Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 19.9.2019 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Přítomni:

Omluveni:
Přizváni:

MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dobeš, MUDr. Dostalíková,
MUDr. Henčlová, MUDr. Kubíček, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Mgr.
Mlynářová, MUDr. Musil, MUDr. Říhová, MUDr. Tomek, MUDr. Trnka,
MUDr. Vávra, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná.
MUDr. Dernerová, MUDr. Doležal, MUDr. Mach, MUDr. Němeček,
MUDr. Sedláček.
MUDr. Sojka.

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin.
Přítomno 11 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.
1) Připomínky k minulému zápisu
2) Vnitřní činnost
Informace o počtu nových členů ČLK
V červenci 2019 bylo přijato celkem 203 lékařů:
z toho bylo 30 lékařů se státní příslušností SR
2 lékaři s jinou státní příslušností
1 lékař se slovenskou LF
1 lékař se zahraniční LF
V tomto období byla 1 žádost posouzena jako pozdní vstup do ČLK.
V srpnu 2019 bylo přijato celkem 338 lékařů:
z toho bylo 67 lékařů se státní příslušností SR
17 lékařů s jinou státní příslušností
20 lékařů se slovenskou LF
11 lékařů se zahraniční LF
V tomto období byla 1 žádost posouzena jako pozdní vstup do ČLK.
V roce 2019 požádalo dosud 157 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 97 258,20 Kč
- v roce 2015 101 614,80 Kč
- v roce 2016 101 500,-- Kč
- v roce 2017 84 730,-- Kč
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- v roce 2018 110 035,10 Kč
- v roce 2019 (za období 1-6/2019) 50 781,-- Kč.
Pohledávka byla ponížena celkovou vymoženou částkou ve výši 986 109,80 Kč. Zůstatek
pohledávky k 30. 6. 2019 je ve výši 96 790,20 Kč. Provádění exekuce exekutorkou
JUDr. Janou Tvrdkovou nadále pokračuje.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 11 hlasujících:
pro:
11
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Rozbor hospodaření ČLK za rok 2018
Se souhrnnými informacemi o hospodaření ČLK za rok 2018 se členové představenstva
seznámili již na zasedání v červnu 2019. Na červencovém zasedání vzalo představenstvo
ČLK na vědomí zprávu auditora o ověření účetní závěrky ČLK za rok 2018. Auditor nemá
výhrady. V souladu se SP č. 17 – Finanční řád, byly patřičné informace o hospodaření
zveřejněny v časopise Tempus Medicorum 7-8/2018.
Hospodaření centra ČLK v porovnání s rozpočtem: výnosy 100,2 %, náklady 72,5 %
Hospodářský výsledek centra ČLK před zdaněním k 31.12.2018: + 16 164 754,30 Kč
Z toho - vydávání časopisu Tempus:
- 3 358 072,82 Kč
- společenské akce:
807 797,61 Kč
Představenstvo ČLK bere na vědomí podrobný rozbor hospodaření ČLK za rok
2018.
Hlasování – přítomno 11 hlasujících:
pro:
11
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Představenstvo rozhodlo, že hospodářský výsledek centra ČLK + 12 183 110,30 Kč
(po zdanění) za rok 2018 bude převeden do jmění ČLK. Vlastní jmění ČLK po
převodu tohoto hospodářského výsledku činí 74 720 489,37 Kč.
Hlasování – přítomno 11 hlasujících:
pro:
11
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 11 hlasujících:
pro:
11
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
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Dr. Kubíček se připojil k jednání představenstva v 9.30 hodin, přítomno je 12 členů
představenstva.
Informace o hospodaření ČLK v 1. pololetí 2019
Materiál bude předložen delegátům sjezdu ČLK.
Představenstvo ČLK bere na vědomí informaci o hospodaření za 1. pololetí 2019.
Hlasování – přítomno 12 hlasujících:
pro:
12
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dr. Říhová se připojila k jednání představenstva v 9.40 hodin, přítomno je 13 členů
představenstva.
