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Zápis z jednání představenstva ČLK, 

konaného dne 13. prosince 2013 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha 

 

Přítomni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dostalíková, MUDr. Mach Jiří, 

MUDr. Mach Ota, MUDr. Němeček, MUDr. Přikryl, MUDr. Říhová, MUDr. 

Sedláček, MUDr. Tomek, MUDr. Vávra, MUDr. Vodochodský, MUDr. 

Voleman, MUDr. Vraná. 

Omluveni:     MUDr. Petr Kubarič, MUDr. Zdeněk Monhart, PhD., MUDr. František Musil, 

                       MUDr. Tomáš Šindler, MUDr. Dernerová. 

Přizváni: MUDr. Vedralová, MUDr. Sojka.  

 

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

Přítomno 13 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné. 

 

1) Připomínky k minulému zápisu 

 

2) Jednání a informace 

 

Jednání prezidentů profesních komor – 3.12.2013 

   Tradičního adventního setkání prezidentů profesních komor, které se tentokrát uskutečnilo 

3. prosince 2013 v sídle České komory autorizovaných techniků a inženýrů činných ve 

výstavbě, se účastnili představitelé 11 profesních komor. ČLK zastupoval Dr.Kubek a 

ředitelka kanceláře paní Šťastná. 

    Zástupci jednotlivých komor jako každý rok seznámili ostatní s novinkami v jejich profesi i 

profesní samosprávě. V diskusi, která následovala po úvodních sděleních, převládala témata:  

- ekonomická situace a její vliv na profese,  

- problémy spojené s novým občanským zákoníkem, 

- profesní etika a její dodržování, 

- celoživotní vzdělávání jako předpoklad zachování odbornosti a kvality výkonu 

svobodných povolání. 

    Profesní komory, jakožto autonomní stavovské samosprávy, vykonávají svou činnost bez 

jakýchkoliv nároků na státní finance. Naproti tomu pociťují rostoucí snahy o regulaci, ať už 

ze strany státu či v rámci Evropské unie.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Seznam zdravotních výkonů – novela vyhlášky 

   Dne 26.11.2013 předala ČLK ministerstvu zdravotnictví  připomínky, které v rámci 

vnitřního připomínkového řízení uplatňuje k návrhu novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou 

se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, pro rok 2014.   

Zásadní připomínka: 

   ČLK požaduje navrácení časů pro cílené (11022) a kontrolní (11023) interní vyšetření do 

stavu, který pro odbornost 101 – vnitřní lékařství – platil do roku 2012. 

     Pro rok 2012 dle SZV platilo: 

11022 Cílené vyšetření – čas 40 min., 320 bodů 

11023 Kontrolní vyšetření – čas 20 min., 160 bodů 

     Pro rok 2013 dle SZV platilo: 

11022 Cílené vyšetření – čas 30 min., 241 bodů 

11023 Kontrolní vyšetření – čas 15 min., 120 bodů 
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     Po přičtení minutové režie k jednotlivým výkonům došlo u výkonu 11022 ke zkrácení 

ohodnocení o 105 bodů, v případě výkonu 11023 o 53 bodů. Toto krácení úhrad v roce 2013 

bylo u této odbornosti zcela bezprecedentní a jako nepravdivé se ukázalo tvrzení ministerstva 

zdravotnictví, že k němu došlo po předchozím souhlasu České internistické společnosti JEP. 

     Ministrem zdravotnictví Dr. Holcátem bylo přislíbeno, že zmíněnou diskriminaci odstraní 

a vadný stav napraví novela SZV pro rok 2014. Zjednání nápravy bylo rovněž dohodnuto a ze 

strany ministerstva slíbeno během jednání mezi zástupci ministerstva vedených náměstkyní 

pro zdravotní pojištění Ing. Rögnerovou a zástupců Sdružení ambulantních internistů (SAI) 

vedených MUDr. Lacinovo.  Předložená novela SZV však zcela tuto problematiku pomíjí a 

výše uvedené změny nejsou v návrhu novely nijak zapracovány.  

