Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne29. února 2020 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Přítomni:

Omluveni:
Přizváni:
Hosté:

MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dernerová, MUDr. Dobeš,
MUDr. Dostalíková, MUDr. Henčlová, MUDr. Kubíček, MUDr. Mach Ota,
MUDr. Mgr. Mlynářová, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Musil, MUDr.
Němeček, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Tomek, MUDr. Trnka,
MUDr. Vávra, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná.
MUDr. Doležal.
MUDr. Vedralová, Mgr. Valášek, MUDr. Sojka, JUDr. Kunertová
- Zástupci firmy TME solutions, s.r.o. - Ing. Šašek, Bc. Brožková
- Zástupce firmy Mladá Fronta a.s. – p. Novotný
- Ředitel ÚZIS – prof. Dušek

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin.
Přítomno členů 18 představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.
1) Připomínky k minulému zápisu
2) Vnitřní činnost
Informace o počtu nových členů ČLK
V lednu 2020 bylo přijato celkem 80 lékařů:
z toho bylo
22 lékařů se státní příslušností SR,
13 lékařů s jinou státní příslušností,
12 lékařů se slovenskou LF,
12 lékařů se zahraniční LF.
V tomto období byla 1 žádosti o přijetí posouzena jako pozdní vstup.
V roce 2020 požádalo dosud 39 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.
Vyúčtování XXIV. Plesu lékařů českých
Pořádání 24. Plesu lékařů českých skončilo pro ČLK ztrátou 186 866,- Kč.
ČLK použila následující příjmy od sponzorů: 423 500,- Kč od společnosti T-Mobile a.s.,
70 000,- Kč od společnosti Kooperativa a.s., 6 050,- Kč od společnosti Rynising Holding
(obuv Scholl).
V roce 2019 byla ztráta 217 395,- Kč, v roce 2018 byla ztráta 218 088,- Kč, v roce 2017
byla ztráta 191 954,- Kč, v roce 2016 byla ztráta 669 875,- Kč.
Představenstvo bere na vědomí zprávu o vyúčtování XXIV. reprezentačního Plesu
lékařů českých.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dr. Dernerová se připojila k jednání představenstva v 9.25 hodin, přítomno je 19 členů
představenstva.
Vzdělávací portál ČLK – prezentace projektu zástupci firmy TME solutions s.r.o.
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V listopadu 2019 byl delegátům sjezdu ČLK prezentován projekt vzdělávacího portálu
ČLK, který by měl soustředit na jednom místě nabídku všech akreditovaných vzdělávacích
akcí pro lékaře, kterým by v orientaci pomáhal systém filtrací dle okruhů jejich odborných
zájmů. Systém by měl usnadnit registraci vzdělávacích akcí i evidenci kreditů získaných
jednotlivými lékaři. Měl by snížit administrativní zátěž. Vedle klasických vzdělávacích akcí
bude v sobě integrovat e-learning i další moderní formy vzdělávání.
Představenstvo v lednu 2020 schválilo smlouvu o spolupráci s firmou TME solutions s.r.o.
včetně přílohy č. 1 – specifikace díla – vzdělávací systém, přílohy č. 2 – specifikace
reklamního prostoru a přílohy č. 3 – specifikace povinných aktivit ČLK před spuštěním
vzdělávacího systému a propagačních aktivit ČLK po spuštění vzdělávacího systému.
Zástupci firmy TME solutions s.r.o. Ing. Šašek a Bc. Prošková, prezentovali možnosti, které
Vzdělávací portál nabídne lékařům – členům komory, a způsob, jak se sníží administrativní
zátěž pro sekretariáty OS ČLK. Naší ambicí je shromáždit na jednom místě, na internetové
adrese www.vzdelavanilekaru.cz nejrozsáhlejší a nejkomplexnější nabídku vzdělávacích akcí
pro lékaře.
Během měsíce dubna proběhne zaškolení zaměstnanců centrální kanceláře ČLK. Školení
pro sekretariáty OS ČLK se uskuteční ve dnech 12.5. a 13.5. v Praze (případně náhradní
termín 18.5.) a 14.5. v Olomouci. Vlastní systém bude uváděn do provozu postupně od dubna
do konce července 2020.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 19 hlasujících:
pro:
19
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.

