Zápis z jednání představenstva ČLK
konaného dne 2. listopadu 2019 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Přítomni:

Omluveni:
Přizváni:

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

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin.
Přítomno 11 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.
1) Připomínky k minulému zápisu
2) Vnitřní činnost
Informace o počtu nových členů ČLK
V říjnu 2019 bylo přijato celkem 101 lékařů:
z toho bylo 15 lékařů se státní příslušností SR
8 lékařů s jinou st. příslušností
8 lékařů se slovenskou LF
0 lékaři se zahraniční LF
V tomto období nebyla žádná žádost posouzena jako pozdní vstup do ČLK.
V roce 2019 požádalo dosud 186 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.
Dům lékařů
Dne 23.10.2019 obdržela ČLK stavební povolení.
Jednání se stavebními firmami probíhala více kolovým systémem od jara 2019. Členové
představenstva o nich byli průběžně informováni. Na svém zasedání 19.10.2019 přijalo
představenstvo usnesení, že za nejlepší považuje nabídku firmy Termitan, s.r.o., která nabízí
provést rekonstrukci Domu lékařů dle projektu Ing. Arch. Rymeše ve lhůtě 11 měsíců, a to za
cenu 58,2 milionu Kč (bez DPH). Představenstvo zároveň uložilo prezidentovi ČLK dále
jednat o smlouvách o dílo se stavebními firmami tak, aby o definitivním textu smlouvy mohlo
představenstvo hlasovat na svém mimořádném zasedání 2.11.2019.
Jednání o smlouvě administroval a manažersky řídil Ing. Havlík ve spolupráci s JUDr.
Kunertovou z právní kanceláře ČLK a ředitelkou kanceláře ČLK JUDr. Kubíčkovou.
Supervizi smlouvy zajišťovala Mgr. Beringerová z Advokátní kanceláře Vítek, Mrázek,
Kramný, s.r.o.
Finální znění smlouvy o dílo mezi ČLK a firmou Termitan, s.r.o. včetně příloh ke smlouvě
obdrželi k prostudování všichni členové představenstva ČLK 31.10.2019.
Představenstvo schvaluje smlouvu o dílo s firmou Termitan s.r.o. doporučenou
advokátní kanceláří VMK s.r.o. pod č. j. 5261/19 a ukládá prezidentovi ČLK, aby
smlouvu uzavřel.
Hlasování – přítomno 11 hlasujících:
pro:
8 (MUDr. Kubek, MUDr. Dostalíková, MUDr. Henčlová, MUDr. Musil,
MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná)
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proti :
zdržel se :

1 (MUDr. Mgr. Mlynářová)
2 (MUDr. Němeček, MUDr. Vávra)

Návrh byl přijat.

