Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 15. prosince 2016 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Přítomni:

Omluveni:
Přizváni:

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

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin.
Přítomno 14 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.
1) Připomínky k minulému zápisu
2) Vnitřní činnost
Vedení kanceláře ČLK
Prezident ČLK Dr. Kubek informoval, že paní Šťastná plánuje odchod do důchodu a
představil novou ředitelku kanceláře ČLK paní magistru Petru Jenšíkovou, kterou na tuto
pracovní pozici vybral. Mgr. Jenšíková se povinnosti ředitelky kanceláře ČLK převezme od
1.1.2017.
Informace předsedy Čestné rady ČLK
Předseda ČR ČLK prof. Škába informoval o případu reklamních aktivit jednoho z
poskytovatelů zdravotních služeb, kterým se Čestná rada ČLK zabývala.
Informace o počtu nových členů ČLK
V listopadu 2016 bylo přijato celkem 78 lékařů:
z toho bylo 19 lékařů se státní příslušností SR,
13 lékařů s jinou státní příslušností,
15 lékařů se slovenskou LF,
12 lékařů se zahraniční LF.
V tomto období bylo 6 žádostí o přijetí posouzeno jako pozdní vstup.
V roce 2016 dosud požádalo celkem 294 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.
XXXI. Sjezd ČLK – vyúčtování
XXXI. Sjezd ČLK se konal ve dnech12.-13.11.2016 v hotelu Clarion v Praze.
Celkové náklady centra ČLK na sjezd 2016: 2 564 743,- Kč
(v roce 2014: 2 164 813,- Kč a v roce 2012: 2 568 906,- Kč)
Celkové výnosy centra ČLK za sjezd: 655 350,- Kč
(v roce 2014: 738 600,- Kč a v roce 2012: 482 928,- Kč)
Pořádání XXXI. Sjezdu ČLK skončilo ztrátou celkem: 1 909 393,- Kč
(v roce 2014: 1 426 213,- Kč a v roce 2012: 2 085 978,- Kč)
Výsledná celková ztráta centra ČLK je o 483 tisíc vyšší, než byla u XXVIII. Sjezdu, ale o 177
tisíc nižší než byla u XXVI. Sjezdu. Oba tyto sjezdy byly v letech 2014 a 2012 rovněž
pořádány v Praze.
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Představenstvo bere na vědomí zprávu o vyúčtování XXXI. Sjezdu ČLK.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dr. Mlynářová se připojila k jednání představenstva v 10.00 hod., přítomno je 15 členů
představenstva.
Výroční setkání školitelů celoživotního vzdělávání ČLK - vyúčtování
Cenu prezidenta ČLK za přínos celoživotnímu vzdělávání lékařů převzala 16.11.2016
v rámci výročního setkání školitelů celoživotního vzdělávání v Kaiserštejnském paláci v
Praze prof. PhDr. et RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
Příjmy celkem: 0,- Kč, akce byla hrazena z prostředků ČLK
Náklady celkem: 137 555,- Kč
Hospodářský výsledek pro ČLK: - 137 555,- Kč
(v roce 2015: - 191 018,- Kč, v roce 2014: - 106 604,- Kč))
Představenstvo bere na vědomí informaci o vyúčtování akce Výroční setkání školitelů
celoživotního vzdělávání ČLK.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Účetní program ČLK – WinDuo
Mgr. Valášek informoval, že dne 7.12.2016 mělo dojít k finalizaci a následnému spuštění
nové verze účetního programu WinDuo. Při sehrávání dat jednotlivých okresních sdružení v
centru ČLK v Olomouci se vyskytl technický problém bránící korektnímu spojení všech dat.
Vzhledem k nemožnosti vyřešit technický problém na místě, bylo na základě osobního
jednání se zástupci společnosti WinDuo rozhodnuto o návratu k původní verzi účetního
programu tak, aby bylo možno podat příslušné přiznání k DPH. O tomto rozhodnutí a postupu
byla prostřednictvím e-mailu dne 8.12.2016 informována všechna okresní a obvodní sdružení
ČLK. Současně bylo dodavatelem programu přislíbeno navrácení finančních prostředků ze
strany ČLK doposud vynaložených. Tento závazek firma k dnešnímu dni splnila vůči centru
