Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 14. října 2016 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Přítomni:

MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dobeš, MUDr. Dostalíková, MUDr. Henčlová,
MUDr. Mach Ota, MUDr. Musil, MUDr. Němeček, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček,
MUDr. Tomek,MUDr. Vávra, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná
Omluveni: MUDr. Kubek, MUDr. Doležal, MUDr. Mlynářová, MUDr. Trnka, MUDr. Kubíček,
MUDr. Dernerová, MUDr. Monhart, Ph.D.
Přizváni:

MUDr. Vedralová, MUDr. Stehlíková, JUDr. Mach, Mgr. Valášek.

Jednání představenstva zahájil v 9:00 hodin MUDr. Mrozek a přivítal přítomné.
Připomínky k minulému zápisu - nejsou
Schválení změny pořadí projednávaných bodů programu
Hlasování
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
V 9.15 hod přišel MUDr. Ota Mach, přítomno 13 členů představenstva
1. Licence
MUDr. Sedláček otevřel problematiku možnosti dlouhodobě vykonávat funkci vedoucího lékaře
LDN na základě Závazného stanoviska ČLK č. 1/2011.
Představenstvo pověřuje právní kancelář, aby do dalšího jednání představenstva zpracovala tuto
problematiku a navrhla řešení.
2. Vědecká rada
MUDr. Mrozek seznámil členy představenstva s obsahem dvou jednání VR, která v mezidobí
proběhla.
Představenstvo ČLK doporučuje zadávat odborné posudky oborové komisi shodné s oborem kmene
do kterého je lékař zařazen a jehož činnost má být posuzována.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
3. Revizní komise
Novela SP č. 15 - Spisový řád ČLK. Představenstvo projednalo a schválilo návrh RK ČLK, rovněž
zohlednilo souhlasné stanovisko právní kanceláře ČLK.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
4. Zahraniční činnost
Sjezd Slovenské lékařské komory v Bratislavě - podána informace
MUDr. Mrozek - ZEWA meeting - Jednání středoevropských a východoevropských lékařských
komor v Sofii.
Představenstvo bere informace na vědomí
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5. Jednání a informace
JUDr. Mach - Informace o přípravě návrhu zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých
ústavech – jednání ČLK s Ministerstvem spravedlnosti
Dne 23. srpna 2016 se na Úřadu vlády ČR konalo jednání profesních komor s premiérem Sobotkou,
ministrem Pelikánem a ministrem Dienstbierem. Viceprezident komory dr. Mrozek zde přednesl
připomínky ČLK k návrhu zákona o znalcích, s těmito připomínkami vyslovil stoprocentní souhlas
prezident České stomatologické komory. Ministr Pelikán ujistil, že při ověřování odborné
způsobilosti znalců ve zdravotnictví bude spolupracováno s ČLK, ale odmítl tuto skutečnost uvést
do zákona. V nové verzi návrhu zákona nic o podílu komor na ověřování odborné způsobilosti
znalců uvedeno nebylo. Poté prezident ČLK dr. Kubek zaslal stanovisko komory ministrovi
Pelikánovi i premiérovi s tím, že takto koncipovaný návrh zákona považujeme za škodlivý a je lépe
ponechat zákon původní.
Na to reagovalo Ministerstvo spravedlnosti jednáním ředitelky legislativního odboru s ředitelem
právní kanceláře ČLK a předložením návrhu, podle kterého k odborné způsobilosti znalce může být
vyžádáno stanovisko profesní komory zřízené zákonem v případech, kdy toto stanoví prováděcí
vyhláška. S tím ČLK vyslovila nesouhlas a navrhla vlastní text, který přímo v zákoně vyžadoval k
odborné způsobilosti znalce osvědčení profesní komory, jde-li o znalecký obor, ve kterém na
odbornost a etiku výkonu povolání dbá profesní komora zřízená zákonem. Ministerstvo
spravedlnosti tento návrh zaslalo ostatním profesním komorám zřízeným zákonem a Ministerstvu
zdravotnictví. Když ostatní profesní komory i Ministerstvo zdravotnictví vyslovily s návrhem ČLK
souhlas, Ministerstvo spravedlnosti jej zakotvilo do posledního textu návrhu zákona. Pokud tento
text nebude ještě změněn, projde vládou a Parlamentem a stane se součástí zákona, bude splněno
usnesení sjezdu delegátů ČLK z listopadu 2015 týkající se znalecké činnosti ve zdravotnictví a
garance znalců komorou.
Představenstvo bere informace na vědomí
Novela zákona č. 95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů
MUDr. Mrozek shrnul základní změny v návrhu novely zákona z celkového pohledu, bude-li zákon
přijat ve znění zdravotním výborem PS doporučených pozměňovacích návrhů. Představenstvo
nepovažuje tuto novelu za přínos. Představenstvo konstatuje, že navrhované a prosazované změny
zák. č. 95/2004 Sb., nevedou ke zlepšení situace mladých lékařů a současného neutěšeného stavu
českého zdravotnictví a prohlubují problémy a dostupnost systému specializační přípravy lékařů. Za
tohoto stavu by bylo lépe zachovat zák. č. 95/2004 Sb., ve stávajícím znění, novelu jako celek
odmítnout a vytvořit pracovní skupinu, která by systematicky připravila nový návrh reflektující