Dr. Voleman se připojil k jednání představenstva v 9.45 hodin, přítomno je 14 členů
představenstva.
Návrh rozpočtového opatření pro rok 2019
Materiál bude předložen delegátům sjezdu ČLK.
Pozměňovací návrh – ponechat v rozpočtu pro rok 2019 rezervu ve výši 200 000,- Kč
na podporu organizace Lékaři bez hranic.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
11
proti :
3
zdržel :
0
Návrh byl přijat.
Představenstvo ČLK schvaluje návrh rozpočtového opatření pro rok 2019
připravený ekonomickým oddělením ČLK včetně pozměňovacího návrhu.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Členské příspěvky pro rok 2020
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
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•
•

2017: + 4 914 255,- Kč
2018: + 12 183 110,- Kč
Představenstvo již rozhodlo, že hospodářský výsledek centra ČLK + 12 183 110,30 Kč
(po zdanění) za rok 2018 bude převeden do jmění ČLK. Vlastní jmění ČLK po převodu
tohoto hospodářského výsledku činí 74 720 489,37 Kč.
Prezident ČLK Dr. Kubek navrhuje, aby představenstvo ČLK navrhlo delegátům sjezdu
ponechání členských příspěvků pro rok 2020 v současné výši se zachováním stávajících
pravidel rozdělování výnosu z členských příspěvků mezi centrum a OS ČLK.
Představenstvo schvaluje návrh ponechat členské příspěvky pro rok 2020
v současné výši se zachováním stávajících pravidel rozdělování výnosu z členských
příspěvků mezi centrum a OS ČLK.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
13
proti :
0
zdržel :
1
Návrh byl přijat.
Dr. Tomek se připojil k jednání představenstva v 10.00 hodin, přítomno je 15 členů
představenstva.
Dům lékařů
- Správa objektu
V Domě lékařů došlo k ukončení nájemních vztahů a objekt je nyní prázdný, uzamčený.
Náklady na provoz Domu lékařů jsou v současnosti cca 20 000,- Kč měsíčně. Dům je stále ve
správě společnosti Knight Frank, spol. s r.o. Jednou týdně probíhá kontrola objektu.
Dne 26.7. 2019 proběhla prohlídka Domu lékařů za účasti prezidenta ČLK Dr. Kubka, členů
představenstva a Ing. arch. Jiřího Rymeše.
Probíhají pravidelné koordinační schůzky za účasti ředitelky kanceláře JUDr. Kubíčkové a
prezidenta ČLK Dr. Kubka. Zatím poslední se konala 3.9.2019. Právní kancelář ČLK pracuje
na přípravě Smlouvy o dílo, která bude uzavřena s vítězem výběrového řízení.
- Profinancování rekonstrukce
Dr. Kubek seznámil členy představenstva s přehledem veškerých dosavadních příjmů a
výdajů spojených s nákupem, provozem a plánovanou rekonstrukcí Domu lékařů. Předložil
návrh na profinancování rekonstrukce z části z vlastních zdrojů ČLK a z části z úvěru, jehož
poskytnutí je předjednáno s Čs. spořitelnou. Finanční prostředky z budoucího prodeje
kanceláří a bytu v Praze by komora mohla použít k úhradě případné předčasné splátky úvěru.
- Projekt a stavební řízení
Ing. arch. Jiří Rymeš v průběhu dubna a května 2019 získal potřebná vyjádření k plánované
rekonstrukci Domu lékařů od odboru památkové péče, odboru životního prostředí, hygienické
stanice, hasičů, odboru územního rozvoje, odboru správy majetku, dopravní cesty a svodové
komise, která jsou podmínkou pro zahájení stavebního řízení. Dne 23.5.2019 podal žádost o
zahájení řízení za účelem vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na
Dům ČLK k Odboru výstavby Úřadu městské části Praha 9. Z organizačních důvodů byla
žádost následně předána jinému referentovi, který požadoval doplnění podkladů k žádosti.