Další připomínky: 

     Obdobně jako v případě odbornosti 101 – vnitřní lékařství, ČLK navrhuje návrat k času 

výkonů a bodových ohodnocení komplexních, cílených a kontrolních vyšetření u dalších 

odborností k hodnotám, které platily pro rok 2012, když tyto odbornosti byly úpravou pro rok 

2013 rovněž neodůvodněně kráceny a navrhovaná novela pro rok 2014 tyto nedostatky nijak 

neodstraňuje. Jedná se o následující odbornosti: 

502 - Dětská chirurgie 

506 - Neurochirurgie 

604 - Dětská gynekologie 

702 - Foniatrie 

704 - Dětské ORL 

707 - Dětská urologie 

   Dr. Sedláček informoval, že na den 12.12.2013 plánované jednání pracovní skupiny pro 

seznam zdravotních výkonů bylo ministerstvem zdravotnictví zrušeno. ČLK nemá dosud 

k dispozici žádné aktuální informace ani odpověď ministerstva na své připomínky. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Úhradová vyhláška pro rok 2014 

   Ústavní soud 30.10.2013 vyhověl návrhu zpracovanému právním oddělením ČLK. Soud 

konstatoval, že vyhláška je  v rozporu s čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky a čl. 1 a čl. 26 

odst. 1 Listiny základních práv a svobod a rozhodl o zrušení tzv. úhradové vyhlášky k datu 

31.12.2014. Ústavní soud zároveň rozhodl, že úhradovou vyhlášku pro rok 2014 musí vydat 

Ministerstvo zdravotnictví ČR v takové podobě, aby byla v souladu s jeho rozhodnutím. 

   Návrh úhradové vyhlášky pro rok 2014 zveřejnilo ministerstvo 12.11.2013. Ministr Holcát 

tak nedodržel slib, že nejprve proběhne jednání právníků Mz a ČLK nad závěry Ústavního 

soudu. Úhradová vyhláška byla jedním z hlavních témat XXVII. Sjezdu ČLK. Ministr Holcát 

se sjezdu odmítl zúčastnit. Delegáti sjezdu přijali usnesení: 

„Sjezd odmítá návrh tzv. úhradové vyhlášky pro rok 2014 předložený ministerstvem 

zdravotnictví a ukládá prezidentovi ČLK, aby inicioval podání návrhu Ústavnímu soudu na 

zrušení této vyhlášky, pokud ministerstvo zdravotnictví při její tvorbě nezohlední rozhodnutí 

Ústavního soudu vyhlášené dne 30. 10. 2013 a připomínky ČLK.“ 

„Sjezd vyzývá ministra zdravotnictví a vládu v demisi, aby byl okamžitě stažen návrh 

úhradové vyhlášky na rok 2014, který v rozporu s nálezem Ústavního soudu stanoví 

matematické, mechanické i automatické restrikce a regulace úhrad bez ohledu na potřebu 

poskytovat vždy péči lege artis.“ 

   Z analýzy návrhu úhradové vyhlášky vyplývá mimo jiné toto: 

- Ministr zdravotnictví zdá se splnil slib, že bude respektovat dohody, které v rámci 

Dohodovacího řízení uzavřeli s pojišťovnami poskytovatelé v segmentech: PL a PLDD, 

ambulantní gynekologie, lázně a RTG (součást komplementu). Tyto dohody sice ČLK 
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z pohledu lékařů nepovažuje za příliš výhodné, ale rozhodnutí SPL, SPLDD, SSG a dalších 

organizací tyto poskytovatele zastupujících, respektujeme. 

-  Ministr zdravotnictví zdá se rovněž hodlá dodržet dohodu uzavřenou s prezidentem ČLK, 

že pro výpočet úhrad v roce 2014 bude využíván dosud platný Seznam zdravotních výkonů, 

tedy nikoliv tzv. „kultivovaný seznam“, který u velké části výkonů snižuje zakalkulované 

ceny přístrojů a materiálu, aniž by na druhé straně valorizoval cenu lidské práce a ostatní 

režijní náklady. 

- Navržená úhradová vyhláška je v porovnání s vyhláškou č. 475/2012 ještě složitější a její 

komplikované matematické vzorce prakticky znemožňují nejenom soukromým lékařům, ale i 

nemocnicím odhadnout, kolik vůbec za svoji práci dostanou od pojišťoven zaplaceno. 

- Plošné regulace, odmítnuté Ústavním soudem, zůstávají bez zásadní změny snad jen s tím 

rozdílem, že zdravotní pojišťovna jejich uplatnění nesmí prominout.  

- Zásadní rozpor mezi nároky pacientů garantovanými Ústavou ČR a zákonem č. 48/1997 Sb., 

o veřejném zdravotním pojištění na straně jedné a ministerskou vyhláškou, která jako 

podzákonná norma nižší právní síly tyto nároky v rozporu s Ústavou omezuje, zůstává. 

