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Zápis z jednání představenstva ČLK, 

konaného dne 25. 1. 2020 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. Sedláček, MUDr. Tomek, MUDr. Trnka, MUDr. Voleman, MUDr. 

Vraná. 

Omluveni:     MUDr. Doležal, MUDr. Mgr. Mlynářová, MUDr. Vávra 

Přizváni:       MUDr. Vedralová, Mgr. Valášek, MUDr. Sojka, JUDr. Kunertová,  

                      Ing. Havlík. 

 

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin. 

Přítomno 14 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné. 

 

1) Připomínky k minulému zápisu 

 

2) Vnitřní činnost 

 

Informace o počtu nových členů ČLK 

V prosinci 2019 bylo přijato celkem 30 lékařů: 

     z toho bylo     12   lékařů se státní příslušností SR,  

       2   lékaři s jinou státní příslušností, 

       3   lékaři se slovenskou LF, 

      2   lékaři se zahraniční LF. 

V tomto období nebyla žádná žádost posouzena jako pozdní vstup do ČLK. 

V roce 2019 celkem požádalo 210 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti. 

 

 

XXXIV. Sjezd ČLK – vyúčtování 

   XXXIV. Sjezd ČLK se konal ve dnech 23.-24.11.2019 v hotelu Voroněž v Brně. 

Celkové náklady centra ČLK na sjezd: 1 928 766,- Kč 

(2017: 1 533 715,- Kč, 2015: 1 717 389,- Kč, 2013: 1 471 609,- Kč) 

Celkové výnosy centra ČLK za sjezd: 458 095,- Kč 

(2017: 509 200,- Kč, 2015: 705 325,- Kč, 2013: 172 500,- Kč) 

Pořádání XXXIV. Sjezdu ČLK skončilo ztrátou celkem: 1 470 671,- Kč 

(2017: 1 024 515,- Kč, 2015: 1 012 064,- Kč, 2013: 1 299 109,- Kč) 

Výsledná celková ztráta centra ČLK je o 446 tisíc vyšší, než byla u XXXII. sjezdu v roce 

2017, který se konal rovněž v Brně. 

Představenstvo ČLK bere na vědomí informaci o vyúčtování XXXIV. Sjezdu ČLK. 

Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Etika a komunikace v medicíně - 9. konference ČLK - vyúčtování 

   Již 9. ročník konference ČLK Etika a komunikace v medicíně s podtitulem „Technologické 

pokroky v medicíně v etických a psychologických souvislostech“ proběhl 3. prosince 2019 v 

kongresovém centru hotelu Olšanka v Praze 3. Hlavními organizátory byli doc. MUDr. Petr 

Bartůněk, CSc., a prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA. 
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Příjmy celkem: 47 500,- Kč 

Náklady celkem: 141 316,- Kč 

Hospodářský výsledek pro ČLK: - 93 816,- Kč. 

Finanční prostředky od sponzorů nebyly použity. 

Představenstvo bere na vědomí informaci o vyúčtování konference Etika a komunikace 

v medicíně. 

Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Časopis Tempus Medicorum – ekonomika vydávání v roce 2019 

 

Vyúčtování časopisu ČLK 1- 12/2019 
 Náklady Výnosy Výsledek 

Leden 622 618 Kč 161 655 Kč - 460 963 Kč 

Únor 755 266 Kč 343 347 Kč - 411 919 Kč 

Březen 582 980 Kč 259 866 Kč - 323 114 Kč 

Duben 582 636 Kč  266 520 Kč - 316 116 Kč 

Květen 588 767 Kč 272 632 Kč - 316 135 Kč 

Červen 581 455 Kč 222 265 Kč - 358 990 Kč 

Červenec-Srpen 631 856 Kč 242 695 Kč - 389 161 Kč 

Září 732 636 Kč 681 022 Kč - 51 614 Kč 

Říjen 646 098 Kč 440 372 Kč - 205 726 Kč 

Listopad 646 087 Kč 275 549 Kč - 370 538 Kč 

Prosinec 645 600 Kč 321 450 Kč - 324 150 Kč 

Celkem 7 015 999 Kč 3 487 573 Kč - 3 528 426 Kč 

Všechny částky jsou včetně DPH. 