Dr. Kubek jednal s místostarostou Prahy 9 a s vedoucím stavebního odboru. Všechna
požadovaná závazná stanoviska se již podařilo získat a po předběžné konzultaci s pracovníky
stavebního úřadu podal Ing. Rymeš doplněnou žádost 16.9.2019, aby řízení mohlo
pokračovat.
- Výběr stavební firmy
Ing. Havlík (projektový manažer, cenový manažer, technický dozor investora, koordinátor
BOZP) ve spolupráci s právní kanceláří ČLK zpracoval zadávací podmínky pro výběrové
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řízení na stavební úpravy Domu lékařů, které specifikují podmínky pro zpracování nabídky
pro oslovené stavební firmy. Ing. Havlík oslovil jménem ČLK jedenáct stavebních firem.
V průběhu měsíců července a srpna proběhla postupně dvě kola výběrového řízení, po
upřesnění nabídek a jednání se stavebními firmami, které měly možnost prohlédnout si dům,
který budou rekonstruovat. Čtyři firmy s nejlepšími nabídkami, které jsou zároveň ochotné
akceptovat podmínky ČLK, byly vyzvány k účasti ve třetím kole, jehož cílem bylo precizovat
podmínky splnění zakázky a cenu.
Dne 17.9.2019 se za účasti Ing. Havlíka a Ing. Arch. Rymeše mělo konat jednání výběrové
komise představenstva. Vzhledem k tomu, že kromě prezidenta ČLK se nikdo z členů
představenstva jednání nezúčastnil, výběrová komise se nesešla.
Představenstvo se seznámilo s výsledky třetího kola výběrového řízení na zhotovitele
realizace stavby, diskutovalo o jednotlivých nabídkách, které se neliší kvalitativním
standardem.
Představenstvo doporučuje jednat o smlouvě o dílo s firmami Termitan, s.r.o. a
Metrostav, divize 8, a.s. tak, aby konečný výběr zhotovitele stavby a finální návrh
smlouvy o dílo mohlo představenstvo projednat na svém zasedání dne 19.10.2019.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
13
proti :
0
zdržel :
2
Návrh byl přijat.
Vzdělávací portál ČLK
Zástupci firmy TME solution prezentovali projekt vzdělávacího portálu ČLK, který
představil vedoucí oddělení vzdělávání ČLK prof. Ptáček dne 12.9.2019 na poradě předsedů
OS ČLK. Vzdělávací portál by měl soustředit na jednom místě nabídku všech akreditovaných
akcí s možností filtrací dle okruhu zájmů lékaře. Měl by 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. Podmínkou pokračování prací na projektu je existence smluvního vztahu mezi
TME solution a ČLK.
Představenstvo ČLK pověřuje právní kancelář ČLK, aby projednala návrhy smluv o
spolupráci mezi ČLK a firmou TME solution.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Návrh rozpočtu ČLK pro rok 2020
Prezident ČLK Dr. Kubek prezentoval představenstvu návrh rozpočtu centra ČLK pro
rok 2020, který připravil ve spolupráci s ekonomickým oddělením ČLK.
Rozpočet obsahuje finanční prostředky vyčleněné ke splácení hypotečního úvěru, který
ČLK na nákup Domu lékařů poskytla Čs. spořitelna, a to v celkové výši 4 235 016,- Kč za
rok. Rozpočet dále obsahuje finanční prostředky potřebné ke splácení úvěru na
rekonstrukci Domu lékařů, o jehož poskytnutí ČLK s Čs. spořitelnou jedná. Jde o částku
4 000 000,- Kč za rok.
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
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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
upravit Registr ČLK tak, aby byl kompatibilní s Národním informačním zdravotnickým
systémem spravovaným ÚZIS.
