Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 8. září 2017 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Přítomni:

Omluveni:
Přizváni:

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. Vraná.
MUDr. Doležal, MUDr. Voleman
MUDr. Vedralová, Mgr. Valášek, MUDr. Sojka.

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin.
Přítomno 14 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.
1) Připomínky k minulému zápisu
2 ) Vnitřní činnost
Informace o počtu nových členů ČLK
V červenci 2017 bylo přijato celkem 255 lékařů:
z toho bylo
51 lékařů se státní příslušností SR,
16 lékařů s jinou státní příslušností,
2 lékaři se slovenskou LF,
14 lékařů se zahraniční LF.
V tomto období byla 1 žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup.
V srpnu 2017 bylo přijato celkem 266 lékařů:
z toho bylo
36 lékařů se státní příslušností SR,
24 lékařů s jinou státní příslušností,
18 lékařů se slovenskou LF,
19 lékařů se zahraniční LF.
V tomto období byla 1 žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup.
V roce 2017 dosud požádalo celkem 161 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
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 97 258,20 Kč
- v roce 2015 101 614,80 Kč
- v roce 2016 101 500,-- Kč
- v roce 2017 (za období 1-6/2017) 50 860,-- Kč.
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Pohledávka byla ponížena celkovou vymoženou částkou ve výši 791 423,70 Kč. Zůstatek
pohledávky k 30. 6. 2017 je ve výši 291 476,30 Kč. Provádění exekuce exekutorkou JUDr.
Janou Tvrdkovou nadále pokračuje.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Rozbor hospodaření ČLK za rok 2016
Se souhrnnými informacemi o hospodaření ČLK za rok 2016 se členové představenstva
seznámili již na zasedání v 15. 6. 2017. Na tomto zasedání vzalo představenstvo ČLK na
vědomí zprávu auditora o ověření účetní závěrky ČLK za rok 2016. Auditor nemá výhrady.
V souladu se SP č. 17 – Finanční řád, byly patřičné informace o hospodaření zveřejněny
v časopise Tempus Medicorum 7-8/2017.
Hospodaření centra ČLK v porovnání s rozpočtem: výnosy 104,0 %, náklady 89,3 %
Hospodářský výsledek centra ČLK před zdaněním k 31.12.2016: +
3 498 078,06 Kč
Z toho - vydávání časopisu Tempus:
3 052 463,85 Kč
- společenské akce:
1 227 482,44 Kč
Představenstvo ČLK bere na vědomí podrobný rozbor hospodaření ČLK za rok 2016.
Představenstvo rozhodlo, že hospodářský výsledek centra ČLK + 1 709 380,06 Kč (po
zdanění) za rok 2016 bude převeden do jmění ČLK. Vlastní jmění ČLK po převodu
tohoto hospodářského výsledku činí 57 167 484,79 Kč.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
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 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dr. Tomek a Dr. Vávra se připojili k jednání představenstva v 9.20 hodin, přítomno je 16
členů představenstva.
Informace o hospodaření ČLK v 1. pololetí 2017
Materiál bude předložen delegátům sjezdu ČLK.
Představenstvo ČLK bere na vědomí informaci o hospodaření za 1. pololetí 2017.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
pro:
16
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
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Dr. Mlynářová a Dr. Dernerová se připojily k jednání představenstva v 9.30 hodin,
přítomno je 18 členů představenstva.
Návrh rozpočtového opatření pro rok 2017
Materiál bude předložen delegátům sjezdu ČLK.
Představenstvo ČLK schvaluje návrh rozpočtového opatření pro rok 2017 připravený
ekonomickým oddělením ČLK.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Mistrovství světa lékařů ve fotbale – Praha 2018
Mistrovství světa lékařů ve fotbale se konají od roku 2006. Česká lékařská fotbalová
reprezentace se těchto turnajů účastní od roku 2013. V současnosti je se ziskem 3 zlatých a 2
stříbrných medailí nejúspěšnějším účastníkem. Na červencovém mistrovství v Rakousku
získal tým českých lékařů zlaté medaile potřetí za sebou. ČLK fotbalovou reprezentaci
pravidelně finančně podporuje a to: 2013 – 532 000,- Kč, 2014 – 300 000,- Kč, 2015 –
200 000,- Kč, 2016 – 300 000,- Kč, 2017 – 200 000,- Kč.
