Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 5. listopadu 2016 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Přítomni:

Omluveni:
Přizváni:

MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dobeš, MUDr. Doležal, MUDr.
Dostalíková, MUDr. Henčlová, MUDr. Kubíček, MUDr. Monhart, PhD.,
MUDr. Musil, MUDr. Němeček, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr.
Tomek, MUDr. Trnka, MUDr. Vávra, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná.
MUDr. Dernerová, MUDr. Ota Mach, MUDr. Mgr. Mlynářová.
MUDr. Vedralová, Mgr. Valášek, MUDr. Sojka.

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin.
Přítomno 17 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.
1) Připomínky k minulému zápisu
2) Vnitřní činnost
Informace o počtu nových členů ČLK
V říjnu 2016 bylo přijato celkem 137 lékařů:
z toho bylo 38 lékařů se státní příslušností SR,
17 lékařů s jinou státní příslušností,
23 lékařů se slovenskou LF,
16 lékařů se zahraniční LF.
V tomto období byla 1 žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup.
V roce 2016 dosud požádalo celkem 265 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.
Evidence rozhodnutí o povolení výkonu povolání lékaře na území ČR pro cizince –
doplnění Registru
Představenstvo pověřilo Dr. Mrozka, aby v součinnosti s právní kanceláří ČLK vypracoval
návrh možnosti zveřejňování ve veřejné části seznamu členů informací o tom, že daný člen ČLK
nemá aprobaci, případně nemá povolen výkon lékařského povolání na území ČR. Na základě
stanoviska právní kanceláře ČLK vypracovala firma ISSA návrh příslušné úpravy Registru ČLK
tak, aby příslušná informace byla dostupná též ve Veřejném seznamu lékařů na webových
stránkách komory.
Představenstvo souhlasí s návrhem firmy ISSA a schvaluje pro jeho realizaci finanční rámec
72 000,- Kč + DPH. V případě, že lékař, který má povinnost mít platné povolení, toto
povolení mít nebude, bude ve Veřejném seznamu lékařů informace, že ČLK neeviduje
rozhodnutí o povolení Mz ČR k výkonu lékařského povolání na území ČR, ani jiný doklad o
způsobilosti k výkonu povolání na území ČR.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Zpráva o činnosti Etické komise ČLK – Dr. Stehlíková
Dr. Stehlíková podala členům představenstva zprávu o činnosti Etické komise za rok 2016.
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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.
Mimořádný XXX. Sjezd ČLK – vyúčtování
Mimořádný XXX. Sjezd ČLK se konal 22. 9. 2016 v hotelu Clarion v Praze.
Celkové náklady pro ČLK: 605 599,- Kč, z toho 296 745,- Kč náklady na občerstvení
účastníků.
Představenstvo bere na vědomí zprávu o vyúčtování mimořádného XXX. Sjezdu ČLK.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Příprava XXXI. Sjezdu ČLK - program
XXXI. Sjezd ČLK se bude konat ve dnech 12. a 13. listopadu 2016 v Praze 9 v hotelu
Clarion
Představenstvo schválilo návrh programu sjezdu, který je přílohou zápisu,
korespondenčním způsobem dne 31.10.2016.
Jako oficiální hosté byli pozváni:
předseda Vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka
vicepremiér a ministr financí Ing. Andrej Babiš
vicepremiér MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA
ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA
předseda zdravotního výboru Senátu ČR prof. MUDr. Jan Žaloudík. CSc.
předseda zdravotního výboru Poslanecké sněmovny ČR prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
generální ředitel VZP Ing. Zdeněk Kabátek
prezident SZP Ing. Ladislav Friedrich, CSc.
Hlasování – účastnilo se 13 hlasujících:
pro:
12
proti :
0
zdržel :
1
Návrh byl přijat.
Návrh představenstva na členy pracovních orgánů sjezdu
Mandátová komise: Dr. Dobeš, Dr. Henčlová.
Návrhová komise: Dr. Kubíček, Dr. Trnka, Dr. Voleman.
Pracovní předsednictvo: Dr. Brázdil, Dr. Dernerová, Dr. Dostalíková, Dr. Musil, Dr. Říhová,
Dr. Stehlíková, Dr. Vedralová, Dr. Wicherek.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Právní seminář - vyúčtování
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Podzimní seminář pořádala právní kancelář ČLK dne 6. 10. 2016 v Olomouci.