WFME World Conference 2022
ČLK oslovila firma Guarant International s.r.o., která se uchází o uspořádání Světové
konference o lékařském vzdělávání, která by se v případě úspěchu přihlášky mohla konat v
Praze v roce 2022, s nabídkou, aby ČLK tuto kandidaturu odborně zaštítila. Vedoucí oddělení
vzdělávání ČLK prof. Ptáček žádost doporučil s tím, že je ochoten na tomto projektu jménem
ČLK spolupracovat. Z případné účasti na projektu pro ČLK nevyplývá žádný finanční
závazek, v případě úspěchu by mohl naopak přijít finanční profit.
Dne 13.2.2020 prezident ČLK oslovil členy představenstva s výzvou, aby se vyjádřili k
tomuto návrhu, jehož projednání nebylo z časových důvodů možno ponechat na únorové
zasedání představenstva. Vzhledem k tomu, že z členů představenstva nikdo nevyslovil svůj
nesouhlas, pouze Dr. Mrozek, Dr. Dernerová a Dr. Němeček vyslovili přání před případnou
spoluprací jednat se zástupci firmy Guarant International s.r.o., prezident ČLK Dr. Kubek
jménem ČLK garanci přihlášce poskytl s tím, že v případě úspěchu přihlášky budou zástupci
firmy Guarant International s.r.o. přizváni na zasedání představenstva ČLK.
Prof. Ptáček vysvětlil členům představenstva princip případného zapojení ČLK do pořádání
akce, pokud se bude konat v ČR.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 19 hlasujících:
pro:
19
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
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Dům lékařů – aktuální informace
Od zahájení stavby proběhlo již 13 kontrolních dnů, o kterých Ing. Havlík zodpovědný za
stavební dozor průběžně informuje ČLK. Zápisy jsou pro členy představenstva ČLK dostupné
na intranetu. Autorský dohled vykonává Ing. Arch. Rymeš a právním dohledem nad
rekonstrukcí Domu lékařů prezident ČLK pověřil JUDr. Kunertovou.
Stavba probíhá v souladu s harmonogramem prací, který je součástí smlouvy o dílo. Firma
Termitan s.r.o. zatím vystavila čtyři faktury, a to:
- za listopad 2019 na částku 1 086 193,-Kč
- za prosinec 2019 na částku 1 334 487,-Kč
S proplacením faktur za listopad 2019 a prosinec 2019 vyslovilo představenstvo svůj souhlas
na lednovém zasedání.
- za leden 2020 na částku 1 852 288,- Kč
- za únor 2020 na částku 4 521 037,- Kč (tato faktura nebyla dosud uhrazena)
Představenstvo vyslovuje souhlas s proplacením faktur vystavených firmou Termitan
s.r.o. za měsíce leden 2020 a únor 2020.
Hlasování – přítomno 19 hlasujících:
pro:
18
proti :
0
zdržel se:
1
Návrh byl přijat.
Celkem bylo firmou Termitan s.r.o. dosud vyfakturováno 8 794 005,- Kč
V lednu 2020 představenstvo vyslovilo souhlas s provedením změn stavby č. 1 a č. 2. včetně
maximálních cen za tyto práce, které nebyly součástí projektu (zakryté konstrukce) a cenové
nabídky firmy Termitan s.r.o. Z finančního hlediska nejvýznamnější byla úprava podlah, jejíž
nutnost se prokázala po sejmutí podlahových krytin. Ceny uvedené v nabídce firmy Termitan
s.r.o. jako ceny maximální byly následně v souladu se smlouvou o dílo upraveny dle cenové
úrovně soustavy URS (ucelený systém pro oceňování stavební produkce) a došlo tak k jejich
snížení o 55 064,- Kč.
Představenstvo bere informaci na vědomí a ukládá prezidentovi ČLK uzavřít dodatek č.
1 ke Smlouvě o dílo s firmou Termitan s.r.o., který tyto změny zohlední.
Hlasování – přítomno 19 hlasujících:
pro:
18
proti :
0
zdržel :
1
Návrh byl přijat.
Dne 9.1.2020 se v kanceláři ČLK konala koordinační schůzka s cílem upřesnit požadavky
ČLK na slaboproudé rozvody. Představenstvo na svém lednovém zasedání vybralo nabídku
firmy Colsys s.r.o, a uložilo prezidentovi ČLK, aby ve spolupráci s právní kanceláří ČLK
jednal o smlouvě na zpracování projektu a zároveň na základě projektu jednal o jeho realizaci.
Smlouva na zpracování projektu v ceně 108 000,- Kč byla uzavřena dne 17.2.2020.
Realizaci slaboproudých rozvodů v souladu s požadavky ČLK a v termínech požadovaných
stavební firmou Termitan s.r.o. nabízí firma Colsys s.r.o. za cenu 1 500 000,- Kč. JUDr.