 

Vyúčtování časopisu ČLK 1- 12/2018 
 Náklady Výnosy Výsledek 

Leden 584 625 Kč 141 268 Kč - 443 357 Kč 

Únor 655 741 Kč 340 096 Kč - 315 645 Kč 

Březen 570 215 Kč 208 971 Kč - 361 244 Kč 

Duben 613 430 Kč 250 831 Kč - 362 599 Kč 

Květen 613 549 Kč 259 748 Kč - 353 801 Kč 

Červen 632 455 Kč 218 379 Kč - 414 076 Kč 

Červenec-Srpen 618 465 Kč 150 008 Kč - 468 457 Kč 

Září 728 976 Kč 438 675 Kč - 290 301 Kč 

Říjen 641 075 Kč 458 821 Kč - 182 254 Kč 

Listopad 641 783 Kč 243 775 Kč - 398 008 Kč 

Prosinec 673 282 Kč 295 183 Kč - 378 099 Kč 

Celkem 6 973 596 Kč 3 005 755 Kč - 3 967 841 Kč 

Všechny částky jsou včetně DPH. 

 

Vyúčtování časopisu ČLK 1- 12/2017  
 Náklady Výnosy Ztráta 

Leden 581 593 Kč 110 678 Kč 470 915 Kč 
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Únor 577 467 Kč 269 943 Kč 307 524 Kč 

Březen 524 935 Kč 156 592 Kč 368 343 Kč 

Duben 566 401 Kč 268 876 Kč 297 525 Kč 

Květen 566 623 Kč 286 434 Kč 280 189 Kč 

Červen 525 028 Kč 158 506 Kč 366 522 Kč 
Červenec-Srpen 586 846 Kč 148 266 Kč 438 580 Kč 

Září 605 386 Kč 425 858 Kč 179 528 Kč 

Říjen 594 011 Kč 151 835 Kč 442 176 Kč 

Listopad 579 180 Kč 268 654 Kč 310 526 Kč 

Prosinec 579 543 Kč 220 930 Kč 358 613 Kč 

Celkem 6 287 013 Kč 2 466 572 Kč - 3 820 441 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 oproti roku 2018 prakticky stejné (nárůst o 

cca 40 tisíc), zatím co výnosy z inzerce se meziročně zvýšily o 480 tisíc korun. Vydávání a 

bezplatné rozesílání časopisu Tempus Medicorum všem členům tedy stálo ČLK v roce 2019 

celkem 3 528 426,- Kč, což je o 439 400,- Kč méně než v roce 2018. Na jednoho člena 

komory za všech 11 čísel časopisu tedy připadá za rok částka cca 75,- Kč. Náklady na jeden 

výtisk časopisu jsou pouhých 5,90 Kč. 

Představenstvo bere informaci o ekonomice vydávání časopisu Tempus za rok 2019 na 

vědomí. 

Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

   Dr. Dernerová a Dr. Musil se připojili k jednání představenstva v 9.15 hodin, přítomno je 

16 členů představenstva. 

   Dr. Němeček se připojil k jednání představenstva v 9.45 hodin, přítomno je 17 členů 

představenstva. 

 

 

Dům lékařů – aktuální informace 

  Dne 14.11.2019 si firma Termitan s.r.o. převzala staveniště a zahájila stavbu, která má podle 

smlouvy o dílo trvat celkem 11 měsíců. Stavební povolení nabylo právní moci dne 

29.11.2019.  

   Dne 28.11.2019 podepsal Dr. Kubek na základě usnesení delegátů sjezdu ČLK s Čs. 

Spořitelnou smlouvu o úvěru v celkové výši 50 milionů. 

   Od zahájení stavby proběhly již osm kontrolních dnů, o kterých Ing. Havlík zodpovědný za 

stavební dozor průběžně informuje ČLK. Zápisy jsou pro členy představenstva ČLK dostupné 

na intranetu. Autorský dohled vykonává Ing. Arch. Rymeš a právním dohledem nad 

rekonstrukcí Domu lékařů prezident ČLK pověřil JUDr. Kunertovou. 
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   Stavba probíhá v souladu s harmonogramem prací, který je součástí smlouvy o dílo. 

