Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 7. listopadu 2015 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Přítomni:

Omluveni:
Přizváni:

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

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin.
Přítomno 17 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.
1) Připomínky k minulému zápisu
2) Jednání a informace
Úhradová vyhláška pro rok 2016
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro
rok 2016 byla pod číslem 273/2015 Sb. zveřejněna dne 23.10.2015. Oproti závěrům jednání
prezidenta ČLK s ministrem zdravotnictví dne 29.9.2015 nedoznal text vyhlášky zásadních
změn.
Vyhláška reflektuje dohodu o zmírnění požadavků kladených na praktické lékaře, aby měli
nárok na vyšší kapitační platbu, a zavádí též pozitivní motivaci k účasti v systému zajišťování
LPS.
U ambulantních specialistů Mz přistoupilo na 3% nárůst úhrad, ale problém nezaplacení
péče o nejnáročnější pacienty zůstal. Institut tzv. velmi nákladného pacienta, kdy v případě
překročení průměrných nákladů více než pětinásobně, mají být pojišťovny povinny hradit
veškeré výkony poskytnuté těmto pacientům poskytovateli zdravotních služeb v plné výši,
nepovažuje ČLK za vhodné řešení. Vydáním úhradové vyhlášky, která zohledňuje při úhradě
pouze péči o pacienty, kteří více než pětinásobně překračují průměrné náklady, však není
nijak eliminována závaznost nálezu Ústavního soudu, který stanovil hlediska ústavnosti při
uplatňování regulačních omezení. Vyplývá z něho, že postup lege artis – tedy na náležité
odborné úrovni - má přednost před regulačními omezeními úhrad. Pokud lékař odůvodní
překročení jakýchkoli regulačních limitů nutností poskytnout pojištěncům péči na náležité
odborné úrovni, regulační omezení nemá být uplatněno, a pokud uplatněno bylo, má být
kompenzováno. Na těchto závěrech pléna Ústavního soudu nemůže nic změnit ani úhradová
vyhláška, která řeší překročení průměrných nákladů opět pouze matematicky. Soudy, ale i
zdravotní pojišťovny jsou však kromě podzákonného právního předpisy vázány především
závazným nálezem Ústavního soudu, kterého se lze vždy dovolávat.
Dr. Voleman informoval o zásadních parametrech úhradové vyhlášky v segmentu lůžkové
péče.
Dr. Musil informoval o segmentu komplement.
Vyhláška bude předmětem diskuse na Sjezdu ČLK a právní kancelář ČLK analyzuje
možnosti opětovného podání ústavní stížnosti.
Prezident ČLK Dr. Kubek se dne 27.10.2015 obrátil písemně na ředitele zdravotních
pojišťoven s žádostí o jednání o textu tzv. úhradových dodatků ke smlouvám pro praktické
lékaře, ambulantní specialisty a ambulantní gynekology pro rok 2016. Z platné legislativy
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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. Pro ČLK je prioritou zajištění bonifikace držitelů diplomu celoživotního
vzdělávání ČLK, zvýšení úhrad a zmírnění regulací.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Zákon o neziskových organizacích
Mz předložilo návrh zákona o neziskových zdravotnických organizacích (NZO), který jen
vzdáleně připomíná návrh zpracovaný ČLK a předaný vládě na jaře 2014. Podle komory by
na základě dobrovolného rozhodnutí zřizovatelů měla vzniknout síť přibližně 100 nemocnic,
které by měly daňové úlevy a jistotu smluv se zdravotními pojišťovnami, ale na druhou stranu
by zároveň musely zajišťovat předepsaný rozsah služeb pro obyvatele své spádové oblasti,
měly by povinnost zveřejňovat jednotkové ceny nakupovaného zboží a služeb a musely by
respektovat při odměňování zaměstnanců tarifní tabulky. ČLK navrhovala, aby ministerstvo
zdravotnictví přizvalo k přípravě zákona též ministerstva financí a práce.