Kunertová a Ing. Havlík doporučují, aby realizace byla řešena formou poddodávky v režimu
dle ustanovení 6.12 Smlouvy o dílo (SoD), a to z důvodu, aby bylo zajištěno jednoznačné
provázání termínů se stavbou a dodávka byla kryta záruční dobou a pojištěním firmy
Termitan s.r.o., a to i za cenu, že dojde v souladu se SoD k navýšení ceny realizace o 10%.
Představenstvo souhlasí s doporučením a schvaluje Cenovou nabídku firmy Colsys s.r.o.
na realizaci slaboproudých rozvodů v Domě lékařů a ukládá prezidentovi ČLK uzavřít
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dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Termitan s.r.o., který tuto poddodávku
zohlední.
Hlasování – přítomno 19 hlasujících:
pro:
10
proti:
0
zdržel se:
9
Návrh byl přijat.
Představenstvo na svém lednovém zasedání schválilo na doporučení vedoucího oddělení
vzdělávání prof. Ptáčka nabídku firmy Dimension Data Czech Republic s.r.o. na vybavení
Domu lékařů AV technikou, a to v provedení s fullHD dataprojektorem do posluchárny
včetně videokonferenčního systému, navíc s rozšířením o dvojici náhledových monitorů do
posluchárny.
Společnost Dimension Data Czech Republic s.r.o. od 1.10.2019 změnila svůj název na NTT
Czech Republic s.r.o., protože se stala součástí globální společnosti NTT. Objednávku
projektu za 170 000,- Kč odeslala ČLK firmě NTT Czech Republic s.r.o. dne 5.2.2020.
V současnosti probíhají projekční práce a ČLK čeká na návrh realizační smlouvy.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 19 hlasujících:
pro:
19
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Představenstvo se seznámilo nabídkou firmy NTT Czech Republic s.r.o.na dodávku a
montáž pevných držáků pro dataprojektory, které se musí dodat a zakotvit do nosných
konstrukcí před zakrytím sádrokartony v ceně 53 200,-Kč.
Představenstvo s nabídkou souhlasí a ukládá prezidentovi ČLK objednat komponenty
projektorů dle uvedené nabídky.
Hlasování – přítomno 19 hlasujících:
pro:
18
proti :
0
zdržel :
1
Návrh byl přijat.
Členové představenstva se seznámili se soupisem změn stavby č. 3 včetně maximálních cen
za tyto práce, které nebyly součástí projektu a cenové nabídky firmy Termitan s.r.o. Jedná se
o sanaci zdiva v 1.PP a o akustické obklady stropu v 5.NP. Ceny uvedené v nabídce firmy
Termitan s.r.o. jsou ceny maximální a budou upraveny v souladu se smlouvou o dílo dle
cenové úrovně soustavy URS (ucelený systém pro oceňování stavební produkce).
Představenstvo souhlasí s provedením změn stavby uvedených v návrhu č. 3.
Hlasování – přítomno 19 hlasujících:
pro:
16
proti :
0
zdržel :
3
Návrh byl přijat.
Lékaři sobě
Sjezd ČLK poděkoval všem dárcům, kteří se zapojili do sbírky „Lékaři sobě“ a vyzývá také
ostatní lékaře, kteří mají zájem a mohou si to dovolit, aby zvážili možnost poskytnutí daru
České lékařské komoře na vybudování Domu lékařů.
Dr. Kubek informoval, že v rámci dobrovolné sbírky Lékaři sobě přispělo na Dům lékařů
zatím 349 členů ČLK, a to celkovou částkou 1 291 353,- Kč.
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Lékaři z celé republiky považují „Dům lékařů“ za svůj vlastní. Lékařský stav si opravdu
zaslouží důstojné sídlo, které bude doktorům sloužit desítky let. V současnosti neexistuje
kromě ČLK žádná organizace, která by takto ambiciózní plán dokázala realizovat.
Dar je možno odeslat na účet České lékařské komory: 46938811/0100 pod variabilním
symbolem: evidenční číslo lékaře. Popis pro platbu „Dům lékařů“. K poskytnutí daru není
třeba podepisovat smlouvu. Nicméně pro zájemce je vzor smlouvy dostupný na webových
stránkách ČLK spolu se seznamem všech dosavadních dárců.
Představenstvo bere informaci na vědomí a všem dárcům děkuje.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti :
0
zdržel :
0
Návrh byl přijat.