Celkové náklady: 16 616,- Kč
Celkové výnosy: 44 200,- (pouze účastnické poplatky)
Zisk pro ČLK: 27 584,- Kč
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Výroční setkání školitelů celoživotního vzdělávání ČLK
Cenu prezidenta ČLK za přínos celoživotnímu vzdělávání lékařů převezme 16.11.2016
v rámci výročního setkání školitelů celoživotního vzdělávání v Kaiserštejnském paláci v
Praze prof. PhDr. et RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Etika a komunikace v medicíně - 6. mezinárodní konference ČLK
Konference věnovaná tentokrát tématu „Kontroverze současné medicíny“ se uskuteční
8.12.2016 od 10:00 v Kongresovém centru hotelu Grandior v Praze. Organizátory konference
jsou doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. a doc. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D, odbornou záštitu nad
ní převzali rektor University Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. a děkan I. LF UK prof.
MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. ČLK vydává u příležitosti konference stejnojmennou monografii.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Dům lékařů
ČLK zvažuje koupi nových prostor pro své sídlo v Praze. Požadavkem ČLK je nejenom
dostatečná plocha pro kanceláře, služební byt, ale především přednáškový sál a seminární
místnosti pro zajišťování vzdělávacích akcí ČLK. Celkem užitná plocha nejméně 1 500 m2,
dobrá dostupnost MHD a možnost parkování.
Vlastní vzdělávací centrum v sídle ČLK by mělo umožnit další rozvoj celoživotního
vzdělávání lékařů organizovaného komorou, mělo by zviditelňovat činnost komory a zlepšit
identifikaci lékařů se svojí profesní samosprávou. Pořádáním vzdělávacích akcí i jednání
(např. porady předsedů OS ČLK) ve vlastních prostorách by ČLK šetřila peníze za pronájmy.
„Dům lékařů“ by mohl sloužit v případě zájmu též některým okresním sdružením ČLK. Část
prostor by mohly mít od ČLK pronajaty další lékařské organizace. Společný dům by tak mohl
přispět k sjednocování lékařského stavu.
Představenstvo pověřilo členku představenstva MUDr. Mgr. Mlynářovou ve spolupráci
s ředitelkou kanceláře pí Šťastnou jednáním realitními kancelářemi.
V současnosti má ČLK k dispozici celkem pět nabídek, s nimiž se představenstvo
seznámilo.
Představenstvo si vyslechlo vystoupení zástupce realitní kanceláře, který prezentoval dvě
nemovitosti.
Představenstvo pověřuje prezidenta ČLK, aby na sjezdu prezentoval záměr komory
investovat do nákupu Domu lékařů, tedy nemovitosti pro sídlo ČLK a pro její
vzdělávací centrum.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
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3) Vědecká rada
Dr. Mrozek informoval o zasedání Vědecké rady ČLK dne 3.11.2016.
Představenstvo ČLK na základě doporučení Vědecké rady ČLK schvaluje stanovisko, že
Česká lékařská komora nebude do systému Celoživotního vzdělávání lékařů
garantovaného ČLK zařazovat vzdělávací akce, které obsahují přednášky z homeopatie,
čínského léčitelství (označovaného jako tzv. tradiční čínská medicína) a z dalších oblastí
nevědeckých léčitelských metod.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
10
proti :
0
zdržel :
7
Návrh byl přijat.
4) Licence
Vydávání potvrzení ve věci splnění podmínek ZS č. 1/2011 - vedoucí lékař LDN
Představenstvo ČLK se na základě četných dotazů a žádostí o posouzení splnění podmínek
ZS ČLK č. 1/2011 (dále jen “žádost o potvrzení“) rozhodlo na základě žádosti posuzovat a
potvrzovat splnění podmínek zmíněného závazného stanoviska ČLK.
Žadatel je povinen předložit následující doklady:
Písemnou žádost o posouzení splnění podmínek ZS ČLK č. 1/2011, která musí obsahovat:
 identifikační údaje lékaře (jméno, příjmení, datum narození),
 e-mailovou adresu, telefonní číslo a platnou doručovací adresu,
 informace o dosažené kvalifikaci (atestace, specializace a specializované způsobilosti
atd.),
 podrobný písemný rozpis dosavadní praxe v posledních 11 letech potvrzený
zaměstnavatelem/zaměstnavateli s uvedením konkrétního období a zastávané pracovní
pozice včetně odbornosti a úvazku (potvrzení musí být vystaveno personálním
oddělením s uvedením konkrétní osoby zaměstnavatele, která potvrzení vystavila), v
případě soukromých praxí je nezbytné doložit oprávnění k poskytování zdravotních
služeb,
 písemné zdůvodnění žádosti a podpis žadatele
Písemné žádosti o potvrzení přijímá kancelář ČLK v Olomouci.