V měsících listopadu a prosinci probíhala zejména příprava staveniště, demontáže a bourací 

práce. Firma Termitan  s.r.o. zatím vystavila dvě faktury, a to: 

- za listopad 2019 na částku 1 086 193,-Kč 

- za prosinec 2019 na částku 1 334 487,-Kč  

Celkem tedy vyfakturováno a ze strany ČLK zaplaceno 2 420 680,-Kč 

Představenstvo vyslovuje dodatečný souhlas s proplacení obou faktur. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

   Dne 24.1.2020 se konala prohlídka staveniště pro členy představenstva ČLK, které se 

účastnili: Dr. Kubek, Dr. Dostalíková, Dr. Henčlová, Dr. Kubíček, Dr. Monhart, Dr. Musil a 

Dr. Voleman 

   Členové představenstva se seznámili se soupisy změn stavby č. 1 a č. 2. včetně maximálních 

cen za tyto práce, které nebyly součástí projektu a cenové nabídky firmy Termitan s.r.o. 

Z finančního hlediska nejvýznamnější je úprava podlah, jejíž nutnost se prokázala po sejmutí 

podlahových krytin. Ceny uvedené v nabídce firmy Termitan s.r.o. jsou ceny maximální, 

budou upraveny v souladu se smlouvou o dílo dle cenové úrovně soustavy ÚRS (ucelený 

systém pro oceňování stavební produkce). 

Představenstvo souhlasí s provedením změn stavby uvedených v soupisech č. 1 a č. 2. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  1     Návrh byl přijat. 

 

   Ing. Havlík jménem ČLK oslovil firmy b-Controls Cz s.r.o. a Colsys s.r.o., aby zpracovaly 

nabídku na zpracování projektové dokumentace pro slaboproudé rozvody. Dne 9.1.2020 se 

v kanceláři ČLK konala koordinační schůzka s cílem upřesnit požadavky ČLK, které se mimo 

jiné účastnili Ing. Noga a Ing. Klaboch. 

Představenstvo vybírá nabídku firmy Colsys s.r.o, která je levnější a ukládá 

prezidentovi ČLK, aby ve spolupráci s právní kanceláří ČLK jednal o smlouvě na 

zpracování projektu a zároveň na základě projektu jednal o jeho realizaci. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  1     Návrh byl přijat. 

 

   Vedoucí oddělení vzdělávání ČLK prof. Ptáček oslovil firmy AVT Group a.s. a Dimension 

Data ČR s.r.o., aby zpracovaly návrhy na vybavení posluchárny, školících a zasedacích 

místností audio-vizuální technikou.  

Představenstvo se seznámilo s nabídkami a vybírá nabídku firmy Dimension Data ČR 

s.r.o. a to v provedení s fullHD dataprojektorem do posluchárny včetně 

videokonferenčního systému, navíc s rozšířením o dvojici náhledových monitorů do 

posluchárny. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  2     Návrh byl přijat. 



 5 

 

 

Lékaři sobě 

   Sjezd ČLK poděkoval všem dárcům, kteří se zapojili do sbírky „Lékaři sobě“ a vyzývá také 

ostatní lékaře, kteří mají zájem a mohou si to dovolit, aby zvážili možnost poskytnutí daru 

České lékařské komoře na vybudování Domu lékařů. 

   Dr. Kubek informoval, že v rámci dobrovolné sbírky Lékaři sobě přispělo na Dům lékařů 

zatím 259 členů ČLK, a to celkovou částkou 1 045 315,- Kč. 

   Lékaři z celé republiky považují „Dům lékařů“ za svůj vlastní. Lékařský stav si opravdu 

zaslouží důstojné sídlo, které bude doktorům sloužit desítky let. V současnosti neexistuje 

kromě ČLK žádná organizace, která by takto ambiciózní plán dokázala realizovat. 

   Dar je možno odeslat na účet České lékařské komory: 46938811/0100 pod variabilním 

symbolem: evidenční číslo lékaře. Popis pro platbu „Dům lékařů“. K poskytnutí daru není 

třeba podepisovat smlouvu. Nicméně pro zájemce je vzor smlouvy dostupný na webových 

stránkách ČLK spolu se seznamem všech dosavadních dárců.       

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí a všem dárcům děkuje. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Čestná medaile ČLK 

   Na návrh OS ČLK Liberec schválilo představenstvo ČLK věcný záměr doplnění SP-14 

Rytíř/Rytířka českého lékařského stavu o institut Čestné medaile ČLK, kterou by okresní 

sdružení mohlo každoročně ocenit jednoho svého člena.  

   Představenstvo se seznámilo s návrhem novely SP-14, který zpracoval Mgr. Buriánek. 