Zásadní připomínky ČLK:
- ČLK navrhuje odstranění možnosti zřízení NZO na dobu určitou, neboť takový postup
odporuje povaze tohoto institutu jako trvalého statutu právnické osoby, je nekoncepční a
návrh nadto vůbec neřeší, do jakého režimu by NZO přešla po uplynutí doby, na níž byla
zřízena.
- ČLK navrhuje koncipovat souhlas Mz jako nárokový, a to tehdy, pokud žadatel splní
stanovená kritéria. Mz, které samo zřizuje řadu NZO (jež budou v konkurenčním postavení k
jiným poskytovatelům zdravotních služeb), nemůže zcela libovolně a bez jakékoliv kontroly
rozhodovat, komu bude umožněno do sítě NZO vstoupit, a mimo jiné tak i získat nárok na
smlouvy se zdravotními pojišťovnami.
- ČLK navrhuje změnit obsazení správní rady NZO tak, aby lépe odpovídalo veřejnému
charakteru těchto poskytovatelů zdravotních služeb, když dle ČLK by správní radu NZO měli
tvořit i zástupci zaměstnanců, profesních organizací a obcí, na jejichž území je NZO
provozována, a to i z hlediska lepší a transparentnější kontroly jejího řízení.
- ČLK navrhuje vyloučit možnost NZO zřizovat dceřiné obchodní korporace, neboť toto je v
rozporu s povahou NZO jako neziskové (nepodnikatelské) právnické osoby.
- ČLK navrhuje řádově snížit hranice plnění, které zakládá povinnost uvést smlouvy
uzavírané v NZO v účetní závěrce, jež se následně zveřejňuje. Tento návrh zajistí lepší
veřejnou kontrolu NZO.
- ČLK navrhuje rozšířit povinnosti NZO tak, aby byly vyváženy výhody, které oproti jiným
poskytovatelům tato forma poskytování zdravotních služeb zahrnuje (tj. především nárok na
zařazení do sítě smluvních poskytovatelů).
- ČLK navrhuje zakotvit, aby ten, kdo je zakladatelem NZO, současně nebyl tím, kdo zároveň
provádí řízení o správních deliktech této NZO.
- ČLK navrhuje odstranit navrhovaný institut smluvního platu, který se v praxi již jednou
neosvědčil a lze reálně předpokládat, že jeho aplikace by mohla být zneužívána k obcházení
limitů přesčasové práce ve zdravotnictví.
Spolu s řadou dalších doporučujících připomínek uplatnila ČLK své připomínky dne
27.10.2015.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Personální vyhláška
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Zasedání pracovní skupiny Mz pro přípravu novely personální vyhlášky se uskutečnilo
19.10.2015, za ČLK se ho účastnili Dr. Mrozek a Dr. Musil, kteří informovali o průběhu
zasedání, které nebylo za strany Mz vůbec připraveno.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Konference Zdravotnictví 2016
Dne 12.11.2015 pořádají Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Mladá fronta a.s. v hotelu
Ambasador 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 věnovanou hlavním problémům současného
zdravotnictví v ČR a možnostem jejich řešení v hlavním bloku společně s předsedou vlády,
ministrem zdravotnictví, prezidentem Hospodářské komory, ředitelem VZP, prezidentem
Unie zaměstnavatelských svazů a předsedou ČMKOS.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Výběrová řízení - informace
Dr. Přikryl a Dr. Voleman podali informace o výběrových řízeních, kterých se účastnili.
3) Vnitřní činnost
Informace o počtu nových členů ČLK
V říjnu 2015 bylo přijato celkem 127 lékařů:
z toho bylo 31 lékařů se státní příslušností SR,
15 lékařů s jinou státní příslušností,
20 lékař se slovenskou LF,
13 lékařů se zahraniční LF.
V tomto období byla 1 žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup.
V roce 2015 dosud požádalo celkem 314 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.
Příprava XXIX. Sjezdu ČLK - program
XXIX. Sjezd ČLK se bude konat ve dnech 21. a 22. listopadu 2015 v Brně v hotelu
Voroněž. 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, předseda zdravotního výboru Senátu prof. MUDr. Žaloudík, ředitel VZP
Ing. Kabátek, předseda SZP Ing. Friedrich, prezident SLK MUDr. Kollár.
