Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 13. října 2018 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Přítomni:

MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dernerová, MUDr. Dobeš,
MUDr. Dostalíková, MUDr. Henčlová, MUDr. Kubíček, MUDr. Monhart,
PhD., MUDr. Musil, MUDr. Němeček, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček,
MUDr. Tomek, MUDr. Trnka, MUDr. Vávra, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná.
Omluveni: MUDr. Doležal, MUDr. Mach, Mgr. MUDr. Mlynářová.
Přizváni: Mgr. Valášek, MUDr. Sojka, MUDr. Přáda.
Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin.
Přítomno 15 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.
1) Připomínky k minulému zápisu
2) Jednání a informace
Dohodovací řízení o rámcové smlouvě
Segment ambulantních specialistů, kteří jsou nejvíce ohroženi případnými změnami smluv
s pojišťovnami, zastupoval Dr. Jojko a JUDr. Mach byl jeho poradcem.
Pro ČLK bylo zásadní nepřipustit, aby byla jakkoliv zpochybňována platnost smluv na dobu
neurčitou, které má s pojišťovnami uzavřena většina ambulantních specialistů. V situaci, kdy
zdravotní pojišťovny zásadně odmítaly, aby nová rámcová smlouva obsahovala tzv. trvalý
smluvní vztah vypověditelný pouze z taxativně vyjmenovaných důvodů, prosazovala ČLK co
nejdelší trvání smluv s automatickou prolongací, pokud není smlouva vypovězena nejpozději
dva roky před ukončením své platnosti. Pro ČLK je prioritou zajištění smluvní jistoty pro
soukromé lékaře. ČLK sice odmítala názor Svazu zdravotních pojišťoven, že smlouvy by
měly mít pro všechny segmenty poskytovatelů obdobné parametry, avšak přesto skutečnost,
že zástupci praktických lékařů i zástupci gynekologů souhlasili ve svých segmentech
s trváním nových smluv na 8 let, komplikovala ambulantním specialistům pozici.
Jednání v segmentu ambulantních specialistů skončilo dne 9.10.2018 dohodou, kdy se
našim vyjednavačům podařilo, na rozdíl od ostatních segmentů, dosáhnout 3 zlepšení
rámcové smlouvy pro ambulantní specialisty:
Na rozdíl od ostatních segmentů se u ambulantních specialistů podařilo do rámcové
smlouvy prosadit ustanovení, že přijetím rámcové smlouvy se nemění dosud uzavřené
smlouvy mezi poskytovateli a pojišťovnami, a doba trvání smlouvy je 8 let, pokud se
účastníci nedohodnou, nebo dříve nedohodli jinak.
Dalším pozitivem je prodloužení lhůty pro uplatnění námitek proti srážkám a revizní
zprávě na 15 dnů místo navrhovaných deseti s tím, že do doby, než budou námitky
vypořádány, nesmí pojišťovny srážku uplatnit.
ČLK sice požadovala prolongační klausuli, že neoznámí-li jedna strana druhé, že trvá na
ukončení smlouvy, tato se automaticky prodlouží na stejné období, na jaké byla uzavřena. To
pojišťovny nepřijaly, ale po velké diskusi nakonec souhlasily, že dva roky před skončením
smlouvy musí strany zahájit jednání o jejím dalším pokračování, které musí ukončit rok před
uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena, aby poskytovatel, který nemá trvalou
smlouvu, věděl předem na čem je.
Dr. Musil informoval o stavu jednání segmentu komplement a ocenil přínos Mgr. MUDr.
Záleské z právní kanceláře ČLK.
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Představenstvo ČLK bere informace na vědomí a oceňuje práci MUDr. Jojka i jeho
poradce JUDr. Macha.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Vzdělávací rada
Dr. Mrozek a Dr. Kubek informovali o zasedání Vzdělávací rady, která 9.10.2018
projednávala obsah nových vzdělávacích programů pro základní obory specializačního
vzdělávání lékařů.
Komora prosazuje dvě zásadní obecné připomínky:
- ČLK nesouhlasí s tím, aby byly vzdělávací programy prodlužovány nad rámec doby
stanovené zákonem.
Vzdělávací rada poměrem hlasů 5:3 odsouhlasila prodloužení vzdělávacích programů u
některých chirurgických oborů (proti hlasovali Dr. Feyereisl, Dr. Mrozek, Dr. Kubek)
- ČLK trvá na tom, že ke vzdělávání musí být akreditováno konkrétní pracoviště
(zdravotnické zařízení) a nikoliv poskytovatel zdravotních služeb, kterým může být například
holding či řetězec zdravotnických zařízení.
Vzdělávací rada jednomyslně tento návrh komory podpořila s tím, že ministerstvo
zdravotnictví má připravit nezbytné návrhy novel zákonů.
Dále byly několik hodin projednávány připomínky k jednotlivým vzdělávacím programům.
Představenstvo bere informace na vědomí.
Dr. Dernerová a Dr. Tomek se připojili k jednání představenstva v 9.40 hodin, přítomno je
17 členů představenstva.
Kompetence lékařů s odbornou způsobilostí
Dr. Mrozek informoval o vypořádání připomínek k návrhu vyhlášky o stanovení činností,
které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a odborného dozoru na základě odborné
způsobilosti.
Představenstvo bere informace na vědomí.
