Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 11. prosince 2015 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. Mach Ota, MUDr. JUDr. Mlynářová,
MUDr. Musil, MUDr. Němeček, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr.
Tomek, MUDr. Trnka, MUDr. Vávra, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná.
MUDr. Dernerová, MUDr. Kubíček, MUDr. Monhart, Ph.D.
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) Jednání a informace
Konference Zdravotnictví 2016
Dne 12.11.2015 se v hotelu Ambasador v Praze konala konference věnovaná současné
situaci ve zdravotnictví a jeho výhledu do roku 2016. Konferenci pořádala Unie
zaměstnavatelských svazů ČR a Mladá fronta pod záštitou předsedy vlády ČR. Prezident ČLK
Dr. Kubek vystoupil se svojí přednáškou v hlavním bloku a ve své prezentaci zdůraznil hlavní
problémy současného zdravotnictví v ČR, kterými jsou nedostatek peněz, nedostatek
zdravotníků, prohlubující se nespravedlnosti a nekvalitní legislativa.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Konference OSZSP k personální krizi nemocnic
Dne 18.11.2015 se konala konference Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče
věnovaná problematice prohlubujícího se nedostatku zdravotníků v nemocnicích a léčebnách.
Hosty konference byli premiér Sobotka, vicepremiér a ministr financí Babiš a ministr
zdravotnictví Němeček. Na konferenci vystoupil rovněž prezident ČLK Dr. Kubek, který
zdůraznil hlavní příčiny nedostatku zdravotníků a upozornil, že tyto příčiny vláda neřeší.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
Jednání prezidentů profesních komor – 10.12.2015
Tradiční adventní setkání prezidentů profesních komor pořádá tento rok Komora
veterinárních lékařů ČR v prostorách Břevnovského kláštera. Za ČLK se akce zúčastnili
viceprezident Dr. Mrozek a vedoucí tiskového oddělení MUDr. Sojka.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
Dohoda s VZP o zmírnění regulací za rok 2015
Dr. Kubek informoval o své dohodě s ředitelem VZP.
Všeobecná zdravotní pojišťovna na základě dohody s Českou lékařskou komorou nebude
vůči ambulantním lékařům uplatňovat regulace za překročení limitů pro předepisované léky a
zdravotnické prostředky pro rok 2015. Zdravotně pojistný plán pojišťovny byl dodržen a VZP
tak již čtvrtým rokem v řadě nemusí uplatňovat regulační srážky.
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V případě regulací množství indukované péče bude VZP postupovat obdobně jako
v loňském roce. Pokud zdravotnické zařízení stanovený limit překročí v roce 2015 o méně než
200 000,- Kč, nebude VZP ani tyto regulace uplatňovat. V případech vyššího překročení
posoudí i tentokrát jeho důvodnost orgán složený ze zástupců VZP a ČLK.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
Bonifikace držitelů Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK
Dr. Kubek informoval o dohodě, kterou uzavřel dne 18.11.2015 s ředitelem VZP Ing.
Kabátkem.
Obě strany se dohodly, že i v roce 2016 bude realizována bonifikace za celoživotní vzdělání
pro lékaře, a to pro ambulantní specialisty, ambulantní gynekology a praktické lékaře.
Bonifikace bude realizována následujícím způsobem:
1.
a) ČLK do 31. 12. 2015 předloží VZP ČR (dále jen „Pojišťovna“) jmenný seznam
všech lékařů, kteří mají platný Diplom celoživotního vzdělávání ČLK. Na základě tohoto
seznamu nabídne Pojišťovna ambulantním specialistům, ambulantním gynekologům a
praktickým lékařům úhradový dodatek s níže uvedenou bonifikací.
b) V případě, kdy Poskytovatel zjistí, že mu nebyl nabídnut bonifikační dodatek,
přestože vlastní platný Diplom celoživotního vzdělávání ČLK, může jej předložit Pojišťovně
do 29. 2. 2016 a Pojišťovna bude tuto skutečnost akceptovat.