Rozpočet počítá rovněž s podporou činnosti Sekce mladých lékařů ČLK ve výši
200 000,- Kč i s rezervou na vybudování Vzdělávacího portálu ČLK.
Pozměňovací návrh - zvýšit rezervu finančních prostředků na mediální podporu na
1 200 000,- Kč.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
14
proti :
1
zdržel :
0
Návrh byl přijat.
Pozměňovací návrh - zahrnout do rozpočtu zvýšení objemu mzdových prostředků
pro zaměstnance centrálních kanceláří o 3%.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Pozměňovací návrh - zahrnout do rozpočtu rezervu finančních prostředků 100 000,Kč na podporu Czech medical football team.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
13
proti :
1
zdržel :
1
Návrh byl přijat.
Dr. Monhart opustil jednání ve 12.00 hodin, přítomno je 14 členů představenstva.
Představenstvo schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2020.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
11 (MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dostalíková,
proti :
zdržel :

1
2

MUDr. Henčlová, MUDr. Musil,
MUDr. Říhová, MUDr. Tomek, MUDr. Trnka, MUDr. Vávra, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná)
(MUDr. Kubíček)
(MUDr. Mlynářová, MUDr. Dobeš)

Návrh byl přijat.

Příprava XXIV. Plesu lékařů českých
XXIV. Ples lékařů českých se bude konat v sobotu 25. 1. 2020 v paláci Žofín v Praze za
spolupořadatelství ČLK a LOK-SČL.
Představenstvo schvaluje smlouvu o spolupráci ČLK a LOK-SČL při pořádání XXIV.
Plesu lékařů.
Hlasování – přítomno 14 hlasujících:
pro:
14
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
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Dr. Musil opustil jednání v 13.00 hodin, přítomno je 13 členů představenstva.
Informace k organizaci 34. Sjezdu ČLK
34. sjezd ČLK se koná v Brně, hotel Voroněž, v sobotu a neděli 23.-24.11.2019. V předvečer
sjezdu bude zajištěna večeře pro delegáty a oficiální hosty. Představenstvo doporučuje
delegátům ze vzdálenějších okresů, aby si zajistili ubytování již od pátku 22.11.2019. 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.
Představenstvo diskutovalo návrh OS ČLK Hradec Králové na změnu způsobu tvorby
usnesení ČLK.

3) Licence
4) Různé
Pamětní medaile ČLK
Představenstvo OS ČLK Liberec navrhuje vytvoření institutu Pamětní medaile ČLK, kterou
by okresní sdružení mohlo každoročně ocenit jednoho svého člena.
Představenstvo s návrhem souhlasí a pověří právní kancelář ČLK, aby připravila návrh
příslušného stavovského předpisu.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
pro:
13
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Návrh novely SP 11 – Licenční řád
Představenstvo OS ČLK Praha 1 navrhuje zrušit písm. d) v odst. 2 § 7. Cílem návrhu je, aby
ČLK udělovala primářské licence lékařům, kteří mají v oboru pouze I. atestaci a
specializovanou způsobilost bez přezkoušení.
Hlasování – přítomno 13 hlasujících:
S návrhem souhlasí:
4
S návrhem nesouhlasí:
8
Zdržel se:
1
Představenstvo změnu SP 11
nedoporučuje.
Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků
Dr. Vávra informoval o zasedání této komise.
Pracovní skupiny pro řešení následné léčebně rehabilitační péče.
Dr. Dostalíková informovala o zasedání této pracovní skupiny.
Komise pro urgentní řešení urgentních příjmů
Dr. Mrozek informoval o zasedání této komise.
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Komise stanovená při Ministerstvu dopravy k zákonu o silničním provozu
Dr. Mlynářová informovala o zasedání této pracovní skupiny.
Přístrojová komise MZ
Dr. Tomek informoval o zasedání přístrojové komise
Dr. Mrozek a Dr. Kubíček opustili jednání ve 14.00 hodin, přítomno je 11 členů
představenstva.