Zákon o lobbování
V rámci meziresortního připomínkového řízení ČLK připomínkovala návrh zákona o
lobbování a uplatnila v podstatě identické připomínky, jako před rokem k návrhu věcného
záměru tohoto zákona.
Pro ČLK je podstatné vymezení lobbisty v ustanovení § 3 odst. c), které zní:
Lobbistou se podle tohoto zákona rozumí
a) právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba lobbující ve prospěch třetí osoby za
odměnu,
b) právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba lobbující ve vlastním zájmu, nebo
c) právnická osoba lobbující ve prospěch svých členů.
V důvodové zprávě je k tomuto § uvedeno, že ustanovení vymezuje osoby, které jsou
považovány za lobbisty podle tohoto zákona. Vymezení je poměrně široké a rozlišuje lobbisty
podle toho, zda motivací jejich činnosti je dosažení zisku (profesionální lobbisté), prosazení
vlastního zájmu právnické osoby prostřednictvím fyzické osoby, která je k lobbistovi v
určitém právním vztahu (např. pracovní poměr, členství ve statutárním orgánu) nebo
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prosazení zájmů svých členů (např. profesní či odvětvové asociace, odborové organizace
apod.). Od lobbisty je zapotřebí odlišovat lobbujícího zaměstnance (§ 8 odst. 2).
ČLK souhlasí s potřebou oblast lobbingu v ČR regulovat, ať už legislativně či
nelegislativně, zásadně však nesouhlasí s tím, aby byly profesní komory zřízené zákonem
degradovány na úroveň lobbistických útvarů, jejichž činnost musí být regulována.
Stejně jako některé ostatní profesní komory zřízené zákonem požaduje ČLK, aby na Českou
lékařskou komoru nebylo nahlíženo jako na lobbistickou organizaci, a aby byly profesní
komory zřízené zákonem z této regulace úplně vyňaty. S tím souvisí vynětí z registrace v
registru lobbistů (ať v povinném či nepovinném), z veřejného diáře či povinné legislativní
stopy.
Profesní komory mají, na rozdíl od lobbistických korporací a dalších subjektů, právní
osobnost založenou přímo zákonem, když jejich činnost je tímto zákonem již dostatečně
regulována.
Již z právně nezakotveného vymezení lobbingu, který je definován jako činnost zaměřená
na zastupování zájmů třetích stran, kdy tato aktivita je vykonávaná za odměnu, vyplývá, že
profesní komory nejsou lobbisty s ohledem na to, že jediným zdrojem jejich financování jsou
příspěvky jejich členů. Komory posuzují a hájí práva a profesní zájmy svých členů, a to na
základě pověření zákonem, a nikoliv za úplatu.
Ze své pozice jako součásti veřejné správy nenaplňuje profesní samospráva definici
lobbingu. Činnost profesní komory, která je jasně definovaná v zákoně (v případě České
lékařské komory v zákoně č. 220/1991 Sb., o komorách) nelze považovat za lobbing.
ČLK považuje za stejně nepatřičné, aby byl statut lobbistické organizace legislativně
připisován vedle profesních komor zřízených ze zákona i odborovým organizacím, když i v
jejich případě se jedná o specifické subjekty, které na základě speciální zákonné právní
úpravy hájí zájmy zaměstnanců, přičemž ani odborové organizace za tuto svou zákonem
predikovanou činnost nepobírají a ani nemohou pobírat žádnou odměnu, tedy na rozdíl od
skutečných lobbingových organizací nepůsobí na komerčním základě.
Představenstvo ČLK trvá na stanovisku, že profesní komory zřízené zákonem a
odborové organizace nejsou lobbistickým organizacemi ve smyslu připravovaného
zákona o lobbování.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Zvýšení platů zdravotníků
Ministr zdravotnictví Vojtěch navrhuje prostřednictvím nařízení vlády zvýšení tarifních
platů o 7 % pro lékaře v platových třídách 11-13 a o pouhá 2% pro lékaře v platových třídách
14-16. Zatímco pro lékaře je navýšení tarifů žalostné až urážející, sestry jsou na tom výrazně
lépe. Všem sestrám má vzrůst tarif o 7 % a navíc sestry ve směnném provozu mají dostat
dalších 5000 Kč ve formě příplatku. Tímto krokem se ministerstvo zdravotnictví snaží
rozdělit lékaře a zdravotní sestry a zabránit tomu, aby jejich odborové organizace
spolupracovaly při prosazování oprávněných zájmů zdravotníků zaměstnanců.
Představenstvo nesouhlasí s návrhem ministra zdravotnictví a požaduje stejný
desetiprocentní nárůst tarifních platů pro všechny zdravotníky v souladu se slibem,
který dala Vláda ČR.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
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zdržel se:

0

Návrh byl jednomyslně přijat.

Centrální úložiště a elektronické recepty – trestní oznámení
Sjezd v listopadu 2017 uložil představenstvu ČLK zvážit podání trestního oznámení na
neznámého pachatele, který byl iniciátorem ustanovení o povinné elektronické preskripci, a
to, zda tento akt neměl korupční pozadí a ve svém důsledku nevede k obecnému ohrožení
životů a zdraví lidí.