Čestná medaile ČLK
Představenstvo již dříve schválilo věcný záměr doplnění SP-14 Rytíř/Rytířka českého
lékařského stavu o institut Čestné medaile ČLK, kterou by okresní sdružení mohlo
každoročně ocenit jednoho svého člena.
Medaile by měla být udělována z rozhodnutí představenstva příslušného OS ČLK, které by
lékaře vybíralo nejvýše jednou ročně z kandidátů navržených kterýmkoliv členem OS ČLK, a
to jen z členů registrovaných tímto OS ČLK. To, zda bude medaile v daném roce udělena, by
bylo vždy na zvážení příslušného představenstva OS ČLK, její udělení by tedy nebylo pro OS
ČLK povinné. Medaile, pro každý rok maximálně jedna, by byla předávána v rámci jednání
okresního shromáždění ČLK. Medaile by měla být kovová s připojeným diplomem a
rozhodnutí představenstva OS ČLK o jejím udělení by měla potvrzovat čestná rada
příslušného OS ČLK. Medaili by mělo být možné udělit také in memoriam.
Představenstvo v lednu schválilo grafický návrh medaile, který zpracoval medailér pan
Mašata, a ze dvou nabídek vybralo jako zhotovitele medaile firmu Znak Malá Skála. ČLK si
objedná 300 kusů těchto medailí, které budou bezplatně k dispozici pro OS ČLK. Zajištěním
výroby medaile i diplomu, kterým budou OS ČLK potvrzovat její udělení, pověřil prezident
ČLK firmu EV-p.r., která pro ČLK zajišťuje redakční práce při výrobě časopisu Tempus.
K návrhu novely SP-14 neuplatnili předsedové OS ČLK žádné připomínky.
Představenstvo schvaluje návrh novely SP-14 upravující pravidla udělování Čestné
medaile ČLK.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti :
0
zdržel :
0
Návrh byl přijat.
Spolupráce ČLK s firmou Mladá Fronta a.s. – aktuální informace
Ředitel tištěných titulů Mladé Fronty a.s. p. Karel Novotný informoval představenstvo o
ekonomické a organizační situaci Mladé Fronty a.s. a ujistil, že podle v současnosti
dostupných informací, by bez ohledu na změny vlastnické struktury firmy Mladá Fronta a.s.,
měla spolupráce s Českou lékařskou komorou, jak v oblasti vydání časopisu Tempus
Medicorum, tak při pořádání akcí celoživotního vzdělávání lékařů, pokračovat beze změn.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Výběrové řízení
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Dr. Kubíček a Dr. Říhová podali informaci o výběrových řízeních, kterých se zúčastnili.
Přístrojová komise MZ
Dr. Voleman informoval o zasedání přístrojové komise dne 27.2.2020, kterému předsedal
náměstek ředitele VZP Ing. Šmehlík.
Komise pro systémové řešení urgentních příjmů v České republice
Dr. Mrozek informoval o zasedání této komise, která se konala 14.2.2020.
Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků
Dr. Vávra informoval o zasedání této komise, která se konala 23. 2. 2020.
3) Jednání a informace
Zákon o eHealth – aktuální informace – 12:00
Ředitel ÚZIS prof. Dušek informoval představenstvo ČLK, že na základě rozhodnutí
ministra Vojtěcha přestalo zákon připravovat Národní centrum pro elektronizaci a přípravou
zákona o eHealth byl znovu pověřen Ústav zdravotnických informací a statistiky. Mz zároveň
ukončilo všechna připomínková řízení k dosavadnímu návrhu zákona a celá agenda se tak
vrací na počátek.
Představenstvo si vyslechlo prezentaci prof. Duška doplněnou informacemi JUDr.
Těšitelové o principech zákona o elektronizaci zdravotnictví, jehož přípravu zahájil ÚZIS,
který hodlá kromě jiných institucí spolupracovat také s ČLK.
Podle prof. Duška mají být základními principy elektronizace zdravotnictví decentralizace,
ochrana dat, dobrovolnost, respektování stávajících procesů ve zdravotnictví a nastavených
rolí účastníků. Zákon by měl vytvořit jednotný systém identifikace (elektronická identita
zdravotnického pracovníka) a nastavit jednotná pravidla pro vedení a sdílení elektronické
zdravotní dokumentace a výměnu informací se zajištěním ochrany dat. Mělo by být vytvořeno
tzv. Integrované datové rozhraní resortu zdravotnictví. Vedení elektronické zdravotní
dokumentace by mělo být dobrovolné, ale s dodržováním stanovených standardů. Nebudou
vytvářeny žádné centrální databáze. Kromě samotného zákona o elektronizaci zdravotnictví
by měly být potřebným způsobem novelizovány též zákona o zdravotních službách a o
veřejném zdravotním pojištění.
