Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 8. listopadu 2014 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Přítomni:

Omluveni:
Přizváni:

MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dostalíková, MUDr. Kubarič,
MUDr. Mach Jiří, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Musil, MUDr. Němeček,
MUDr. Přikryl, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Šindler, MUDr.
Tomek, MUDr. Trnka, MUDr. Vávra, MUDr. Vodochodský, MUDr. Voleman,
MUDr. Vraná.
MUDr. Dernerová, MUDr. Ota Mach
MUDr. Stehlíková, Mgr. Aleš Buriánek, MUDr. Sojka.

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin.
Přítomno 15 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.
1) Připomínky k minulému zápisu
2) Jednání a informace
Povinná elektronická komunikace s ČSSZ
Povinnost elektronické komunikace stanovil zákon původně již od ledna roku 2014. Na
základě dohody prezidenta ČLK s ministrem práce Ing. Koníčkem byla tato povinnost o dva
roky odložena.
Po vzniku nové vlády jednal prezident ČLK o zrušení této soukromé lékaře zatěžující
povinnosti vystavovat tzv. elektronické neschopenky s ministryní Mgr. Marksovou. MPSV
začlenilo potřebné legislativní změny do novely zákona o daních z příjmů, kterou schválila
Poslanecká sněmovna a následně i Senát.
Obavy právníků ČLK, že jde pouze o dílčí vítězství, neboť elektronické neschopenky mají
být povinné od 1.1.2016 též podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském, se ukázaly jako
liché. Rozptýlil je dopis náměstka JUDr. Šimerky, který má na MPSV na starosti legislativu.
Povinná elektronická komunikace byla od 1.1.2015 totiž zrušena též pro oblast nemocenského
pojištění. V zákoně, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a další
související zákony je obsažena nejen novelizace zákona o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení (část osmá, čl. XIII), ale též novelizace zákona o nemocenském pojištění (část
desátá, čl. XVI), přičemž v obou těchto novelizacích je obsažena shodná úprava, tj. ke zrušení
povinné elektronické komunikace s ČSSZ dochází nejen v oblasti sociálního zabezpečení a
pojistného na sociální zabezpečení, ale též v oblasti nemocenského pojištění. Mimo jiné tak
byl v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v § 162 zrušen odstavec 5, který
upravoval tuto povinnou elektronickou komunikaci včetně tzv. elektronických neschopenek.
Dne 7.11.2014 vydala ČSSZ tiskovou zprávu, v níž potvrdila, že přijetím novely zákona o
daních z příjmů se elektronická komunikace mezi úřadem a zaměstnavateli, OSVČ a lékaři
stává v oblasti sociálního zabezpečení dobrovolnou.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Zákon o zdravotnických prostředcích
Zákon o zdravotnických prostředcích byl schválen. Podle tohoto zákona: „Zdravotnický
prostředek může být vydán pouze v lékárně, výdejně zdravotnických prostředků, oční optice
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nebo u smluvního výdejce“. Požadavku ČLK, aby bylo do zákona doplněno ustanovení, že
zdravotnický prostředek může být vydán též lékařem nebo zubním lékařem, který
zdravotnický prostředek předepsal nebo indikoval, pokud vydání zdravotnického prostředku
souvisí s poskytnutou zdravotní péčí, ministerstvo zdravotnictví nevyhovělo.
Prezident ČLK následně jednal s ředitelem VZP i s náměstkyní ministra zdravotnictví pro
legislativu JUDr. Arnoštovou. Z jednání vyplynulo:
Smluvním výdejcem není automaticky každé zdravotnické zařízení mající smlouvu
s pojišťovnou o úhradě zdravotních služeb, ale pouze zdravotnické zařízení mající
s pojišťovnou speciální smlouvu o výdeji zdravotnických prostředků či smlouvu obdobnou.
Již v současnosti má s VZP takovou smlouvu uzavřenu 788 oftalmologů, 1029 ortopedů, 303
lékařů ORL a 1543 diabetologů. Nový zákon na platnosti těchto dosavadních smluv nic
nemění. Pojišťovny budou obdobné smlouvy uzavírat i nadále. Nový zákon na rozdíl od
dosavadního zákona č. 123/2000 Sb. oblast výdeje zdravotnického prostředku smluvním
výdejcem pouze precizuje a podle názoru ministerstva rozšiřuje okruh osob, které mohou
zdravotnický prostředek vydávat.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Návrh vyhlášky o externím hodnocení kvality a bezpečí ambulantní zdravotní péče
V rámci vnitřního připomínkového řízení obdržela ČLK dne 20.10.2014 z ministerstva
zdravotnictví návrh vyhlášky o externím hodnocení kvality a bezpečí ambulantní zdravotní
péče.
Přestože podle § 98 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, jde o proces,
kterému se poskytovatel zdravotních služeb podrobuje pouze dobrovolně, celou věc Česká
