před aprobační zkouškou v ČLK
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Do 30.6.2017 platila právní úprava, podle které lékař, který získal způsobilost k výkonu
povolání mimo EU, pro účely absolvování praktické části aprobační zkoušky získával od Mz
povolení k výkonu povolání.
Od 1.7.2017 došlo ke změně právní úpravy, a žadatel o uznání odborné způsobilosti získává
od Mz povolení k výkonu odborné praxe (§ 36 odst. 3 zák. č. 95/2004 Sb.), která se koná
podle vzdělávacího programu v akreditovaném zařízení. Z této terminologické změny (nově
již nejde o povolení k výkonu povolání, ale k výkonu odborné praxe) ČSK dovozuje, že
takový lékař nemusí být členem příslušné komory.
Představenstvo se po opakované diskusi rozhodlo současný postup ČLK zatím neměnit.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
11
proti :
0
zdržel :
4
Návrh byl přijat.
ZS č.1/2018 – primář mikrobiologie a biochemie
Představenstvo projednalo návrh závazného stanoviska stanovujícího nově podmínky pro
výkon funkce vedoucího lékaře - primáře v oborech lékařská mikrobiologie a klinická
biochemie.
ČLK vydává lékařům, kteří z nějakého důvodu nezískali specializovanou způsobilost
vykonáním atestační zkoušky v klinických oborech, licenci vedoucího lékaře a primáře až po
absolvování přezkoušení u oborové komise VR ČLK. Návrh spočívá v upuštění od povinnosti
přezkoušení v oborech lékařská mikrobiologie a klinická biochemie. Povolení výjimky
formou závazného stanoviska by mohlo pomoci úzké skupině lékařů, kteří pracují dlouhodobě
ve svém oboru a splňují požadavek na délku, ale mají nemalé obavy z přezkoušení. V praxi
jsou vedoucími těchto oddělení často nelékaři, což ČLK nepovažuje za správné. Lékaři L3 se
specializovanou způsobilostí udělenou na základě původní atestace prvního stupně a praxí v
oboru jsou v této situaci nuceni převzít funkci odpovědného garanta v medicínské oblasti.
Návrh projednávala dne 18.1.2018 VR ČL, jejíž přítomní členové se vyslovili proti návrhu
závazného stanoviska.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro :
4
proti :
6
zdržel :
6
Návrh závazného stanoviska nebyl přijat.
Žádost o souhlas s úvěrem pro OS Praha 4
Představenstvo OS ČLK Praha 4 by rádo zakoupilo nebytové prostory pro svoji vlastní
kancelář a 18.12.2017 požádalo prezidenta ČLK, který je statutárním zástupcem komory, aby
souhlasil s tím, že žádost o tento úvěr podepíše, případně aby k provedení tohoto právního
úkonu jménem ČLK pověřil předsedkyni OS ČLK Praha 4 Dr. Skovajsovou. Prezident ČLK
Dr. Kubek předal tuto žádost k posouzení představenstvu ČLK.
Představenstvo žádá OS ČLK Praha 4 o předložení konkrétního návrhu.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
12
proti :
1
zdržel :
4
Návrh byl přijat.
Mistrovství světa lékařů ve fotbale
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V červenci 2018 se uskuteční v Praze další mistrovství světa lékařů ve fotbale. Na loňském
šampionátu v Rakousku získal tým českých lékařů finančně podpořený ČLK potřetí za sebou
titul mistrů světa. Sjezd ČLK v listopadu 2017 schválil rozpočet s rezervou 300 000,- Kč na
podporu fotbalového týmu českých lékařů – členů ČLK.
Představenstvo schvaluje darovací smlouvu mezi ČLK a občanským sdružením Czech
National Medical Football Team zastoupeným 1. místopředsedou tohoto spolku MUDr.
Martinem Engelem. ČLK poskytne obdarovanému finanční dar ve výši 300 000,- Kč za
účelem úhrady nákladů spojených s organizací mistrovství a s účastí českého lékařského
týmu na fotbalovém mistrovství světa lékařů 2018.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
14
proti :
1
zdržel :
2
Návrh byl přijat.
3) Jednání a informace
Jednání prezidenta ČLK s ministrem zdravotnictví
Dr. Kubek informoval o dosavadních jednáních s novým ministrem zdravotnictví Mgr.
Vojtěchem.
První jednání dne 21.12.2017 proběhlo za účasti Mgr. Storové, která je pověřena vedením
SÚKLu, a prakticky celé bylo věnováno problematice povinných elektronických receptů.
Prezident ČLK informoval, že ČLK trvá na stanovisku, že vedle elektronického receptu musí
být i nadále zachována možnost, aby lékař předepsal pacientovi lék prostřednictvím
klasického papírového receptu. Ministrovi zdravotnictví pak předal Krizový plán pro
zdravotnictví, který jako oficiální dokument komory schválili účastníci mimořádného sjezdu
ČLK v září 2016, a seznam dalších návrhů komory na zlepšení organizace a financování
českého zdravotnictví.
Druhé jednání se uskutečnilo 15.1.2018 a diskutována byla tato témata:
- Povinné elektronické recepty – problémy lékařů s přihlašováním se do systému, chyby
systému, nárůst administrativy, absence informační podpory ze strany SÚKLu…
- Elektronická evidence tržeb – ČLK žádá o podporu svého požadavku, aby z povinnosti EET
byli vyjmuti soukromí lékaři, jejichž hotovostní příjmy jsou marginální.
- Vyhláška o nástavbových oborech – ČLK předala ministrovi své připomínky a ohradila se
proti tomu, že náměstek ministra prof. Prymula oslovil s žádostí o zaslání připomínek
k návrhu odborné společnosti ale nikoliv již ČLK. ČLK i nadále prosazuje, aby počet
vzdělávacích oborů byl co možná nejnižší.
- Příprava dohodovacího řízení o úhradách a regulacích pro rok 2019.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Jednání prezidenta ČLK s předsedy lékařských organizací
Na pozvání prezidenta ČLK se 16.1.2018 sešli v kanceláři komory zástupci
nejvýznamnějších organizací zastupujících soukromé lékaře a zástupci lékařských odborů.
Projednávána byla aktuální situace v resortu zdravotnictví a možnosti společného postupu
v jednáních s ministerstvem zdravotnictví a Vládou ČR.
Hlavní diskutovaná témata:
- Povinné eRp.
- Elektronická evidence tržeb
- Úhradové dodatky ke smlouvám se zdravotními pojišťovnami
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- Zajišťování 24-hodinové dostupnosti lékařské péče
- Nová koncepce primární péče
- Příprava dohodovacího řízení o úhradách na rok 2019
- Platby za státní pojištěnce
- Rada poskytovatelů
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Elektronické recepty
ČLK trvá na stanovisku, že vedle elektronického receptu musí být i nadále zachována
možnost, aby lékař předepsal pacientovi lék prostřednictvím klasického papírového receptu.
Dne 30.11.2017 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod číslem 415/2017 Sb., prováděcí
vyhláška k elektronickým receptům. Díky soustředěnému tlaku ČLK a dalších organizací
zdravotníků prováděcí vyhláška umožňuje vydání klasického receptu ve speciálních případech
a rovněž v případě receptů vystavených smluvním lékařem (např. nepracujícím důchodcem)
poskytujícím zdravotní služby sobě, manželovi, svým rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a
sourozencům podle § 17 odst. 7 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění.
Dne 6.12.2017 Senát ČR schválil návrh skupiny senátorů (Plaček, Dernerová…) na změnu
zákona o léčivech, která by odložila účinnost ustanovení o povinných elektronických
receptech o dva roky. Návrh byl následně předán k projednání do Poslanecké Sněmovny.
SÚKL, který z veřejných prostředků zajišťuje provoz centrálního úložiště a elektronických
receptů, není schopen včas zajistit přístup všem lékařům do systému elektronických receptů a
své selhání se snaží omlouvat obviňováním ČLK, která zajišťuje ověřování lékařů – svých
členů, a to ve svém registru, svými silami a bez jakékoliv finanční podpory ze strany státu.
Dr. Kubek opakovaně jednal o elektronických receptech s ministrem zdravotnictví Mgr.
Vojtěchem i předsedkyní zdravotního výboru PS Dr. Adámkovou.
Zdravotní výbor PS projednával novelu zákona o léčivech 9.1.2018. Na tomto zasedání Dr.
Kubek informoval poslance o problémech, se kterými se lékaři v souvislosti s eRp. potýkají.
Poslanci podpořili návrh ministra Vojtěcha, aby eRp sice zůstaly povinné, ale zároveň, aby
lékaři nebyli po dobu jednoho roku pokutováni, pokud vystaví recept klasickým způsobem.
Na výzvu prezidenta ČLK reagovaly stovky lékařů, kteří si stěžovali na komplikace se
zaváděním eRp., na absenci logistické podpory ze strany Mz a SÚKLu a chyby systému, který
jim komplikuje práci a nepřináší žádnou přidanou hodnotu. S paletou těchto názorů seznámil
prezident ČLK členy zdravotního výboru PS i ministra zdravotnictví.
Prezident ČLK informoval o problémech s eRp. všechny poslance a požádal je o podporu
pro návrh, aby eRp. byly nepovinné.
Dne 24.1.2018 jednal zdravotní výbor PS znovu o eRp. ministr zdravotnictví Vojtěch
(ANO) i zpravodaj k zákonu prof. Vyzula (ANO) nedoporučili schválení návrhu poslance
Dr.Dvořáka (SPD), který ve spolupráci s ČLK podal návrh, aby eRp. byly nepovinné. Pro
tento návrh hlasovali poslanci Dvořák (SPD), Kaňkovský (KDU-ČSL), Třešňák (Piráti),
Richterová (Piráti), Pávek (STAN), Válek (TOP 09). Výbor tedy nedoporučil schválení
návrhu, aby eRp. byly nepovinné. Překvapením byla změna postoje poslanců ODS, kteří
původně prosazovali vlastní návrh na odklad povinných eRp., ale nakonec jej bez vysvětlení
vůbec nepodali a nepovinné eRp. nepodpořili.
Poslanecká sněmovna nakonec o novele zákona o léčivech hlasovala v tzv. třetím čtení v