Seznam zdravotních výkonů – valorizace ceny práce
ČLK požaduje navýšení ceny práce nositelů výkonů, tedy nikoliv pouze lékařů, ale všech
zdravotníků, o 20 % a současně její pravidelnou každoroční valorizaci v Seznamu zdravotních
výkonů o míru inflace tak, jak se to děje u tzv. ostatních režijních nákladů.
Cena práce nositelů výkonů (naší práce) byla od roku 2006 valorizována pouze jedenkrát, a
to s účinností od 1.1.2016 o 10 % na základě dohody prezidenta ČLK s tehdejším ministrem
zdravotnictví MUDr. Němečkem. Vzhledem k tomu, že kumulovaná míra inflace dosahuje od
roku 2006 do současnosti cca 30 %, je v současnosti reálná cena práce poskytovatelů
zdravotních výkonů o jednu pětinu (o 20 %) nižší než v roce 2006.
ČLK navrhuje příslušnou změnu vyhlášky zvané Seznam zdravotních výkonů s bodovými
hodnotami. Náš návrh má být projednáván na pracovní skupině ministerstva zdravotnictví dne
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5.3.2020. Jednání se zúčastní člen pracovní skupiny Dr. Musil s poradkyní Dr. Klimovičovou.
Zdravotní pojišťovny sice s návrhem ČLK nesouhlasí, avšak nejsou schopny vysvětlit, proč
mohou být pravidelně valorizovány režijní náklady poskytovatelů zdravotních služeb a proč
zároveň není valorizována cena práce nositelů výkonů, aby poskytovatelé měli prostředky na
zvyšování platů a mezd.
Prezident ČLK Dr. Kubek vyzval všechny organizace lékařů, aby podpořily požadavek
ČLK na zvýšení ceny práce nositelů a na její pravidelnou valorizaci o míru inflace.
Na základě výzvy prezidenta ČLK návrh na valorizaci ceny práce nositelů výkonů
podpořilo zatím 1 050 lékařů tím způsobem, že zaslali své souhlasné vyjádření ministrovi
zdravotnictví Mgr. Vojtěchovi.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Úhradové dodatky ke smlouvám
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.
Návrhy úhradových dodatků, které ČLK dostane k dispozici, průběžně analyzuje právní
kancelář ČLK a výsledky jsou dostupné na webových stránkách komory a budou též v
časopise Tempus. V současnost jsou hotové právní analýzy dodatků od zdravotních
pojišťoven: 111, 205, 207 a 211.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Dohodovací řízení o úhradách a regulacích pro rok 2021
Sjezd ČLK schválil usnesení, ve kterém vyzývá soukromé lékaře, aby udělili ČLK-o.s.
plnou moc k zastupování v dohodovacím řízení.
Dr. Kubek informoval, že od 1.2.2019, kdy bylo mandátovou komisí ukončeno uznávání
plných mocí pro DŘ na rok 2020, obdržela ČLK-o.s. 1 480 plných mocí od ambulantních
specialistů, 1 068 plných mocí od praktických lékařů, 105 plných mocí od ambulantních
gynekologů a 33 plných mocí od poskytovatelů z komplementu.
Dohodovací řízení bylo zahájeno 3.2.2020. Mgr. Buriánek byl jako zástupce ČLK-o.s.
zvolen členem mandátové komise, která provede kontrolu platnosti a počtu plných mocí.
Byla schválena změna jednacího řádu DŘ spočívající v přesunutí skupiny poskytovatelů
zdravotnické záchranné služby do skupiny poskytovatelů akutní lůžkové péče a dalších
zdravotních služeb poskytovaných v nemocnicích, naopak nebyla schválena změna jednacího
řádu DŘ, která předpokládala vytvoření nové skupiny poskytovatelů specializované paliativní
péče.
Koordinátoři v rámci jednotlivých segmentů budou voleni na prvním jednání jednotlivých
skupin poskytovatelů. ČLK-o.s. budou zastupovat v segmentu ambulantních specialistů Dr.
Říhová, Dr. Kubek a Mgr. MUDr. Záleská, v segmentu praktických lékařů Dr. Němeček a
Mgr. MUDr. Záleská, v segmentu komplement Dr. Musil a Mgr. MUDr. Záleská, v segmentu
ambulantní gynekologie Dr. Henčlová a Mgr. MUDr. Záleská.