5) Jednání a informace
Správní novela zákona č. 48 o veřejném zdravotním pojištění
Dr. Kubek informoval, že ČLK se podařilo přesvědčit Mz, že lékař nezastupuje pacienta při
podání návrhu na schválení péče revizním lékařem. V zákoně bude zakotveno, že účastníkem
řízení, které má charakter správního řízení nebude lékař, ale pacient.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Jednání prezidentů profesních komor
JUDr. Mach písemně informoval o jednání prezidentů profesních komor, kterého se
3.9.2019 účastnil místo Dr. Kubka.
Hlavním bodem programu byl návrh zákona o lobbování, kde informaci podal předseda
České advokátní komory JUDr. Vladimír Jirousek. Poslancem – zpravodajem uvedeného
zákona je advokát JUDr. Chvojka, se kterým předseda České advokátní komory
JUDr. Jirousek jedná. Na návrh předsedy České advokátní komory se všichni přítomní
předsedové nebo zástupci profesních komor zřízených zákonem shodli na tom, že lépe než
prosazovat výslovné vyjmutí profesních komor zřízených zákonem ze zákona o lobbování,
bude vyjmout z definice lobbování plnění úkolů vyplývajících z pracovně právního,
služebního, nebo obdobného stavu fyzické osoby při plnění úkolů orgánů veřejné moci. Tím
by bylo docíleno toho, že pozměňovací návrh nebude výslovně zahrnovat pouze profesní
komory, ale všechny další orgány veřejné moci, což bude v Poslanecké sněmovně
pravděpodobně podstatně průchodnější, než pokud by se výjimka týkala pouze profesních
komor zřízených zákonem. V praxi jsou za orgány veřejné moci považovány i orgány územní
samosprávy, např. orgány krajů a zejména obcí. Předmětná výjimka by se tedy netýkala jen
profesních komor zřízených zákonem, ale např. i obecních zastupitelstev s tím, že za
lobbování by se nepovažovala komunikace mezi orgány veřejné moci navzájem.
Dalším bodem bylo hodnocení přínosu setkávání zástupců komor s předsedou vlády, která
jsou ze strany premiéra využívána k mediální propagaci. Přesto, že většina slibů z těchto
jednání není následně plněna (např. vyjmutí zákonem zřizovaných profesních komor ze
zákona o lobbování), mají tato setkání minimálně smysl informační a profesní komory je tedy
nemají důvod odmítat. Rovněž postavení profesních komor jako připomínkových míst
k návrhům právních předpisů považují profesní komory za přínosné, byť bohužel není dána
povinnost příslušného předkladatele právního předpisu vypořádat připomínky profesních
komor na rozdíl od připomínek, které vznesou např. ministerstva.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
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Úhradová vyhláška pro rok 2020
Dr. Kubek informoval, že Mz v návaznosti na DŘ zpracovalo návrh úhradové vyhlášky pro
rok 2020 a předložilo jej koncem srpna tohoto roku do vnitřního připomínkového řízení. ČLK
uplatnila k návrhu úhradové vyhlášky připomínky, které lze rozdělit do tří skupin:
1.
V segmentech, ve kterých ČLK-o.s. v rámci dohodovacího řízení navrhovala vyšší
úhradu, nežli zakotvuje přijatá dohoda (praktičtí lékaři a ambulantní specialisté), byla
navržena úprava úhradových parametrů tak, aby odpovídala vyšší úhradě navrhované ze
strany ČLK-o.s. V obou segmentech se jedná o návrh vyšší hodnoty bodu a v případě
ambulantních specialistů i o vyšší nárůst PURO a vyšší hodnotu minimálního počtu
ošetřených pojištěnců, kdy se neuplatní regulace (navrženo 100). Cílem návrhu je dosáhnout
pro poskytovatele zdravotních služeb alespoň 9% meziročního nárůstu úhrad. Rovněž bylo ve
shodě s dohodovacím řízením navrženo, aby se i v případě ambulantních specialistů uplatnilo
při určení výše regulační srážky za léčiva, zdravotnické prostředky a vyžádanou péči
porovnání nejen s vlastním referenčním obdobím, ale rovněž i s celostátním průměrem, který
je z hlediska možného nadužívání nebo účelového chování poskytovatele objektivnější.