Host Dr. Engel – manager České lékařské fotbalové reprezentace prezentoval stav přípravy
mistrovství světa lékařů, které se bude konat ve dnech 30.6.–8.7.2018 v Praze. Česká lékařská
fotbalová reprezentace žádá ČLK o finanční podporu ve výši 300 000,- Kč.
Představenstvo souhlasí, aby součástí návrhu rozpočtu ČLK pro rok 2018 byl příspěvek
České lékařské fotbalové reprezentaci na uspořádání Mistrovství světa lékařů ve fotbale
v Praze ve výši Kč 300 000,-.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
17
proti :
1
zdržel :
0
Návrh byl přijat.
Informace pro nové členy ČLK
Dr. Kubek seznámil představenstvo s novým informačním letákem, který prostřednictvím
kanceláří OS ČLK obdrží všichni noví členové komory. Leták je nejenom aktualizovaný, ale
navíc obsahuje informaci o Sekci mladých lékařů ČLK.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Sekce mladých lékařů ČLK – SP 22
Představenstvo uložilo právní kanceláři ČLK, aby ve spolupráci s představiteli sekce
připravila stavovský předpis ČLK č. 22 – Sekce mladých lékařů ČLK.
Dr. Kubek předložil představenstvu návrh nového stavovského předpisu ve znění
odsouhlaseném představiteli Sekce mladých lékařů ČLK. Právní kancelář ČLK zároveň
připravila novelu SP 1 – Organizační řád, která zakotvuje sekci mladých lékařů do struktury
ČLK.
Představenstvo schvaluje návrh SP-22, Sekce mladých lékařů ČLK.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
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zdržel se:
1
Návrh byl přijat.
Představenstvo souhlasí s návrhem novely SP-1, Organizační řád a doporučuje její
schválení delegátům Sjezdu ČLK.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Kanceláře ČLK – Olomouc, Dolní náměstí
Město Olomouc informovalo ČLK, že ke dni 1.9.2018 vypovídá nájemní smlouvu, na
jejímž základě komora užívá kancelářské prostory na adrese Dolní náměstí 38, Olomouc.
ČLK po zakoupení nových prostor pro centrální kancelář v Olomouci tyto původní prostory
využívá pouze jako archiv.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Registr lékařů - školení zaměstnanců ČLK
Mgr. Valášek informoval, že v návaznosti na informace poskytnuté na setkání
administrativních zaměstnanců ČLK v Táboře proběhnou školení, jejichž obsahem bude
seznámení administrativních pracovníků s novým registrem lékařů ČLK. Školení budou
probíhat v Praze a Olomouci, a to s ohledem na dostupnost jednotlivých OS ČLK. Každé OS
ČLK obdrží informaci o školení. Na školení bude přítomen lektor ČLK a zástupce firmy
ISSA.
Představenstvo žádá předsedy OS ČLK, aby zajistili účast svých zaměstnanců na
školení, které tvoří základní pracovní náplň každého sekretariátu okresního sdružení.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Účetní program – WinDuo64
Mgr. Valášek informoval, že v rámci implementace nového účetního programu WinDuo64
proběhnou v Praze, Olomouci a Ostravě školení. Program WinDuo64 bude spuštěn ke dni
1.10.2017, přičemž první výstupy pro příslušné finanční či správní orgány budou generovány
v listopadu za měsíc říjen 2017.
Školení proběhnou v těchto termínech:
Praha – 7.9. a 8.9.2017
Olomouc – 13.9.2017
Ostrava – 27.9.2017
Všechna OS ČLK obdržela podrobný informační e-mail o průběhu přechodu na nový účetní
program. Jednotlivá OS ČLK rovněž mají možnost kontaktovat přímo zástupce společnosti
Winduo.
Představenstvo vyzývá předsedy OS ČLK, aby zajistili účast svých účetních na tomto
školení, kde budou seznámeni s harmonogramem přechodu na novou verzi účetního
programu a současně proběhne zaškolení v účetním programu WinDuo64. Vzhledem
k poměrně velkému počtu okresních sdružení je nezbytné, aby byla zajištěna součinnost
všech OS ČLK, která je nezbytná pro zpracování jednotných výstupů ČLK v zákonem
stanovených termínech.
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Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0

Návrh byl jednomyslně přijat.

