Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 5. září 2014 od 9:00 hodin ve hotelu Skalský dvůr
Přítomni:

MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Kubarič, MUDr. Mach Ota,
MUDr. Musil, MUDr. Přikryl, MUDr. Říhová, MUDr. Šindler, MUDr. Tomek,
MUDr. Trnka, MUDr. Vávra, MUDr. Vodochodský, MUDr. Voleman, MUDr.
Vraná.
Omluveni: MUDr.Dernerová, MUDr.Dostalíková, MUDr. Jiří Mach, MUDr Monhart,PhD
MUDr. Němeček, MUDr. Sedláček
Přizváni: MUDr. Vedralová, Mgr. Buriánek, Mgr. Čáslavská, MUDr. Sojka.
Hosté :
RNDr. Dušek – ředitel UZIS
Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin.
Přítomno 12 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.
1) Připomínky k minulému zápisu
2) Blok tajemníka ČLK
Informace o počtu nových členů ČLK
V červenci a srpnu 2014 bylo přijato celkem 413 lékařů:
z toho bylo
72 lékařů se státní příslušností SR,
8 lékařů s jinou státní příslušností,
14 lékařů se slovenskou LF,
9 lékařů se zahraniční LF.
V tomto období byly 4 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup.
V roce 2014 dosud požádalo celkem 271 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.
Stav vymáhání dluhu od Víta Hrachovského
Okresní soud v Hodoníně nařídil exekuci na majetek pana Víta Hrachovského (bývalý
vydavatel časopisu ČLK) k vymožení dlužné částky 921 559,80 Kč a úroků z prodlení a
nákladů řízení ve výši 103 940,50 Kč. Z pohledávky ve výši 1 082 900,-- Kč, která vznikla
v roce 2006, bylo v rámci exekučního řízení zasláno ČLK zatím částečné plnění, a to ve výši:
- v roce 2009 87 583,70 Kč
- v roce 2010 66 978,-- Kč
- v roce 2011 78 000,-- Kč
- v roce 2012 106 016,-- Kč
- v roce 2013 101 613,-- Kč
- v roce 2014 (za období 1-6/2013) 48 058,20 Kč.
Pohledávka byla ponížena celkovou vymoženou částkou ve výši 488 248,90 Kč. Zůstatek
pohledávky k 30.6.2014 je ve výši 594 651,10 Kč. Provádění exekuce exekutorkou JUDr.
Janou Tvrdkovou nadále pokračuje.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 12 hlasujících:
pro:
12
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.