pátek 26. ledna. Pro návrh kolegy Dr. Dvořáka hlasovalo 48 z celkového počtu 136
přítomných poslanců. K dosažení potřebného kvóra 69 nám tedy chybělo 21 hlasů a návrh
nebyl schválen. Nepodpořil nás nikdo z ANO, z KSČM ani z ČSSD a pouze jeden poslanec z
ODS. Naproti tomu nás podpořili všichni přítomní Piráti a poslanci KDU-ČSL, STAN a s
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jednou výjimkou i TOP 09. Kompletní přehled hlasování (6. Schůze, 86. Hlasování) bude
zveřejněn na www.clkcr,cz
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Elektronická evidence tržeb
Zavedení EET pro soukromé lékaře a některé další kategorie podnikatelů plánované od
1.3.2018 zrušil Ústavní soud. Ministerstvo financí v současnosti připravuje novelu zákona,
která by odpovídala požadavkům ÚS.
Dr. Kubek vyzval 16.1.2018 ministryni financí JUDr. Schillerovou k jednání o výjimce pro
soukromé lékaře, jejichž bezhotovostní příjmy od zdravotních pojišťoven jsou registrované již
dávno. U většiny soukromých lékařů by nemělo zavádění EET žádný význam.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
GDPR – EU směrnice o zpracovávání a ochraně osobních údajů
Ministerstvo zdravotnictví a ÚZIS připravili metodiku pro aplikaci GDPR ve zdravotnictví.
Metodiku zveřejní ČLK na svých webových stránkách. Právní kancelář ČLK ve spolupráci s
Úřadem pro ochranu osobních údajů připraví pro lékaře konkrétní doporučení, jak postupovat,
aby splnili požadavky směrnice bez zbytečných nákladů.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Informace od zdravotních pojišťoven
Na základě usnesení Sjezdu požádal 14.12.2017 prezident ČLK zdravotní pojišťovny v
režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o tyto informace:
- Celková hodnota dávek v Kč, které pojišťovně vykázali smluvní poskytovatelé ambulantní
specialisté a gynekologové v jednotlivých letech 2012 až 2016. A to zvlášť v jednotlivých
letech a odbornostech a rovněž souhrnné částky pro všechny odbornosti.
- Celková výše úhrady Kč, kterou za vykázané dávky pojišťovna uhradila smluvním
poskytovatelům ambulantním specialistům a gynekologům v jednotlivých letech 2012 až
2016. A to zvlášť v jednotlivých letech a odbornostech a rovněž souhrnné částky pro všechny
odbornosti.
- Rozdíl mezi hodnotou všech vykázaných dávek v segmentu specializované ambulantní péče,
včetně odbornosti gynekologie a porodnictví, a skutečnou celkovou výší úhrady za tyto
vykázané dávky v jednotlivých letech 2012 až 2016.
Cílem aktivity ČLK je kvantifikovat množství lékařské péče, kterou ambulantní specialisté
poskytli a pojišťovny ji uznaly jako indikovanou a řádně provedenou, ale zároveň ji
ambulantním specialistům nezaplatily.
V současnosti probíhá další písemná komunikace mezi zdravotními pojišťovnami a ČLK.
Nejlepší součinnost vykazuje VZP. Většina ostatních pojišťoven upřednostňuje, aby je
v jednáních s ČLK zastupoval Svaz zdravotních pojišťoven. Nejmenší ochotu zveřejnit
požadované informace vykazuje zatím Revírní bratrská pokladna.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Nová dohoda mezi VZP a ČLK
Dr. Kubek informoval o nové dohodě s ředitelem VZP podepsané dne 19.1.2018.
V porovnání s dohodou z listopadu 2017 se zvyšuje bonifikace pro lékaře, kteří jsou držiteli
Diplomu celoživotního vzdělávání a tento diplom měli již v roce 2016. Došlo také k upřesnění
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podmínky pro přiznání bonifikace a to tak, že platný Diplom musí mít lékař nejméně 9 měsíců
v průběhu kalendářního roku 2018.
Pro ambulantní specialisty zvýší VZP základní hodnotu PURO nikoliv o 1,8% dle textu
úhradové vyhlášky, ale o 2,0%.
VZP bude dále u ambulantních specialistů bonifikovat širší časovou dostupnost, a to u
poskytovatelů, kteří alespoň u jednoho IČP mají ordinační dobu minimálně 30 hod. týdně, 5
dnů v týdnu a alespoň jeden den splňují podmínku ordinačních hodin již od 7:30 nebo do
17:00. Přiznání této bonifikace (vynásobení PURO dalším koeficientem 0,01) je ale
podmíněno nepřekročením limitu 102% nákladů za léky a zdravotnické prostředky a 102%
nákladů za indukovanou péči oproti porovnávacímu období.
ČLK předá VZP seznam držitelů platných Diplomů celoživotního vzdělávání ještě jednou,
a to k 28.2.2018. Lékař má právo doložit vlastnictví platného Diplomu pojišťovně též
individuálně.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Změny ve složení správní rady VZP
Dr. Sojka, který byl dosud členem SR VZP, informoval o změnách, ke kterým dochází.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Úhradové dodatky ke smlouvám