Lékaři, kteří nechtějí porušovat etický kodex svého povolání, mají být v rozporu s názorem 

Ústavního soudu i nadále nuceni část zdravotní péče poskytovat zdarma, část léků a 

zdravotnických prostředků nebo indikovaných vyšetření platit svým pacientům ze svého.   

   Bezbřehé vyšetřování a zbytečné předepisování léků jistě není ku prospěchu pacientů a 

logicky by mohlo finančně zruinovat systém veřejného zdravotního pojištění. Ústavně 

konformním řešením je podle lékařské komory fungující revizní systém zdravotních 

pojišťoven, které neindikované výkony a léky nemusí platit. Při svých kontrolách se přitom 

mohou zaměřit na zdravotnická zařízení vykazující podezřelý nárůst výkonů či nákladů. 

Údajů k porovnání mají dostatek.  

- Výhradu Ústavního soudu, že zdravotnická zařízení musí znát dopředu limity pro úhradu i 

pro náklady na léky a zdravotnické prostředky, tvůrci vyhlášky ignorovali zcela. Pojišťovny 

jsou povinny tyto údaje sdělit svým smluvním partnerům až do 30.6.2014. To znamená tak 

jako letos i příští rok celé první pololetí práce bez jakéhokoliv povědomí, kolik za ni nakonec 

dostaneme zaplaceno. 

- Výtku Ústavního soudu, že nesmluvní zdravotnická zařízení nemohou být diskriminována 

nižší cenou bodu za poskytování neodkladné péče, kterou nesmí odmítnout, vyřešilo 

ministerstvo opravdu originálním způsobem. Úhradová vyhláška toto téma ignoruje s tím, že 

podle důvodové zprávy hodlá ministerstvo hodnotu bodu v tomto případě stanovit cenovým 

výměrem. Tedy diskriminace zůstane, jen bude schována v jiné právní normě. 

- Výtku Ústavního soudu, že jednotliví poskytovatelé nemohou dostávat za stejné výkony 

zaplaceno odlišně a že pro ně nemůže platit rozdílná hodnota bodu, „vyřešilo“ ministerstvo 

tím, že například každý ambulantní specialista bude mít svoji individuální hodnotu bodu.  

- Vyhláška je úmyslně složitá a nepřehledná. Například u ambulantních specialistů operuje 

vzorec pro výpočet individuální hodnoty bodu matematickou funkcí zvanou minima, jejíž 

aplikace zajišťuje to, že čím více bude soukromý lékař pracovat a čím bude mít složitější 

pacienty, tím bude pro něj platit nižší hodnota bodu. V důvodové zprávě podepsané 

náměstkyní ministra Ing. Rognerovou je toto okrádání soukromých lékařů eufemisticky 

nazýváno „množstevní slevou“ 

   Dne 21.11.2013 předala ČLK ministerstvu své připomínky: 

   Předložený návrh považuje Česká lékařská komora nadále za protiústavní, shledává jej 

nadále v příkrém rozporu s nálezem Ústavního soudu sp.zn. Pl. 19/13 s tím, že pokus obejít 

předmětný nález určitou manipulací s jeho doslovným textem je zjevný a těžko tolerovatelný. 

Pokud by vyhláška byla vydána v této podobě, bude neprodleně iniciován nový návrh 

Ústavnímu soudu na její zrušení – k tomu je vedení ČLK zavázáno usnesením sjezdu. Za 

nejvhodnější postup považuje ČLK zcela eliminovat tento nezdařilý pokus a začít pracovat na 
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zcela novém textu vyhlášky na principech vyplývajících z nálezu Ústavního soudu. Pokud 

Ministerstvo zdravotnictví bude trvat na předloženém návrhu s tím, že jej hodlá případně 

podle vznesených připomínek pouze modifikovat, pak by změny musely být skutečně zásadní 

a principiální. Je třeba vzít v úvahu, že návrh odmítá celá lékařská veřejnost. Dále ČLK 

uvedla důvody, pro které je předložený návrh nadále v rozporu s ústavními principy a 

nálezem Ústavního soudu. 