lékařská komora považuje za zbytečnou další administrativní zátěž lékařů a s vyhláškou
nesouhlasí jako s celkem. Z toho důvodu považujeme za bezpředmětné se blíže vyjadřovat
k jednotlivým ustanovením návrhu vyhlášky.
S tímto stanoviskem seznámil prezident ČLK ministerstvo zdravotnictví ve stanoveném
termínu do 7.11.2014.
Dr. Musil varoval na příkladu laboratorního komplementu, že podobné v úvodu dobrovolné
hodnocení kvality, může být zneužito k redukci úhrad u zdravotnických zařízení, která tento
proces nejsou ochotna absolvovat.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Dr. Tomek a dr. Vávra se připojili k jednání představenstva v 9.30 hod., přítomno je 17 členů
představenstva.
Právní úprava tzv. alternativních léčebných metod
Dne 7.10.2014 zaslalo ministerstvo zdravotnictví ČLK žádost o stanovisko komory k
„alternativním léčebným metodám“ zejména k homeopatii, a akupunktuře. Mz zvažuje
možnost upravit pravidla poskytování „alternativních metod“ novelou zákona o zdravotních
službách s určením, kteří zdravotníci by byli oprávněni tyto metody poskytovat. Alternativně
zvažuje úpravu formou živností podle živnostenského zákona, přičemž se táže komory, jaké
požadavky by v tomto případě měly být kladeny na provozovatele takových živností.
Prezident ČLK informoval ministerstvo, že problematika tzv. alternativních léčebných
metod je natolik komplikovaná, že není v silách ČLK ve stanoveném termínu do 29.10.2014
vypracovat komplexní stanovisko komory v této věci. ČLK plně podporuje medicínu
založenou na důkazech a není v žádném případě zastáncem tzv. alternativních léčebných
metod. V případě zájmu ze strany ministerstva je přesto komora ochotna zapojit se
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prostřednictvím svých odborníků lékařů i právníků do řešení této problematiky. Komora by
uvítala, kdyby ji ministerstvo, pokud je to možné, seznámilo se svými záměry v této oblasti.
Dr. Tomek informoval o svých osobních zkušenostech s čínskou medicínou.
Představenstvo rozsáhle diskutovalo o nejrůznějších metodách tzv. alternativní
medicíny.
Konference Zdravotnictví 2015
Dne 27.11.2014 pořádají Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Mladá fronta a.s. v hotelu
Diplomat v Praze pod záštitou a za účasti předsedy vlády ČR Mgr. Sobotky konferenci
věnovanou současnému stavu českého zdravotnictví a jeho výhledu do budoucnosti. Prezident
ČLK Dr. Kubek vystoupí se svojí přednáškou v hlavním bloku společně s předsedou vlády,
ministrem zdravotnictví, ředitelem VZP, prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů a
předsedkyní OSZSP.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Transparentní spolupráce
Již v roce 2008 přijalo představenstvo ČLK závazné stanovisko upravující pravidla
spolupráce lékařů s farmaceutickým průmyslem. Tato pravidla jsou závazná pro všechny
lékaře stejně jako Etický kodex komory. Spolupráce musí být transparentní, lékaři mají nárok
na přiměřenou odměnu za práci pro farmaceutické firmy a vzdělávací akce podporované
farmaceutickými firmami se mohou konat pouze v místech přiměřených typu a významu dané
vzdělávací akce.
Dne 9.9.2014 jednal prezident ČLK s novým ředitelem SÚKL PharmDr. Blahutou o
možnosti spolupráce v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů i o možnostech předávání
aktuálních farmakologických informací lékařům. ČLK navrhuje zřízení komise SÚKL pro
posuzování etiky výkonu povolání lékaře a farmaceuta se zastoupením profesních komor a
požaduje účast zástupců ČLK se statutem přizvané osoby při kontrolách, které ve
zdravotnických zařízeních SÚKL provádí.
Farmaceutické firmy sdružené na evropské úrovni v organizaci EFPIA přijaly kodex
upravující pravidla spolupráce s lékaři (tzv. Disclosure kodex), který je od 1.1.2014 závazný
pro tyto firmy v rámci celé EU. V létě prezentovala pravidla „Transparentní spolupráce“
rovněž Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). Podle nich budou
nejpozději od 30.6.2016 na internetu dostupné informace o lékařích, kteří spolupracují
s farmaceutickými firmami, a to včetně výše odměny za tuto spolupráci. Zveřejňovány budou
jako první informace za rok 2015. Informace o projektu AIFP byly publikovány v časopise
Tempus. Nad projektem v ČR převzal záštitu ministr zdravotnictví Dr. Němeček. Výkonný
ředitel AIFP Dvořáček jednal 4.11.2014 o tomto projektu s prezidentem ČLK.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Výběrová řízení - informace
Dr. Říhová a Dr. Monhart podali informace o výběrových řízeních, kterých se účastnili.
3) Vnitřní činnost
Předsjezdová konference ČLK na aktuální téma Ebola