Nový server ČLK
Mgr. Valášek na základě doporučení firmy ISSA navrhuje zakoupení nového hlavního
serveru pro potřeby ČLK. Stávající server je v provozu od 18.1.2011 a v posledních letech
ČLK dokupuje záruku, která by pro rok 2018 činila částku cca 35.000,- Kč. Nový server
doporučený firmou ISSA by měl stát 255 000,- Kč včetně DPH.
Představenstvo žádá firmu ISSA o předložení dalších variantních návrhů serveru pro
ČLK a souhlasí s tím, aby se s nákupem nového serveru počítalo při přípravě návrhu
rozpočtu pro rok 2018.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Parkování u centrální kanceláře ČLK
Mgr. Jenšíková informovala, že v okolí centrální kanceláře ČLK v Lékařské ulici, Praha 5
byly zřízeny tzv. modré parkovací zóny. To znamená zákaz volného parkování.
Představenstvo souhlasí s nákupem pěti přenosných parkovacích oprávnění na 12
kalendářních měsíců za cenu 5 x 16 000,- Kč.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro :
1
proti :
13
zdržel :
4
Návrh nebyl přijat.
Parkování si bude řešit každý individuálně.
Dům lékařů
Delegáti XXXI. Sjezdu ČLK podpořili záměr představenstva investovat do nákupu prostor
pro nové sídlo České lékařské komory v Praze.
Požadavkem ČLK je nejenom dostatečná plocha pro kanceláře, služební byt, ale především
přednáškový sál a seminární místnosti pro zajišťování vzdělávacích akcí ČLK. Celkem užitná
plocha nejméně 1 500 m2, dobrá dostupnost MHD a možnost parkování.
Vlastní vzdělávací centrum v sídle ČLK by mělo umožnit další rozvoj celoživotního
vzdělávání lékařů organizovaného komorou, mělo by zviditelňovat činnost komory a zlepšit
identifikaci lékařů se svojí profesní samosprávou. Pořádáním vzdělávacích akcí i jednání
(např. porady předsedů OS ČLK) ve vlastních prostorách by ČLK šetřila peníze za pronájmy.
„Dům lékařů“ by mohl sloužit v případě zájmu též některým okresním sdružením ČLK. Část
prostor by mohly mít od ČLK pronajaty další lékařské organizace. Společný dům by tak mohl
přispět k sjednocování lékařského stavu.
Představenstvo ustanovilo pracovní skupinu ve složení Dr. Mgr. Mlynářová, Dr. Mrozek a
Dr. Kubíček, aby jednala s realitními kancelářemi.
Na svém zasedání v červenci 2017 posuzovalo představenstvo celkem 3 nemovitosti:
- Park view Motol – periferní lokalita, nutnost okamžité velmi nákladné dostavby, nevhodná
stavební dispozice, špatná dostupnost MHD, dobré možnosti parkování.
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- Vysočany Dvorana – dobrá centrální lokalita, dobrá dostupnost MHD.
S majiteli dosud nejednáno.
- Vysočany HT - dobrá centrální lokalita, dobrá dostupnost MHD, nemovitost připravená
k okamžitému využití po ukončení nájemních smluv bez nutnosti rekonstrukce, prostory
pronajaté – nájem z části prostor by umožnil úhradu části investice.
Majitelé nemovitost, která se pro Dům lékařů jeví jako velmi vhodná, nakonec dům
odmítají prodat.
Dr. Kubíček informoval o dalších dvou nabídkách, které pro ČLK obdržel. Jednou z nich je
činžovní dům na Praze 1, který se nejeví jako vhodná nemovitost, druhou pak kancelářská
budova na Praze 9, v blízkosti stanice metra Českomoravská. Touto nabídkou se bude ČLK
nadále zabývat.
Představenstvo bere informace na vědomí.
Mediální podpora aktivit ČLK – spolupráce s firmou Ewing PR
Na základě usnesení sjezdu pokračovat v informační kampani o stavu zdravotnictví vůči
široké veřejnosti, požádal prezident ČLK agenturu Ewing o návrh dalšího rozvoje mediálních
aktivit ČLK. Zástupci agentury Ewing prezentovali na červencovém zasedání členům
představenstva projekt internetového informačního média, které by ČLK mohla provozovat.
Představenstvo s návrhem agentury Ewing souhlasilo a uložilo prezidentovi ČLK, aby do
příštího zasedání připravil s pomocí právní kanceláře ČLK návrh smlouvy o spolupráci
s agenturou Ewing na vydávání nového elektronického informačního média ČLK, a to včetně
finančního rámce této spolupráce.