Regulace by byla uplatněna pouze v případě, pokud by poskytovatel překročil oba limity
(vlastní i celostátní). Vedle toho bylo navrženo, aby regulační srážka v jedné odbornosti
mohla být uplatněna maximálně do výše odpovídající 5% objemu úhrady za výkony v dané
odbornosti snížené o objem úhrady za ZUM a ZULP.
2.
ČLK navrhla úpravu těch ustanovení, která se odchylovala od přijaté dohody.
Konkrétně navrhla hodnotu bodu 1,29 Kč pro úhradu péče zahraničním pojištěncům
poskytnutou ambulantními specialisty, která byla dohodnuta v rámci dohodovacího řízení, ale
ve vyhlášce byla navržena hodnota bodu 1,23 Kč (na rozdíl od praktiků a komplementu, kde
zůstala hodnota bodu 1,29 Kč).
3.
ČLK navrhla jako mimořádné opatření k řešení akutní personální krize pro všechny
smluvní poskytovatele 5% navýšení úhrady nad rámec stanovený úhradovou vyhláškou pro
rok 2020, resp. navrhla, aby celková úhrada vypočtená dle úhradové vyhlášky pro rok 2020
byla u všech poskytovatelů násobena koeficientem 1,05.
Žádnou z připomínek ČLK Mz neakceptovalo.
Dne 18.9.2019 byl návrh úhradové vyhlášky předmětem jednání zdravotního výboru PS.
Proti návrhu a s kritikou současného stavu zdravotnictví zde vystoupili předsedkyně OSZSP
Žitníková a prezident ČLK Dr. Kubek. Vzhledem k tomu, že nebyla dosud ukončena jednání
předsedy vlády s Krizovým štábem – 9pkz, vzali členové výboru informaci ministra
zdravotnictví o návrhu úhradové vyhlášky pouze na vědomí, ale o samotné vyhlášce
nehlasovali.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Krizový štáb – 9 proti kolapsu zdravotnictví
Dr.Kubek informoval, že celkem desítka organizací zastupujících některé skupiny
poskytovatelů zdravotních služeb, pacientské organizace, odbory a ČLK se spojily ve snaze
zvýšit výdaje zdravotních pojišťoven na úhrady v roce 2020 a vynutit si úpravy ministerstvem
navrhované úhradové vyhlášky. Dlouhodobým cílem je nárůst výdajů na zdravotnictví na 9 %
HDP ČR tak, aby byla pro pacienty dostupná bezpečná a kvalitní zdravotní péče a aby byly ve
zdravotnictví dodržovány právní předpisy.
Prvním společným vystoupením byla tisková konference 12.8.2019 a prezentace petice.
Byla vytvořena speciální internetová informační stránka www.9pkz.cz a informace jsou
k naleznutí též na serveru www.nasezdravotnictvi.cz
Jednání s ministrem Vojtěchem 5.9.2019 nepřineslo žádný výsledek, neboť pan ministr je
přesvědčen, že zdravotnictví „do kterého půjde v roce 2020 nejvíce peněz v historii“ závažné
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problémy nemá. Jedním z argumentů, který ministr používá, jsou dohody, kterých bylo
dosaženo v rámci DŘ ve většině segmentů.
ČLK navrhuje jako mimořádné opatření k řešení akutní personální krize pro všechny
smluvní poskytovatele 5% navýšení úhrady nad rámec stanovený úhradovou vyhláškou pro
rok 2020, resp. navrhla, aby celková úhrada vypočtená dle úhradové vyhlášky pro rok 2020
byla u všech poskytovatelů násobena koeficientem 1,05.