1

Rozbor hospodaření ČLK za rok 2013
Se souhrnnými informacemi o hospodaření ČLK za rok 2013 se členové představenstva
seznámili již na zasedání v červnu 2014. Na zasedání 25.7.2014 vzalo představenstvo ČLK na
vědomí zprávu auditora o ověření účetní závěrky ČLK za rok 2013. Auditor nemá výhrady.
V souladu se SP č. 17 – Finanční řád, byly patřičné informace o hospodaření zveřejněny
v časopise Tempus Medicorum 7-8/2013.
Hospodaření centra ČLK v porovnání s rozpočtem: výnosy 103,4 %, náklady 79,7 %
Hospodářský výsledek centra ČLK před zdaněním k 31.12.2013: + 7 553 833,51 Kč
Z toho - vydávání časopisu Tempus:
- 3 303 113,30 Kč
- společenské akce:
902 333,84 Kč
Představenstvo ČLK bere na vědomí podrobný rozbor hospodaření ČLK za rok 2013.
Představenstvo rozhodlo, že hospodářský výsledek centra ČLK + 5 300 549,51 Kč (po
zdanění) za rok 2013 bude převeden do jmění ČLK. Vlastní jmění ČLK po převodu
tohoto hospodářského výsledku činí 45 651 800,79 Kč.
Hlasování – přítomno 12 hlasujících:
pro:
12
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Náhrady za činnost v orgánech ČLK
Materiál bude předložen delegátům sjezdu ČLK.
Představenstvo ČLK bere na vědomí informaci o výši finančních náhrad vyplácených
jednotlivým funkcionářům centrálních orgánů ČLK za činnost pro ČLK.
Hlasování – přítomno 12 hlasujících:
pro:
12
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dr. Vodochodský se připojil k jednání představenstva v 9.30 hod., přítomno je 13 členů
představenstva.
Informace o hospodaření ČLK v 1. pololetí 2014
Materiál bude předložen delegátům sjezdu ČLK.
Představenstvo ČLK bere na vědomí informaci o hospodaření za 1. pololetí 2014.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dr. Tomek se připojil k jednání představenstva v 9.40 hod., přítomno je 14 členů
představenstva.
Ekonomický software ČLK
ČLK dosud využívá software firmy WinDuo, který však není určen pro počítače se 64
bitovými operačními systémy a firma není schopna garantovat, že svůj software v potřebné
době zmodernizuje. Účetnictví v současnosti zpracovávají jednotlivá OS ČLK.
Představenstvo uložilo v březnu 2014 tajemníkovi Dr. Jiřímu Machovi, aby ve spolupráci s
ekonomickým oddělením ČLK vytvořil konkrétní specifikaci požadavků ČLK na účetní
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software. Pracovní skupina sestavená tajemníkem Dr. Machem, doporučuje přechod na
centrální způsob vedení účetnictví na jednom serveru s licencovanými přístupy pro jednotlivá
OS ČLK. Tato změna bude pro centrum ČLK finančně náročnější. Dne 24.6.2014 pracovní
skupina v Olomouci posuzovala nabídky celkem 6 firem a doporučila představenstvu tři
z nich v následujícím pořadí: 1. APL expert, 2. Premier, 3. Altus.
Na návrh Dr. Kubka přijalo představenstvo usnesení vyzývající tajemníka Dr. Macha, aby:
1. Provedl rozpracování a aktualizaci dvou výběrovou komisí nejlépe hodnocených nabídek,
tedy od firem APL expert a Premier tak, aby tyto nabídky byly vzájemně porovnatelné a ČLK
mohla jednat o ceně a kvalitě nabízených služeb.
2. Předložil představenstvu k posouzení alternativní zajištění účetnictví ČLK jiným software
než firmy WIN DUO, avšak bez přechodu na tzv. síťovou variantu.
Vzhledem k tomu, že druhou část úkolu představenstva považuje tajemník Dr. Mach za
zbytečnou, uložil prezident ČLK ředitelce kanceláře paní Šťastné, aby ve spolupráci s Mgr.
Valáškem, Ing. Kotěšovcem a účetními ČLK oslovila několik firem nabízejících účetní
software a představenstvo mohlo na svém příštím zasedání posoudit variantní řešení vedení
účetnictví ČLK bez přechodu na tzv. síťovou variantu.
Na základě této aktivity ČLK obdržela tři nabídky účetního softwaru pro vedení účetnictví
decentralizovaným způsobem, který dosud ČLK využívá. Experti Ing. Dočekal a Dr. Horák
z nabídek považují za nejlepší nabídku firmy APL Expert. Tato decentralizovaná (Off-line)
verze účetnictví by ČLK stála do konce roku 2014 celkem 744 00,- Kč. Tato cena zahrnuje
instalaci, zprovoznění a školení uživatelů. V dalších letech by cena za podporu, údržbu a
aktualizace byla 216 000,- Kč ročně, přičemž náklady na údržbu hardwaru (HW) a
systémového prostředí by si i nadále hradila jednotlivá OS ČLK sama.
Ing. Dočekal a Dr.Horák upřednostňují i navzdory vyšším pořizovacím nákladům přechod