ČLK a postupně plní vůči jednotlivým OS ČLK.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dr. Tomek se připojil k jednání představenstva v 10.30 hod., přítomno je 16 členů
představenstva.
Dům lékařů
Delegáti XXXI. Sjezdu ČLK výraznou většinou hlasů podpořili záměr představenstva
investovat do nákupu prostor pro nové sídlo České lékařské komory v Praze.
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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. Do dnešního dne
neobdržela ČLK zatím žádnou nabídku, která by splňovala podmínky stanovené komorou.
Představenstvo ustanovuje pracovní skupinu ve složení MUDr. Mgr. Mlynářová, MUDr.
Mrozek a MUDr. Kubíček, aby ve spolupráci s pí Šťastnou oslovila realitní kanceláře a
jednala s nimi.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
1
Návrh byl přijat.
Inventarizační komise
Představenstvo schvaluje pro rok 2016 inventarizační komisi ČLK ve složení: předsedkyně Milena Strnisková, členové – Hana Kuchyňová, Marie Lakvová, Kim Hothanhová, Naďa
Reitschlegerová.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Příprava XXI. Plesu lékařů českých
XXI. Ples lékařů českých se bude konat v sobotu 28.1.2017 v paláci Žofín v Praze za
spolupořadatelství ČLK a LOK-SČL.
Představenstvo schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi ČLK a LOK-SČL při pořádání 21.
plesu lékařů českých.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
3) Jednání a informace
Jednání prezidentů profesních komor s předsedou Legislativní rady vlády ČR
Dr. Kubek informoval, že se dne 14.11.2016 účastnil pravidelného jednání prezidentů
profesních komor s předsedou Legislativní rady vlády ČR ministrem Dienstbierem. Hlavním
tématem byl Legislativní plán vlády pro rok 2017. Dalším diskutovaným problémem byl
neoprávněný výkon činností osobami bez řádné kvalifikace. Prezident ČLK upozornil na
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skutečnost, že ministerstvo zdravotnictví nejen že v této věci nespolupracuje s ČLK, ale
dokonce neoprávněný výkon povolání spíše podporuje – například činnost čínských léčitelů,
kteří se vydávají za lékaře a tím klamou veřejnost.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Jednání prezidentů profesních komor – 1.12.2016
Tradiční adventní setkání prezidentů profesních komor pořádala tento rok Notářská komora.
Za ČLK se akce zúčastnil prezident Dr. Kubek.
Vedle informací o aktuální situaci v jednotlivých resortech patřil mezi hlavní projednávaná
témata setkání problém neoprávněného výkonu činnosti (tzv. vinklaření), se kterým se
potýkají všechny profesní samosprávy, a který ohrožuje bezpečnost klientů. Prezidenti komor
diskutovali o možnostech správního či trestně právního postihu osob, které neoprávněně
vykonávají činnosti, ke kterým nemají potřebnou kvalifikaci. Z diskuse vyplynulo, že
nezastupitelnou úlohu musí v této oblasti hrát stát, jehož orgány mohou trestat osoby, které
nejsou členy příslušných profesních komor, které tedy vůči nim nemají potřebné pravomoci.
Společné prohlášení představitelů profesních komor
Představitelé profesních komor varují před množícími se případy neoprávněného výkonu
povolání osobami, které se vydávají za odborníky, kterými nejsou.
Profesní samosprávy dbají na řádnou kvalifikaci svých členů a dohlíží na kvalitu jimi
poskytovaných služeb. Proto se znepokojením sledují případy, kdy orgány státní moci
nepostupují důsledně proti osobám, které vykonávají neoprávněně činnosti vyhrazené pouze
kvalifikovaným odborníkům, anebo matou veřejnost neetickou a klamavou reklamou.
Komory vyzývají Vládu Česká republiky i regionální samosprávy, aby podpořily naše