Předpokladem pro projednání žádosti je soulad uvedených informací v žádosti s daty
evidovanými komorou v Registru členů ČLK. V případě zjištěných nesrovnalostí je žadatel
povinen uvést informace prostřednictvím okresního/obvodního sdružení ČLK do souladu se
skutečností, jinak nebude dále k žádosti přihlíženo, přičemž představenstvo ČLK stanoví
lhůtu k doplnění v délce 30 dnů od výzvy. Žadatel bude vyzván prostřednictvím e-mailové
adresy. Marným uplynutím stanovené lhůty bude žádost bez dalšího považována za
zamítnutou, žadatel bude informován e-mailem.
V případě nesrovnalostí v uvedené praxi bude žadatel rovněž vyzván prostřednictvím emailové adresy k doložení požadovaných či chybějících informací, a to rovněž ve lhůtě 30
dnů od výzvy. Marným uplynutím stanovené lhůty bude žádost bez dalšího považována za
zamítnutou.
Obsahuje-li žádost požadované informace a přílohy, bude posouzena členem Licenční komisí
ČLK za analogického použití SP č. 11 – Licenční řád ČLK.
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Licenční komise ČLK vydá v případě splnění podmínek ZS č. 1/2011 potvrzení o splnění
podmínek s platností 10 let, která bude na potvrzení o splnění podmínek ZS č. 1/2011
vyznačena.
Proti zamítavému rozhodnutí licenční komise ČLK lze vznést námitku představenstvu ČLK
ve lhůtě 15 dnů od doručení. Rozhodnutí představenstva je konečné.
Komora eviduje seznam vydaných potvrzení.
Shora uvedené se vztahuje i k ZS ČLK č. 2/2011.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
5) Jednání a informace
Konference Zdravotnictví 2017
Ve dnech 1.-2.11.2016 pořádala Unie zaměstnavatelských svazů ČR s Mladou frontou a.s.
v hotelu Grandior v Praze pod záštitou předsedy vlády ČR Mgr. Sobotky konferenci
věnovanou současnému stavu českého zdravotnictví a jeho výhledu do budoucnosti. Prezident
ČLK Dr. Kubek vystoupil se svojí přednáškou „Zdravotnictví volá o pomoc“ věnovanou
personální krizi českého zdravotnictví a možnostem jejího jejich řešení v hlavním bloku
společně s ministrem zdravotnictví, prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů a předsedou
ČMKOS.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Novela zákona o sociálních službách
Ministerstvo zdravotnictví je spolupředkladatelem návrhu novela zákona o sociálních
službách, která by měla vytvořit nový typ zdravotnického zařízení „Ošetřovatelský dům“ a
novou odbornost č. 923 v Seznamu zdravotních výkonů. Cílem návrhu je vytvořit podmínky
pro poskytování lůžkové péče na pomezí zdravotnictví a sociálních služeb. Návrh
předpokládá zvýšení výdajů systému veřejného zdravotního pojištění. ČLK připraví své
připomínky.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Úhradová vyhláška pro rok 2017
ČLK uplatnila k návrhu tzv. úhradové vyhlášky řadu svých zásadních připomínek a
upozornila ministerstvo zdravotnictví, že předložený návrh úhradové vyhlášky pro rok 2017
je podle názoru právní kanceláře komory v rozporu s ústavním pořádkem České republiky.
Ministerstvo zdravotnictví připomínky ČLK neakceptovalo a vyhláška vyšla dne
19.10.2016 ve Sbírce zákonů pod číslem 348/2016 Sb. Právní kancelář ČLK na základě úkolu
od prezidenta ČLK zpracovává analýzu dalšího možného postupu.
Úhrady a regulace stanovené vyhláškou ministerstva zdravotnictví jsou prováděny ze strany
pojišťoven prostřednictví tzv. úhradových dodatků ke smlouvám s poskytovateli. Návrhy
těchto dodatků zatím nejsou k dispozici a ČLK nabízí všem zdravotním pojišťovnám možnost
jednání o těchto dodatcích. ČLK připomíná všem svým členům, že podepsat tzv. úhradový
dodatek s pojišťovnou má význam pouze v tom případě, že tento dodatek je pro poskytovatele
výhodnější než text úhradové vyhlášky. Pokud totiž není podepsán žádný úhradový dodatek,
jsou zdravotní pojišťovny povinny postupovat při úhradách a regulacích přesně podle znění
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vyhlášky. ČLK varuje své členy, aby nepodepisovali žádné úhradové dodatky, pokud si
nejsou jejich výhodností jisti. Právní kancelář ČLK bude provádět analýzy všech dostupných
návrhů úhradových dodatků a samozřejmě i tentokrát poradí v individuálních případech
každému členovi komory.