Představenstvo schvaluje návrh programu sjezdu, který je přílohou zápisu a bude
rozeslán spolu s dalšími podklady delegátům.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Návrh představenstva na členy pracovních orgánů sjezdu
Mandátová komise: Dr. Monhart, Dr. Přikryl, Dr. Šindler.
Návrhová komise: Dr. Kubíček, Dr. Sedláček, Dr. Voleman.
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Volební komise: Dr. Stehlíková, Dr. Vedralová, Dr. Wicherek.
Pracovní předsednictvo: Dr. Dernerová, Dr. Dostalíková, Dr. Ota Mach, Dr. Musil, Dr.
Říhová, Dr. Vodochodský, Dr. Vraná.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Právní konference ČLK
Vzdělávací konference ČLK věnovaná tématu „Právní postavení českého lékaře“ se konala
v pondělí 12.10.2015 v prostorách Poslanecké sněmovny pod záštitou předsedy Poslanecké
sněmovny pana Jana Hamáčka, který konferenci slavnostně zahájil.
Účast na konferenci zařazené do systému celoživotního vzdělávání ČLK dle SP-16 byla
bezplatná. Celkové náklady ČLK na konferenci byly 17 365,- Kč.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Výroční setkání školitelů celoživotního vzdělávání ČLK
Cenu prezidenta ČLK za přínos celoživotnímu vzdělávání lékařů převezme v rámci
výročního setkání školitelů celoživotního vzdělávání v prostorách Žižkovské věže dne
10.11.2015 doc. MUDr. Tošnerová.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Etika a komunikace v medicíně - 5. mezinárodní konference ČLK
Konference věnovaná tentokrát tématu „Lékař a pacient v moderní medicíně“ se uskuteční
3. 12. 2015 od 10:00 v Kongresovém centru U Hájků. Organizátory konference jsou doc.
MUDr. Petr Bartůněk, CSc. a doc. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. ČLK vydává u příležitosti této
konference stejnojmennou monografii.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Zpráva o činnosti Etické komise ČLK – Dr. Stehlíková
Dr. Stehlíková podala členům představenstva zprávu o činnosti Etické komise za rok 2015.
Představenstvo vzalo na vědomí zprávu o činnosti Etické komise a děkuje jejím členům
za práci.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Jednání prezidentů profesních komor
Tradiční adventní setkání prezidentů profesních komor uspořádá tento rok Komora
veterinárních lékařů ČR ve čtvrtek 10.12.2015 v prostorách Břevnovského kláštera. Za ČLK
se akce zúčastní viceprezident Dr. Mrozek, ředitelka kanceláře v Praze paní Šťastná a ředitel
kanceláře v Olomouci Mgr. Valášek.
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Žádost OS ČLK Jeseník o dotaci
OS ČLK Jeseník žádá o finanční dotaci ve výši 30 000,- Kč k vyrovnání svého rozpočtu.
OS Jeseník má pouhých 125 členů, přičemž ze 120 platících členů je 23 nepracujících
důchodců. S ohledem na geografickou situaci nepřipadá v úvahu jeho sloučení s jiným
okresním sdružením.
Představenstvo schvaluje dotaci pro OS ČLK Jeseník ve výši 30 000,- Kč.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
4) Zahraniční činnost
Plenární zasedání World medical association – Moskva 14.-17.10.2015
Dr. Kubek informoval o jednání, kterého se účastnil spolu s emeritním předsedou ČLS-JEP
prof. Blahošem.
Zprávu o činnosti WMA za uplynulý rok přednesl prezident Dr. Xavier Deau. Funkci
prezidenta WMA po složení inauguračního slibu převzal pro rok 2015/2016 dříve zvolený
bývalý prezident Britské lékařské asociace (BMA) Sir Michael Marmot (profesor
epidemiologie a veřejného zdravotnictví).
