Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 19. dubna 2013 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Přítomni:

Omluveni:
Přizváni:

MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dostalíková, MUDr. Kubarič,
MUDr. Mach Jiří, MUDr. Mach Ota, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Musil,
MUDr. Němeček, MUDr. Přikryl, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr.
Šindler, MUDr. Tomek, MUDr. Vávra, MUDr. Vodochodský, MUDr. Voleman,
MUDr. Vraná.
MUDr. Dernerová
MUDr. Engel, MUDr. Sojka.

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin.
Přítomno je 15 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.
1) Připomínky k minulému zápisu
2) Vnitřní činnost
Mistrovství světa lékařů ve fotbale
V termínu 29. 6. – 7. 7. 2013 se uskuteční v Budapešti fotbalové mistrovství světa, které je
určeno pouze lékařským týmům. Každý hráč musí vlastnit lékařský diplom a být starší 25 let.
V každém družstvu může být zaregistrováno nejvýš 25 hráčů. Souběžně s mistrovstvím je
organizován XIX. Celosvětový kongres medicíny a zdraví. Členové fotbalových týmů budou
automaticky oprávněni zúčastnit se i tohoto kongresu.
Na turnaj je již přihlášeno 13 týmů: USA, Brazílie, Jižní Korea, Austrálie, Španělsko,
Velká Británie, Švédsko, Německo, Rakousko, Litva, Bělorusko, Rusko a Maďarsko jako
pořadatelská země.
Maďarská lékařská komora nabídla ČLK možnost vytvořit svůj vlastní tým a účastnit se
mistrovství prostřednictvím tzv. divoké karty.
Na základě inzerátu v časopise Tempus se přihlásilo celkem 45 lékařů fotbalistů. Prezident
ČLK pověřil vedením realizačního týmu a trénováním mužstva prof. MUDr. Adamce a
MUDr. Engela, který prezentoval představenstvu aktuální stav přípravy akce.
ČLK uhradí účastnický poplatek za tým ve výši 5 000,- euro.
LOK přispěje na úhradu nákladů částkou 100.000,-Tajemník Dr. Mach osloví okresní sdružení ČLK s žádostí, aby přispěla na sportovní
aktivity organizované ČLK.
ČLK přispěje na úhradu nákladů spojených s ubytováním, stravováním a dopravou
reprezentantů do výše 280000,- Kč.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Zdravotnický běh
Také letos se řada lékařů a dalších zdravotníků účastní vytrvalostních běhů v oficiální
speciální kategorii.
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Představenstvo ČLK vyjadřuje svoji plnou podporu pořadatelům a účastníkům
zdravotnických běhů v rámci Hervis ½ Maratonu Praha 6.4.2013 a Volkswagen
Maratonu Praha 12.5.2013.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Slavností pasování Rytíře lékařského stavu 21.3.2013 - vyúčtování
Náklady celkem: 161 899,- Kč
Příjmy od sponzorů: 40 000,- Kč (poloviční příjmy v porovnání s předchozími ročníky
v souvislosti se změnou smlouvy s KMV a.s.)
Výsledná ztráta:
- 121 899,- Kč
Pořádání této prestižní společenské akce končí pravidelně finanční ztrátou a to:
v roce 2012: - 68 668,- Kč
v roce 2011: - 26 406,- Kč (úspora nákladů díky spojení akce s oslavou 20. výročí ČLK)
v roce 2010: - 68 654,- Kč
v roce 2009: - 144 305,- Kč
v roce 2008: - 70 458,- Kč
v roce 2007: - 99 100,- Kč
Představenstvo bere na vědomí zprávu o vyúčtování společenské akce slavnostní
pasování Rytíře lékařského stavu.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Vzdělávací konference ČLK – čtvrtek 18.4.2013
Vzdělávací konference na téma „Aktuální krize ve zdravotnictví“ se konala v prostorách
Poslanecké sněmovny pod záštitou poslanců MUDr. Krákory a MUDr. Holíka. Účastnilo se ji
cca 200 posluchačů z řad lékařů a laické veřejnosti včetně novinářů a několika zákonodárců.
Prezident ČLK nabídl Dr. Jojkovi, aby jako představitel ambulantních specialistů na
konferenci vystoupil společně s Dr. Říhovou. Rada SAS (Sdružení ambulantních specialistů)
však na svém zasedání 4.4.2013 přijala usnesení, že nesouhlasí s tím, aby kterýkoli její
zástupce vystoupil jako zástupce AS na konferenci ČLK 18.4.2013 nebo se jakkoli podílel na
přípravě prezentací přednášejících.
Konference se řídila následujícím programem:
Úvod: MUDr. Pavel Holík – poslanec Parlamentu ČR
Aktuální krize ve zdravotnictví
•
Očima prezidenta ČLK - MUDr. Milan Kubek
•
Očima ředitele regionální nemocnice - MUDr. Eduard Sohlich
•
Očima lékařů pracujících v nemocnici – MUDr. Zdeněk Mrozek,
MUDr. Miloš Voleman
•
Očima zdravotních sester a dalších zaměstnanců - Bc. Dagmar Žitníková
•
Očima poskytovatele následné péče - Ing. MUDr. Petr Fiala
•
Očima praktického lékaře - MUDr. Petr Němeček
•
Očima soukromých lékařů ambulantních specialistů - MUDr. Ludmila Říhová,
•
Očima provozovatele laboratoře - MUDr. František Musil
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•
Očima právníka - JUDr. Jan Mach
Závěr: MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0