Dne 5.12.2017 podalo představenstvo ve spolupráci s právní kanceláří ČLK k Vrchnímu
státnímu zastupitelství v Praze oznámení o skutečnostech důvodně nasvědčujících spáchání
trestného činu, přičemž představenstvo ČLK vycházelo zejména z kontrolních závěrů
Nejvyššího kontrolního úřadu “Kontrolní závěr z kontrolní akce KA 16/18 Majetek a peněžní
prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Státní ústav pro kontrolu léčiv”. Kontrolní
závěr byl přijat Kolegiem NKÚ dne 3.4.2017. Předmětem kontroly, která vedla ke
Kontrolnímu závěru, byly výdaje SÚKL spojené zejména s budováním Centrálního úložiště
elektronických receptů (CÚER) v letech 2007 až 2016 ve výši 292 956 290,- Kč.
Dne 15.12.2017 obdržela komora vyrozumění Vrchního státního zastupitelství v Praze o
postoupení oznámení policejnímu orgánu.
Následovalo vyrozumění Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV (Policejní
prezidium ČR), sekce hospodářské trestné činnosti a korupce, která dne 5.2.2018 komoru
informovala o postoupení oznámení na Obvodní ředitelství policie Praha IV, neboť neshledala
svou příslušnost.
Následuje opět vyrozumění Vrchního státního zastupitelství ze dne 26.2.2018, kterým bylo
komoře oznámeno, že podnět byl podstoupen Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu
10 se zdůvodněním, že uvedené státní zastupitelství již dozorovalo trestní věci v rámci, nichž
již byly prověřovány některé skutečnosti, které byly předmětem oznámení podaného Českou
lékařskou komorou.
Dne 7.3.2018 obdržela komora informaci, že Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 10
postoupilo oznámení Policii ČR, Obvodnímu ředitelství Policie ČR Praha IV, Službě
kriminální policie a vyšetřování, Praha 4.
Představenstvo ČLK projednalo aktuální stav podaného oznámení na svém řádném
zářijovém zasedání a podalo dne 10.9.2018 žádost o informaci o učiněných opatřeních v této
věci. Dne 14.9.2018 obdržela komora odpověď Obvodního ředitelství policie Praha IV,
Služby kriminální policie a vyšetřování, z níž cituji: „V rámci šetření bylo vaše oznámení
porovnáno s oznámeními, která byla ve věci na zdejší policejní součásti již prověřována, byly
vyžádány podklady k jednotlivým JŘBU a smlouvě o narovnání. Vysvětlení podali Vilibald
Knob a Petr Koucký. Dále bude vyslechnut bývalý ředitel Blahuta. Poté bude rozhodnuto o
dalším postupu.“
Představenstvo bere informace na vědomí a ukládá právní kanceláři ČLK, aby průběh
šetření dále sledovala.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Výběrová řízení – informace
Dr. Sojka, Dr. Kubíček a Dr. Mrozek podali informace o výběrových řízeních, kterých se
účastnili.
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Pracovní skupina k seznamu zdravotních výkonů
Dr. Musil informoval o zasedání pracovní skupiny, které se konalo 20.9.2018. Projednávány
byly změny Statutu a Jednacího řádu této pracovní skupiny. Tyto změny nabyly účinnosti
1.10.2018.
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
3) Vnitřní činnost
Informace o počtu nových členů ČLK
V srpnu 2018 bylo přijato celkem 273 lékařů:
z toho bylo 58 lékařů se státní příslušností SR,
4 lékaři s jinou státní příslušností,
15 lékařů se slovenskou LF,
0 lékařů se zahraniční LF.
V tomto období nebyla žádná žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup.
V září 2018 bylo přijato celkem 218 lékařů:
z toho bylo 46 lékařů se státní příslušností SR,
5 lékařů s jinou státní příslušností,
24 lékařů se slovenskou LF,
2 lékaři se zahraniční LF.
V tomto období byla 1 žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup.
V roce 2018 požádalo dosud 177 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.
Příprava XXXIII. Sjezdu ČLK – program
XXXIII. Sjezd ČLK se bude konat ve dnech 10. a 11. listopadu 2018 v Praze v hotelu
Clarion.
Jako oficiální hosté budou vedle prezidenta ČLnK PharmDr. Chudoby, prezidenta ČSK doc.
MUDr. Šmuclera, CSc., a prezidenta Slovenské lékařské komory MUDr. Kollára pozváni:
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch – ministr zdravotnictví (se svým týmem)
Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. – předsedkyně zdravotního výboru Poslanecké sněmovny
Doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. - předseda zdravotního výboru Senátu
Ing. Zdeněk Kabátek – generální ředitel VZP
Ing. Ladislav Friedrich, CSc. – prezident SZP
Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D - ředitel ÚZIS
MUDr. Petr Šonka – předseda SPL
V rámci jednání sjezdu proběhnou volby viceprezidenta ČLK, revizní komise ČLK a
čestné rady ČLK. Představenstvo projedná návrh programu sjezdu korespondenčním
způsobem.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Návrh představenstva na členy pracovních orgánů sjezdu
Mandátová komise: Dr. Dobeš, Dr. Henčlová.
Návrhová komise: Dr. Kubíček, Dr. Trnka, Dr. Voleman.
Volební komise: Dr. Wicherek, Dr. Monhart, Dr. Dostalíková.
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Pracovní předsednictvo: Dr. Brázdil, Dr. Dernerová, Dr. Musil, Dr. Říhová, Dr. Stehlíková,
Dr. Vedralová.