   Medaile by měla být udělována z rozhodnutí představenstva příslušného OS ČLK, které by 

lékaře vybíralo nejvýše jednou ročně z kandidátů navržených kterýmkoliv členem OS ČLK, a 

to jen z členů registrovaných tímto OS ČLK. To, zda bude medaile v daném roce udělena, by 

bylo vždy na zvážení příslušného představenstva OS ČLK, její udělení by tedy nebylo pro OS 

ČLK povinné. Medaile, pro každý rok maximálně jedna, by byla předávána v rámci jednání 

okresního shromáždění ČLK. Medaile by měla být kovová s připojeným diplomem a 

rozhodnutí představenstva OS ČLK o jejím udělení by měla potvrzovat čestná rada 

příslušného OS ČLK. Medaili by mělo být možné udělit také in memoriam. 

   Zajištěním výroby medaile i diplomu, kterým budou OS ČLK potvrzovat její udělení, 

pověřil prezident ČLK firmu EV-p.r., která pro ČLK zajišťuje redakční práce při výrobě 

časopisu Tempus.  

Představenstvo schvaluje grafický návrh medaile, který zpracoval medailér pan Mašata.   

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

   ČLK oslovila dvě firmy, které medaile vyrábí, a to firmy TrigaK a Znak Malá Skála.  

Představenstvo vybírá jako zhotovitele medaile firmu Znak Malá Skála, jejíž nabídka je 

pro ČLK finančně levnější. ČLK si objedná 300 kusů těchto medailí, které budou 

bezplatně k dispozici pro OS ČLK. 

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 
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proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Vzdělávací portál ČLK 

    Projekt vzdělávacího portálu ČLK byl prezentován v listopadu 2019 delegátům sjezdu 

ČLK. 

   Vzdělávací portál by měl soustředit na jednom místě nabídku všech akreditovaných akcí s 

možností filtrací dle okruhu zájmů lékaře. Měl by usnadnit registraci vzdělávacích akcí i 

evidenci kreditů získaných jednotlivými lékaři. Měl by snížit administrativní zátěž. Vedle 

klasických vzdělávacích akcí bude v sobě integrovat e-learning i další moderní formy 

vzdělávání.  

Představenstvo schvaluje smlouvu o spolupráci s firmou TME solutions s.r.o. včetně 

přílohy č. 1 – specifikace díla – vzdělávací systém, přílohy č. 2 – specifikace reklamního 

prostoru a přílohy č. 3 – specifikace povinných aktivit ČLK před spuštěním 

vzdělávacího systému a propagačních aktivit ČLK po spuštění vzdělávacího systému. 

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Potvrzení o nečlenství ČLK 

   ČLK vystavuje lékařům čerstvým absolventům fakult universit v České republice, kteří 

odchází pracovat do zahraničí hned po ukončení studia potvrzení o tom, že nikdy nebyli členy 

České lékařské komory. 

   Na základě rozhodnutí představenstva z ledna 2009 vybírá komora dosud za vystavení 

potvrzení o nečlenství poplatek ve výši 300,- Kč, Tato částka navzdory rostoucím nákladům 

nebyla nikdy valorizována. V roce 2019 ČLK vystavila 210 těchto potvrzení. 

Představenstvo stanoví s okamžitou platností výši poplatku za vystavení potvrzení o 

nečlenství v ČLK 1 000,- Kč. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     14 

proti:    1 

zdržel se:  2     Návrh byl přijat. 

 

 

Výběrové řízení 

Dr. Kubíček a Dr. Dobeš podali informaci o výběrových řízeních, kterých se zúčastnili. 

 

3) Jednání a informace   

 

Jednání prezidentů profesních komor  

  Tradiční adventní setkání prezidentů profesních komor pořádala tentokrát Komora architektů 

dne 11.12.2019 v Praze. Za ČLK se akce zúčastnili prezident Dr. Kubek a viceprezident Dr. 

Mrozek. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Jednání prezidentů profesních komor s předsedou vlády 
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  Dr. Kubek informoval, že se dne 4.2.2020 uskuteční další jednání prezidentů dvanácti 

profesních komor zřizovaných zákonem s předsedou Vlády ČR. Prezident ČLK navrhnul pro 

toto jednání vedle všem komorám společných témat, jakými jsou například spolupráce 

profesních komor se státem, který nedostatečně využívá náš odborný potenciál, a 

nepřípustnost politické a státní ingerence do fungování komor, aby se s předsedou vlády 

projednala také situace ve zdravotnictví. Z toho důvodu požádal, aby byl jednání přítomen též 

ministr Vojtěch. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Setkání neformálního Lékařského poslanecko – senátorského klubu 

   V současnosti je mezi poslanci 17 a mezi senátory 12 lékařů nebo lékařek – členů ČLK. Na 

pozvání prezidenta ČLK se 8.1.2020 uskutečnilo v kanceláři ČLK další neformální setkání 

lékařů – členů ČLK, kteří jsou poslanci nebo senátory. Akce se účastnil ministr zdravotnictví 

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, předsedkyně zdravotního výboru Poslanecké sněmovny prof. 