Návrh byl jednomyslně přijat.

Dr. Vávra, Dr. Tomek a Dr. Vodochodský se připojili k jednání představenstva v 9.30 hod.,
přítomno je 18 členů představenstva.
Představenstvo se seznámilo s dopisem předsedy OS ČLK Tábor Dr. Smažíka, který obsahuje
informaci, že podle názoru představenstva OS ČLK Tábor konference „Aktuální krize ve
zdravotnictví“ není odborně vzdělávací akcí a účast na ní by neměla být hodnocena kredity
dle SP 16.
Představenstvo stvrzuje rozhodnutí oddělení vzdělávání ČLK zařadit konferenci
„Aktuální krize ve zdravotnictví“ mezi vzdělávací akce dle SP 16, neboť odborná náplň
této konference, zabývající se financováním, organizací a právními aspekty
poskytováním zdravotních služeb, patří do vzdělávacího oboru veřejné zdravotnictví.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
13
proti :
3
zdržel :
2
Návrh byl přijat
Zpráva o činnosti oddělení vzdělávání ČLK
Vedoucí oddělení vzdělávání ČLK PhDr. Ptáček prezentoval výsledky oddělení vzdělávání
za rok 2012 a předběžné výsledky za 1. čtvrtletí 2013.
Tabulka č. 1: Porovnání příjmů za registraci a prezentaci za rok 2011 a rok 2012
2012
Registrace
Prezentace firem
Celkem
Akce
pořádané
a
garantované
centrální
1 433 095,- Kč
1 747 590,-Kč
3 180 685,-Kč
ČLK
Platba Asociace
Akce
pořádané
garantované OS ČLK

a

Celkem za rok 2012
2011
Akce
pořádané
a
garantované
centrální
ČLK
Platba Asociace

961 300,-Kč

-

961 300,-Kč

(odvod 50%)
249 950,- Kč

(odvod 10%)
41 440,-Kč

291 390,-Kč

2 644 345,-Kč

1 789 030,-Kč

4 433 375,-Kč

854 100,-Kč

1 361 950,-Kč

2 216 050,-Kč

522 600,-Kč

-

522 600,-Kč
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Akce
pořádané
garantované OS ČLK

a

Celkem za rok 2011

(odvod 50%)
229 400,-Kč

(odvod 10%)
44 310,-Kč

273 710,-Kč

1 606 100,-Kč

1 406 260,-Kč

3 012 360,-Kč

Tabulka č. 2: Platba za zpracování vzdělávacích testů
2010
2011
2012
42 930,-Kč

96 800,-Kč

48 150,-Kč

Tabulka č. 3: Porovnání celkových příjmů
ROK

VLOŽNÉ

TESTY

REGISTRACE

PREZENTACE

CELKEM

2011

584 833,-

96 800,-

1 606 100,-

1 406 260,-

3 693 993,-

2012

1 487 818,-

48 150,-

2 644 345,-

1 789 030,-

5 969 343,-

Tabulka č. 4: Počet všech akcí zařazených do systému celoživotního vzdělávání:
2008
2009
2010
2011
2012
3 679

3 685

3 593

3 046

3 304

Tabulka č. 5: Počet vzdělávacích akcí včetně odp. seminářů realizovaných centrem
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

19

9

29

25

43

33

52

57

81

76

80

65

76

75

Tabulka č. 6: Počet akcí garantovaných ČLK
2007
2008
2009
2010
2011
185

308

372

456

Tabulka č. 7: Počet vydaných diplomů CŽV
2006
2007
2008
2009
124

866

2 274

2 400

353

2012
222

2010

2011

2012

2 032

1 898

10 050

V souvislosti se zpřísněním pravidel pro zisk Diplomu celoživotního vzdělávání byl mezi
lékaři o jeho vydání koncem roku 2012 obrovský zájem. Diplom byl vydán více než 10 000
členů ČLK.
Celkový počet vzdělávacích akcí zařazených do systému celoživotního vzdělávání
organizovaného ČLK roste.
Výnos z pořádání a garance vzdělávacích akcí roste, což umožňuje další rozvoj celoživotního
vzdělávání.
Představenstvo bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení vzdělávání.
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Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0

Návrh byl jednomyslně přijat.