Dne 10.9.2019 se uskutečnilo jednání s vicepremiérem Hamáčkem.
Důležitou součástí celé akce jsou výjezdy představitelů Krizového štábu do regionů, kde
navštěvují nemocnice, diskutují se zaměstnanci i pacienty a sbírají podpisy na petiční archy.
Seznam plánovaných setkání s občany:
9. 9. – Orlová – Náměstí 28. října
10. 9. – Ústí nad Orlicí – Mírové náměstí
12. 9. – Pelhřimov - Masarykovo náměstí
13. 9. – Kolín – Karlovo náměstí
18. 9. – Karlovy Vary – ul. Varšavská (před tržnicí)
19. 9. – Rokycany – Masarykovo náměstí
20. 9. – Tábor – třída 9. Května (před Střední zemědělskou školou)
23. 9. – Zlín – před obchodním domem, pod hotelem Moskva
Dne 11.9.2019 představitelé tzv. Koalice soukromých lékařů (SPL - Šonka, ČSK – Šmucler,
SAS – Jojko, SPLDD – Hulleová, SSG – Dvořák) vyzvali dopisem předsedu vlády Babiše,
aby neustupoval tlaku na zvyšování platů a mezd zdravotníků. Vyjádřili podporu ministru
Vojtěchovi a odmítli navyšování výdajů na zdravotnictví.
Dne 11.9.2019 se uskutečnilo jednání s předsedou vlády Babišem, které skončilo bez
konkrétní dohody, i když se zdá, že finanční prostředky pro zdravotnická zařízení by mohly
být navýšeny, alespoň v těch segmentech, kde nedošlo k dohodě v rámci DŘ.
Dne 13.9.2019 se konala společná tisková konference ČLS-JEP a Koalice soukromých
lékařů, jejíž účastníci vyjádřili podporu ministru zdravotnictví Vojtěchovi a vyzvali předsedu
vlády, aby tlaku zaměstnanců nemocnic na zvyšování platů neustupoval.
Dne 18.9.2019 byla úhradová vyhláška a situace ve zdravotnictví na programu zasedání
zdravotního výboru PS.
Dne 19.9.2019 se koná další jednání s vicepremiérem Hamáčkem
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Návrh novely z. 48/1997 – snaha Mz zrušit rámcové smlouvy a dále omezit DŘ
Mz několik měsíců i za účasti právníků ČLK projednávalo nejrůznější více či méně
významné úpravy zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, aby náhle bez
jakéhokoliv projednání či varování předložilo návrh na zcela zásadní novelu tohoto zákona.
Její přijetí by od základu změnilo smluvní vztahy mezi poskytovateli zdravotních služeb a
pojišťovnami i způsob úhrady za provedené služby. K zákeřným způsobem podanému návrhu
dalo ministerstvo lhůtu na uplatnění připomínek pouhých 5 pracovní dnů.
Ministr Adam Vojtěch (ANO) navrhuje mimo jiné:
- zrušit institut rámcové smlouvy o poskytování hrazených služeb a zrušit tím rovněž
dohodovací řízení o rámcové smlouvě s tím, že zdravotní pojišťovny budou uzavírat s
každým poskytovatelem smlouvu individuálně.
Existence rámcové smlouvy zajišťuje alespoň trochu rovnoprávné smluvní vztahy mezi
poskytovateli zdravotních služeb a pojišťovnami. Postavení soukromého lékaře – jednotlivce
vůči zdravotní pojišťovně vždy představuje vztah slabší a silnější strany. Zrušení rámcové
smlouvy, kterou se řídí individuální smlouvy, včetně výčtu důvodů, pro které lze smlouvu
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ukončit, je tedy pro poskytovatele zdravotních služeb velmi nevýhodné, Česká lékařská
komora tuto změnu zásadním způsobem odmítá.
- uzákonit možnost výpovědi smlouvy o poskytování hrazené péče svévolně a libovolně
bez jakýchkoli důvodů v šestiměsíční výpovědní době vždy ke konci příslušného
kalendářního roku.