Zástupci firmy EWING PR prezentovali aktuální stav připravovaného projektu.
Představenstvo schvaluje návrh online magazínu o zdravotnictví s názvem
„Nasezdravotnictvi.cz“ předložený firmou Ewing PR.
Představenstvo žádá firmu Ewing PR, aby pokud to bude možné byl online magazín
„Nasezdravotnictvi.cz“ spuštěn ke dni 10.10.2017.
Představenstvo souhlasí s cenou za výstavbu webu (grafika a programování) a za
vytvoření logo manuálu „Nasezdravotnictví.cz“.
Představenstvo schvaluje obsah příkazní smlouvy o spolupráci mezi ČLK a firmou
Ewing PR o zajištění provozu online magazínu „Nasezdravotnictvi.cz“, a to včetně
předloženého finančního rámce.
Představenstvo pověřuje prezidenta ČLK, aby po případných úpravách, které ve
smlouvě navrhne daňový poradce a právní kancelář ČLK, v případě že tyto návrhy
budou pro firmu Ewing PR přijatelné, smlouvu podepsal.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
13
proti :
2
zdržel :
3
Návrh byl přijat.
Konference ČLK – „Zdravotnictví volá o pomoc! Co bude po volbách?“
ČLK pořádá ve čtvrtek dne 21. září 2017 v Hotelu NH Prague City, Mozartova 261/1,
Praha 5 mimořádnou konferenci, na kterou zve zdravotnické experty politických stran, které
mají podle předvolebních průzkumů reálnou šanci na překročení hranice 5% potřebné pro
vstup do Poslanecké sněmovny ČR. Svoji účast přislíbili:
ANO 2011 – Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch
Česká pirátská strana – MUDr. Zdeněk Hřib
ČSSD – JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA
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KDU-ČSL – MUDr. Vít Kaňkovský
KSČM – Mgr. Soňa Marková
ODS – Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
Starostové a nezávislí – omluva
Strana zelených – Doc. MUDr. Jan Trnka
Svoboda a přímá demokracie – MUDr. Jaroslav Dvořák
TOP 09 – Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
Cílem konference je umožnit zdravotnickým expertům hlavních kandidujících politických
stran a hnutí vedle sebe na jednom místě prezentovat své plány a program pro zdravotnictví.
Lékařům i v široké veřejnosti bychom tak rádi usnadnili orientaci v programech jednotlivých
politických stran, které jsou často jen velmi obtížně navzájem porovnatelné.
Konference, která je plánována od 14:00 do 18:00 hodin s jednou přestávkou, by po úvodní
prezentaci „Krizového plánu pro zdravotnictví“, který vypracovala Česká lékařská komora,
pokračovala vystoupením expertů jednotlivých politických stran, kteří byli požádáni o
prezentaci v délce maximálně 10 minut. V druhé části bude ČLK požadovat odpovědi na
jednotnou sadu otázek, kterou jsme expertům politických stran předem zaslali.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
3) Jednání a informace
Úhradová vyhláška pro rok 2018
DŘ skončilo v červnu 2017 a to nedohodou s výjimkou stomatologů, soukromých
gynekologové a radiodiagnostických služeb. Mz je povinno vydat úhradovou vyhlášku do
31.10.2017.
Dne 6.6.2017 vyzval prezident ČLK ministra zdravotnictví k zahájení jednání o tzv.
úhradové vyhlášce. ČLK sice podporuje plány vlády na valorizaci mezd zaměstnanců
lůžkových zdravotnických zařízeních, zároveň je však pro ni nepřijatelné, aby veškerý nárůst
úhrad směřoval pouze do oblasti nemocnic. Kvůli personální devastaci zejména regionálních
nemocnic, na kterou ČLK s ohledem na své omezené možnosti již druhým rokem marně
upozorňuje, roste význam ambulantních zdravotnických zařízení, ve kterých stále více
nemocných hledá pomoc, kterou jim nejsou schopny zajistit nemocnice. Zatímco množství
práce odváděné ambulantními lékaři roste, jejich úhrady od zdravotních pojišťoven stagnují.
Stále větší část práce ambulantních lékařů tak zůstává nezaplacená.