3

V pátek 21.11.2014 pořádá ČLK v hotelu Clarion v Praze 9, Freyova 33 od 14:30 hodin
odbornou konferenci, na které vystoupí:
MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., hlavní hygienik České republiky
•
Vysoce nebezpečné nákazy
MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., primářka Infekčního oddělení Nemocnice Na Bulovce
•
Vysoce nebezpečné nákazy - nová hrozba? Aktuální informace o horečce Ebola
pplk. RNDr. Michal Kroča, Ph.D., ředitel odboru biologické ochrany Těchonín, Vojenský
zdravotní ústav Praha
•
Aktuální kapacity a schopnosti AČR při reakci na výskyt vysoce nebezpečné nákazy
MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH, ředitelka Kanceláře WHO v České republice
•
Epidemie Eboly v západní Africe z pohledu WHO
Mgr. Pavel Gruber, ředitel české pobočky Lékařů bez hranic
•
Současná epidemie Eboly a Lékaři bez hranic
MUDr. Dora Jedličková, Lékaři bez hranic
•
Lékaři bez hranic a 30 let boje s krvácivými horečkami
Vstupné na konferenci je dobrovolné a výtěžek věnuje ČLK své partnerské organizaci Lékaři
bez hranic na boj s Ebolou.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Dr. Šindler se připojil k jednání představenstva v 10.45 hod., přítomno je 18 členů
představenstva.
Příprava XXVIII. Sjezdu ČLK - program
XXVIII. Sjezd ČLK se bude konat ve dnech 22. a 23. listopadu 2014 v Praze v hotelu
Clarion. Jako hosté byli pozváni ministr zdravotnictví MUDr. Němeček a jeho náměstci (prof.
MUDr. Vymazal, MUDr. Philipp, JUDr. Arnoštová), předseda zdravotního výboru PS prof.
MUDr. Vyzula, rektor UK prof. MUDr. Zima, ředitel VZP Ing. Kabátek, ředitel ÚZIS RNDr.
Dušek, ředitel SÚKL PharmDr. Blahuta, prezident SLK MUDr. Kollár.
Představenstvo schvaluje návrh programu sjezdu, který je přílohou zápisu a bude
rozeslán spolu s dalšími podklady delegátům.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Návrh představenstva na členy pracovních orgánů sjezdu:
Mandátová komise: Dr. Vraná, Dr. Vodochodský, Dr. Přikryl
Návrhová komise: Dr. Sedláček, Dr. Jiří Mach, Dr. Voleman, Dr. Kubíček, Dr. Wicherek
Pracovní předsednictvo: Dr. Vedralová, Dr. Dernerová, Dr. Říhová, Dr. Dostalíková, Dr.
Musil, Dr. Ota Mach, Dr. Stehlíková, Dr. Šindler, Dr. Němeček
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Právní konference – Právní aktuality a legislativní záměry Mz – 16.10.2014 - vyúčtování
Konferenci pořádala ČLK ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Příjmy ČLK: 138 800,- Kč