Informace o činnosti Etické komise ČLK
Podzimní zasedání Etické komise ČLK se uskutečnilo 10.10.2019.
Dr. Stehlíková předložila zprávu o činnosti Etické komise písemně. Zpráva bude předána
delegátům sjezdu a zveřejněna v časopise Tempus.
Představenstvo bere na vědomí zprávu o činnosti Etické komise ČLK.
Hlasování – přítomno 11 hlasujících:
pro:
11
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Spolupráce ČLK s vydavatelstvím A11
Vydavatelství A11 vydává v 18 okresech regionální noviny „Náš Region“ a čtrnáctideník
zeZdravotnictví s odbornou přílohou profiZdravotnictví.
Dr. Kubek a Dr. Sojka informovali o jednáních s vydavatelstvím A11, které má zájem
spolupracovat s ČLK.
Představenstvo schvaluje účast vydavatelství A11 na sjezdu formou stánku v přísálí a
ukládá prezidentovi, aby ve spolupráci s právní kanceláří připravil smluvní zajištění
spolupráce mezi ČLK a vydavatelstvím A11 a předložil je na příštím zasedání
představenstva.
Hlasování – přítomno 11 hlasujících:
pro:
11
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dr. Henčlová opustila jednání v 11.10 hodin, přítomno je 10 členů představenstva.
Pamětní medaile ČLK
Představenstvo OS ČLK Liberec navrhuje vytvoření institutu Pamětní medaile ČLK, kterou
by okresní sdružení mohlo každoročně ocenit jednoho svého člena. Představenstvo ČLK
s návrhem souhlasilo a pověřilo právní kancelář ČLK, aby připravila návrh příslušného
stavovského předpisu.
Prezident ČLK po konzultaci s právní kanceláří komory zaslal předsedovi OS ČLK návrh
ocenění nazvat „Čestná medaile ČLK“ a začlenit pravidla jejího udělování jako součást do
stávajícího SP-14 Rytíř/Rytířka českého lékařského stavu. 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. Konkrétní podoba medaile by měla být pro všechna OS ČLK stejná, když
předmětem jednání ještě bude to, zda se má jednat o standardní medaili z bronzu, či zda půjde
o jinou formu (např. diplom s vyobrazením medaile).
Představenstvo OS ČLK Liberec s návrhem souhlasí s tím, že doporučuje, aby medaile byla
kovová s připojeným diplomem a aby rozhodnutí představenstva o jejím udělení potvrzovala
čestná rada příslušného OS ČLK.
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3) Jednání a informace
Zvýšení platů zdravotníků
Vláda navrhuje zvýšit od 1. ledna 2020 platové tarify zaměstnanců ve veřejných službách a
správě rovnoměrně o 1 500 Kč měsíčně, s výjimkou pedagogických pracovníků, u nichž
se navrhuje rovnoměrné zvýšení o 2 700 Kč měsíčně. Zároveň má dojít ke zrušení tzv.
základní tarifní tabulky a tím ke zvýšení platů zaměstnanců podle ní odměňovaných o další
3,5%. Toto se zdravotníků netýká.
Podle návrhu tak bude pokračovat platová nivelizace podle principu, že čím má kdo vyšší
kvalifikaci, tím méně se mu zvýší plat. Již od 1.1.2019 přitom došlo ke zvýšení tarifních platů
o 7 % pro zdravotní sestry a lékaře v platových třídách 11-13 zatím co o pouhá 2% pro plně
kvalifikované lékaře v platových třídách 14-16.
První kolo vypořádávání připomínek proběhlo na garančním ministerstvu práce 21.10.2019 a
za ČLK se ho účastnila Dr. Vedralová
Dne 30.10.2019 jednal Dr. Kubek s náměstkem ministryně práce a zopakoval, že ČLK na
svých zásadních připomínkách trvá. V mezidobí pokračovala jednání školských odborů
s ministrem školství Plagou. Učitelé nesouhlasí s navyšováním platů o fixní částku 2 700,- Kč
a požadují navýšení tarifů o 10%. Vzhledem k tomu, že ministr školství nabízí pouze 8% do
tarifů, vyhlásily školské odbory na 6.11.2019 stávku.
Dr. Vávra opustil jednání v 11.15 hodin, přítomno je 9 členů představenstva.
Zákon o zdravotnických prostředcích
Mz připravilo novelu zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích. ČLK uplatnila
v rámci připomínkového řízení dne 23.9.2019 dvě zásadní připomínky.
Dne 23.10.2019 proběhlo v sídle Ministerstva zdravotnictví ČR vypořádání připomínek
k návrhu nového zákona o zdravotnických prostředcích, jednání se z pověření prezidenta ČLK
zúčastnil Mgr. Máca.
- ČLK trvá na stanovení povinnosti výrobcům a distributorům zdravotnických prostředků
zajistit záruční a pozáruční servis. Současně by měl být SÚKL zmocněn regulovat náklady za
provádění servisu, odborné údržby a pravidelných prohlídek.
Připomínka nebyla ze strany Mz akceptována s vysvětlením, že pokud jde o zahraniční