Dne 28.6.2017 odpověděl ministr zdravotnictví Ing. Ludvík dopisem, ze kterého nevyplývá,
zda ministerstvo plánuje jednat s ČLK o textu úhradové vyhlášky ještě před rozesláním svého
návrhu do připomínkového řízení či nikoliv. Z dopisu ministra zdravotnictví, který je
ředitelem FN Motol, vyplývá, že prioritou jím vedeného ministerstva bude zvýšení úhrad
nemocnicím a zvýšení výdajů na tzv. centrovou léčbu.
Dr. Kubek informoval, že Mz ignoruje nabídky ČLK k jednání o úhradové vyhlášce.
Představenstvo ČLK bere informace na vědomí.
Bonifikace za externí hodnocení kvality a bezpečnosti
ČLK v jednání o této problematice zastupuje Dr. Kubíček.
ČLK nepovažuje externí hodnocení kvality a bezpečnosti zdravotních služeb prováděné
komerčními subjekty za přínosné. Ministerstvo zdravotnictví v současnosti zvažuje, aby na
návrh MUDr. Marxe, který sám provozuje jednu z firem provádějících za úplatu externí
hodnocení kvality a bezpečnosti, bylo absolvování tohoto hodnocení bonifikováno zvýšením
úhrad od zdravotních pojišťoven. ČLK s tímto návrhem zásadně nesouhlasí a o svém
stanovisku ministerstvo informovala. Pokud by se přesto tato bonifikace stala součástí tzv.
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úhradové vyhlášky, nebo úhradových dodatků mezi pojišťovnami a poskytovateli zdravotních
služeb, byla by ČLK nucena toto tunelování veřejného zdravotního pojištění medializovat.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Nařízení vlády o platech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
ČLK nadále požaduje za nejvhodnější přijetí zvláštního zákona o odměňování
zdravotnických pracovníků (lékařů), který by sjednotil výši odměn v příspěvkové i
nepříspěvkové sféře, což by nejlépe reflektovalo specifickou povahu práce lékařů.
Dr. Kubek informoval, že k návrhu nařízení vlády ČLK v termínu do 31.8.2017 uplatnila
tyto další připomínky:
- ČLK požaduje zvýšení platů pro zdravotníky již od 1.11.2017, obdobně jako u jiných
zaměstnanců veřejného sektory, a nikoliv až od 1.1.2018, jak navrhuje MPSV.
- ČLK požaduje navýšení tarifních platů pro zdravotníky o 15%, tedy ve stejné výši jakou
navrhuje MPSV pro pedagogické pracovníky.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Aplikace novely zákona o vzdělávání lékařů - Vzdělávací rada a Akreditační komise
Vzdělávací rada je podle zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění poradním orgánem
ministerstva zdravotnictví. Má 9 členů, přičemž 3 členy navrhuje ministerstvo, 2 členy
odborné společnosti, 2 členy ČLK a 2 členy lékařské fakulty. ČLK nominovala prezidenta Dr.
Kubka a viceprezidenta Dr. Mrozka. Komora navrhovala svého zástupce Dr. Mrozka na
předsedu, případně místopředsedu Vzdělávací rady. Na návrh ministerstva však byl na prvním
zasedání dne 29.8.2017 předsedou zvolen prof. Škrha a místopředsedou prof. Vymazal.
Hlavním úkolem Vzdělávací rady je projednávat jednotnou strukturu a srovnatelnost
vzdělávacích programů a předkládat je ke schválení ministrovi zdravotnictví. Vzdělávací rada
dále ministrovi doporučuje vznik nebo zánik vzdělávacích oborů a funkčních kurzů a
předkládá doporučení k řešení sporů mezi jednotlivými akreditačními komisemi.
Úvodní zasedání nových akreditačních komisí pro jednotlivé vzdělávací obory probíhají
počátkem září 2017.
Příští zasedání Vzdělávací rady je plánováno na 7.11.2017.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Věcný záměr zákona o lobbingu
ČLK souhlasí s potřebou oblast lobbingu v ČR regulovat. Zásadně však nesouhlasí s tím,
aby byly profesní komory degradovány na úroveň lobbystických organizací, jejichž činnost
musí být regulována.
Stejně jako některé ostatní profesní komory požadujeme, aby na Českou lékařskou komoru
nebylo nahlíženo jako na lobbistickou organizaci, a aby byly profesní komory z této regulace
úplně vyňaty. Profesní komory jsou zřízeny zákonem, kdy 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.