MUDr. Věra Adámková, předseda zdravotního výboru Senátu MUDr. Lumír Kantor a další 

členové zdravotních výborů obou komor Parlamentu. I když šlo o setkání v první řadě 

společenské, informoval prezident ČLK ministra zdravotnictví i přítomné zákonodárce o 

plánech profesní lékařské samosprávy pro nejbližší měsíce. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Platba za státní pojištěnce 

  Dr. Kubek informoval o tom, že počátkem ledna oslovil premiéra Babiše s žádostí o jednání 

o výši platby za tzv. státní pojištěnce pro rok 2021. Slibovaný zákon zajišťující pravidelnou 

valorizaci této platby nebyl vůbec projednán, proto bude i tentokrát v termínu do 30.6.2020 

rozhodovat vláda. Vzhledem k tomu, že stát platí za 60 % obyvatel, není možné bez znalosti 

částky, kterou bude v příštím roce stát odvádět, predikovat příjmovou stránku systému 

veřejného zdravotního pojištění. A bez znalosti příjmů lze v rámci dohodovacího řízení jen 

obtížně seriózně jednat o úhradách na rok 2021. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Zaměstnávání lékařů cizinců 

   Vedle soustavného porušování zákoníku práce, které bohužel lékaři zaměstnanci stále 

tolerují, přetrvává rovněž problém nelegální práce lékařů cizinců ze zemí mimo EU, kteří 

pracují, aniž by složili tzv. aprobační zkoušku. Na konferenci pořádané odborovými 

organizacemi dne 10.12.2019 přítomné náměstkyně ministra zdravotnictví MUDr. Šteflová a 

Ing. Rögnerová veřejně přislíbily, že ministerstvo bude komoře průběžně předávat informace 

o tom, ve kterém zdravotnickém zařízení jednotliví cizinci na základě povolení ministerstva 

vykonávají odbornou praxi a kdo nad nimi vykonává přímé odborné vedení. Tyto informace 

potřebuje ČLK k tomu, aby mohla kontrolovat, zda není porušován zákon a ohrožována 

bezpečnost pacientů. Do dnešního dne ministerstvo svůj závazek nesplnilo, na tuto skutečnost 

prezident ČLK dne 16.1.2020 písemně upozornil ministra Vojtěcha. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Rada poskytovatelů 

   Dr. Kubek informoval, že 14.1.2020 znovu požádal ministra Vojtěcha o začlenění zástupce 

České lékařské komory mezi členy Rady poskytovatelů ministerstva zdravotnictví. Komora, 
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která se prostřednictvím ČLK-o.s. účastní dohodovacího řízení o úhradách a regulacích 

v celkem čtyřech segmentech poskytovatelů, v minulosti vždy své zastoupení v Radě 

poskytovatelů měla, obdobně jako je má Česká stomatologická komora. Naše komora navíc 

stran počtu plných mocí bude pravděpodobně nejsilnějším reprezentantem poskytovatelů 

lékařských služeb. Bez účasti zástupce České lékařské komory tedy Rada poskytovatelů 

nemůže být relevantní platformou k projednávání zásadních otázek financování a organizace 

lékařské péče.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Úhradové dodatky ke smlouvám  

   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.  

   Návrhy úhradových dodatků, které ČLK dostane k dispozici, průběžně analyzuje právní 

kancelář ČLK a výsledky budou dostupné na webových stránkách komory a v časopise 

Tempus.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Dohodovací řízení o úhradách a regulacích pro rok 2021 

   Sjezd ČLK schválil usnesení, ve kterém vyzývá soukromé lékaře, aby udělili ČLK-o.s. 

plnou moc k zastupování v dohodovacím řízení.  