Představenstvo schvaluje návrh na členy pracovních orgánů Sjezdu, který bude doplněn
na místě, na základě návrhů delegátů Sjezdu.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Členské příspěvky a návrh rozpočtu ČLK pro rok 2019
Komora je finančně konsolidovaná a zcela nezávislá na státu, přičemž hospodaření centra
ČLK končí kladným hospodářským výsledkem již od roku 1999 a ne jinak tomu bylo i v
loňském roce. To je jistě pozitivní, neboť pouze ekonomicky silná a nezávislá profesní
samospráva může hájit zájmy lékařů.
Dosažený hospodářský výsledek po zdanění v jednotlivých letech:
•
2007: + 3 707 125,- Kč
•
2008: + 3 433 570,- Kč
•
2009: + 2 599 894,- Kč
•
2010: + 1 415 566,- Kč
•
2011: + 1 459 552,- Kč
•
2012: + 3 730 586,- Kč
•
2013: + 5 300 549,- Kč
•
2014: + 3 836 690,- Kč
•
2015: + 5 808 781,- Kč
•
2016: + 1 709 380,- Kč
•
2017: + 4 914 255,- Kč
Představenstvo již dříve rozhodlo, že hospodářský výsledek centra ČLK + 4 914 255,28 Kč
(po zdanění) za rok 2017 bude převeden do jmění ČLK. Vlastní jmění ČLK po převodu
tohoto hospodářského výsledku činí 62 342 343,07 Kč.
Delegáti sjezdu ČLK schválili v listopadu 2017 zvýšení členských příspěvků a změnu klíče
pro rozdělování výnosu z členských příspěvků.
Prezident ČLK Dr. Kubek prezentoval představenstvu návrh rozpočtu centra ČLK pro rok
2019, který připravil ve spolupráci s ekonomickým oddělením ČLK.
Navrhovaný rozpočet v sobě zahrnuje v plné výši, tedy bez jakékoliv finanční spoluúčasti ze
strany okresních sdružení, nezbytnou finanční podporu pro vydávání na vnějších vlivech
nezávislého časopisu, jehož prostřednictvím ČLK plní vůči svým členům svoji informační
povinnost. Rozpočet obsahuje rovněž rezervu pro mediální podporu aktivit ČLK, která
spočívá zejména ve vydávání elektronického magazínu www.nasezdravotnictvi.cz, jehož
prostřednictvím komora informuje o zdravotnictví širokou veřejnost.
Rozpočet obsahuje potřebné finanční prostředky, které by v příštím roce umožnily dokončit
práce na Registru ČLK a vybudovat nový vzdělávací e-learningový portál.
Rozpočet centra ČLK počítá také tentokrát s podporou pro naši tolik úspěšnou lékařskou
fotbalovou reprezentaci i pro organizaci Lékaři bez hranic, s níž komora léta spolupracuje.
Jako rozpočtovou rezervu navrhujeme vyčlenit 200 000,- Kč na činnosti Sekce mladých
lékařů ČLK.
Rozpočet počítá dále s částkou 7 000 000,- Kč, kterou bychom spolu s penězi z rezerv a
půjček od celkem 32 jednotlivých OS ČLK (v celkové výši 14 165 000,- Kč) chtěli využít na
rekonstrukci Domu lékařů, která by měla být zahájena v prvním pololetí roku 2019. V této
souvislosti je třeba ještě jednou poděkovat nejenom 32 OS ČLK, která poskytla půjčku, ale
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také 12 OS ČLK, která poskytla dary v celkové výši 690 000,- Kč (byly zahrnuty mezi příjmy
roku 2018), MO LOK-SČL Praha 4 za 100 000,- Kč, a především pak jednotlivým lékařkám a
lékařům – členům komory, kteří věnovali na vybudování Domu lékařů dohromady 113 670,Kč.
Představenstvo schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2019 s tím, že doporučuje delegátům
sjezdu ČLK neměnit současnou výši členských příspěvků.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
16
proti :
0
zdržel :
1
Návrh byl přijat.
SP-7 Příspěvky na činnost – návrh novely
Delegáti sjezdu ČLK v listopadu 2017 svým usnesením pověřili představenstvo ČLK
přípravou novely SP-7 tak, aby bylo možno navýšit výši příspěvků na činnost v závislosti na
době prodlení ode dne splatnosti. Na základě diskuse na poradě předsedů OS ČLK v prosinci
2017 připravil prezident ČLK Dr. Kubek ve spolupráci s právní kanceláří dva návrhy novely
SP-7, jejichž podstatou je zvýšení členského příspěvku pro lékaře, kteří svoji povinnost platit
členské příspěvky nesplní včas. Představenstvo diskutovalo obě varianty.
Varianta 1.: Členský příspěvek se navyšuje o 500,- Kč, je-li opožděně uhrazen v době od 1.
července do 31. prosince daného roku, a o 1 000,- Kč, je-li příspěvek opožděně uhrazen v
době od 1. ledna roku následujícího.
Varianta 2.: Členský příspěvek se navyšuje o 500,- Kč, je-li opožděně uhrazen v době od 2.
března do 30. června daného roku, a o 1 000,- Kč, je-li příspěvek opožděně uhrazen kdykoliv
po 30. červnu daného roku.