Závěrečné jednání DŘ se bude konat 19.6.2020 v prostorách Mz.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Jednání prezidentů profesních komor s předsedou vlády
Dr. Kubek informoval, že plánované jednání prezidentů dvanácti profesních komor
zřizovaných zákonem s předsedou Vlády ČR bylo přesunuto na 3.3.2020. Prezident ČLK
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navrhnul pro toto jednání jako hlavní téma společném všem profesním komorám kvalitu
spolupráce profesních komor se státem, který nedostatečně využívá odborný potenciál komor
a snaží se kompetence profesních samospráv spíše omezovat a nepřípustně politicky ingerovat
do fungování komor.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Jednání prezidenta ČLK s předsedou Vlády ČR
Dr. Kubek informoval o svém jednání s předsedou Vlády ČR Ing. Babišem, které se za
přítomnosti ministra zdravotnictví Mgr. Vojtěcha uskutečnilo 19.2.2020. Prezident ČLK
informoval předsedu vlády o aktuálních problémech českého zdravotnictví a o současných
prioritách České lékařské komory, kterými jsou včasné rozhodnutí vlády o podstatném
zvýšení platby za státního pojištěnce, zvýšení ceny práce nositelů výkonů v Seznamu
zdravotních výkonů o 20% a její pravidelná valorizace o míru inflace, dodržování zákoníku
práce v nemocnicích, možnost řádné kontroly personálního vybavení poskytovatelů
lékařských služeb ze strany komory, vytvoření státního programu pro legální a pro pacienty
bezpečné zaměstnávání lékařů ze zemí mimo EU. Prezident ČLK dále upozornil, že zatím co
se ČLK snaží plnit svoji roli garanta kvality lékařské péče, ministerstvo zdravotnictví zatím
odborný potenciál komory využívá v zájmu občanů nedostatečně.
Z rozhodnutí předsedy vlády by na toto jednání měla navazovat jednání prezidenta ČLK
s ministrem zdravotnictví o možnostech a způsobu realizace návrhů ČLK. První z těchto
jednání se uskuteční 4.3.2020.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Novela zákona o komorách
Přání novelizovat zákon o komorách vyslovil ministr Vojtěch poprvé v září 2018.
V listopadu 2018 uzavřeli prezidenti zdravotnických komor dohodu, že komory budou
jednat s Mz ve věci kompetencí a fungování profesních samospráv pouze a jedině společně a
připraví jeden společný návrh na posílení kompetencí profesních komor. Mezi zásadní
požadavky komor patří právo kontrolovat personální vybavení poskytovatelů zdravotnických
služeb a právo ukládat nápravná opatření i těm poskytovatelům, kteří jsou právnickými
osobami. Vzhledem k selhávání ministerstva, které nedokáže zajistit dodržování zákona v
souvislosti s příchodem zahraničních lékařů, jsou komory ochotny převzít do své gesce
rovněž agendu uznávání kvalifikace lékařů cizinců.
Vzhledem k pochybnostem o skutečných záměrech ministerstva, zaslali prezidenti ČLK,
ČSK a ČLnK 28.2.2019 ministrovi dopis v němž připomněli, že stát, potažmo Mz, nevyužívá
plně odborný potenciál komor ku prospěchu pacientů a zdravotníků. Problémem není
nekvalitní zákon, ale spíše malá ochota ministerstva zdravotnictví s profesními komorami
spolupracovat.
Dne 17.6.2019 se uskutečnilo jednání ministra zdravotnictví a jeho náměstků s prezidenty
profesních komor za účasti jejich právníků.
Prezidenti komor ve spolupráci s právními kancelářemi komor připravili návrh novely
zákona, který by dával profesním samosprávám kompetence potřebné pro kvalitnější výkon
poslání, které komory mají vůči občanům, tedy garance a kontrola odbornosti a etiky
poskytování služeb. Návrh zároveň řeší organizační problémy, které jednotlivé komory mají.
Vzhledem k přetrvávající nejasnosti skutečných záměrů Mz byly sice některé principy návrhu
diskutovány, ale návrh nebyl oficiálně ministerstvu předán.
Ministr Vojtěch vyjádřil přání, aby komory dělaly skutečně to, co podle jeho názoru dělat
mají. Vyslovil pochybnost nad tím, zda současná vedení komor jsou reprezentativní a opravdu
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hájí zájmy komor a jejich členů. Vyjádřil přesvědčení, že zákon by měl zajistit pravidelnou
výměnu funkcionářů komor.