Prezident ČLK vyzval písemně zdravotní pojišťovny k jednání o tzv. úhradových dodatcích
ke smlouvám a seznámil je se zněním dohody ČLK s VZP. Prioritou ČLK je i tentokrát
bonifikace držitelů diplomu celoživotního vzdělávání ČLK a dále pak zvýšení úhrad a
zmírnění regulací.
Z platné legislativy vyplývá, že pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, jsou zdravotní
pojišťovny povinny respektovat text tzv. úhradové vyhlášky a hradit zdravotní služby
poskytnuté svým klientům podle jejího znění.
Pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven nemají zájem jednat s ČLK a
upřednostňují jednání s jinými organizacemi.
Návrhy úhradových dodatků, které ČLK dostane k dispozici, bude průběžně analyzovat
právní kancelář ČLK a výsledky budou dostupné na webových stránkách komory a v časopise
Tempus. V současnosti je na webu ČLK dostupná analýza dodatků s ČPZP (205), které jsou
pro soukromé lékaře výhodnější než text úhradové vyhlášky.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Dohodovací řízení o úhradách a regulacích pro rok 2019
Dohodovací řízení bude zahájeno 30.1.2018, na základě plné moce udělené prezidentem
ČLK bude ČLK-o.s. na úvodním jednání zastupovat Mgr. Buriánek. ČLK bude navrhovat Dr.
Říhovou za členku mandátové komise DŘ, ČLK nebude navrhovat žádné změny jednacího
řádu ČLK.
V současnosti ČLK-o.s. eviduje 107 nově udělených plných mocí, a to v segmentech:
Ambulantní specialisté 62
Praktičtí lékaři
40
Ambulantní gynekologie 4
Komplement (RTG)
1
Představenstvo bere informaci na vědomí.
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Seznam zdravotních výkonů – pracovní skupina
Zasedání pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví pro SZV se konalo 25.1.2018.
ČLK podpořila požadavek chirurgů na paušální překlopení nositelů výkonů z L2 na L3.
Toto stanovisko ČLK dlouhodobě podporuje, zdravotní pojišťovny jsou proti této úpravě.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Regulace úhrady zdravotnických prostředků
Dr. Voleman informoval, že ministr zdravotnictví zřídil Pracovní skupinu pro kategorizaci a
úhradovou regulaci zdravotnických prostředků. První zasedání pracovní skupiny, ve které má
prostřednictvím Dr. Volemana zastoupení i ČLK, se uskutečnilo 20.12.2017, druhé pak
15.1.2018.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Jednání prezidentů profesních komor s předsedou Vlády ČR
Dne 15.12.2017 zaslali prezidenti 12 profesních komor žádost premiérovi Ing. Babišovi o
společné jednání, které by navázalo na tradici jejich setkání s bývalým premiérem Mgr.
Sobotkou.
Navrhovaná témata jednání:
- Nárůst administrativy komplikující výkon svobodných povolání
- Složité podnikatelské prostředí v ČR, obtížná dostupnost státní podpory pro drobné
podnikatele - členy profesních komor
- Ochrana kvality výkonu svobodných povolání v ČR ve vztahu k nařízením EU
Jednání prezidentů profesních komor s předsedou vlády Ing. Babišem a ministryní financí
JUDr. Schillerovou je plánováno na středu 31.1.2018 od 16:00 hodin v prostorách Úřadu
vlády.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Výběrová řízení – informace
ČLK byla vyzvána k nominaci svého zástupce za člena výběrové komise MZ pro výběrové
řízení na místo ředitele Státních léčebných lázní Janské Lázně.
Vzhledem k tomu, že výběrové řízení na tuto pozici, i za účasti zástupce ČLK proběhlo
v krátké době již po třetí, a to koncem roku 2017, kdy byl výběrovou komisí
jednoznačně doporučen jeden z uchazečů, vyslovuje představenstvo ČLK podiv nad tím,
že ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo výběrové řízení na tuto pozici znovu.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
4) Vědecká rada
Dr. Mrozek informoval o zasedání Vědecké rady ČLK dne 18.1.2018.
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Hlavním bodem programu byla diskuse o stavu systému specializačního vzdělávání lékařů
pro nabytí účinnosti novely zákona č. 95/2004 Sb. a příprava souvisejících právních norem.
Jako hosté vystoupili:
Prof. MUDr. Roman Prymula, Ph.D., náměstek ministra zdravotnictví;
MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA, ředitel IPVZ;
Mgr. Zbyněk Podhrázký, ředitel odboru vědy a lékařských povolání Ministerstva
zdravotnictví ČR.
Všichni přítomní členové VR ČLK byli toho názoru, že organizace postgraduálního
vzdělávání lékařů by měla být centralizována.
5) Licence
6) Různé
Termíny zasedání představenstva ČLK v 1. pololetí 2018
Datum
27. 1.
17. 2.
15. 3.