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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 se spolu s ostatními profesními samosprávami bude snažit zabránit přijetí takové
právní úpravy, která by profesní komory degradovala na úroveň lobbistických
organizací.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Elektronické recepty
ČLK trvá na stanovisku, že vedle elektronického receptu musí být i nadále zachována
možnost, aby lékař předepsal pacientovi lék prostřednictvím klasického papírového receptu.
Pokud by tato možnost nebyla zachována, hrozí poškození zdraví pacientů, kteří by nedostali
potřebné léky.
Na poradě předsedů OS ČLK dne 15.6.2017 v Humpolci vystoupili zástupci SÚKL, kteří
prezentovali současný stav přípravy projektu povinných elektronických receptů. Současně
zmínili skutečnost, že ministerstvo zdravotnictví údajně připravuje prováděcí vyhlášku, která
by měla definovat výjimky, kdy bude i po 1.1.2018 povolena preskripce léčiv klasickou
papírovou formou. ČLK nebyla dosud seznámena s žádným návrhem prováděcího právního
předpisu.
Dr. Kubek informoval, že Mz předložilo návrh novely zákona o léčivech, jehož účelem je
provedení transpozice směrnice Komise (EU) 2016/1214 ze dne 25. července 2016, kterou se
mění směrnice 2005/62/ES, pokud jde o standardy a specifikace systému jakosti pro
transfuzní zařízení. ČLK využila této příležitosti k tomu, aby znovu uplatnila svoji
připomínku, že vedle elektronického způsobu předepisování léků musí být i po 1.1.2018
zachována možnost předpisu klasickou cestou prostřednictvím papírového receptu.
Ministerstvo připomínku komory zamítlo.
Dne 5.9.2017 vystoupili předseda SPL Dr. Šonka, prezident ČLnK PharmDr. Chudoba a
prezident ČLK Dr. Kubek na společné tiskové konferenci, na které vysvětlili, proč lékaři i
lékárníci odmítají povinné elektronické recepty.
Na 12.9.2017 je plánováno jednání prezidenta ČLK s ředitelem SÚKL PharmDr. Blahutou.
Dr. Dernerová informovala o záměru skupiny senátorů, prosadit novelu zákona o léčivech,
která by změnila povinnost elektronické preskripce na pouhou možnost.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Novela Seznamu zdravotních výkonů
ČLK obdržela v rámci tzv. meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se
vydává Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. ČLK uplatňovala jak
prostřednictvím svých zástupců v pracovní skupině Mz, tak v rámci tzv. vnitřního
připomínkového řízení požadavky vyplývající z usnesení sjezdu:
- navýšení ceny práce, tedy osobních nákladů nositelů výkonů o 10%, a to u všech výkonů,
kde je nositel zdravotního výkonu uveden,
- aby nositelé výkonů, zatím zahrnutí v minutové režijní sazbě, byli přesunuti přímo
k jednotlivým výkonům.
Mz vedle nových výkonů navrhuje pouze následující minimální zvýšení tzv. minutové režie,
a to pro:
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Odbornost 115 – 810 z 4,54 na 4,57 bodu
Odbornost 108 – 780 z 3,62 na 3,65bodu
Odbornost 511 – 517 z 5,44 na 5,48 bodu
Odbornost 521 – 728 z 7,27 na 7,32 bodu
Odbornost 531 – 737 z 10,89 na 10,97 bodu
Odbornost 911 – 927 z 2,2 na 2,23 bodu
Odbornost 014 - 015 z 3,79 na 3,82 bodu
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Dr. Dernerová opustila jednání v 14.15 hodin, přítomno je 17 členů představenstva.
4) Blok VR
Dr. Mrozek informoval o průběhu zasedání VR ČLK dne 7. 9. 2017.
5) Licence
SP – 11, Licenční řád – návrh novely
Představenstvo souhlasí s návrhem novely SP-11, Licenční řád a doporučuje její
schválení delegátům Sjezdu ČLK.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
6) Různé
Ordinace roku – žádost o záštitu ČLK
Představenstvo uděluje záštitu nad projektem „Ordinace roku“.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro :
0
proti :
17
zdržel :
0
Návrh nebyl přijat.
Zasedání představenstva bylo ukončeno v 15:15 hodin.
Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 6. 10. 2017 od 9:00 hodin v kanceláři ČLK
v Praze.

Zapsala:

Hanka Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

10