   Dr. Kubek informoval, že od 1.2.2019, kdy bylo mandátovou komisí ukončeno uznávání 

plných mocí pro DŘ na rok 2020, obdržela ČLK-o.s. 1 493 plných mocí od ambulantních 

specialistů, 1 024 plných mocí od praktických lékařů, 99 plných mocí od ambulantních 

gynekologů a 21 plných mocí od poskytovatelů z komplementu.  

   Soukromí lékaři důvěřují lékařské komoře a rostoucí počet plných mocí je skutečným 

důvodem útoků vedených představiteli některých sdružení poskytovatelů vůči ČLK. 

   Sjezd ČLK vyzval organizace lékařů sdružené v tzv. Koalici soukromých lékařů, aby 

kolegiálně podporovaly trvalou snahu České lékařské komory o zlepšení profesních a 

pracovních podmínek všech lékařů. 

   Sjezd ČLK vyzval vedení Sdružení soukromých gynekologů, Sdružení ambulantních 

specialistů, Sdružení praktických lékařů, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost a 

ostatní organizace účastnící se dohodovacího řízení ke spolupráci a koordinaci postupu s ČLK 

při dohodovacím řízení pro rok 2021. 

   Dohodovací řízení bude zahájeno 3.2.2020, ČLK-o.s. bude na úvodním jednání zastupovat 

Mgr. Buriánek. ČLK bude navrhovat Mgr. Buriánka za člena mandátové komise DŘ.  

   ČLK nenavrhuje žádné změny jednacího řádu.  

   ČLK-o.s. budou zastupovat v segmentu ambulantních specialistů Dr. Říhová, Dr. Kubek a 

Mgr. MUDr. Záleská, v segmentu praktických lékařů Dr. Němeček a Mgr. MUDr. Záleská, 

v segmentu komplement Dr. Musil a Mgr. MUDr. Záleská, v segmentu ambulantní 

gynekologie Dr. Henčlová a Mgr. MUDr. Záleská. 

Představenstvo ČLK děkuje všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří udělili 

plnou moc k svému zastupování v dohodovací řízení ČLK – o.s. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
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Elektronické recepty 

   Sotva si lékaři stačili na elektronické recepty zvyknout přišlo ministerstvo zdravotnictví 

s vyhláškou, podle níž dochází od 1.1.2020 k omezení počtu léčivých přípravků 

předepsatelných na jednom receptu. Ministerstvo navíc ve svém tiskovém prohlášení ze dne 

16.12.2019 změnu vysvětlovalo tak, že údajně vyhovělo „připomínkám lékařů a lékárníků 

z terénu“.  

   ČLK obdržela návrh vyhlášky č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při 

poskytování zdravotních služeb k připomínkování celkem dvakrát. Zatím co první verze 

neobsahovala žádnou změnu v počtu léčivých přípravků na jednom elektronickém receptu, 

tak druhá již obsahovala omezení umožňující předepsat pouze jeden druh léčivého přípravku. 

Důvodová zpráva k druhému návrhu předložená ministerstvem však tuto změnu zatajila. 

Nikdo nás neupozornil na to, že by se počet léčivých přípravků na receptu měl oproti 

dosavadní praxi, jakkoliv měnit. Proto si osoby pověřené za ČLK zpracováním připomínek k 

návrhu této změny nevšimly a komora připomínku neuplatnila. 

   Po jednání 8.1.2020 před poslanci a senátory na půdě ČLK se dne 14.1.2020 obrátil ministr 

Vojtěch písemně na prezidenta ČLK s vysvětlením, že ke změně došlo na základě „požadavku 

Asociace nemocnic a České farmaceutické společnosti ČLS JEP“. To vysvětluje situaci, 

neboť pracujícím lékařům tato změna zavedených pravidel práci komplikuje.  

   Dr. Kubek informoval, že hned obratem pana ministra ujistil, že ČLK podporuje návrat k 

zažité praxi, kdy na jednom receptu, t. č. elektronickém receptu, bylo a bude možno 

předepisovat dva léčivé přípravky.  

   Dne 14.1.2020 předložilo Mz k připomínkám návrh novely vyhlášky, podle kterého by 

znovu bylo možné předepisovat na jednom elektronickém receptu dva různé léčivé přípravky.      