   Dr.Kubek seznámil představenstvo s textem návrhu úhradové vyhlášky, který předalo Mz 

k posouzení Legislativní radě vlády. Text sice obsahuje několik drobných zlepšení, ale 

zůstává podle názoru právníků ČLK v rozporu s rozhodnutím Ústavního soudu. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Zdravotní pojištění imigrantů v ČR 

   Prezident ČLK Dr.Kubek vystoupil společně se senátorem JUDr. Dienstbierem na 

konferenci, kterou pořádalo 28.11.2013 Nezávislé sociálně ekologické hnutí (Nesehnutí) ve 

spolupráci s Nadací Friedricha Eberta. Zde prezentoval stanovisko ČLK, která požaduje 

takovou úpravu právních předpisů, která umožní legálním imigrantům zapojit se do systému 

veřejného zdravotního pojištění. Současný právní řád nutí tyto osoby využívat služeb 

komerčních pojišťoven, jejichž drahé, vysokými režijními náklady zatížené pojistky 

nepokrývají veškerá zdravotní rizika, považuje ČLK za vůči těmto osobám diskriminující a 

nedůstojný České republiky. Vyloučení těchto osob ze systému veřejného zdravotního 

pojištění tento solidární systém zároveň ochuzuje o nemalé finanční prostředky. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Specializační vzdělávání lékařů – finanční podpora rezidentů 

  ČLK souhlasila s návrhem ministerstva zdravotnictví, aby dotace na celé specializační 

vzdělávání rezidenta byla poskytována v oborech: 

- všeobecné praktické lékařství,  

- praktické lékařství pro děti a dorost,  

- gynekologie a porodnictví,  

- chirurgie,  

- neurologie,  

- klinická biochemie, 

- soudní lékařství.  

   Vzhledem ke kritické personální situaci zdravotnických záchranných služeb, které jsou 

nuceny stále častěji zajišťovat výjezdy posádkami bez lékařů, čímž je podle ČLK porušován 

zákon, ČLK zažádala, aby mezi preferované obory, u kterých bude dotace poskytována na 

celé specializační vzdělávání rezidenta, byl navíc zařazen obor urgentní medicína. 

    ČLK zároveň zopakovala svůj požadavek, aby ministerstvo při přípravě příštího návrhu na 

rozdělení dotací na rezidenční místa pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání lékařů 

pro rok 2015 spolupracovalo s ČLK systematicky během celého roku 2014 tak, aby 

v duchu ustanovení § 21a odst. 4 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb., byl výsledkem návrh 

opravdu konsenzuální.  

   Ministerstvo žádosti ČLK o finanční podporu pro obor urgentní medicína nemohlo vyhovět, 

neboť dosud nebyl schválen nový vzdělávací program v oboru urgentní medicína a dosud 

nejsou ani akreditována školící pracoviště. Mz předpokládá, že žádosti ČLK vyhoví v roce 

2015. Mezi finančně preferované obory ministerstvo navíc zařadilo obory: 

- anesteziologie a intenzivní medicína 

- radiologie a zobrazovací metody 
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Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Agentura pro zdravotnický výzkum Ministerstva zdravotnictví ČR 

   Na žádost ministra zdravotnictví MUDr. Holcáta navrhuje prezident ČLK jako zástupce 

komory do nově rekonstruované vědecké rady a do kontrolní rady Agentury pro zdravotnický 

výzkum Mz MUDr. Tomáše Tomka. 

Představenstvo s návrhem prezidenta ČLK souhlasí. 

Hlasování – přítomno 13 hlasujících: 

pro:     13 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Výběrová řízení – informace 

Dr. Voleman  podal informaci o výběrovém řízení, kterého se účastnil. 

 

3) Vnitřní činnost 

 

XXVII. sjezd ČLK – vyúčtování 

Celkové náklady centra ČLK na sjezd: 1 471 609,- Kč (2011: 2 343 126,- Kč) 

Celkové výnosy centra ČLK za sjezd: 172 500,- Kč (2011: 546 014,- Kč) 

Pořádání XXVII. Sjezdu ČLK skončilo ztrátou celkem: 1 299 109,- Kč (2011: 1 797 112,- 

Kč) 

Výsledná celková ztráta centra ČLK je o 498 tisíc nižší, než byla u XXV. Sjezdu pořádaného 

v roce 2011 rovněž v Brně. 

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

Hlasování – přítomno 13 hlasujících: 

pro:     13 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Příprava XVIII. Plesu lékařů českých  

   XVIII. Ples lékařů českých se bude konat v sobotu 8.2.2014 v paláci Žofín v Praze za 

spolupořadatelství ČLK a LOK-SČL.  