aktivity, jejichž cílem je ochrana spotřebitele.
Jako dobrý příklad takové podpory profesní komory se zájmem vítají navrhovanou změnu
regulace postihování neoprávněného výkonu činnosti coby správního deliktu, zpracovávanou
v současné době Ministerstvem spravedlnosti pro právnické profese (advokáti, notáři,
exekutoři). Pokud se tato úprava v praxi ukáže býti efektivní, vyzývají profesní komory
příslušná ministerstva, aby obdobná úprava správního postihu „vinklaření“ proběhla v brzké
době také u profesí v gesci ostatních komor.
JUDr. Martin Vychopeň – Česká advokátní komora
Ing. arch. Ivan Plicka, CSc. – Česká komora architektů
Ing. Irena Liškařová – Komora auditorů ČR
Ing. Petra Pospíšilová – Komora daňových poradců ČR
Ing. Pavel Křeček – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Ing. František Kania – Česká komora patentových zástupců ČR
PharmDr. Lubomír Chudoba – Česká lékárnická komora
MUDr. Milan Řezáč – Česká stomatologická komora
Mgr. Pavla Fučíková – Exekutorská komora ČR
MVDr. Karel Daniel – Komora veterinárních lékařů ČR
Mgr. Radim Neubauer – Notářská komora ČR
Ing. Zdeněk Franta – Komora soudních znalců ČR
MUDr. Milan Kubek – Česká lékařská komora
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
Zákon o veřejné neziskové zdravotnické organizaci
Dr. Kubek informoval o jednání Legislativní rady vlády dne 24.11.2016, kterého se účastnil
spolu s Mgr. Buriánkem. Legislativní rada vlády jednomyslně odmítla návrh zákona o veřejné
neziskové organizaci, který zde obhajoval náměstek ministra zdravotnictví Policar.
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Doporučení Legislativní rady sice není pro vládu závazné, ale přesto je velmi
nepravděpodobné, že by ministerstvo zdravotnictví zákon dokázalo prosadit, přesto že je
součástí koaliční smlouvy i programového prohlášení vlády. Dne 14.12.2016 ministr
zdravotnictví Ludvík návrh zákona z programu jednání vlády stáhl.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
Výměna ministra zdravotnictví
Dr. Kubek informoval o svém jednání s předsedou Vlády ČR Mgr. Sobotkou a s ministrem
zdravotnictví MUDr. Němečkem, které se uskutečnilo 10.11.2016. Prezident ČLK upozornil
na neřešenou personální krizi ve zdravotnictví. Informoval, že novela zákona č. 95/2004 Sb.,
o vzdělávání lékařů ve verzi změněné poslanci a ministerstvem zdravotnictví, je pro ČLK
nepřijatelná. Rovněž informoval předsedu vlády o skutečnosti, že ministerstvo zdravotnictví
nejednalo s ČLK o textu tzv. úhradové vyhlášky a nereagovalo na připomínky, které ČLK
uplatnila k návrhu novely Seznamu zdravotních výkonů. Dále upozornil na nefunkčnost
ministerstva zdravotnictví, které s profesní lékařskou samosprávou již prakticky vůbec
nespolupracuje. Následující den oznámil předseda vlády, že odvolá z funkce ministra
zdravotnictví Němečka.
První jednání prezidenta ČLK s ministrem Ludvíkem se uskutečnilo ještě před jeho
nástupem do funkce a to 29.11.2016.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
Dohoda mezi VZP a ČLK
Dr. Kubek informoval o své dohodě s ředitelem VZP.
Regulace
Za rok 2016 nebude uplatňována v segmentu ambulantních specialistů, ambulantních
gynekologů a praktických lékařů regulace na léky a vyžádaná péče bude regulována na
základě principů roku 2015.
Bonifikace držitelů Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK
V roce 2017 bude nadále realizována bonifikace za celoživotní vzdělání pro lékaře, a to v
segmentu ambulantních specialistů, ambulantních gynekologů a praktických lékařů.
Pojišťovna uplatní bonifikace u poskytovatelů, kde nejméně 50% lékařů má platný Diplomu
celoživotního vzdělávání ČLK.
• Ambulantní gynekologové a praktičtí lékaři:
V případě předložení Diplomu o celoživotním vzdělávání dle odst. 1) se navýší hodnota
bodu (HB) o 0,01 Kč. U praktických lékařů dojde navíc i k navýšení kapitační platby o 50
haléřů. U ambulantních gynekologů, kteří jsou hrazeni formou financování (PURO), dojde v
souvislosti s bonifikací i k úpravě celkové výše úhrady, a to takto:
- v případě, že poskytovatel splnil podmínky bonifikace pro celoživotní vzdělávání jak v
referenčním, tak v hodnoceném období, a v případě, že poskytovatel neměl v referenčním
období bonifikaci za celoživotní vzdělávání a v roce 2017 splní podmínky pro přiznání
bonifikace za celoživotní vzdělávání, bude mu celková výše úhrady za rok 2017 navýšena
indexem 0,01,
- v případě, že poskytovatel měl v referenčním období bonifikaci za celoživotní vzdělávání a
v roce 2017 nesplní podmínky pro přiznání bonifikace za celoživotní vzdělávání, nebude mu
celková výše úhrady za rok 2017 z tohoto důvodu snížena.
• Ambulantní specialisté:
V případě předložení Diplomu o celoživotním vzdělávání dle odst. 1) se navýší hodnota
bodu (HB) o 0,01 Kč. U poskytovatelů, kteří jsou hrazeni formou financování PURO, dojde v
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souvislosti s bonifikací k úpravě celkové výše úhrady shodně jako u ambulantních
gynekologů.
- pokud výběr pojistného za rok 2017 realizovaný Pojišťovnou bude po skončení roku 2017
vyšší o 100 miliónů Kč než výběr pojistného stanovený ve Zdravotně pojistném plánu
Pojišťovny pro rok 2017 a poskytovatel v segmentu ambulantní specializované péče dále
splní zároveň všechny níže uvedené podmínky:
•
poskytovatel je držitelem Diplomu celoživotního vzdělávání a tato skutečnost bude
doložena dle odst. 1 této Dohody,
•
dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za léčivé přípravky a
zdravotnické prostředky, předepsané poskytovatelem v roce 2017 nižší než 101 % průměrné
úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky,
předepsané poskytovatelem v roce 2015.
•
dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za poskytovatelem
vyžádanou péči v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 812 až 819,
822 a 823 („Vyjmenované odbornosti“) podle seznamu zdravotních výkonů, (do vyžádané
péče roku 2015 a 2017 se nezahrnují výkony mamografického screeningu, screeningu
karcinomu děložního hrdla a screeningu kolorektálního karcinomu prováděných
poskytovatelem, který má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto výkonů uzavřenou
smlouvu), v roce 2017 nižší než 101 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za
poskytovatelem vyžádanou péči ve Vyjmenovaných odbornostech v roce 2015,
bude realizováno další navýšení jak hodnoty bodu o další 0,01 Kč, tak další navýšení indexu o
0,01 (u financování PURO).
Navýšení uvedené v tomto odstavci bude realizováno ve druhé fázi vyúčtování, tj. bude
finančně vypořádáno do konce června 2018.
Zvýšení tzv. nevýznamného počtu pojištěnců
V návaznosti na úhradovou vyhlášku, která stanoví, že u poskytovatelů s 50 a méně
ošetřenými unikátními pojištěnci v referenčním nebo hodnoceném období v rámci jedné
odbornosti bude realizována výkonová úhrada, se navyšuje hranice shodně jako v roce 2016
na 100 a méně ošetřených unikátních pojištěnců, při nasmlouvané kapacitě poskytovaných
hrazených služeb nejméně 30 ordinačních hodin týdně. V případě nasmlouvané kapacity
poskytovaných hrazených služeb menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 100
ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná kapacitě
nasmlouvaných hrazených služeb pro danou odbornost.
Dřívější vyúčtování
Vyúčtování za rok 2017 bude mít dvě fáze, průběžné vyúčtování bude finančně vypořádáno