výrobce, nemá český zákonodárce kompetenci stanovit mu povinnosti českým právním
předpisem. Ve věci dovozců a distributorů zdravotnických prostředků, kteří mají sídlo na
území ČR, by byl přístup státu v tomto ohledu příliš paternalistický. Klíčové má být smluvní
ujednání o záruce a servisu mezi distributorem a poskytovatelem zdravotních služeb. Servisní
pravidla určuje výrobce. Toto vše je dle Mz, SÚKLu a dalších účastníků připomínkového
řízení otázkou trhu a konkurence mezi distributory.
ČLK nemůže dělat nic jiného než varovat poskytovatele zdravotních služeb, aby
nevyužívali takové nabídky k pořízení zdravotnického prostředku, které smluvně nezajišťují
dostatečně dostupný servis zdravotnického prostředku na území ČR. Stejně tak, aby
nevyužívali nabídky, které smluvně nezakotvují povinnost distributora takový servis na své
náklady zajišťovat, jestliže takový servis není na území ČR dostupný.
- ČLK trvá na snížení výše pokut za přestupky poskytovatelů zdravotních služeb v rámci
poskytování zdravotní péče, a to s ohledem na zásadu přiměřenosti a účelnosti správního
trestání.
Připomínka nebyla akceptována s vysvětlením, že existuje široká škála poskytovatelů
zdravotních služeb co do jejich velikosti a horní hranice pokut je stanovena s ohledem na
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velké poskytovatele, kde by snížení horní hranice znamenalo pro tyto velké poskytovatele jen
symbolický trest a sankce by neplnila svůj jednak represivní, jednak preventivní účel.
Personální vyhláška – návrh novely
V současnosti může službu v lůžkovém zdravotnickém zařízení samostatně zajišťovat lékař
po absolvování jakéhokoliv základního vzdělávacího kmene za splnění podmínky fyzické
dostupnosti lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru do 20 minut. Mz navrhuje, aby
tuto službu mohl zajišťovat lékař pouze po absolvování základního kmene společného
s daným oborem, avšak zároveň hodlá prodloužit lhůtu pro fyzickou dostupnost lékaře se
specializovanou způsobilostí v oboru na 30 minut.
Představenstvo diskutovalo o návrhu na svém zasedání 19.10.2019 a na základě této diskuse
zpracoval Dr. Mrozek připomínky zaslané ministerstvu 22.10.2019.
ČLK trvá na tom, že péče na JIP musí být vždy zajištěna přítomností lékaře se
specializovanou způsobilostí.
ČLK nesouhlasí s tím, aby se z 20 minut na 30 minut prodlužovala lhůta pro dostupnost
lékaře se specializovanou způsobilostí v případech, kdy je péče na akutních lůžkách
zajišťována pouze lékařem s certifikátem o absolvování základního kmene.
Seznam zdravotních výkonů – valorizace ceny práce
ČLK požaduje odstranění chyby vydavatele SZV a pravidelnou valorizaci ceny práce
nositelů výkonů o míru inflace obdobně, jak jsou průběžně valorizovány režijní náklady.
Návrhy na valorizace ceny práce podává ČLK od roku 2017 opakovaně.
24.10.2019 Dr. Musil jako člen pracovní skupiny pro SZV jménem ČLK podal návrh na
valorizaci základní minutové sazby osobních nákladů nositelů výkonů podle roční míry
inflace od roku 2006 do roku 2021. Předseda pracovní skupiny MUDr. Pokorný návrh ČLK
odmítl zařadit do jednání pracovní skupiny připravující SZV pro rok 2021 s odůvodněním, že
je pozdě. Podle jednacího řádu však návrhy mohou být podávány průběžně během celého
roku a členové pracovní skupiny mají mít 30 dní k tomu, aby se mohli k návrhům vyjádřit.
Tuto podmínku ČLK splnila, neboť příští jednání pracovní skupiny je plánováno na 5.12.2019
a návrh ČLK na něm tedy může být projednán. 1.11.2019 zaslal prezident ČLK Dr.
Pokornému upozornění, že ČLK na projednání svého návrhu podaného v souladu s jednacím
řádem na zasedání 5.12.2019 trvá. Dopis byl zaslán na vědomí též náměstkyni Rognerové a
ministru Vojtěchovi.
Elektronické neschopenky
Elektronické neschopenky mají lékaři povinně vystavovat již od 1.1.2020. V současné době
je známa podoba eNeschopenky, která bude dostupná na ePortálu ČSSZ pro lékaře zdarma,
avšak s nutností elektronického ověření identity lékaře. Další možností budou úpravy
stávajících softwarů, které lékaři používají. Na těchto úpravách, které si budou muset
poskytovatelé zdravotních služeb zaplatit, již softwarové firmy mohou pracovat. Postup
v tomto případě bude obdobný jako v případě eReceptu. Není vyřešena úhrada