Následovala diskuse o nutnosti zachování povinného členství, na čemž všechny komory
trvají a o právu komor kontrolovat personální a technické vybavení poskytovatelů zdravotních
služeb, které komory požadují, ale Mz se obává důsledků, které by mělo toto posílení
kompetencí komor, které by mohly trvat na dodržování právních předpisů a tím působit
některým poskytovatelům problémy.
Komory vítají ujišťování ministerstva, že s nimi hodlá lépe spolupracovat. V první řadě by
tedy Mz nemělo komory obcházet a nemělo by za zády profesních samospráv jednat
s organizacemi, které jsou méně reprezentativní, ale o to více vstřícné vůči ministerstvu. Pro
zlepšení spolupráce komor se státem není nutno měnit zákon, stačí lépe využívat stávající
legislativní prostředí.
Další jednání se uskutečnilo 30.9.2019 bez přítomnosti ministra Vojtěcha. Náměstek JUDr.
Policar informoval, že Mz analyzovalo text návrhu novely zákona, který obdrželo od České
lékárnické komory (ČLnK), a chce o návrzích dále jednat. ČLK se od návrhu distancovala
s tím, že za současné situace žádné změny zákona nenavrhuje. Mz chce přesto zákon změnit a
ČLK nezbývá nic jiného, než se dalších jednání také účastnit, neboť zákon se jí týká.
Jednání svolané na 14.10.2019 bylo v ten den ministerstvem zrušeno a další jednání se tedy
uskutečnilo až 27.2.2020. Mz nepřipravilo žádné podklady a nepředložilo ani slibovanou
analýzu návrhu předloženého ČLnK v červnu 2019. Na místo návrhů, jak umožnit profesním
komorám lépe hájit zájem pacientů na garanci dostupnosti kvalitní a bezpečné zdravotní péče,
předložil za přítomnosti a aktivního souhlasu ministra Vojtěcha náměstek JUDr. Policar
pouze ústně návrhy směřující k omezení nezávislosti profesních samospráv, k omezení práva
členů komor svobodně se rozhodovat a k ekonomické destabilizaci komor.
- Mz chce dle svých slov zvýšit demokratičnost a transparentnost voleb v komorách a zvýšit
reprezentativnost jejich orgánů například návrhy na elektronické či korespondenční volby
orgánů komor. Dále pak zkrácením délky funkčního období orgánů komor a omezením
možnosti být zvolen do stejné funkce opakovaně více než dvakrát po sobě.
- Mz chce prosadit do zákona právo ministra zdravotnictví podávat návrhy na soudní přezkum
platnosti stavovských předpisů přijímaných volenými orgány komor.
- Mz navrhuje omezení možnosti podnikání pro profesní komory, aby tyto nemohly mít
například příjmy z pronájmů.
- Mz navrhuje omezení poplatků za registraci, garanci a pořádání vzdělávacích akcí v systému
celoživotního vzdělávání tak, aby komory nemohly tvořit zisk.
Své návrhy Mz zdůvodňuje tím, že chce pouze vyhovět požadavkům „členské základny“
profesních komor, přičemž však členy komor požadující po ministerstvu zmiňované změny
není ochotno jakkoli blíže specifikovat.
Jednání skončilo bez jakékoliv dohody. Termín případného dalšího jednání není znám.
Představenstvo ČLK důrazně odmítá snahy ministra zdravotnictví politicky zasahovat
do kompetencí nezávislé profesní lékařské komory bezprecedentním způsobem, jaký
neexistuje podle zákona v žádné jiné profesní komoře v České republice. Zejména
odmítáme snahu omezit právo lékařů svobodně se rozhodovat, jaké si zvolí funkcionáře
profesní komory, jejímiž jsou členy a jejíž činnost si sami platí. Návrhy ministra
zdravotnictví považujeme za účelovou snahu zbavit se prezidenta komory, který hájí
práva lékařů, upozorňuje veřejně na neřešené problémy českého zdravotnictví a
kriticky se vyjadřuje k práci ministra zdravotnictví. Takové jednání je v
demokratickém právním státě zcela vyloučené a skandální. Důrazně odmítáme i další
tendence zasahovat do autonomie profesní komory lékařů i návrhy, jejichž účelem je
ekonomické poškození komory, aby nemohla tak jako dosud zajišťovat kvalitní
celoživotní vzdělávání lékařů.