   Dr. Kubek na základě přání ministra Vojtěcha, který chce napravit chybu svého úřadu, 

vyjádřil jménem ČLK s návrhem okamžitý souhlas a změnu podpořily i další relevantní 

lékařské organizace. Novela vyhlášky by měla nabýt účinnosti k 15.3.2020. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Elektronické neschopenky 

   ČLK dlouhodobě prosazovala, aby elektronické neschopenky byly nepovinné, případně aby 

existovalo alespoň přechodné období v délce trvání 2 roky. ČLK zároveň požadovala pro 

lékaře úhradu za vystavení a ukončení eDPN.  

   Na podzim 2019 se ČLK připojila k požadavku SPL, aby z prostředků ČSSZ bylo hrazeno 

92,-Kč za vystavení a 92,- Kč za ukončení pracovní neschopnosti. Jedná se analogii úhrady za 

vydání potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti uchazeči o zaměstnání plnit povinnosti 

uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu na žádost uchazeče o zaměstnání 

(administrativní úkon) v ceně 92,- Kč.  

   Ministr zdravotnictví úhradu z veřejného zdravotního pojištění odmítal s odůvodněním, že 

nejde o poskytování zdravotní péče. Rovněž ministerstvo práce argumentovalo tím, že 

elektronizace je vlastně ulehčením práce pro lékaře, a tedy není důvod pro úhradu 

administrativních nákladů. 

   Dne 18.11.2019 informovala ministryně Maláčová prezidenta ČLK o dohodě ministra 

zdravotnictví, ministryně práce a předsedy vlády, že poskytovatelé zdravotních služeb 

v souvislosti s agendou eDPN žádnou úhradu nedostanou. Splnění požadavku SPL a ČLK by 

si vyžádalo cca 471 mil. Kč/rok, pokud by částkou 92,- Kč bylo hrazeno rovněž vystavení 

potvrzení o trvání DPN (v roce 2018 bylo vykázáno v souvislosti DPN celkem 5,1 milionu 

úkonů). Představitelé vlády zároveň vyslovili obavu, že by lékaři kvůli úhradě ve výši 92,- Kč 

byli motivování k zbytečnému vystavování potvrzení o DPN. 
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   Vzhledem k celkové nepřipravenosti systému elektronických neschopenek, které si lékaři 

nemohli včas vyzkoušet, požádal prezident ČLK dne 12.12.2019 ministryni Maláčovou o 

vyhlášení přechodného období, po které by lékaři mohli neschopenky vydávat i v klasické 

formě. Ministryně práce Dipl.-Pol. Maláčová požadavku komory vyhovět odmítla, o čemž 

dne 20.12.2019 písemně informovala prezidenta ČLK. 

Představenstvo konstatuje, že projekt povinných eNeschopenek nebyl před svým 

spuštěním řádně připraven a vyzkoušen a v současnosti přináší nejenom lékařům a 

jejich pacientům, ale i zaměstnavatelům řadu komplikací.  

ČLK nadále trvá na tom, aby z prostředků ČSSZ bylo hrazeno 100,-Kč za vystavení a 

100,-Kč za ukončení pracovní neschopnosti. Jedná se o analogii úhrady za vydání 

potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o 

zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu na žádost uchazeče o zaměstnání. 

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 23.1.2020. 

 

Stanovisko VR ČLK k době vzdělávání v nástavbovém oboru Posudkové lékařství 

   Vědecká rada ČLK doporučuje, aby do doby vzdělávání v nástavbovém oboru Posudkové 

lékařství bylo možno započíst až 9 měsíců klinické praxe v základním oboru. Tato praxe by 

mohla být započtena lékařům, kteří vykonávali praxi v klinickém oboru minimálně 5 let v 

posledních 8 letech v úvazku 0,5 a vyšším. 

Představenstvo souhlasí se doporučením Vědecké rady ČLK. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     14 

proti:    2 

zdržel se:  1     Návrh byl přijat. 

 

Představenstvo doporučuje, aby počet základních oborů, ze kterých je možno absolvovat 

tento nástavbový obor, byl co nejširší. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  2     Návrh byl přijat. 

 

 

Stanovisko VR ČLK k přítomnosti příbuzných a právních zástupců na operačním sále  

   Přítomnost zákonných zástupců nezletilých či nesvéprávných pacientů na operačních sálech 

či v dalších specifických prostorách vyžadujících zvláštní režim by měla být upravena 

vnitřním řádem poskytovatele zdravotních služeb. Vnitřní řád by měl jednoznačně stanovit, 

zda poskytovatel ZS umožní přítomnost zákonného zástupce v neomezeném rozsahu, či zda 

poskytovatel zdravotních služeb vymezí specifické prostory, případně druhy zdravotní péče, 

při nichž nelze přítomnost zákonného zástupce umožnit. 