4

Náklady ČLK: 124 561,- Kč
Hospodářský výsledek: + 14 239,- Kč
Představenstvo bere na vědomí informaci o vyúčtování právní konference.
Výroční setkání školitelů celoživotního vzdělávání ČLK
Cenu prezidenta ČLK za přínos celoživotnímu vzdělávání lékařů převezme v rámci
výročního setkání školitelů celoživotního vzdělávání v Kaiserštejnském paláci dne 18.11.2014
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Odborná debata u Nejvyššího soudu v Brně
Dne 20.11.2014 pořádá Nejvyšší soud v Brně ve spolupráci s ČLK odbornou debatu
k problematice metodiky k přiznávání odškodnění za bolestné a za ztížení společenského
uplatnění.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Etika a komunikace v medicíně - 4. mezinárodní konference ČLK
Konference věnovaná tentokrát tématu „Etické problémy medicíny na prahu 21. století“ se
uskuteční 4. 12. 2014 od 10:00 v Kongresovém centru Praha, 5. května 65, Praha 4. Záštitu
nad konferencí převzali: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. – rektor UK, prof. MUDr. Aleksi
Šedo, Dr.Sc. – děkan I. LF UK, MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK. Organizátory
konference jsou doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc a PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. Ve spolupráci
s nakladatelstvím Grada vydává ČLK u příležitosti této konference stejnojmennou
monografii.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Jednání prezidentů profesních komor
Tradiční adventní setkání prezidentů profesních komor uspořádá tento rok ve svém sídle
Česká lékařská komora a to ve středu 3.12.2014.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Zpráva o činnosti Etické komise ČLK – Dr. Stehlíková
Dr. Stehlíková předala členům představenstva zprávu o činnosti Etické komise za rok 2014.
Představenstvo vzalo na vědomí zprávu o činnosti Etické komise a děkuje jejím členům
za práci.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Volba Rytíře lékařského stavu
Čestná rada ČLK na svém zasedání 11.10.2014 projednala návrhy OS ČLK. Na titul Rytíř
lékařského stavu bylo nominováno pět členů ČLK: MUDr. Alexandr Jegorov, CSc. (Český
Krumlov), MUDr. Jan Cholenský (Praha 2), MUDr. Karel Kalla (Pelhřimov), plk. MUDr.
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Michal Mareček (Plzeň – jih), MUDr. Jaroslava Vladyková, DrSc. (Praha 6). Na základě
doporučení ČR ČLK vyhlásil 4.11.2014 prezident ČLK v souladu s SP-14 volbu Rytíře
českého lékařského stavu grémiem předsedů ČR OS ČLK a Čestné rady ČLK.
Představenstvo se seznámilo se společným dopisem představenstva, čestné rady a revizní
komise OS ČLK Děčín rozeslaným všem okresním sdružením, v němž jsou členové grémia
volitelů Rytíře vyzýváni k tomu, aby nevolili nikoho z kandidátů.
Představenstvo i prezident ČLK opakovaně vyzývali okresní sdružení, aby nominacím
na Rytíře českého lékařského stavu věnovali zvýšenou pozornost. Výzvu OS ČLK Děčín
považuje představenstvo za nevhodnou a neslušnou vůči nominovaným lékařům.
Představenstvo věří, že členové grémia volitelů budou i tentokrát hlasovat uvážlivě a
z navržených kandidátů, kteří jsou všichni úctyhodnými osobnostmi, zvolí toho, kdo si
titul Rytíře zaslouží nejvíce.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
4) Blok tajemníka ČLK
Informace o počtu nových členů ČLK
V říjnu 2014 bylo přijato celkem 124 lékařů:
z toho bylo
35 lékařů se státní příslušností SR,
4 lékaři s jinou státní příslušností,
23 lékařů se slovenskou LF,
1 lékař se zahraniční LF.
V tomto období byly 3 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup.
V roce 2014 dosud požádalo celkem 322 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.
Aktuální informace o účetním softwaru ČLK
Ing. Dočekal informoval představenstvo o svých pochybnostech o reálnosti projektu
WinDUO a o nejistotách ohledně jeho finanční náročnosti.
Dr. Jiří Mach na základě jednání s firmou WinDUO doporučuje ukončit jakékoliv další
jednání s firmou WinDUO na tzv. nové síťové verzi jejich programu, který v současné době
ještě neexistuje a Česká lékařská komora by se vlastně stala zkušebním uživatelem jeho
vývoje. Setrvávání na stávajícím systému WinDUO 32 považuje za rizikové a nevhodné.
Představenstvo plánuje přechod na nový účetní software s účinností 1.1.2016, aby byl
dostatek času na výběr jeho dodavatele, odzkoušení software v podmínkách ČLK a zaškolení
zaměstnanců ČLK, kteří s ním budou pracovat.
Představenstvo ukládá pracovní skupině, 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.
Pracovní skupina bude pracovat ve složení viceprezident dr. Mrozek, dr. Němeček, dr. taj.
Mach, dr. Horák, dr. Šindler, dr. Sedláček, Ing. Dočekal, Ing. Kotěšovec, pí Lakvová, pí
Strnisková a pí Procházková.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
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zdržel se:

0

Návrh byl jednomyslně přijat.

Prolongace licence na používanou databázi na registru MySQL
Dr. Jiří Mach informoval, že ČLK k 31.12.2014 končí licence na program, který je nezbytný
pro vedení registru.
Představenstvo schvaluje zakoupení licence od firmy Oracle za částku Kč 41.388,-- +
DPH na jeden kalendářní rok.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Aktuální informace o stavu prací na registru ČLK
Představenstvo vzalo na vědomí zprávu Ing. Nogy o stavu prací na registru ČLK. Dr. Jiří
Mach informaci doplnil. Dr. Kubek informoval, že pověřil Mgr. Valáška, aby jeho jménem
jednal s firmou ISSA.
Aktuální informace o nových kancelářích centrální ČLK v Olomouci
Mgr. Valášek informoval, že stěhování movitých věcí do nových kanceláří začne
10.11.2014 s výjimkou výpočetní techniky, která s ohledem na nadcházející sjezd zůstane
dočasně v původních kancelářích, aby nebyly narušeny přípravy sjezdu a byly k dispozici
veškeré potřebné informace. Přesun výpočetní techniky a zaměstnanců je plánován v týdnu od
24.11.2014. V současnosti jsou v kancelářích instalovány skříně na míru a dochází k úpravě
stávajícího nábytku, který bude přestěhován do nových nebytových prostor.
Od 24.11.2014 by měla být pošta určená olomoucké kanceláři směřována na adresu: Česká
lékařská komora, Lužická 14, P.O. BOX 83, 770 12 Olomouc. Zpráva o přesunu kanceláře
obsahující aktualizovanou adresu bude zveřejněna na webu ČLK (www.lkcr.cz) v sekci
aktuality. Telefonní čísla by měla zůstat zachována, vyjma faxu. Kontakty budou
aktualizovány, upozornění na případné změny bude zveřejněno výše uvedeným způsobem.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
5) Zahraniční činnost
Plenární zasedání World medical association – Durban 8.-11.10.2014
Dr. Kubek informoval o jednání, kterého se jako jediný zástupce ČR účastnil.
WMA byla založena 17.9.1947 v Paříži. Mezi 27 zakládajícími organizacemi byla též
Ústřední jednota Českých lékařů zrušená v roce 1948.
Zprávu o činnosti WMA za uplynulý rok přednesla prezidentka Dr. Margaret Mungherera –
bývalá prezidentka Ugandské lékařské asociace. Funkci prezidenta WMA po složení
inauguračního slibu převzal pro rok 2014/2015 dříve zvolený viceprezident Francouzské
lékařské komory Dr. Xavier Deau (praktický lékař). Prezidentem pro rok 2015/2016 byl
zvolen bývalý prezident Britské lékařské asociace (BMA) Sir Michael Marmot (profesor
epidemiologie a veřejného zdravotnictví).
Za nové členy WMA byly přijaty lékařské asociace z následujících zemí: Guinea, Kenya,
Lesotho, Zambie a Rwanda. WMA má tedy v současnosti 111 členských států.
Hlavní schválené dokumenty:
 Deklarace na podporu zdravotníků pracující v oblastech kde je pácháno násilí
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 Stanovisko k estetickým zákrokům
 Stanovisko k etickému kodexu upravujícímu pravidla mezinárodní migrace
zdravotníků
 Stanovisko k prevenci znečišťování ovzduší a dopravním emisím
 Stanovisko k využívání samovazby jako trestu
 Stanovisko k vlivu kvality pitné vody na zdraví
 Resoluce k boji proti Ebole
 Resoluce k možnosti používání neověřených léčivých přípravků k léčbě Eboly
 Resoluce k nekomerčnímu využívání lidského reprodukčního materiálu
 Resoluce k neutěšené bezpečností a zdravotní situaci zahraničních dělníků v Kataru
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Jednání EJD – Strasbourg 17.-18.10.2014
Dr. Šindler informoval o plenárním zasedání EJD (Evropská organizace mladých lékařů),
kterého se zúčastnil.
Dr. Šindler je členem dvou pracovních skupin:
Pracovní skupina zabývající se problematikou přesunu kompetencí mezi zdravotníky (taskschifting)
Pracovní skupina zabývající se problematikou násilí páchaného na lékařích a zdravotnících
- EJD připraví dotazník pro mladé lékaře, aby se z jejich odpovědí dalo analyzovat jak často a
jak intenzivně jsou vystaveni násilí. Nejde o pouhé násilí ze strany pacientů či jejich
rodinných příslušníků, ale také o animozity mezi lékaři či zdravotnickým personálem
navzájem, stres na pracovišti a o tzv. mobbing
- EJD rozpracuje dále tyto otázky:
 Právní postavení lékařů ve službě - veřejný činitel ano či ne?
 Tlak na evropské legislativce k přijetí ochranného zákona pro zdravotníky a lékaře. Ve
většině zemí lékař žádné speciální postavení nemá, nicméně tresty za napadení lékaře
ve službě bývají zpravidla přísnější
 Schopnost komunikace a její výuka v rámci vzdělávání lékařů na fakultách
 Rozvoj medicíny i komunikačních technologií na straně lékařů i pacientů
 Nevyváženost informačních toků lékař – pacient
 Nahlášení násilí a další řešení - je ochota či není?
Během konference byl rovněž podrobně probírán syndrom vyhoření lékařů „burnout“.
Představenstvo bere informaci na vědomí.