do konce dubna 2018, konečné vyúčtování do konce června 2018.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
Úhradové dodatky ke smlouvám
Poté, co byla 19.10.2016 ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 348/2016 Sb. o stanovení
hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezeních pro rok 2016, vyzval
prezident ČLK dne 24.11.2016 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.
Z platné legislativy 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.
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- ZP Škoda: 2.12.2016 odpovídá v tom smyslu, že ČLK nepovažuje za reprezentanta
poskytovatelů zdravotních služeb, s jejichž reprezentanty o úhradách a regulacích pro rok
2017 jedná.
- Revírní bratrská pokladna: 5.12.2016 odpovídá v tom smyslu, že o úhradách a regulacích
pro rok 2017 nebude jednat s ČLK, ale s koordinátory jednotlivých segmentů poskytovatelů.
- Oborová zdravotní pojišťovna: Dr. Kubek jednal 12.12.2016 s ředitel pojišťovny Ing.
Kouřilem a zdravotní ředitelkou MUDr. Plškovou. OZP připravuje vlastní návrhy úhradových
dodatků, které projednává s koordinátory jednotlivých segmentů poskytovatelů.
- VoZP: 13.12.2016 odpovídá v tom smyslu, že o úhradách a regulacích jedná s jinými
sdruženími poskytovatelů, ale žádá ČLK o zaslání návrhů. Jménem ČLK vznesen návrh, aby
VoZP zohlednila v úhradových dodatcích text dohody mezi ČLK a VZP.
- ZPMV: Dopisem datovaným 6.12.2016 odpovídá v tom smyslu, že o úhradových dodatcích
jedná se „zástupci jednotlivých segmentů“.
- ČPZP zatím nereagovala.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
Novela zákona o vzdělávání lékařů
ČLK se aktivně účastnila dva roky trvající práce na přípravě novely zákona o vzdělávání a v
květnu 2015 uzavřela společně s lékařskými fakultami, odbornými společnostmi a
ministerstvem zdravotnictví, jejímž výsledkem byl kompromisní návrh novely zákona, který
následně po projednání Legislativní radou přijala Vláda ČR v únoru 2016. Následně však
členové Zdravotního výboru Poslanecké sněmovny na přání nejrůznějších lobbistů návrh
zdevastovali k nepoznání, a to bohužel i s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR. Cestou
tzv. komplexního pozměňovacího návrhu byla obejita podstatná část legislativního procesu a
změny byly protlačeny Sněmovnou bez možnosti uplatnění našich připomínek.
Prezident ČLK osobně upozornil jak ministra zdravotnictví MUDr. Němečka, tak předsedu
vlády pana Mgr. Sobotku, že novela zákona v podobě schválené Poslaneckou sněmovnou
nesplňuje očekávání, která do ní lékaři vkládali, a je pro ČLK nepřijatelná. Nebezpečnost
návrhu tkví v tom, že v případě přijetí by minimálně na několik následujících let zabránil
možnosti provést skutečnou reformu specializačního vzdělávání lékařů, kterou nám vláda
slibovala, a kterou naše personálně zdevastované zdravotnictví ke své stabilizaci nutně
potřebuje.
Delegáti XXXI. sjezdu ČLK, který se konal ve dnech 12.-13.11.2016 v Praze, v souladu s
doporučením představenstva komory návrh novely zákona o vzdělávání lékařů odmítli a
přijali v této věci následující usnesení: „Vzhledem k dosavadnímu vývoji a změnám návrhu
novely zákona č. 95/2004 Sb., i přes některá pozitiva, hodnotí komora tento návrh jako celek
velmi negativně, neboť v konečném důsledku přináší zásadní zhoršení postavení
neatestovaných lékařů a rovněž navrhované změny nevedou ke zjednodušení vzdělávacího
systému a zajištění kvalitní výchovy mladých lékařů.
Sjezd ČLK požaduje odmítnutí tohoto návrhu novely a žádá MZ ČR v čele s ministrem
zdravotnictví, aby zohledňovalo budoucnost občanů této země, s níž je nerozlučně spjata i