   Představenstvo souhlasí s dělením hospodářského výsledku mezi obě organizace v poměru 

ČLK 2/3 : LOK-SČL 1/3. 

Představenstvo schvaluje smlouvu o spolupráci mezi ČLK a LOK-SČL při pořádání 

XVIII. Plesu lékařů českých.  

Hlasování – přítomno 13 hlasujících: 

pro:     13 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

Cena uměleckého programu na ples je 463 000,- Kč +DPH. V roce 2013 byla cena 

uměleckého programu 465 000,-Kč. 

Představenstvo schvaluje smlouvu s agenturou NKL o zajištění uměleckého programu. 

Hlasování – přítomno 13 hlasujících: 

pro:     13 

proti:    0 
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zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Výroční setkání školitelů celoživotního vzdělávání ČLK  

   Cenu prezidenta ČLK za přínos celoživotnímu vzdělávání lékařů převzal v rámci výročního 

setkání školitelů celoživotního vzdělávání v sídle Česko-německé obchodní a průmyslové 

komory dne 12.11.2013 prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.  

Celkové náklady: 90 065,- Kč 

Celkové výnosy: 0,- Kč - Akce byla hrazena z příjmů oddělení vzdělávání. 

Celkové náklady na akci byly o 45 000,- Kč nižší než v roce 2012. 

Představenstvo bere na vědomí informaci o vyúčtování akce. 

Hlasování – přítomno 13  hlasujících: 

pro:     13 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Etika a komunikace v medicíně - 3. mezinárodní konference ČLK  

   Konference věnovaná tentokrát problematice „Lege artis“ postupu v medicíně se 

uskutečnila 28. 11. 2013 v Kongresovém centru U Hájků, Praha 1. 

Celkové náklady: 195 981,-Kč 

Celkové výnosy: 212 000,- Kč 

Zisk pro ČLK: 16 019,- Kč 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 13  hlasujících: 

pro:     13 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Konference ČLK - Syndrom vyhoření jako mezioborový jev 

  Konferenci pořádala ČLK ve spolupráci psychiatrickou klinikou 1. LF UK a VFN v Praze, s 

katedrou psychologie Pedagogické fakulty UK a s katedrou psychologie Filosofické fakulty 

UK dne 12. 12. 2013, v Purkyňově sále 1. LF UK v Praze na Albertově. Konference navázala 

na výsledky výzkumu prevalence syndromu vyhoření mezi lékaři, který provedla ČLK. 

V rámci konference byla představena stejnojmenná publikace, kterou ČLK v edici 

celoživotního vzdělávání vydala ve spolupráci s nakladatelstvím Grada. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 13  hlasujících: 

pro:     13 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

4) Zahraniční činnost 

 

Jednání EJD (PWG) – Heidelberg 8.-9.11.2013 

   Plenárního zasedání EJD (Evropská organizace mladých lékařů) se účastnil Dr. Šindler, 

který ČLK na jednáních EJD zastupuje. Závěry ze zasedání obdrželi členové představenstva 

písemně. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 
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Plenární zasedání CMPE – Bukurešť 22.-23.11.2013 

   Za ČLK se jednání zúčastnili: Dr. Kubek (viceprezident CPME), Dr. Stehlíková a vedoucí 

zahraničního oddělení paní Vašková. O jednání informoval Dr. Kubek. 

   Vlastnímu jednání předcházelo zasedání výkonného výboru (EC).  

   Následovalo jednání v pracovních skupinách zabývajících se tematickými okruhy, které 

reagují na aktuální agendu orgánů EU: 

Vlastnímu jednání předcházelo zasedání výkonného výboru (EC).  

   Následovalo jednání v pracovních skupinách zabývajících se tematickými okruhy, které 

reagují na aktuální agendu orgánů EU: 

- Profesní kvalifikace – aplikace směrnice EU 

- Léková politika 

- Zdravé stárnutí 

- ATB rezistence 

- eHealth 

- Duševní zdraví 

   Vnitřní činnost: 

Schválena zpráva o činnosti prezidenta, výkonného výboru a sekretariátu CPME. Schválen 

rozpočet na rok 2014 s tím, že se členské příspěvky nebudou navyšovat. Byl diskutován návrh 

výkonného výboru na další zefektivnění činnosti CPME, nebyl však přijat jednoznačný závěr. 