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Hlasování – přítomno 19 hlasujících:
pro:
18
proti :
0
zdržel :
1

Návrh byl přijat.

Novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
ČLK je toho názoru, že Hlavním hygienikem České republiky může být pouze lékař se
získanou specializovanou způsobilostí. Osoba Hlavního hygienika musí disponovat
nezpochybnitelnou odbornou autoritou. Důležitost splnění této podmínky s obzvláštní
naléhavostí vyplývá v situacích potenciálního celospolečenského zdravotního ohrožení, jakým
by mohla být například epidemie koronaviru. Z těchto důvodů prezident ČLK podpořil
pozměňovací návrh poslanců Adámkové, Pastuchové, Kaňkovského, Farhana, Brázdila,
Kasala, Janulíka a Vyzuly k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví. Na poslaneckém návrhu, který Sněmovna přijala poměrem hlasů
154:0:0 ČLK dále oceňuje způsob, kterým je definována úloha a postavení lékařů v systému
ochrany veřejného zdraví. Komora rovněž podporuje aktivity směřující k opětovnému
získávání lékařů pro práci v hygienické službě a podporuje oprávněné požadavky na jejich
slušné odměňování za práci.
Představenstvo bere informaci na vědomí.

Hrozba epidemie infekce Covid-19
Prezident ČLK Dr. Kubek nabídl ministrovi zdravotnictví možnost, že komora bude svým
členům elektronicky rozesílat informace Ministerstva zdravotnictví ČR týkající se aktuální
hrozby epidemie infekce virem Covid-19. Ministr Vojtěch nabídku přijal a ČLK tedy lékařům
informace zasílá. Navíc byl na webových stránkách ČLK vytvořen speciální banner
umožňující přímý proklik na webové stránky ministerstva.
Dne 26.2.2019 vznesl prezident ČLK oficiální dotaz na hlavní hygieničku ČR Mgr.
Gottwaldovou, kde mohou lékaři a další poskytovatelé zdravotních služeb získat
doporučované ochranné prostředky. Odpověď ČLK dosud neobdržela.
Dne 11.3.2020 pořádá ČLK v hotelu Grandior v Praze 1 pro lékaře vzdělávací konferenci na
téma „Koronavirus – hrozba současnosti“. Hlavní řečníkem bude náměstek ministra prof.
MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Představenstvo kriticky hodnotí činnost ministerstva zdravotnictví, které není schopno
zdravotníkům zajistit dostupnost ochranných pomůcek doporučovaných hlavní
hygieničkou ČR.
Hlasování – přítomno 19 hlasujících:
pro:
19
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Zdraví 2030
Zdraví 2030 – strategický rozvoj péče o zdraví v ČR do roku 2030. Materiál, který je
v gesci náměstkyně ministra zdravotnictví MUDr. Šteflové projednávala Vědecká rada Mz,
jejímž členem je předseda VR ČLK Dr. Mrozek.
4) Vědecká rada
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Dr. Mrozek informoval o zasedání Vědecké rady ČLK dne 27.2.2020.
5) Blok RK
Předsedkyně Revizní komise ČLK Dr. Vedralová informovala o několika případech, kdy
v rámci disciplinárního šetření získala RK ČLK informace o pravděpodobně nelegální práci
lékařů ze zemí mimo EU.
Dr. Dernerová opustila jednání v 14.30 hodin, přítomno je 18 členů představenstva.
Dr. Monhart, PhD. opustil jednání v 14.45 hodin, přítomno je 17 členů představenstva.
6) Licence
7) Různé
Dr. Mrozek informoval, že ČLK byla Mz vyzvána k zaslání nominací zástupců ČLK do
zkušebních komisí ke zkouškám po absolvování základního vzdělávacího kmene. Těchto
kmenů je 19 a členy těchto komisí mohou být i současní členové komisí atestačních.
Zasedání představenstva bylo ukončeno v 15:00 hodin.
Příští zasedání představenstva se uskuteční v sobotu 21.3.2020 od 10:00 hodin
v kongresovém centru hotelu Tři věžičky, Střítež u Jihlavy 11
Porada předsedů OS ČLK s členy představenstva se uskuteční ve čtvrtek 12.3.2020 od
15:00 hodin v Břevnovském klášteře na Praze 6 a od 19:00 hodin a ni bude navazovat
slavnostní pasování Rytířky lékařského stavu, kterou byla zvolena MUDr. Marie Svatošová
známá jako neúnavná propagátorka hospicového hnutí v ČR.

Zapsala:

Hanka Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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