na tzv. síťovou variantu vedení účetnictví. Centralizované řešení je v souladu s dlouhodobými
technologickými standardy, je koncepčně podporováno globálními výrobci SW jako je např.
společnost Microsoft. Centralizované řešení dlouhodobě snižuje náklady na správu a údržbu
systému jako celku, ale zejména přináší násobně vyšší bezpečnost a stabilitu systému.
Přechod na centralizovaný (On-line) systém přinese úsporu nákladů pro OS ČLK.
Pracovní skupina ČLK dne 24.6.2014 doporučila jako nejvýhodnější nabídku
centralizovaného (On-line) účetnictví produkt firmy APL Expert s celkovou cenou včetně
instalace, zprovoznění a školení uživatelů 1 160 000,- Kč do konce roku 2014. Tato nabídka
je spojená s dalšími náklady na podporu, údržbu, aktualizace, údržbu systémového prostředí a
HW ve výši 324 000,- Kč ročně.
Z pověření prezidenta ČLK jednal Ing. Dočekal s firmou APL expert o možnostech snížení
ceny centralizovaného (On-line) účetnictví. V současnosti nabízí firma APL expert on-line
variantu účetnictví za 978 290,-Kč (snížení ceny o 181 710,- Kč) do konce roku 2014. Tato
nabídka je spojená s dalšími náklady na podporu, údržbu, aktualizace, údržbu systémového
prostředí a HW 276 000,- Kč ročně (snížení ceny o 48 000,- Kč ročně). Cenová úspora cca
230 000,- Kč za nákup a instalaci systému a první rok jeho provozu je dosažena snížením
počtu potřebných systémových licencí a tím pádem také snížením potřebných nákladů na
HW. Snížením počtu licencí systémového SW se snížil počet současně připojených uživatelů
z 90 na 45, nicméně tento počet koresponduje s uvažovaným počtem současně pracujících
uživatelů a licence budou tedy plně využity. Počet licencí IS Expert SQL zůstává 90, každé
OS ČLK tedy bude mít svoji vlastní licenci.
Prezident ČLK navrhuje představenstvu k posouzení dvě aktuální varianty zajištění
účetnictví ČLK od 1.1.2015, obě nabízí firma APL Expert.
1. Decentralizovaná (Off-line) varianta za 744 000,- Kč + 216 000,- Kč ročních nákladů
(plus náklady OS ČLK na údržbu HW a systémového prostředí).
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2. Centralizovaná (On-line) varianta za 978 290,- Kč + 276 000,- Kč ročních nákladů (žádné
náklady pro OS ČLK v tomto případě nevznikají)
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
Představenstvo schvaluje přechod účetnictví ČLK od 1. 1. 2015 na software od firmy
APL expert, a to v centralizované variantě za cenu 978 290,- Kč + 276 000,- Kč ročních
nákladů, tyto ceny jsou bez DPH.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
3) Zahraniční činnost
Spolupráce lékařských komor států V4
Na 9.9.2014 zve prezident SLK do Bratislavy zástupce lékařských komor ČR, Polska a
Maďarska, aby společně projednali možnosti spolupráce v oblasti e-learningu a možnost
vydávání společného elektronického odborného časopisu. Jednání se za ČLK zúčastní
viceprezident Dr. Mrozek a vedoucí oddělení vzdělávání PhDr. Ptáček.
4) Jednání a informace
Dohodovací řízení o úhradách pro rok 2015
Dne 21.8.2014 bylo ukončeno dohodovací o úhradách zdravotní péče pro rok 2015.
a) Dohody bylo dosaženo u těchto segmentů:
• praktičtí lékaři (ČLK-o.s. souhlas),
• lázně,
• ambulantní gynekologie (ČLK-o.s. nesouhlas),
• doprava a zdravotnická záchranná služba.
b) Nedohoda byla konstatována u následujících skupin poskytovatelů, u nichž bude hodnota
bodu a výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 stanovena vyhláškou
Ministerstva zdravotnictví. Jedná se o tyto skupiny poskytovatelů:
• akutní lůžkové péče v nemocnicích,
• následná lůžková péče,
• stomatologie,
• ambulantní specialisté,
• komplement,
• domácí péče,
• fyzioterapie – nelékařské profese.
Na poslední chvíli byly uzavřeny dohody v segmentu stomatologie a laboratorní části
komplementu. Tyto dohody však během závěrečného jednání 21.8.2014 vetovali zástupci
nemocnic.
Představenstvo se seznámilo s písemnými zprávami zástupců ČLK OS:
Dr. Němeček – praktičtí lékaři
Dr. Říhová – ambulantní specialisté
Dr. Musil – komplement
Dr. Zeman – ambulantní gynekologie
Představenstvo ČLK bere informace na vědomí.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
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pro:
proti:
zdržel se:

14
0
0

Návrh byl jednomyslně přijat.

Zákon o zdravotnických prostředcích
Ministerstvo zdravotnictví na základě porady konané 10.6.2014, které se za ČLK účastnil
sekretář VR ČLK Dr. Kubíček, připravilo pozměňovací návrh k návrhu zákona o
zdravotnických prostředcích. Ačkoliv většina účastníků této porady podpořila požadavek
ČLK, aby byl umožněn výdej zdravotnického prostředku v ordinaci lékaře, a to v případech,
kdy je potřeba pacienta edukovat a naučit ho se zdravotní pomůckou správně zacházet, a dále
pak v případech, kdy je nutno zdravotnický prostředek ihned aplikovat v rámci okamžitého
odvrácení ohrožení zdraví (např. ortéza, berle…), v komplexním pozměňovacím návrhu
připraveném ministerstvem tato možnost není. § 48 návrhu zní: „Zdravotnický prostředek
může být vydán pouze v lékárně, výdejně zdravotnických prostředků, oční optice nebo u
smluvního výdejce“.
Novinkou je návrh § 62, který by umožňoval v případě vážného ohrožení zdraví či života
použití zdravotnického prostředku i k jinému účelu než byl původně určen. Takovou právní
úpravu je možno považovat za zákonnou oporu pro lékaře v případě, kdy pacient není
spokojen s výsledkem terapie. Na druhou stranu by tato právní úprava mohla být zneužitelná
v případech, kdy se někdo bude snažit použít či pacientovi vnutit zdravotnický prostředek
dražší, méně žádaný…
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí.
Zasedání zdravotního výboru PS
Dr. Kubek informoval o zasedání výboru pro zdravotnictví PS 4.9.2014, kterého se účastnil.
Projednávána byla zejména tato témata:
- Novela zákona o léčivech
ČLK prosazovala a Mz původně navrhovalo, aby elektronický recept zůstal jako nepovinná
možnost. Výsledkem jednání je kompromis, kdy se odkládá povinnost elektronické preskripce
o 3 roky, tedy od 1.1.2018.
- Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění
Zrušení tzv. regulačních poplatků s výjimkou 90,- Kč za pohotovostní službu. S kompenzací
pro lékaře ošetřující děti, u kterých byly regulační poplatky zrušeny již dříve, ministerstvo
nepočítá. ČLK s tímto návrhem neuspěla.
- Návrhy zdravotně pojistných plánů pojišťoven na rok 2014
- Návrh zákona o zdravotnických prostředcích
ČLK prosazuje možnost výdeje zdravotnického prostředku lékařem v případě, že to souvisí
s léčbou daného pacienta. Ministerstvo přislíbilo příslušný pozměňovací návrh připravit.
- Informace hlavního hygienika o důsledcích útlumu hygienické služby ČR v letech 20092012
- Informace ředitele ÚZIS o stavu a perspektivách této instituce
Představenstvo bere informace na vědomí.
Novela zákona o vzdělávání lékařů
Viceprezident ČLK Dr.Mrozek je členem komise Mz, jejímž úkolem je pod vedením
náměstka ministra prof. MUDr. Vymazala připravit věcný záměr návrhu novely zákona o
vzdělávání lékařů.
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Dr. Voleman informoval o zasedání komise dne 26.8.2014. Další termín zasedání komise je
stanoven na 16.9.2014.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Spolupráce s Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS)
Dr.Kubek informoval o jednání s ředitelem ÚZIS doc. RNDr. Duškem dne 28.8.2014,
kterého se za ČLK vedle prezidenta účastnili: Dr.Kubíček, Dr.Sojka, Mgr.Valášek, Dr.Horák.
Ředitel ÚZIS zde prezentoval svoji vizi nového Národního zdravotnického informačního
systému.
Dr.Mrozek informoval o vystoupení ředitele ÚZIS na zasedání VR ČLK 4.9.2014.
Ředitel ÚZIS RNDr. Dušek přednesl prezentaci o budoucnosti Národního zdravotního
informačního systému a diskutoval s členy představenstva o způsobu spolupráce s ČLK, které
vede registr lékařů.
Zneužívání pracovních neschopností
Dr. Šindler prezentoval problém zneužívání pracovních neschopností a možného vydávání
nepravdivých lékařských zpráv a potvrzení. Jako příklad uvedl informace z dopisu starosty
obce Bělotín, který žádá ČLK, aby se problémem vážně zabývala.
Mgr. Buriánek konstatoval, že uvedené jednání může naplňovat skutkovou podstatu
trestného činu (přečinu) padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu,
dle § 350 trestního zákoníku, a to jak ze strany žadatele o vystavení takového dokladu, tak i ze
strany lékaře, který by případně nepravdivou vystavil.
Informace pro lékaře bude uveřejněna v časopisu Tempus Medicorum. Právní oddělení
vypracuje odpověď panu starostovi.
Výběrová řízení - informace
Dr. Sojka podal informaci o výběrovém řízení, kterého se zúčastnil.
5) Vnitřní činnost
Novela zákona o ČLK
Dr. Kubek spolu s právní kanceláří ČLK připravil na základě usnesení Sjezdu ČLK
z listopadu 2008 první verzi návrhu nového zákona o ČLK. Na základě výzvy prezidenta
ČLK měli členové představenstva zaslat své připomínky do konce měsíce srpna. Připomínky
zaslal jako jediný Dr. Přikryl. Právní kancelář ČLK pracuje na jejich zapracování do návrhu.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Etika a komunikace v medicíně - 4. mezinárodní konference ČLK
Konference s názvem „Etické problémy medicíny na prahu 21. století“ se uskuteční 4. 12.
2014, v Kongresovém centrum Praha, 5. května 65, Praha 4.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
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6) Blok VR
Dr. Mrozek informoval o zasedání Vědecké rady ČLK dne 4.9.2014.
Dne 25.9.2014 se uskuteční společné zasedání Vědecké rady a předsedů Oborových komisí
VR ČLK.
Představenstvo projednalo spornou žádost MUDr. P. A. o udělení funkční licence F001 a
F002, kde došlo k administrativnímu pochybení ze strany školícího pracoviště a souhlasí
s vydáním těchto licencí.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.

7) Licence
8) Různé
Dr. Mrozek informoval o průběhu stavebních prací v nových administrativních prostorách
v Olomouci.
Dr. Tomek informoval o jednání přístrojové komise Mz dne 25.8.2014.
Jednání představenstva skončilo ve 14:30 hodin.
Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 3. října 2014 od 9:00 hodin v kanceláři
ČLK v Praze.
Dne 23. října 2014 se uskuteční porada předsedů OS ČLK v Konferenčním centrum City, Na
Strži 65/1702, Praha 4, a to od 15 hodin (registrace od 14,30 hodin).

Zapsala:

Hanka Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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