výchova dalších generací lékařů, a v tomto smyslu iniciovalo sestavení skutečné pracovní
skupiny bez lobbistů a zájmových skupin a organizací hájících pouze své zájmy či odbornosti,
která by zodpovědně připravila komplexní novelu zákona č. 95/2004 Sb.“
Prezident ČLK písemně informoval o stanovisku komory všechny senátory. Dne 5.12.2016
návrh zákona jednomyslně odmítli členové Ústavně právního výboru Senátu. Zdravotní výbor
Senátu však 13.12.2016 návrh naopak podpořil, přičemž jej navíc obohatil na ministerstvu
připravenou novinkou, aby v našich nemocnicích mohli až jeden rok pracovat lékaři cizinci
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bez povinnosti nostrifikace diplomu z lékařské fakulty, bez povinnosti prokázat znalost
češtiny a bez aprobační zkoušky, která je analogií našich státních zkoušek.
Skutečnost, že ministr zdravotnictví označující sám sebe za „ministra pacientů“ podpořil
návrh, který by ohrozil zdraví a životy pacientů, byla šokující. Stejně šokující bylo to, že
návrh novely zákona podpořily lékařské fakulty, odborné společnosti sdružené v ČLS-JEP i
sdružení Mladí lékaři. Komora zůstala sama, podporovaná pouze Lékařským odborovým
klubem. Přesto se nám díky pomoci těch senátorů, kteří neztratili zdravý rozum, podařilo
nebezpečí, alespoň prozatím odvrátit.
Senát ČR 14.12.2016 návrh novely zákona těsnou většinou 31:30 odmítl. Náš boj proti
lobbystickým skupinám se tak přenese znovu na půdu Poslanecké sněmovny.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
Zákon na ochranu před následky kouření
Poslanecká sněmovna schválila zákon na ochranu před následky kouření, jehož přijetí ČLK
dlouhodobě podporuje. Cílem tohoto zákona by mělo být zajištění nekuřáckých vnitřních
veřejných prostor bez výjimky a tedy ochrana veřejnosti i zaměstnanců před škodlivými
účinky pasivního kouření. Omezení by mělo začít platit od konce května příštího roku.
Výsledek hlasování lze považovat za vítězství ochrany zdraví lidí nad komerčními zájmy.
Pokud zákon vejde v platnost, bude ČR 19. zemí Evropy, kde bude úplný zákaz kouření
v restauracích platit.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
Seznam zdravotních výkonů - novela
Mz nezohlednilo zásadní připomínku, kterou k návrhu novely SZV pro rok 2017 uplatnila
ČLK, a to požadavek na valorizaci ceny práce nositelů výkonů o dalších 10% s účinností od
1.1.2017.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
Zdravotnictví volá o pomoc - informační kampaň o skutečném stavu zdravotnictví v ČR
Informační kampaň ČLK upozorňující na problémy zdravotnictví zaznamenalo podle
průzkumu nezávislé agentury 78 % občanů ČR. Stránky www.zdravotnictvivolaopomoc.cz
navštívilo 440 000 lidí. Zdravotnictví se navzdory naší snaze nestalo hlavním tématem
říjnových krajských voleb. Většina lékařů nebyla ochotná zapojit se osobně do informační
kampaně a tak XXXI. Sjezd ČLK ukončil sběr podpisů pod Peticí občanů ČR za zachování
bezpečné zdravotní péče. Delegáti sjezdu se usnesli, že ČLK bude v informační kampani
nadále pokračovat a zároveň schválili vytvoření finanční rezervy ve výši 1 milion korun na
další mediální podporu aktivity ČLK.
Dr. Kubek vyjednal s firmou Ewing PR s.r.o., že bude pokračovat v redukované míře
v elektronické podpoře kampaně, a to do března 2017 bez dalších finančních nároků vůči
ČLK.
Od XXXI. Sjezdu ČLK se rozhodla další OS ČLK finančně podpořit informační kampaň a
to částkami: Kladno 30 000,- Kč, Nymburk 20 000,- Kč, Ústí nad Orlicí 10 000,- Kč a
Uherské Hradiště 10 000,- Kč.
Představenstvo bere informace na vědomí a děkuje všem OS ČLK, která se připojila
k informační kampani tím, že ji finančně podpořila.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16