Možnost ukončit bezdůvodně svévolně a libovolně smlouvu o poskytování hrazených
služeb ze strany zdravotní pojišťovny v šestiměsíční výpovědní lhůtě ke konci kteréhokoli
kalendářního roku dává možnost bezdůvodně "se zbavit" "potížistů" nespokojených s
úhradami a regulacemi vyvolávajících smírčí jednání i "žalobců", kteří dokonce vedou se
zdravotní pojišťovnou soudní spor (často úspěšně). V případě uzákonění této změny by došlo
k významnému snížení ceny lékařských praxí (kupující zejména zajímá na jak dlouho má
prodávající zajištěn smluvní vztah se zdravotními pojišťovnami – takto bude "zajištěn" jen na
několik měsíců), zhorší možnost kalkulace poskytovatele při nákupu dražších přístrojů či
techniky (naprosto nejistá návratnost investice při možnosti smlouvu kdykoliv ukončit) a
umožní zdravotní pojišťovně kdykoli připravit pacienty o jejich lékaře (pojištěnci a jejich
svobodná volba nebudou mít žádný vliv).
- změnit jednací řád DŘ o úhradách tak, aby jednání o úhradách muselo skončit do 30.4.
a bylo tak ještě více formální než v současnosti
Dr. Kubek informoval o zásadních připomínkách, které ČLK dne 12.9. uplatnila. Celý tento
návrh považuje ČLK za silně prokorupční, nastavující naprosto netransparentní vztahy
v oblasti, která je financována z veřejných zdrojů a pro poskytovatele zdravotních služeb
naprosto nevýhodný. ČLK návrh předložené novely zásadně odmítá.
Do dnešního dne návrh kromě ČLK odmítly také následující organizace: AČMN, Unify,
SPL, SAS, SAD (dermatologové), ADS (dialýza), SPOL (oftalmologové)
Na 23.9.2019 svolává ministr Vojtěch jednání o návrhu, jehož závažnost se v současnosti
s ohledem na všeobecný odpor snaží bagatelizovat.
Česká lékařská komora považuje návrh ministra Vojtěcha za nehorázný útok na
soukromé lékaře a menší nemocnice, za silně prokorupční návrh nastavující naprosto
netransparentní vztahy v oblasti, která je financována z veřejných zdrojů. Návrh
nahrávající zdravotním pojišťovnám a velkým řetězcům představuje přímé ohrožení
soukromých lékařů v České republice.
Hlasování – přítomno 11 hlasujících:
pro:
11
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Návrh novely z. 95/2004 – změna systému rezidenčních míst
Dr. Kubek informoval o novelizaci zákona č. 95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů. Mz navrhuje
změny ve financování rezidenčních míst, které nejsou výhodné pro mladé lékaře. Rezidenti by
měli mít povinnost jednak specializační vzdělávání v oboru dokončit a za druhé pak splnit
závazek pracovat nejméně po stejnou dobu, jakou trvalo jejich specializační vzdělávání,
v oboru v ČR případně v daném regionu. V případě nesplnění těchto závazků by rezident
musel platit vysoké částky. Pro ČLK je rovněž nepřijatelné to, že Mz hodlá znemožnit
komoře, aby se vyjadřovala k výši podpory a k počtu rezidenčních míst v jednotlivých
oborech. Místo ČLK by se měly vyjadřovat zákonem nijak nedefinované „odborné
společnosti“ a zdravotní pojišťovny. ČLK ve svých připomínkách navrhovanou novelu
odmítla.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
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Výběrová řízení
Dr. Sojka informoval o výběrových řízeních, kterých se účastnil.

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 15:15 hodin.
Příští zasedání představenstva se uskuteční 19.10.2019 od 9:00 hodin v kanceláři ČLK
v Praze.

Zapsala:

Pavla Zimová

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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