V obou variantách navýšení členského příspěvku nepodléhá odvodu příspěvků do centra
ČLK.
Představenstvo upřednostnilo variantu č.1 a uložilo právní kanceláři komory, aby ve
spolupráci s ekonomickým oddělením zpracovala podrobnou analýzu důsledků případného
schválení novely SP-7 ve znění této varianty.
Z analýzy ekonomického oddělení a právní kanceláře ČLK zpracované ve spolupráci
s firmou ISSA vyplývá, že novela SP-7 zvyšující členské příspěvky v případě pozdního
zaplacení, by si vyžádala nemalé investice do změny registru ČLK, kde je evidováno splnění
či nesplnění povinnosti zaplatit členské příspěvky. Vůči změně SP-7 vyjadřuje pochybnosti
rovněž RK ČLK. Alternativa v podobě vymáhání paušálně stanovených průměrných účelně
vynaložených vícenákladů spojených s vymáháním nezaplacených členských příspěvků není
podle ředitele právní kanceláře ČLK právně obhajitelná.
Na základě žádosti představenstva se prezident ČLK obrátil na prezidenty ČLnK a ČSK
s dotazem, jak jejich komory řeší problém neplatičů.
- Česká lékárnická komora nemá nastaven žádný zvláštní vnitřní systém při vymáhání
členských příspěvků a s neplacením členských příspěvků dosud nespojuje žádné zvláštní
sankce. Dlužné členské příspěvky vymáhá standardní soudní cestou, přičemž vedle nákladů
řízení vymáhá též penále ve výši 10% dlužné částky za každý započatý měsíc prodlení s tím,
že výše penále může činit za rok maximálně 100% dlužné částky.
- Česká stomatologická komora pohledávky vymáhá soudní cestou. Vzhledem k problému
neusnášení schopnosti okresních shromáždění byla přijata novela stavovského předpisu, která
nabude účinnosti 1.1.2020. Podle ní zubní lékaři, kteří nevykonávají povolání, nebudou muset
být členy žádného okresního sdružení, přičemž zároveň zůstanou členy komory se svými
právy. Stomatologové, kteří nebudou plnit informační povinnost vůči komoře nebo nezaplatí
členské příspěvky, budou zbaveni členství v okresní komoře, zůstanou však členy ČSK.
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Budou moci i nadále pracovat, ale budou povinni platit „základní“ členský příspěvek 25 000,Kč ročně, neboť nebude okresní sdružení, které by jim jako svým členům mohlo tento
„základní“ členský příspěvek snížit na výši dosud obvyklou.
Vzhledem ke komplikacím a nejasnostem právní i daňové povahy nebude
představenstvo na návrh prezidenta ČLK navrhovat sjezdu novelu SP-7 Příspěvky na
činnost.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
16
proti :
0
zdržel :
1
Návrh byl přijat.
SP-2 Volební řád – návrh novely
Návrh, který připravil prezident ČLK Dr. Kubek ve spolupráci s právní kanceláří, byl
diskutován na poradě předsedů OS ČLK v prosinci 2017. Je reakcí na skutečnost, že s růstem
počtu členů ČLK roste počet delegátů sjezdu ČLK. To způsobuje obtíže s organizací sjezdu a
zvyšuje náklady ČLK. Vzhledem k tomu, že část OS ČLK nemá zvolen plný počet delegátů a
část zvolených delegátů se jednání sjezdu z nejrůznějších důvodů neúčastní, reflektoval by
nový klíč pro volbu delegátů více realitu. V současnosti je prvním zvoleným delegátem
předseda OS ČLK a další delegáti jsou voleni vždy jeden za každých započatých dalších 150
členů OS ČLK. Návrh prezidenta ČLK předpokládá, že by tak jako dosud byl prvním
zvoleným delegátem předseda OS ČLK, druhý delegát by byl zvolen za dalších 150
započatých členů a další delegáti by byli voleni vždy jeden za každých započatých 200 členů.
Představenstvo na svém červencovém zasedání schválilo záměr redukovat počet delegátů
sjezdu a uložilo prezidentovi ČLK, aby nechal zpracovat další varianty řešení, včetně analýzy
dopadů.
- Současný stav (předseda za prvních 150 členů + další delegáti za každých dalších
započatých 150 členů)
Celkem 406 delegátů (zvoleno pouhých 367)
- Varianta č. 1 (předseda za prvních 150 členů + další delegát za dalších prvních
započatých 150 členů + další delegáti za každých dalších započatých 200 členů)
Celkem 361 delegátů
- Varianta č. 2 (předseda za prvních 150 členů + další delegáti za každých dalších započatých
200 členů)
Celkem 340 delegátů
- Varianta č. 3 (předseda za prvních 200 členů + další delegáti za každých dalších započatých
200 členů)
Celkem 316 delegátů
Představenstvo se na svém zasedání v září 2018 rozhodlo, že bude o návrhu novely SP-2
hlasovat na svém příštím zasedání, tedy až po poradě předsedů OS ČLK, jejímž účastníkům
doporučilo, aby podpořili variantu č.1 návrhu.
Účastníci porady předsedů dne 13.9.2018 podpořili přijetí novely SP-2 ve variantě č.1,
kterou jim doporučilo představenstvo.