poskytovatelům zdravotních služeb za vedení agendy pracovních neschopností, které pro ně
bude nákladnější.
23.10.2019 zdravotní výbor Sněmovny projednával aktuální stav projektu eNeschopenka
za účasti ministryně práce Maláčové a ministra zdravotnictví Vojtěcha.
Otázka elektronického podpisu: Pro identifikaci a odeslání eNechopenky postačí certifikát
zdravotnického zařízení vydaný SÚKLem, který zdravotnické zařízení používá k vystavování
eReceptů. Zda bude eNeschopenka posléze elektronicky podepsána ještě konkrétním lékařem,
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to bude záležet výhradně na zdravotnickém zařízení, ČSSZ na elektronickém podpisu lékaře
netrvá.
Otázka úhrady: Ministr zdravotnictví úhradu z veřejného zdravotního pojištění odmítá
s odůvodněním, že nejde o poskytování zdravotní péče. Rovněž ministerstvo práce
argumentuje, že elektronizace je vlastně ulehčením práce pro lékaře, a tedy není důvod pro
úhradu administrativních nákladů. Proti tomuto názoru protestovala předsedkyně zdravotního
výboru prof. Adámková, která upozornila, že lékař zodpovídá za správné posouzení
zdravotního stavu, nejde tedy jen o administrativu.
Otázka průkazu nemocného: Toto bude jediný listinný dokument, který obdrží pacient a
který pak obsahuje zápisy v případě kontrol. Zachování papírové formy se v tomto případě
jeví jako logické.
Dr. Kubek informoval o svých rozhovorech s ministryní práce a sociálních věcí Maláčovou
25.10. a 1.11.2019. Na 7.11.2019 svolává ministryně jednání za účasti ČLK o úhradách za
vyšetření při vzniku dočasné pracovní neschopnosti a s tím spojených administrativních
úkonů. Za ČLK se budou účastnit Dr. Němeček a Mgr. Valášek.
Elektronická evidence tržeb – EET
Od května 2020 bude EET povinná i pro soukromé lékaře. Zákon připouští možnost zažádat
si o zařazení do tzv. zvláštního režimu evidence tržeb, kdy jsou hotovostní tržby evidovány na
papírových dokladech (blok účtenek), které by si lékař vyzvedával na finančním úřadu, a tam
je průběžně odevzdával. Podmínkou je, že lékař (nebo jeho firma) nesmí být plátcem DPH,
nesmí zaměstnávat více než dva zaměstnance a současně jeho hotovostní příjmy nesmí
přesáhnout částku 600 000,- Kč za rok. Tento způsob evidence tržeb představuje výraznou
administrativní zátěž, i když je pro lékaře levnější než elektronická evidence tržeb.
Zákon o soudních znalcích
Zákon, jehož přijetí ČLK podporovala, přináší tyto zásadní změny:
- Odborně způsobilá k výkonu funkce znalce může být pouze ta osoba, která získala
osvědčení (licenci) vydané příslušnou komorou zřízenou ze zákona, jde-li o znalecké odvětví
v odbornostech, ve kterých o odbornost a etiku výkonu povolání dbá profesní komora zřízená
zákonem.
- Znalec může vykonávat znaleckou činnost pouze v oboru, odvětví nebo specializaci, pro
které má oprávnění znaleckou činnost vykonávat.
- Znalec, který nevykonává znaleckou činnost s odbornou péčí a nezávislé, se dopouští
přestupku.
Na základě zmocnění by mělo ministerstvo spravedlnosti připravit novou vyhlášku se
seznamem znaleckých oborů a odvětví. ČLK bude prosazovat, aby ve zdravotnictví jejich
výčet odpovídal výčtu základních a nástavbových oborů specializačního vzdělávání lékařů.
Zákon o léčitelích
ČLK podpořila původní záměr ministerstva regulovat činnost léčitelů zákonem. Je třeba
zajistit povinnou registraci léčitelů, kteří musí vést dokumentaci o tom jaké diagnózy a jakými
metodami stanovili a jaká doporučení svým klientům dávali. Za své konání musí léčitelé nést
trestní zodpovědnost.
V současnosti ministerstvo místo samostatného zákona hodlá léčitele začlenit mezi
zdravotnické služby. ČLK s tímto nesouhlasí, neboť léčitelé nejsou zdravotničtí pracovníci.
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Obdobně ČLK zabránila tomu, aby byli čínští léčitelé zahrnováni mezi zdravotníky dle
zákona č. 96/2004 Sb.

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 12.45 hodin.
XXXIV. Sjezd ČLK se koná ve dnech 23.-24.11.2019 v hotelu Voroněž v Brně.
Příští zasedání představenstva se uskuteční v sobotu 7.12.2019 od 9:00 hodin v kanceláři ČLK
v Praze.
Pravidelná porada předsedů OS ČLK a členů představenstva se koná ve čtvrtek 12.12.2019
v kanceláři ČLK v Praze.

Zapsala:

Hanka Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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