Pojišťovna uplatní níže uvedené bonifikace u poskytovatelů, kde nejméně 50% lékařů má
platný Diplom celoživotního vzdělávání ČLK.
2.
V případě předložení Diplomu o celoživotním vzdělávání dle bodu 1) se navýší
hodnota bodu (HB) o 0,01 Kč u ambulantních specialistů, ambulantních gynekologů i u
praktických lékařů.
U praktických lékařů dojde navíc i k navýšení kapitační platby o 50
haléřů.
3.
U poskytovatelů, kteří jsou hrazeni formou financování (PURO), dojde v souvislosti s
bonifikací také k úpravě celkové výše úhrady, a to takto:
a) V případě, že poskytovatel splnil podmínky bonifikace pro celoživotní vzdělávání jak
v referenčním, tak v hodnoceném období, nebo v případě, že poskytovatel neměl v
referenčním období bonifikaci za celoživotní vzdělávání a v roce 2016 splní podmínky pro
přiznání bonifikace za celoživotní vzdělávání, bude mu celková výše úhrady za rok 2016
navýšena indexem 0,01.
b) V případě, že poskytovatel měl v referenčním období bonifikaci za celoživotní
vzdělávání a v roce 2016 nesplní podmínky pro přiznání bonifikace za celoživotní vzdělávání,
nebude mu celková výše úhrady za rok 2016 z tohoto důvodu snížena.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
Úhradové dodatky ke smlouvám
Poté, co byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot
bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezeních pro rok 2016, vyzval prezident
ČLK dne 27.10.2015 písemně ředitele všech zdravotních pojišťoven k jednání o znění
takzvaných úhradových dodatků ke smlouvám. Prioritou ČLK je o bonifikace držitelů
diplomu celoživotního vzdělávání ČLK a dále pak zvýšení úhrad a zmírnění regulací.
ČPZP: 20.11.2015 informuje, že úhradový dodatek pro praktické lékaře vyjednala se SPL,
úhradový dodatek pro ambulantní specialisty vyjednala s SAS a u gynekologů zachová stejný
způsob úhrady jako v roce 2015
OZP: 3.11.2015 navrhuje odložit jednání na konec listopadu 2015, poté co bude schválen její
Zdravotně pojistný plán.
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ZPŠ: 3.12.2015 odpovídá v tom smyslu, že ČLK nepovažuje za reprezentanta poskytovatelů
zdravotních služeb, s jejichž reprezentanty o úhradách a regulacích pro rok 2016 jedná.
VoZP, ZPMV nereagovaly vůbec.
Dne 3.12.2015 informoval prezident ČLK ředitele zdravotních pojišťoven o dohodách, které
ČLK uzavřela s VZP, a vyzval je aby tyto dohody zohlednili ve svých návrzích úhradových
dodatků.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
Novela zákona o specializačním vzdělávání lékařů
Dne 26.11.2011 se prezident ČLK Dr. Kubek a viceprezident ČLK Dr. Mrozek účastnili
jednání Legislativní rady vlády, která projednávala návrh novely zákona č. 95/2004 Sb., o
vzdělávání lékařů. V rámci meziresortního připomínkového řízení bylo zpochybňováno právo
ČLK vydávat primářské licence, které jsou nezbytným předpokladem pro výkon funkce
vedoucího lékaře – primáře.
Projednávaný návrh novely zákona o specializačním vzdělávání lékařů s primářskými
licencemi vydávanými komorou počítá. Ministerstvo zdravotnictví tak chce svojí novelou
uvést zákon č. 95/2004 Sb. do souladu se zákonem č. 220/1991 Sb. i s osvědčenou fungující
praxí.
V rámci meziresortního připomínkového řízení vyjadřovala pochybnost o primářských
licencích ČLK ministerstva financí, školství a vnitra. Jednáním se však tyto nejasnosti
podařilo odstranit. Jediným, kdo právo České lékařské komory na vydávání licencí pro
primáře zpochybňovat nepřestal, je Zlínský kraj. Legislativní rada vlády však s ohledem na
rozsudky Nejvyššího správního soudu a usnesení Ústavního soudu tyto námitky odmítla.
Vůči návrhu novela zákona č.95/2004 Sb., připravené ministerstvem zdravotnictví však