Dr. Kubek informoval o to, že zahájil jednání s ředitelem VZP o možnostech úpravy tzv.
úhradových dodatků, aby byly pro soukromé lékaře výhodnější v porovnání s textem
úhradové vyhlášky i o možnosti zmírnění regulací za rok 2016.
Představenstvo bere informace na vědomí.
Pracovní skupina k Seznamu zdravotních výkonů
Představenstvo se seznámilo se zápisem z jednání pracovní skupiny, které se konalo
22.9.2016. tedy v den jednání mimořádného sjezdu ČLK. Další jednání komise se uskutečnilo
dne 27.10.2016. Zápis ještě není k dispozici. O tomto jednání informovali Dr. Sedláček a Dr.
Musil.
Představenstvo bere informace na vědomí.
Seznam zdravotních výkonů - novela
Ministerstvo předložilo k připomínkování návrh novely SZV 2017. Za celý rok nedokázalo
ministerstvo provést kalkulaci zvýšení ceny práce nositelů výkonů, kterou ČLK prosadila od
1.1.2016, do bodového ohodnocení jednotlivých výkonů. Komora dále jako zásadní
připomínku uplatňuje v souladu s usnesením sjezdu ČLK požadavek na další valorizaci ceny
práce nositelů výkonů o dalších 10% s účinností od 1.1.2017. Komora tímto akceptuje
stanovisko ministra zdravotnictví Dr. Němečka, že náprava deformací a navyšování léta
stagnující ceny práce nositelů výkonů musí v SZV probíhat postupnými kroky. ČLK dále
uplatňuje několik připomínek k jednotlivým výkonům.
Představenstvo schvaluje připomínky, které ČLK uplatní k návrhu novely Seznamu
zdravotních výkonů pro rok 2017.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Zdravotnictví volá o pomoc - informační kampaň o skutečném stavu zdravotnictví v ČR
Dr. Kubek informoval o průběhu informační kampaně od mimořádného sjezdu ČLK v září
2016.
Kvůli zanedbatelné aktivitě členů ČLK nefunguje kontaktní vysvětlovací kampaň
v ordinacích a počet podpisů pod Peticí občanů ČR za zachování bezpečné zdravotní péče
zůstává velmi nízký.
Dr. Kubek bude jednat s firmou Ewing PR, s.r.o., jejíž zástupci budou pozváni na XXXI.
Sjezd ČLK.
Dr. Kubek informoval o svém jednání s ministrem zdravotnictví Dr. Němečkem a jeho
náměstky, které se uskutečnilo 3.11.2016, i o plánovaném jednání s předsedou Vlády ČR.
Představenstvo bere informace na vědomí.
Dr. Mrozek opustil jednání v 13.00 hod., přítomno je 16 členů představenstva
Výběrová řízení - informace
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Dr. Kubíček podal informaci o výběrových řízeních, kterých se zúčastnil.
6) Zahraniční činnost
Plenární zasedání World medical association – Tchaj-pei 19.-22.10.2016
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 Sir Dr. Michael Marmot.
Funkci prezidenta WMA po složení inauguračního slibu převzal pro rok 2016/2017 dříve
zvolený Dr. Ketan Desai, bývalý prezident Indické lékařské asociace. Dr. Yoshitake
Yokokura, prezident Japonské lékařské asociace, byl zvolen prezidentem WMA pro rok
2017/2018. Dr. Andrew Dearden, zástupce Britské lékařské asociace (BMA), byl zvolen
pokladníkem.
Hlavní schválené dokumenty:
 Deklarace k problému stárnutí populace
 Deklarace k ochraně osobních údajů
 Deklarace ke zdravému pracovnímu a životnímu prostředí
 Deklarace k etickým souvislostem provozování tkáňových bank
 Stanovisko ke kybernetické bezpečnosti
 Stanovisko k dětské obesitě
 Stanovisko odsuzující provádění ženské obřízky
 Resoluce na ochranu zdravotnických zařízení a zdravotníků pracujících ve válečných
zónách v Sýrii
Představenstvo bere informaci na vědomí.
7) Různé
Termín zasedání představenstva v lednu 2017
Představenstvo souhlasí s návrhem na sobotu 28.1.2017 od 9:00 v kanceláři ČLK v Praze,
večer se pak koná XXI. Ples lékařů českých.
Jednání představenstva skončilo v 14:00 hodin.
Příští zasedání představenstva se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince 2016 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
15.12.2016 pořádá ČLK vánoční koncert v chrámu Sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí.
Zapsala:

Hanka Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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