reálné potřeby a změny ve specializačním vzdělávání a dalších oblastech zdravotnictví, které tento
zákon upravuje.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
zdržel se: 0
Pracovní skupina k Seznamu zdravotních výkonů zasedala v termínu mimořádného sjezdu ČLK.
Zápis dosud není k dispozici.
Představenstvo bere informaci na vědomí
Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Představenstvo bere na vědomí
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Úhradová vyhláška pro rok 2017
Právní kancelář ČLK zpracovala na základě podnětů připomínky k úhradové vyhlášce pro rok 2017
a ve stanoveném termínu je odeslala MZ ČR.
Návrh úhradové vyhlášky pro rok 2017 opětovně zakotvuje regulační mechanismy a způsob jejich
uplatnění, které jsou v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Limitace výsledné úhrady dle
referenčního období, kterým je rok 2015, opět neumožňuje promítnutí navýšení ceny práce nositelů
výkonů do úhrad od zdravotních pojišťoven. Návrh úhradové vyhlášky je s ohledem na uvedené
důvody pro Českou lékařskou komoru nepřijatelný.
- ČLK požaduje, aby pro úhradu akutní lůžkové péče bylo referenčním obdobím období roku 2016.
- ČLK navrhuje sjednotit základní sazbu ZSmin, 10 pro výpočet hodnoty Pudrg.2015.10 na 30.000
Kč, bez rozdílu pro všechny poskytovatele akutní lůžkové péče.
- ČLK nesouhlasí s limitací úhrady formou maximální průměrné úhrady na URČ stanovené dle
roku 2015 bez jakékoli souvztažnosti k rozsahu potřebné péče v roce 2017.
- ČLK odmítá, aby lhůta pro celkové finanční vypořádání roku 2017, včetně regulačních omezení,
byla stanovena na 150 dnů. ČLK požaduje, aby celkové finanční vypořádání roku 2017 bylo
provedeno do 120 dnů.
- ČLK požaduje, aby limity vyžádané péče, léčivých přípravků a ZUM a ZULP byly navýšeny z
navrhovaných 102% referenčního období na 105% referenčního období.
- ČLK nesouhlasí s tím, aby referenčním obdobím pro uplatnění regulací za léčivé přípravky a
zdravotnické prostředky byl rok 2014.
Česká lékařská komora považuje návrh úhradové vyhlášky pro rok 2017, tak jak byl předložen k
připomínkám, v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Z uvedeného důvodu požaduje
zohlednění všech shora uvedených připomínek, přičemž všechny připomínky jsou z pohledu České
lékařské komory zásadní.
Představenstvo se seznámilo s kompletním materiálem a bere informaci na vědomí
Zdravotnictví volá o pomoc – informační kampaň o skutečném stavu zdravotnictví v ČR
MUDr. Sojka podal informaci o dosavadním stavu kampaně.
Představenstvo bere informaci na vědomí
Výběrová řízení
MUDr. Musil a referoval o výsledcích navštívených výběrových řízení.
MUDr. Voleman informoval o jednání Přístrojové komise MZ ČR, kde byl jako zástupce ČLK
6. Vnitřní činnost
Informace o počtu nových členů ČLK
V září 2016 bylo přijato celkem 284 lékařů:
z toho bylo 48 lékařů se státní příslušností SR,
22 lékařů s jinou st. příslušností,
33 lékařů se slovenskou LF
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15 lékařů se zahraniční LF
V tomto období nebyla žádná žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup.
V roce 2016 dosud požádalo celkem 244 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti
Představenstvo pověřuje MUDr. Mrozka, aby v součinnosti s právní kanceláří ČLK vypracoval
stanovisko a návrh možnosti zveřejnění informací ve veřejné části seznamu členů o tom, že daný
člen ČLK nemá aprobaci, případně nemá povolen výkon lékařského povolání na území ČR.
Příprava XXXI. sjezdu ČLK – vzhledem k nepřítomnosti prezidenta ČLK bude tento bod, včetně
programu sjezdu, projednán per rollam (elektronickým způsobem prostřednictvím e-mailu).
Účetní software ČLK –Mgr. Valášek referoval o aktuálním stavu účetního programu WinDuo a
zapracování změn a víceprací, které zahrnují
důležitý převod dat za poslední tři roky do aktuální verze (ruční převod dat provedený
uživateli není možný), je třeba vytvořit převodový můstek,
• sumarizaci a kompletaci účetních závěrek všech 86 OS a centra a to včetně tiskových sestav
pro finanční úřad pro podání daňového přiznání, které komora podává jako celek za všechna
OS a centrum,
• specifické výstupní sestavy pro DPH,
• zavedení novinky v podobě kontrolního hlášení, s nímž nebylo možno v době rozhodování o
účetním programu počítat, jelikož specifikace pro realizaci tohoto výstupu byla známa až
těsně před koncem roku 2015,
• novelizace zákona č. 504/2002 Sb., pro nevýdělečné organizace, z nichž vyplynuly další
změny, které musí ČLK akceptovat a plnit,
• povinné přílohy pro FÚ atd.
Vícepráce pro centrální kancelář (ekonomické oddělení) dle přiložené cenové nabídky činí 110 500,Kč bez DPH.
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0
•