Rozhodnutí o tématu konference, která bude předcházet dubnovému zasedání CPME v 

Bruselu, ponecháno na výkonném výboru. 

   Vnější činnost: 

Schválen dokument definující způsob a strategické cíle lobbingu CPME vůči orgánům EU. 

Návrh rezoluce, s níž se CPME a jednotlivé národní delegace před volbami do Evropského 

parlamentu (24.-25.5.2014) obrátí na kandidující politické subjekty, byl vrácen výkonnému 

výboru k přepracování. 

Projednávána stanoviska, která k jednotlivým tématům evropské zdravotnické politiky 

navrhuje výkonný výbor (EC) nebo příslušné pracovní skupiny (WGs): 

-   eHealth: CPME má zásadní pochybnosti o smysluplnosti tzv. elektronických 

identifikačních karet, které chce EU zavádět jako povinnost pro každého zdravotnického 

profesionála. Stávající systém ověřování formací o migrujících lékařích prostřednictvím 

registrů jednotlivých komor či obdobných institucí, považuje CPME za dostatečně funkční. 

-      Revize Helsinské deklarace: CPME podpořilo revizi schválenou WMA na říjnovém 

zasedání ve Fortaleze. 

-         Variabilita lidské sexuality: CPME podpořilo dokument schválený WMA, jehož cílem 

je zejména ochrana osob s homosexuální orientací před diskriminací a pokusu o „léčení“. S 

tímto dokumentem nesouhlasila delegace Polska a nepodpořilo ji rovněž Maďarsko a 

Lotyšsko. 

-      Memorandum o spolupráci mezi CPME a Výborem evropských stomatologů: Právo 

rozhodnout bylo delegováno na EC. 

-     Boj proti alkoholismu a podpora zdravého životního stylu: Příslušné dokumenty 

připravené výkonným výborem (EC) byly schváleny. 

-        Alternativní medicína: Výkonným výborem připravené stanovisko zásadně odmítající 

tzv. alternativní medicínu bylo vráceno k přepracování. Důvodem byl odpor Rakouské 

lékařské komory, která považuje homeopatii za medicínský obor.  

-        Celoživotní vzdělávání lékařů: CPME získalo tender od Evropské komise na zmapování 

pravidel celoživotního vzdělávání nejenom lékařů, ale také ostatních zdravotnických 

profesionálů, v jednotlivých státech EU. Smyslem této činnosti je získat dostatek informací 
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pro kvalifikované jednání o sjednocování pravidel celoživotního vzdělávání zdravotnických 

profesionálů tak, aby bylo kompatibilní mezi jednotlivými státy EU. 

-      Standardizace: CPME se ve spolupráci s ostatními lékařskými organizacemi (např. 

UEMS) snaží blokovat aktivitu Evropského výboru pro normalizaci (CEN), který by rád 

standardizovat poskytování lékařských služeb.  CPME trvá na tom, že standardizaci v 

medicíně musejí provádět výlučně instituce, které k tomu jsou kvalifikované.  

   Prezident Rumunské lékařské komory prof. Vasile Astarastoae prezentoval tíživé 

ekonomické a profesní podmínky lékařů v Rumunsku, které se potýká s exodem lékařů 

zejména do Francie a do Belgie. Rumunská lékařská komora na jaře 2013 organizovala 

protestní pochod 5 000 lékařů a 5 000 ostatních zdravotníků centrem Bukurešti. 

   CPME přijalo usnesení podporující snahu Kyperské lékařské komory o udržení kvalitní, 

bezpečné a dostupné lékařské péče i v podmínkách ekonomiky podřízené v současnosti 

rozhodování evropských institucí.    

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí 

 

5) Blok VR 

 

Dr. Mrozek informoval o průběhu zasedání VR ČLK dne 7.11.2013 a 5.12.2013. 

 

Léčba opioidy – stanovisko ČLK k posuzování schopnosti řízení motorového vozidla 

Na základě doporučení VR ČLK z 7.11.2013 představenstvo schvaluje toto stanovisko ČLK: 

„Samotná léčba chronické bolesti opioidy není důvodem k odebrání řidičského průkazu, 

ani k nařízení přezkumu způsobilosti pacienta řídit motorové vozidlo. Nezbytné je 

individuální posouzení každého případu. 