   VR ČLK doporučuje, aby právo na neomezenou přítomnost zákonného zástupce nezletilého 

či nesvéprávného pacienta bylo omezeno v případech poskytování zdravotní péče na 

operačních sálech, případně v prostorách se zvláštním režimem, tzv. řízených zónách. VR 
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ČLK trvá z odborného hlediska na striktním dodržování hygienicko-epidemiologického 

režimu na operačních sálech či v dalších specifických prostorách podléhajících tomuto 

zvláštnímu režimu. Důraz kladený na striktní dodržování stanovených pravidel je především v 

zájmu pacientů, jakož i poskytovatele zdravotních služeb, přičemž tento postup vede, 

případně významně snižuje riziko nežádoucích perioperačních stavů a komplikací.  

Přítomnost laického prvku může být nežádoucím činitelem, který může negativně ovlivnit 

průběh a kvalitu poskytovaných zdravotních služeb. VR ČLK setrvává na stanovisku, že na 

operačním sále mohou být přítomni toliko zdravotničtí pracovníci, jež v konkrétní situaci 

poskytují zdravotní péči, případně osoby v přípravě na zdravotnické povolání, kteří již 

disponují potřebnými odbornými znalostmi pro výkon budoucího lékařského či 

zdravotnického povolání. 

   VR ČLK rovněž konstatuje, že operační sály a prostory se zvláštním režimem jsou po 

stavebně-technické a provozní stránce určeny toliko pro omezený počet zdravotních 

pracovníků, kteří musí mít při poskytování zdravotních služeb zajištěn požadovaný prostor 

pro řádné a nerušené poskytování zdravotních služeb. 

   VR ČLK rovněž konstatuje, že je nezbytné zdravotnickým pracovníkům zajistit maximální 

psychický komfort pro plné soustředění zejména na nezletilé pacienty a rozsah poskytovaných 

zdravotních služeb.  

   Cílem je poskytnutí kvalitní a bezpečné zdravotní péče, tomu musí odpovídat i zázemí, 

profesionální obsazení operačních sálů a eliminace činitelů, které by mohly narušit 

koncentraci či pozornost zdravotnických pracovníků. 

   VR ČLK současně doporučuje, aby v případě nezletilých či nesvéprávných pacientů bylo 

při poskytování zdravotních služeb na operačních sálech postupováno s náležitým citlivým 

přístupem, který musí vést v prvé řadě ke klidu samotného pacienta, ale měl by přispět i k 

vyrovnanému vztahu se zákonným zástupcem. Ideálním postupem se jeví zavedení včasné 

útlumové medikace za přítomnosti zákonného zástupce, která povede k postupnému navození 

spánku pacienta a posléze k předání pacienta zdravotnickému personálu. 

Představenstvo se ztotožňuje se stanoviskem Vědecké rady ČLK 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

5) Licence 

 

6) Různé 

 

Podpora bývalé členky ČLK 

   Představenstvo se seznámilo s případem lékařky F.U. (nar. 1925), která nemá příbuzné a 

žije v nuzných podmínkách odkázána na pomoc charity. Lékařka byla členkou ČLK do září 

2010, kdy vystoupila z finančních důvodů. Z dopisu předsedkyně OS ČLK Praha 7 Dr. 

Ripové vyplývá, že OS ČLK Praha 7, kde byla jmenované členkou komory, nemá dostatek 

prostředků na to, aby mohlo lékařce pomoci, a proto žádá o pomoc centrální ČLK.  

   Představenstvo pověřilo Dr. Kubíčka, aby společně s Dr. Sojkou vyhledali danou lékařku a 

zjistili, jakým způsobem jí ČLK nejlépe může prospět. 

   Dr. Kubíček informoval o zdravotním stavu a sociální situaci jmenované lékařky. 

Představenstvo schvaluje finanční dar ve výši 15 000,- Kč pro paní MUDr. F.U., který 

bude vyplacen prostřednictvím Charity P7. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 
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proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Dr. Kubíček informoval o činnosti o akreditační komise pro maxilofaciální chirurgii. 

 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno ve 14:15 hodin. 

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční v sobotu 29.2.2020 od 9:00 hodin v kanceláři ČLK 

v Praze.  

 

 

 

Zapsala: Hanka Matějková 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 