6) Licence
Evidence titulů a je jich zveřejňování ve veřejném seznamu členů ČLK
Na základě požadavku představenstva zpracovala právní kancelář ČLK stanovisko, z něhož
vyplývá:
České akademické tituly (např. MUDr.) eviduje a zveřejňuje ČLK v registru členů na základě
předloženého diplomu. Obligatorně je vždy evidován a zveřejněn titul MUDr, pokud žadatel o
členství bez ohledu na státní příslušnost absolvoval lékařskou fakultu v ČR.
Jedná-li se o žadatele, který absolvoval zahraniční lékařskou fakultu, eviduje a zveřejňuje
ČLK příslušný zahraniční titul pouze v případech, kdy je uveden v osvědčení o uznání
vysokoškolského vzdělání, které provádí podle zákona o vysokých školách veřejná vysoká
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škola, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program. Je-li Česká republika vázána
mezinárodní smlouvou, provádí uznání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Ostatní zahraniční tituly, které nejsou součástí oficiálních dokumentů vydaných příslušnými
orgány ČR, by neměly být součástí informací o konkrétním členovi ČLK, které jsou veřejné
dostupné v seznamu členů ČLK, neboť nelze zcela jednoznačné garantovat jejich validitu. Na
zveřejnění těchto titulů není ze strany člena ČLK právní nárok. Tyto tituly mohou být
uvedeny v registru členů ČLK, avšak nikoliv ve veřejném seznamu členů ČLK.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
7) Různé
Představenstvo projednalo otázku slev pro organizace při opakované řádkové inzerci na webu
ČLK nebo v časopise Tempu a dospělo k závěru, že opakovaná inzerce nezakládá nárok k
udělení slevy.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dr. Němeček informoval o dosavadní činnosti Národního týmu pro strategii elektronizace
zdravotnictví. Další jednání se uskuteční 26.11.2014.

Jednání představenstva skončilo v 14:40 hodin.
Příští zasedání představenstva se uskuteční ve čtvrtek 11. prosince 2014 od 9:00 hodin
v kanceláři ČLK v Praze. Na zasedání bude navazovat od 15:00 hodin pravidelná porada
předsedů OS ČLK v Konferenčním centrum U Hájků, Praha 1 a večer od 21:00 hodin
vánoční koncert ČLK v chrámu Sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí.

Zapsala:

Hanka Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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