Omezení řízení je nutné po dobu nejméně 5 dnů od zahájení léčby opioidy nebo změně 

celkového stavu či změně medikace. Nejde tedy ani o trvalé, ani o dlouhodobé omezení 

pacienta ve způsobilosti řídit motorová vozidla, které podléhá ohlašovací povinnosti. 

Pacienta je třeba upozornit, že je třeba, aby se po dobu, kterou lékař individuálně stanoví, 

nejméně však 5 dnů, zdržel řízení motorových vozidel, vysvětlit mu důvody tohoto omezení a 

učinit o tom zápis do jeho zdravotnické dokumentace. Lze doporučit, aby tento zápis pacient 

podepsal, byť to právní předpisy nevyžadují“. 

Hlasování – přítomno 13  hlasujících: 

pro:     13 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Dr. Jiří Mach se připojil k jednání představenstva ve 12:15 hod., přítomno je 14 členů 

představenstva. 

 

6) Blok tajemníka ČLK  

 

Informace o počtu nových členů ČLK 

    V listopadu 2013 bylo přijato celkem 104 lékařů: 

     z toho bylo        26 lékařů se státní příslušností SR,  

         17 lékařů s jinou státní příslušností, 

         21 lékařů se slovenskou LF, 

         8 lékařů se zahraniční LF. 

V tomto období byla 1 žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup. 
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V roce 2013 požádalo dosud 319 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti 

 

Dr. Jiří Mach informoval o skutečnosti, že je nutno uvažovat o přechodu na nový 

programovací jazyk, webový server a operační systém. Současný operační systém již není 

podporován a tím není zaručena bezpečnost dat. S těmito přechody bude nutné kalkulovat 

s finančními náklady, které vzniknou nutnými úpravami v současných programech (registr a 

web), přechodem na tyto nové technologie. 

 

7) Licence 

 

8) Blok RK 

 

Nominace zástupců ČLK v Nezávislých odborných komisích (NOK) 

   Na XXVII. Sjezdu ČLK byli dne 16.11.2013 zvoleni noví členové RK ČLK na funkční 

období 2013 – 2018. Tito členové se podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, v 

platném znění, jeho § 95, odst. 1, písm. d), účastní jednání Nezávislých odborných komisí 

(NOK) za ČLK.  Podle prováděcího stavovského předpisu SP 1 - Organizační řád ČLK, jeho 

§ 14, odst. 2, písm. b) schvaluje tyto zástupce ČLK v NOK představenstvo ČLK. Členové RK 

ČLK navrhují, že si jednotlivé kraje ČR rozdělí následujícím způsobem:  

Praha - Vedralová 

Středočeský - Vedralová 

Jihočeský - Naxera, Rybář 

Karlovarský - Dominik, Naxera 

Plzeňský - Dominik, Naxera 

Ústecký - Vejvarová 

Liberecký - Vejvarová 

Pardubický - Sýkora, Erben 

Královéhradecký - Sýkora, Erben 

Jihomoravský - Gaillyová, Řezník 

Vysočina - Rybář, Janáček 

Zlínský - Janáček, Gaillyová 

Olomoucký - Kohnová, Burianková 

Moravskoslezský - Dostalíková, Řezník 

Za administrativní vyřízení zodpovídá ředitel kanceláře RK/ČR ČLK MUDr. Merhaut. 

 Představenstvo schvaluje nominaci výše uvedených zástupců ČLK do NOK. 

Hlasování – přítomno   hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl přijat. 

 

9) Různé 

 

Zasedání představenstva a plánované porady předsedů OS ČLK v 1. pololetí 2014  

 

Datum Den Čas Akce Místo konání 

25. 1. Sobota 9:00 představenstvo ČLK Praha 

1. 3. Sobota 9:00 představenstvo ČLK Praha 

27. 3. Čtvrtek 15:00 porada předsedů Břevnovský klášter 

  19:00 pasování rytíře 

12. 4. Sobota 9:00 představenstvo ČLK Praha 
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16. 5. Pátek 9:00 představenstvo ČLK Praha 

12. 6. Čtvrtek 10:00 představenstvo Fabrika Hotel Humpolec 

  15:00 porada předsedů 

25. 7. Pátek 9:00 představenstvo ČLK Praha 

5. 9. Pátek  9:00 představenstvo ČLK Praha 

 

 

 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 13:10 hodin. 

 

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční v sobotu 21. ledna 2014 od 9:00 hodin v kanceláři 

ČLK v Praze. 

 

 

 

Zapsala: Hanka Matějková                

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 

 

 