Hlavní schválené dokumenty:
 Deklarace vyzývající k omezování spotřeby alkoholu
 Stanovisko k etickým otázkám péče o mentálně postižené pacienty
 Stanovisko k používání aplikací se zdravotní tematikou na mobilních telefonech
 Revize stanovisko k nepřijatelnosti diskriminace některých skupin lékařů v jejich
profesních aktivitách
 Revize stanoviska k nukleárním zbraním
 Stanovisko ke zdraví lékařů
 Stanovisko k podpoře zajištění zdravotní péče pro děti bez domova
 Stanovisko podporující osoby kontrolující násilí
 Stanovisko k transsexuálům
 Stanovisko k nedostatku vitaminu D
 Doporučení jak posilovat vliv lékařů v hromadných sdělovacích prostředcích
 Resoluce na podporu zařazení výuky lékařské etiky a respektu k lidským právům do
vzdělávacích programů na lékařských fakultách a zdravotních školách
 Resoluce k zastavení násilí páchaného vůči zdravotníkům a zdravotnickým zařízením v
Turecku
 Resoluce k bombardování nemocnice Lékařů bez hranic v Kunduzu (Afgánistán)
 Resoluce ke globální uprchlické krizi
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Jednání EJD – Oslo 23.-24.10.2015
Dr. Šindler informoval o plenárním zasedání EJD (Evropská organizace mladých lékařů),
kterého se zúčastnil.
Podstatným bodem programu jednání byla volba nového prezidenta a viceprezidenta. Došlo
k nutné revizi stanov tak, aby vhodněji korespondovaly s aktuálními podmínkami. V úvodu
jednání se představily delegace BMA (British mediacal association) a Turkey medical
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association. Obě reprezentují nejpočetnější organizace mladých lékařů ve své zemi. Obě byly
posléze přijaty k EJD jako přidružení členové s omezenými právy.
Prezidentem EJD byl zvolen Dr. Sascha Reiff (Malta) a viceprezidentkou Dr. Clara Sofie
Bratholme (Norsko). Jako člen pracovní skupiny “e-health” Dr.Šindler v diskusi upozorňoval
opakovaně na možnost zneužití citlivých dat pacienta a varoval před přílišnou koncentrací
e.health metodiky v rukou soukromých firem, u nichž není záruka, že se právě tato intimní
data nemohou stát předmětem obchodu v nesprávných rukou.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Plenární zasedání CPME – Brusel 30.-31.10.2015
Dr. Stehlíková informovala o jednání, kterého se zúčastnila společně vedoucí zahraničního
oddělení ČLK paní Vaškovou.
Předmětem Plenárního zasedání CPME bylo:
1) Konference TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership)
2) Pracovní skupiny
- Farmaceuti – přejímání role lékařů, definice pojmů, měření tlaku, cholesterolu,
očkování
- SEX a GENDER – rozdíly průběhu nemoci a efektu léčby u žen a mužů
- E.health – využití IT v medicíně
3) Přijatá stanoviska
- Riziko kybernetických útoků
- Mobil – Health – zdravotnické informace na mobilních zařízeních
- Stanovisko k důležitosti důvěrnosti
- Péče o dobré pracovní prostředí a podmínky
5) Vědecká rada
Dr. Mrozek informoval o průběhu společného zasedání Vědecké rady ČLK s oborovými
komisemi VR ČLK, které se konalo 8.10.2015 v hotelu Golf v Praze.
Představenstvo ČLK se seznámilo s postojem VR ČLK k nekuřáckým veřejným vnitřním
prostorám.
6) Licence
Jednání představenstva skončilo v 13:45 hodin.
Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 11. prosince 2015 od 9:00 hodin
v kanceláři ČLK v Praze. Na zasedání bude navazovat od 15:00 hodin pravidelná porada
předsedů OS ČLK konaná rovněž v kanceláři ČLK v Praze. Večer od 21:00 hodin pak
11.12.2015 pořádá ČLK vánoční koncert v chrámu Sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí.
Zapsala:

Hanka Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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