Představenstvo souhlasí s návrhem novely SP-2, Příspěvky na činnost ČLK ve variantě
č.1 a doporučuje její schválení delegátům sjezdu ČLK.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
15
proti :
1
zdržel :
1
Návrh byl přijat.
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Dr. Dobeš opustil jednání ve 12.00 hodin, přítomno je 16 členů představenstva.
SP – 4 Disciplinární řád – návrh novely
Předsedkyně RK ČLK Dr. Vedralová navrhuje doplnit do Disciplinárního řádu ČLK
ustanovení, které umožní Revizní komisi komory rozhodnout o odmítnutí nebo vrácení
stížnosti, je-li stížnost nebo její část vulgární, případně hrubě urážející lékaře, proti kterým
stížnost směřuje, případně urážející lékařský stav jako takový.
Představenstvo nesouhlasí s návrhem novely SP-4 Disciplinární řád a delegátům sjezdu
nedoporučuje její schválení.
Zdůvodnění:
Hodnocení o vulgaritě či urážlivosti stížnosti může být subjektivní a nemá žádnou souvislost
s tím, že daná stížnost je či nebo není oprávněná.
Je v zájmu členů ČLK, aby co největší počet stížností řešily disciplinární orgány komory a
nikoliv orgány činné v trestním řízení.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
11
proti :
0
zdržel :
5
Návrh byl přijat.
Dům lékařů
Na základě rozhodnutí představenstva ČLK bylo v srpnu 2018 vyhlášeno zadávací řízení,
jehož účelem je výběr dodavatele projektových a přípravných prací. Podklady pro toto
nabídkové řízení byly zpracovány ve spolupráci s Ing. Karlem Vaverkou, kterého ČLK
doporučil prezident České komory autorizovaných inženýrů. ČLK oslovila sedm projekčních
kanceláří s nabídkou účasti v zadávacím řízení. Datum odevzdání nabídek oslovených
projekčních kanceláří bylo určeno na 21.9.2018. Byla stanovena hodnotící komise ve složení:
MUDr. Kubek – předseda, Ing. Vaverka – místopředseda, MUDr. Vedralová (předsedkyně
RK ČLK), JUDr. Kubíčková (ředitelka kanceláře ČLK), JUDr. Mach (ředitel právní kanceláře
ČLK), PhDr. Ptáček (vedoucí oddělení vzdělávání ČLK). Komise se sešla 25.9.2018 v plném
složení, pouze JUDr. Macha s jeho pověřením zastupovala Mgr. Čáslavská.
ČLK obdržela celkem 4 nabídky:
Ing. arch. Jiří Rymeš – Praha
Atelier Fabík, s.r.o. – Třebíč
H1H, s.r.o. – Hradec Králové
Deltaplan, s.r.o. – Praha
Komise konstatovala, že nabídla společnosti Deltaplan, s.r.o. nesplňuje podmínky zadání, a
proto rozhodla o jejím vyřazení.
Komise zhodnotila ostatní tři nabídky a doporučuje představenstvu ČLK uzavřít smlouvu na
dodávku projektové dokumentace s Ing. arch. Jiřím Rymešem, jehož návrh nejvíce odpovídá
potřebám a představám ČLK. Jeho nabídka byla zároveň vypracována nejkomplexněji, včetně
orientačního rozpočtu a časového harmonogramu. Tato nabídka je navíc finančně
nejpřijatelnější.
Komise navrhuje vyplatit honorář 30 000,- Kč soutěžícím společnostem za vypracování
studie, a to kromě vyřazeného účastníka Deltaplan, s.r.o.
Představenstvo souhlasí s doporučením hodnotící komise a pověřuje prezidenta ČLK,
aby jednal s Ing. Rymešem o podrobnostech projektu a smlouvy o spolupráci s ČLK.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
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zdržel se:

0

Návrh byl jednomyslně přijat.

Registr ČLK
Představenstvo ČLK v dubnu 2014 schválilo, že firma ISSA přeprogramuje registr ČLK na
operační systém CentOS 06 s deklarovanou podporou výrobcem do roku 2020.
Předpokládaná cena za tuto práci bude 385 000,- Kč + DPH.
Představenstvo v červnu 2014 schválilo redesign registru ČLK, který provede firma ISSA
za cenu 130 000,- Kč + DPH.
Za realizaci projektu zodpovídal tajemník Dr. Jiří Mach. Po jeho rezignaci pověřil prezident
ČLK Mgr. Valáška zodpovědností za vedení a bezpečnost registru ČLK a jednáním s firmou
ISSA jménem ČLK.
V průběhu vytváření tzv. nového registru byly jeho funkce rozšiřovány na základě
požadavků jednotlivých oddělení ČLK i okresních sdružení ČLK. Mimo jiné byla také
zajištěna implementace nařízení GDPR v podmínkách ČLK (za 64 000,- Kč + DPH) a
zpřehledněna evidence o povolení k výkonu povolání na území ČR pro cizince (za 72 000,Kč + DPH).
Vzhledem k tomu, že současný stav, kdy ČLK provozuje vedle sebe oba registry, tedy tzv.
starý registr a tzv. nový registr, není ekonomický, předložil Mgr. Valášek představenstvu
seznam programátorských prací, které by bylo ještě třeba provést, aby nový registr ČLK byl
plně funkční a aby bylo možno ukončit provoz registru starého.