Den
Sobota
Sobota
Čtvrtek

24. 3.
4. 5.
14. 6.

Sobota
Pátek
Čtvrtek

27. 7.
6. 9.

Pátek
Čtvrtek

Čas
9:00
9:00
15:00
19:00
9:00
9:00
9:00
15:00
9:00
9:00

Akce
představenstvo
představenstvo
porada předsedů
rytíř
představenstvo
představenstvo
představenstvo
porada předsedů
představenstvo
představenstvo

Místo konání
ČLK Praha
ČLK Praha
Břevnovský
Praha
ČLK Praha
ČLK Praha
ČLK Praha

klášter

ČLK Praha
ČLK Praha

Volba Rytíře lékařského stavu
Volba Rytíře lékařského stavu se uskutečnila dne 11.1.2018 od 14:00 hodin v kanceláři
ČLK v Praze na společném zasedání grémia volitelů složeného z předsedů okresních ČR ČLK
a členů Čestné rady ČLK. Součástí zasedání byl též odborný seminář.
Rytířem lékařského stavu byl zvolen prim. MUDr. František Koukolík, DrSc. Slavnostní
pasování se uskuteční v Břevnovském klášteře v Praze 6, a to ve čtvrtek 15.3.2018 od 19:00
hodin.
Porada administrativních pracovníků ČLK
Pravidelná porada administrativních pracovníků ČLK se uskuteční v úterý 29. 5. 2018
v prostorách centrální kanceláře ČLK v Praze. Program připraví Mgr. Valášek.
Představenstvo ČLK vyzývá předsedy OS ČLK, aby zajistili účast svých
administrativních pracovníků.
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Zasedání představenstva bylo ukončeno v 15:00 hodin.
Příští zasedání představenstva se uskuteční sobotu 17.2.2018 od 9:00 hodin v kanceláři ČLK
v Praze.
Plánovaná porada předsedů OS ČLK a členů představenstva se uskuteční ve čtvrtek 15.3.2018
v Břevnovském klášteře, a to od 15:00 do 18:00 hodin. Účast na poradě od 17.00 hodin
potvrdil ministr zdravotnictví Mgr. Adam Vojtěch. Od 19:00 hodin bude navazovat slavnostní
pasování Rytíře lékařského stavu.
Zapsala:

Hanka Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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