bylo vzneseno tolik připomínek, že Legislativní rady vlády projednávání návrhu přerušila
s tím, že bude pokračovat v lednu 2016. Přijetí a účinnost tolik potřebné právní normy se tak
oddalují.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
Novela zákona o zdravotních službách
První jedná o návrzích ČLK na neodkladné změny v zákoně o zdravotních službách se
uskutečnilo již 1.4.2014. O návrzích, s kterými ministr Němeček souhlasil, jednal prezident
ČLK v létě roku 2014 opakovaně s jeho náměstky, s předsedou vlády a jeho poradci,
s hejtmany i se zástupci poslaneckých klubů jednotlivých politických stran. Komora
požadovala rychlou novelu zákona cestou poslaneckého návrhu. Ministr Němeček se však
nakonec po domluvě s předsedou Legislativní rady vlády ministrem Dienstbierem přiklonil
k postupu zdlouhavější, ale bezpečnější cestou vládního návrhu. Situaci pak ještě více
zkomplikovalo rozhodnutí spojit naše návrhy s návrhem na zřízení Národního zdravotnického
informačního systému.
ČLK prosazuje změny následujících ustanovení zákona č. 372/2012 Sb.:
§ 11 – Zákonem garantovat právo lékařů, kteří nejsou poskytovateli zdravotních služeb
nebo jejich zaměstnanci (např. důchodci…), předepisovat léky na základě garance ČLK.
§ 18 – Doplnit mezi podklady pro řízení o registraci zdravotnického zařízení souhlas
komory s personálním vybavením.
Tento návrh ČLK byl podmítán kraji v rámci meziresortního připomínkového řízení a
ministr zdravotnictví těmto námitkám vyhověl.
§ 38/1 c) - Vypustit slovo "bezprostředně" a umožnit tak nucenou hospitalizaci pacientů
jevících známky duševní poruchy, kteří ohrožují sebe či své okolí.
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§ 45/2 e) - Vypustit slovo "provozní", ordinace by měla být označena pouze ordinační
dobou.
§ 45/2 f) – Umožnit předávání zpráv pro PL nebo PLDD též prostřednictvím pacienta.
§ 45/2 h) – Zrušit povinnost mít v písemné formě seznam zdravotních služeb, u kterých
zdravotnické zařízení vyžaduje písemný souhlas pacienta.
§ 48 odstavec 2 – Umožnit ukončení péče o pacienta, pokud je závažným způsobem
narušen vztah důvěry mezi lékařem a pacientem s tím, že zůstane zachována povinnost
poskytnout neodkladné zdravotní služby.
Tento návrh ČLK vyvolal odpor pacientských organizací a širokou mediální kampaň. Pod
tímto tlakem ministr Němeček tento návrh stáhl.
§ 65/2 – Doplnit mezi osoby s právem nahlížet do zdravotnické dokumentace osoby
pověřené profesními komorami zřízenými zákonem v rámci plnění úkolů vyplývajících z
kompetencí příslušné profesní komory.
§ 88/3 - Mezi povinné pitvy doplnit ustanovení, že povinnost vzniká, určí-li tak lékař
provádějící prohlídku těla zemřelého, nebo poskytovatel provádějící pitvu, jde-li o úmrtí,
jehož příčina není zřejmá.
§ 93/1 - Změnit tak, že stížnost se nepodává poskytovateli, ale jde-li o stížnost na
odbornost či etiku výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, nebo lékárníka profesní
komoře zřízené zákonem. Tím není dotčena možnost posouzení stížnosti nezávislou
odbornou komisí zřízenou správním orgánem. Zjistí-li nezávislá odborná komise zřízená
správním orgánem odborné pochybení, nebo etické provinění člena profesní komory
zřízené zákonem, předá věc k řešení příslušné profesní komoře zřízené zákonem.
§ 107/1 – Doplnit povinnost přizvat ke kontrole poskytovatelů zdravotních služeb
týkající se poskytování zdravotní péče lékaři, zubními lékaři, nebo lékárníky zástupce
příslušné profesní komory zřízené zákonem se statutem tzv. přizvané osoby s poradním
hlasem.
Meziresortní připomínkové řízení k návrhu ČLK skončilo v prosinci 2014. Ministr
Němeček však za celý rok nepředložil návrh do vlády. Poslanecká sněmovna tak místo tohoto