Představenstvo se v září 2018 zabývalo návrhem firmy ISSA na dokončení tzv. nového
registru. Firma ISSA předpokládá, že práce si vyžádají 129 programovacích dnů po osmi
hodinách s cenou 1 000,- Kč bez DPH za 1 hodinu. Celkem se jedná o částku cca 825 000,Kč + DPH.
Představenstvo konstatovalo, že v roce 2018 z rozpočtové rezervy na úpravy a budování
registru ve výši 500 000,- Kč bylo již proinvestováno 357 200,- Kč.
Vzhledem k výši očekávaných nákladů požádalo představenstvo firmu ISSA o přehled
funkcí, které v současnosti zajišťuje tzv. nový registr, a o vyúčtování prací v celkové ceně cca
872 000,- Kč, kterou za budování registru od roku 2014 ČLK již firmě ISSA zaplatila.
Představenstvo pozvalo zástupce firmy ISSA na své zasedání dne 13.10.2018 k jednání o
další spolupráci na budování tzv. nového registru ČLK.
Firma ISSA předložila zprávu písemně, s tím, že její zástupce Ing. Noga se zasedání
představenstva 13.10.2018 nemůže z vážných důvodů osobně zúčastnit.
Na návrh prezidenta ČLK představenstvo odkládá další jednání o registru a o
spolupráci s firmou ISSA na své příští zasedán dne 3.11.2018, kterého by se zástupce
firmy ISSA měl účastnit.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Projekt „Férové pracoviště“
Na svém zasedání v září 2018 se představenstvo zabývalo projektem „Férové pracoviště“,
který měl být původně hotov již koncem června 2018. Vzhledem k nepřítomnosti Dr.
Němečka, který má jako člen představenstva projekt na starosti, i k nepřítomnosti zástupce
Sekce mladých lékařů ČLK, nemělo představenstvo k dispozici podrobnější informace o stavu
projektu a odložilo další jednání na říjen 2018.
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Dr. Němeček a Dr. Přáda prezentovali testovací verzi aplikace Férové pracoviště. Provoz
ostré verze bude zahájen po testování a doladění, pravděpodobně do jednoho měsíce.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Výroční setkání školitelů celoživotního vzdělávání ČLK
Cenu prezidenta ČLK za přínos celoživotnímu vzdělávání lékařů převezme v rámci
výročního setkání školitelů celoživotního vzdělávání v prostorách Břevnovského kláštera
v Praze 6 dne 1.11.2018 MUDr. Jiří Valenta.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
4) Zahraniční činnost
ZEVA – jednání středoevropských a východoevropských lékařských komor
Konferenci ZEVA uspořádala ČLK v minulosti jedenkrát, a to v roce 2000 v Českém
Krumlově.
Dr. Kubek informoval o průběhu a závěrech 25. zasedání ZEVA, které pořádala ČLK
v Praze ve dnech 20.-22.9.2018.
Části jednání se aktivně účastnil ministr zdravotnictví Mgr. Vojtěch. Celého jednání se pak
účastnil prezident CPME Dr. Jacques de Haller.
Hlavní téma konference:
Pravidla pro přístup lékařů z tzv. třetích zemí na trh práce v EU
Sekci vedl Dr. Kubek.
Prezentace přednesli:
Dr. de Haller – pohled CPME na situaci a pravidla platná v EU
Dr. Kubek – situace v ČR, stanovisko ČLK k ilegálnímu zaměstnávání cizinců
Dr. Kaplan (viceprezident Německé lékařské komory) - pravidla platná v Německu,
zkušenosti Německé lékařské komory s lékaři cizinci
Po diskusi schválili účastníci společnou deklaraci, která definuje základní principy, které musí
být při migraci lékařů respektovány:
•
Migrace lékařů nesmí v žádném případě ohrozit bezpečí pacientů
•
Zdravotnické systémy se mají chránit v souladu s kodexem dobré praxe Světové
zdravotnické organizace (WHO)
•
Je nutné zavést transparentní postupy tak, aby lékaři ze třetích zemí mohli dokázat, že
mají odpovídající znalosti a dovednosti
•
Zbytečné byrokratické překážky nesmějí bránit kvalifikovaným lékařům přicházejícím
ze třetích zemí v práci, ani je jinak odrazovat
•
Znalosti a dovednosti imigrujících lékařů v oblasti medicíny musejí reflektovat
aktuální standardy a nejnovější vědecký vývoj
•
Klíčový požadavek pro lékaře ze třetích zemí, aby mohli vykonávat profesi, je znalost
jazyka hostitelské země, je nutné sestavovat jazykové zkoušky tak, aby odpovídaly situaci a
aby reflektovaly praxi
•
Je nutné nejen revidovat zkušenosti získané na evropské úrovni s procesem uznávání
odborných kvalifikací, ale také diskutovat o společných postupech v této oblasti
Další témata:
- Disciplinární řízení – pravidla platná v jednotlivých komorách
Sekci vedl Mgr. Buriánek, který zároveň prezentoval pravidla platná v ČLK.
- Regulace reklamy na zdravotní služby
Sekci vedl Dr. Mrozek, který prezentoval pravidla platná v ČR.
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- Přesun kompetencí mezi zdravotníky
Sekci vedl Dr. Podnar z Německé lékařské komory
ČLK hájí stanovisko, že lékaři jsou nejkvalifikovanějšími zdravotnickými profesionály.