Zvýhodněné počítače pro lékaře
Představenstvo se seznámilo s nabídkou, kterou ČLK vyjednala s firmami HP, ESET a ISSA.
Nabídka bude zveřejněna cestou banneru, umístěného na webové stránce ČLK www.lkcr.cz.
Představenstvo vyslechlo nabídku a bere na vědomí
Veřejně dostupná agenda ARES
Představenstvo pověřuje Mgr. Valáška komunikací s ČSÚ ve věcech veřejně dostupné agendy a
změny zapisovaných údajů týkajících se centra a jednotlivých OS ČLK.
7. Různé
MUDr. Dobeš referoval o Setkání ředitelů nemocnic, kam byl vyslán jako zástupce ČLK.
MUDr. Mrozek informoval o situaci mladých lékařů, kteří nechtějí podepsat kvalifikační dohody a
není jim umožněno dokončit vzdělání v oboru.
Představenstvo souhlasí s tím, oslovit ředitele všech lůžkových zařízení v ČR s dotazem, zda
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umožňují získání kvalifikace bez podpisu této dohody. Seznam těchto nemocnic, které nepožadují
po mladých lékařích podpis kvalifikačních dohod, bude zveřejněn na webu ČLK. Zajištěním a
zpracováním seznamu byl pověřen MUDr. Mrozek ve spolupráci s registrem ČLK.
Žádost OS ČLK Jeseník o dotaci na provoz ve výši 40 000 Kč.
Hlasování
Pro 10
Proti 0
Zdržel se: 3
MUDr. Říhová opustila jednání ve 13 hodin, přítomno 12 členů představenstva
MUDr. Němeček opustil jednání v 13.15 hodin, přítomno 11 členů představenstva
Jednání představenstva bylo ukončeno v 13.30 hodin
Příští jednání představenstva bude v sobotu 5. 11. 2016 od 9 hodin v Klubu ČLK v Praze 5.

Zapsala: Jindra Šťastná
Kontroloval: MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.
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