8

proti:
zdržel se:

0
0

Návrh byl jednomyslně přijat.

Pracovní skupina k seznamu zdravotních výkonů
Dr. Musil informoval o zasedání pracovní skupiny dne 24. 11. 2016.
Přístrojová komise MZ
Dr. Tomek informoval o zasedání přístrojové komise dne 23. 11. 2016.
Výběrová řízení - informace
Dr. Říhová a Dr. Kubíček podali informaci o výběrových řízeních, kterých se zúčastnili.
4) Zahraniční činnost
Plenární zasedání CPME – Tel Aviv 18.-19.11.2016
Za ČLK se jednání zúčastnili: Dr. Kubek, Dr. Stehlíková a vedoucí zahraničního oddělení
paní Vašková. O jednání informoval Dr. Kubek.
Jednání dominovala vnitřní agenda CPME. Schváleny byly zprávy o činnosti prezidenta,
výkonného výboru a sekretariátu CPME. Byl schválen rozpočet na rok 2017 s tím, že se
členské příspěvky nebudou navyšovat. Schváleny byly rovněž dlouho připravované změny
stanov a jednacího řádu.
V rámci zasedání se uskutečnila jednání pracovních skupin:
- Pracovní skupina pro Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP)
- Pracovní skupina pro eHealth
- Pracovní skupina pro farmakoterapii
- Pracovní skupina pro výživu a zdravý životní styl
CPME podporuje Tureckou lékařskou asociaci, jejíž členové čelí politicky motivovaným
represím. Od neúspěšného pokusu o státní převrat byly, podle informací tureckých kolegů,
čtyři tisíce nemocničních lékařů propuštěny z práce.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
5) Vědecká rada
Dr. Mrozek informoval o zasedání Vědecké rady ČLK dne 1.12.2016.
6) Licence
Dr. Musil opustil jednání v 13.00 hod., přítomno je 15 členů představenstva.
7) Různé
Termíny zasedání představenstva ČLK v 1. pololetí 2017
Datum
28. 1.

Den
Sobota

Čas
9:00

Akce
představenstvo

Místo konání
ČLK Praha
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25.2.
16.3.

Sobota
Čtvrtek

25.3.
5.5.
15. 6.

Sobota
Pátek
Čtvrtek

21. 7.

Pátek

9:00
15:00
19:00
9:00
9:00
9:00
15:00
9:00

představenstvo
porada předsedů
rytíř
představenstvo
představenstvo
představenstvo
porada předsedů
představenstvo

ČLK Praha
Břevnovský klášter
Praha
ČLK Praha
ČLK Praha
Fabrika hotel
Humpolec
ČLK Praha

Elektronická preskripce – vystoupení zástupců SÚKL
SÚKL je na základě zmocnění zákona č. 378/2007Sb., o léčivech garantem elektronické
preskripce, která má být podle v současnosti platné legislativy závazným způsobem
předepisování léků od 1.1.2018.
Zástupci Státního ústavu pro kontrolu léčiv Ing. Golasíková, Ing. Koucký a PharmDr.
Rossler představili aktuální stav projektu, který na základě výběrového řízení vytvoří firma
Solitea Business Solution s.r.o. Po této prezentaci i po následné diskusi neshledalo
představenstvo ČLK žádný důvod měnit svůj obecně řečeno rezervovaný postoj k projektu,
jehož očekávanou přidanou hodnotu pro lékaře a pacienty nepovažuje komora za dostatečné
odůvodnění vznikajících nákladů a rizik.
Se SÚKL bude v otázce eRp. nadále spolupracovat Dr.Němeček.
Dr. Říhová informovala, že představenstvo OS ČLK Praha 2 schválilo dne 7. 12. 2016 dar
pro organizaci Lékaři bez hranic ve výši Kč 100 000,- Kč.
Jednání představenstva skončilo v 14:00 hodin.
Příští zasedání představenstva se uskuteční v sobotu 28. ledna 2017 od 9:00 hodin
v kanceláři ČLK v Praze.
Zapsala:

Hanka Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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