návrhu v současnosti projednává pod číslem 614 úplně jiný text, který obsahuje pouze návrh
na zřízení kontroverzního Národního zdravotnického informačního systému.
Z odpovědi úředníků ministerstva dne 17.11.2015 na písemný dotaz ČLK vyplývá, že
uvedená novela je nadále v přípravě, vedením ministerstva bylo totiž rozhodnuto, že
vzhledem k charakteru připomínek obdržených v rámci meziresortního připomínkového řízení
bude novela přepracována a doplněna o další potřebné úpravy a zhruba počátkem roku 2016
znovu předložena do meziresortního připomínkového řízení. Výjimkou je změna v oblasti
úpravy provádění pitev, kde se ministerstvo rozhodlo pro urychlení řešení problému
zakomponovat tuto úpravu prostřednictvím pozměňovacího návrhu do oné novely zákona č.
372/2011 Sb., která se nyní nachází v Poslanecké sněmovně (tisk 614).
Delegáti sjezdu ČLK vyzvali 21.11.2015 ministra Němečka k tomu, aby neprodleně
předložil k projednávání návrh novely zákona o zdravotních službách, který bude obsahovat
změny, které byly z jeho strany lékařské komoře přislíbeny. Pan ministr svůj slib potvrdil a
slíbil, že zákon urychleně předloží k projednání. Otázkou zůstává, kdy a zda vůbec pan
ministr svůj slib splní.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
Seznam zdravotních výkonů – pracovní skupina Mz
Dne 26.11.2015 proběhlo jednání pracovní skupiny Mz. O jeho průběhu informoval Dr.
Sedláček, který je členem této pracovní skupiny za ČLK. Nový seznam zdravotních výkonů
by měl být publikován ve znění, ve kterém byl schválen, ale není známo kdy.
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Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
Přístrojová komise
Dr. Tomek informoval o jednání Komise pro posuzování rozmístění přístrojových
zdravotnických prostředků tzv. Přístrojové komise, kterého se účastnil za ČLK 19.11.2015.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
Zákon na ochranu před následky kouření
Prezident ČLK společně s prezidentem ČLnK vyzvali 7.12.2015 otevřeným dopisem
poslance k přijetí zákona na ochranu před kouřením. Cílem tohoto zákona by mělo být
zajištění nekuřáckých vnitřních veřejných prostor bez výjimky a tedy ochrana veřejnosti i
zaměstnanců před škodlivými účinky pasivního kouření.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
Výběrová řízení – informace
Dr. Říhová a Dr. Voleman podali informaci o výběrovém řízení, kterých se účastnili.
3) Vnitřní činnost
Informace o počtu nových členů ČLK
V listopadu 2015 bylo přijato celkem 93 lékařů:
z toho bylo 28 lékařů se státní příslušností SR,
13 lékařů s jinou státní příslušností,
28 lékař se slovenskou LF,
12 lékařů se zahraniční LF.
V tomto období byly 2 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup.
V roce 2015 dosud požádalo celkem 334 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.
Inventarizační komise
Představenstvo schvaluje pro rok 2015 inventarizační komisi ČLK ve složení:
předsedkyně - Milena Strnisková, členové – Hana Kuchyňová, Marie Lakvová, Ing.
Magda Lidická, Naďa Reitschlegerová.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Zasedání ČR ČLK v Olomouci – dovybavení kanceláře OS ČLK Olomouc
Prostory centrálních kanceláří ČLK v Olomouci nejsou vyhovující pro zasedání Čestné rady
ČLK, která upřednostňuje jednání v prostorách OS ČLK Olomouc. Z toho důvodu žádá ČR
ČLK o zakoupení doplňkového vybavení do kanceláře OS ČLK pro svoji potřebu.
Představenstvo souhlasí se zakoupením vybavení do kanceláře OS ČLK Olomouc, které
je nezbytné pro jednání ČR ČLK, a to do celkové ceny 25 000,- Kč.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
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pro:
proti:
zdržel se:

17
0
0

Návrh byl jednomyslně přijat.

Etika a komunikace v medicíně - 5. mezinárodní konference ČLK
Konference věnovaná tentokrát tématu „Lékař a pacient v moderní medicíně“ se uskutečnila
3. 12. 2015 od 10:00 v Kongresovém centru U Hájků. Organizátory konference byli doc.
MUDr. Petr Bartůněk, CSc. a doc. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. ČLK vydala u příležitosti této
konference stejnojmennou monografii.
Příjmy celkem: 369 900,- Kč
Náklady celkem: 154 390,- Kč
Hospodářský výsledek pro ČLK: + 215 510,- Kč.
Představenstvo bere na vědomí informaci o vyúčtování akce.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
XXIX. sjezd ČLK – vyúčtování
Celkové náklady centra ČLK na sjezd: 1 717 389,- Kč
(2013: 1 471 609,-)
Celkové výnosy centra ČLK za sjezd: 705 325,- Kč
(2013: 172 500,- Kč)
Pořádání XXIX. Sjezdu ČLK skončilo ztrátou celkem: 1 012 064,- Kč
(2013: 1 299 109,- Kč)
Výsledná celková ztráta centra ČLK je o 287 tisíc nižší, než byla u XXVII. Sjezdu
pořádaného v roce 2013 rovněž v Brně
Představenstvo bere na vědomí informaci o vyúčtování XXIX. Sjezdu ČLK.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Nové povinnosti plátců DPH – informace pro OS ČLK
Od 1.1.2016 začíná platit zásadní novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Od prvního zdaňovacího období roku 2016 vzniká povinnost podávat současně s přiznáním k
DPH i tzv. „Kontrolní hlášení“. Tuto povinnost mají veškeré právnické osoby, přičemž
hlášení se podává měsíčně, tedy první povinné hlášení za leden 2016 je nutno podat
nejpozději do 25.2.2016.
V rámci komory jako jednotného účetního celku je potřeba zajistit podklady všech OS pro
Kontrolní hlášení tak, aby byly k dispozici včas a bylo možné provést veškeré kontroly, které
je potřeba provést, tj. zejména kontrolu, zda jsou v Kontrolním hlášení obsaženy veškeré
podklady, z nichž je tvořeno přiznání k DPH.
Specifičnost komory, která je tvořena vedle centra 86 okresními sdruženími, vede k nutnosti
stanovit pevný a nepřekročitelný termín pro dodání požadovaných informací jednotlivými OS
pro Kontrolní hlášení, aby bylo možno provést výše uvedené kontroly a vytvořit centrem v
zákonem stanovené lhůtě Kontrolní hlášení. Z tohoto důvodu stanoví představenstvo ČLK
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termín pro doručení informací (dat) do centra komory, a to vždy nejpozději do 10. dne v
měsíci. Je nutno si uvědomit závažnost a zejména sankce při nedodržení zákonem
stanovených lhůt a současně je nutno zohlednit práci ekonomického oddělení ČLK.
Předsedové OS ČLK a kanceláře OS ČLK již byli prezidentem ČLK informováni o nových
povinnostech, které mají plátci DPH od ledna 2016.
Představenstvo ČLK apeluje na jednotlivá představenstva OS ČLK, aby věnovala této
problematice pozornost, seznámila s tímto pokynem své účetní a důsledně trvala na
dodržování stanovené lhůty s ohledem na možné sankce.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
4) Zahraniční činnost
Zasedání EC CPME – Helsinky 10.12.2015
Dr. Kubek, jehož druhé funkční období ve funkci viceprezidenta CPME končí koncem roku
2015, informoval o posledním zasedání EC CPME, kterého se ve funkci viceprezidenta
Stálého výboru evropských lékařů účastnil.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
5) Blok VR
Dr. Mrozek informoval o průběhu zasedání VR ČLK dne 12. 11. 2015 a dne 3. 12. 2015.
Představenstvo na doporučení Vědecké rady ČLK trvá na jednoznačném, jednotném a
striktním posuzování a uznávání praxe v rámci projednávání žádosti dle SP č. 11.
Lékař je povinen v rámci žádosti o vydání licence dle SP č. 11 dokladovat praxi
v konkrétním oboru, v němž o vydání licence žádá.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
6) Licence
7) Různé
Zasedání představenstva a plánované porady předsedů OS ČLK v 1. pololetí 2016
Datum
23. 1.
25.2.
27.2.
1.4.
14. 4.

Den
Sobota
Čtvrtek
Sobota
Pátek
Čtvrtek

Čas
9:00
15:00
9:00
9:00

6. 5.

Pátek

9:00

Akce
představenstvo
porada předsedů
představenstvo
představenstvo
Rytíř
25. výročí ČLK
představenstvo

Místo konání
ČLK Praha
Praha
ČLK Praha
ČLK Praha
Praha
ČLK Praha
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16. 6.

Čtvrtek

22. 7.
9. 9.

Pátek
Pátek

9:00
15:00
9:00
9:00

představenstvo
porada předsedů
představenstvo
představenstvo

Fabrika Hotel
Humpolec
ČLK Praha
Skalský Dvůr Hotel

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 13:30 hodin.
Příští zasedání představenstva se uskuteční v sobotu 23. ledna 2016 od 9:00 hodin v kanceláři
ČLK v Praze.

Zapsala:

Hanka Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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