Přesun jakýchkoliv kompetencí na jiné zdravotníky znamená, že tyto činnosti budou provádět
osoby s nižší kvalifikací. ČLK hájí kvalitu zdravotní péče a odmítá změny v kompetencích
zdravotníků, jejichž účelem bude pouhé snižování nákladů. ČLK zásadně trvá na tom, že v
případě přesunu jakýchkoliv kompetencí musí zároveň dojít k přesunu právní zodpovědnosti.
Účastníci jednání se s postojem ČLK ztotožnili.
Příští, v pořadí již 26. jednání ZEVA, uspořádá Maďarská lékařská komora v září 2019
v Budapešti.
Vyúčtování konference
V rozpočtu ČLK pro rok 2018 byla vyčleněna finanční rezerva pro uspořádání této akce ve
výši 400 000,- Kč
Skutečné náklady: 317 826,- Kč
Výnosy: 0,- Kč (nebyly využity žádné peníze od sponzorů)
Představenstvo bere informaci včetně vyúčtování na vědomí.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Plenární zasedání World medical association – Reykjavík 3.-6.10.2018
Dr. Kubek informoval o jednání, kterého se účastnil.
Zprávu o činnosti WMA za uplynulý rok přednesl prezident Dr. Yoshitake Yokokura.
Funkci prezidenta WMA po složení inauguračního slibu převzal pro rok 2018/2019 dříve
zvolený Dr. Leonid Eidelman – bývalý prezident Izraelské lékařské asociace. Dr. Miguel
Roberto Jorge – vedoucí zahraničního oddělení Brazilské lékařské asociace byl zvolen
prezidentem WMA pro rok 2019/2020.
Hlavní projednávaná témata:
- Autonomie lékaře
Schválena revize tzv. Soulské deklarace. WMA varuje, že neodůvodněné zásahy vlád,
úředníků a plátců zdravotní péče do autonomie rozhodování lékařů narušují vztah důvěry
mezi pacienty a lékaři. Lékaři musí být nezávislí při rozhodování o odborných otázkách, aby
mohli pacientům poskytovat kvalitní péči.
- Trest smrti
Potvrzeno stanovisko WMA, že lékaři se nesmí jakýmkoliv způsobem účastnit vykonávání
trestu smrti.
- Lékaři zločinci
Aktualizováno stanovisko, že lékaři usvědčení z účasti na genocidě nebo jiných zločinech
proti lidskosti, nesmí nikde vykonávat lékařskou praxi a mají být vyloučeni z profesních
komor či asociací.
- Telemedicína
Revidovány etické principy pro lékaře zabývající se telemedicínou, která nemůže plně
nahradit osobní kontakt mezi lékařem a pacientem a nemůže nahradit péči poskytovanou za
osobní přítomnosti. Důvodem pro použití telemedicíny nemůže být snaha ušetřit finanční
prostředky, ale pouze řešení případů, kdy lékař ze závažných důvodů nemůže být fyzicky
přítomen.
- Generická substituce
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Revidováno stanovisko k používání generických preparátů. WMA varuje před riziky
nahrazování originálních léků generiky, která jako levnější prosazují zdravotní pojišťovny a
poskytovatelé zdravotní péče, a to i v případech, kdy není záměna pro pacienta vhodná nebo
kdy nebyla plně prokázána odpovídající účinnost či bezpečnost náhradního preparátu. WMA
trvá na stanovisku, že záměna originálních léků za generika bez souhlasu lékaře je
nepřípustná.
Další projednávaná témata:
- Násilí páchané na zdravotnících (Nikaragua, Sýrie, Jemen, Turecko…)
- Migrace a její dopady na zdravotnické systémy a zdravotní stav populace
- Umělé přerušení těhotenství z medicínských důvodů
Kanadská lékařská asociace rezignovala na členství ve WMA na protest proti tomu, že
prezident Dr. Eidelman ve své inaugurační řeči neoprávněně použil část projevu jejich
představitele. Dr. Eidelman se za svoji chybu omluvil.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Dr. Dostalíková, Dr. Tomek a Dr. Musil opustil jednání v 14.25 hodin, přítomno je 13
členů představenstva.
5) Vědecká rada
Dr. Mrozek informoval o zasedání VR ČLK dne 20.9.2018.
6) Licence
7) Různé
Informace k organizaci 33. Sjezdu ČLK
33. sjezd ČLK se koná v Praze, hotel Clarion v sobotu a neděli 10.-11.11.2018. V předvečer
sjezdu bude zajištěna večeře pro delegáty a oficiální hosty. Představenstvo doporučuje
delegátům ze vzdálenějších okresů, aby si zajistili ubytování již od pátku 9.11.2018. Tak jako
v uplynulých letech, i tentokrát ubytování svých delegátů zajišťují kanceláře OS ČLK, která
rovněž ubytování za své delegáty i hradí. Ubytování ostatních funkcionářů ČLK, kteří nejsou
delegáty, a oficiálních hostů zajišťuje a hradí centrum ČLK.
Zasedání představenstva bylo ukončeno v 15:00 hodin.
Příští zasedání představenstva se uskuteční v sobotu 3.11.2018 od 9:00 hodin v kanceláři ČLK
v Praze.

Zapsala:

Hanka Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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