Garanti celoživotního vzdělávání ČLK
Cílem ČLK je nejenom kvantitativní rozvoj celoživotního vzdělávání garantovaného ČLK, ale
také zlepšování kvality vzdělávacích akcí a postupná systematizace vzdělávání.
Vedoucí oddělení vzdělávání PhDr. Ptáček zatím vytvořil celkem 43 garantů, kteří mají na
základě smlouvy s ČLK na starosti vzdělávání v jednotlivých oborech.
Představenstvo bere na vědomí seznam garantů celoživotního vzdělávání
organizovaného ČLK dle SP-16, který schválil prezident ČLK.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Syndrom vyhoření u lékařů – průzkum ČLK
Syndrom vyhoření představuje závažné riziko pro lékaře, pacienty i celý systém zdravotnictví.
V ČR zatím nejsou dostupné reprezentativní informace o výskytu syndromu vyhoření mezi
českými lékaři. ČLK z tohoto důvodu iniciuje výzkum „Syndrom vyhoření u českých lékařů“.
Výzkum by měl podat reprezentativní informaci o hlavních příčinách stresu a projevech
syndromu vyhoření u českých lékařů a poskytne tak velice důležitou informaci, kterou lze
využít mj. při vyjednávání pracovních podmínek lékařů apod.
Výzkum navazuje na některé evropské projekty a umožní tak i mezinárodní srovnání.
Výzkum iniciuje ČLK a odborně garantuje a realizuje Psychiatrická klinika 1. LF UK,
přednosta Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
Lékaři, kteří se výzkumu zúčastní a uvedou e-mailovou adresu, dostanou mimořádnou slevu
na publikace nakladatelství GRADA ve výši 10 % a slevu na vybraný vzdělávací seminář
ČLK ve výši 50 %.
Elektronický dotazník je pro lékaře dostupný na adrese: www.vyhorenilekaru.cz
K dnešnímu dni se zapojilo 6 000 lékařů.
Představenstvo vyzývá členy ČLK, aby se do výzkumu, který bude končit k 31.5.2013,
aktivně zapojili.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Novela licenčního řádu ČLK
Viceprezident ČLK a předseda její licenční komise Dr. Mrozek připraví návrh novely SP 11 –
licenčního řádu ČLK.
Etická komise – zasedání 4.4.2013
Představenstvo bere na vědomí zápis ze zasedání Etické komise ČLK, kterého se účastnil
viceprezident Dr. Mrozek.
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Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0

Návrh byl jednomyslně přijat.

Porada administrativních pracovníků ČLK
Porada administrativních pracovníků ČLK se koná v pondělí 20.5.2013 v prostorách
centrální kanceláře ČLK, Lékařská 2, Praha 5. Tajemník Dr. Mach informoval, že se
z pracovních důvodů nebude moci konference účastnit.
Program připraví a za realizaci bude zodpovídat paní Šťastná.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
3) Jednání a informace
Návrh Ústavnímu soudu na zrušení úhradové vyhlášky
Dne 25.3.2013 podalo 39 senátorů napříč politickým spektrem Ústavnímu soudu návrh na
zrušení vyhlášky č. 475/2012 Sb., tzv. úhradové vyhlášky, který s využitím informací AČMN
vypracovala Česká lékařská komora.
Důvody, které Českou lékařskou komoru vedly k vytvoření návrhu na zrušení tzv. úhradové
vyhlášky lze shrnout do tří N (3 N):
1.
Nerovnost
2.
Nepředvídatelnost (netransparentnost)
3.
Neufinancovatelnost
Nerovnost
První nerovností, je redukce úhrady za péči o medicínsky náročnější pacienty. Podle
vyhlášky totiž za zcela identickou práci obdrží zcela stejný poskytovatel, stejně kvalifikovaný
a vybavený, odměnu ve výši pouhých 30 % řádné běžné úhrady, tedy necelou třetinu, která
nestačí ani na pokrytí "vstupních nákladů", pokud tento poskytovatel překročí "objem
smluvené péče". Překročit jej přitom bude muset často, má-li postupovat lege artis způsobem.
Někteří pacienti, řádně pojistné platící klienti zdravotních pojišťoven, takto mohou býti
diskriminováni.
Dalším projevem nerovnosti je úhrada za neodkladnou péči. Neodkladnou péči je povinen
poskytnout každý poskytovatel a je zpravidla psychicky i odborně náročnější než péče běžná.
Přesto je nepochopitelně hodnocena o 25% méně, než zcela stejné zdravotní výkony, které
nejsou neodkladnou péčí.
Nepředvídatelnost (netransparentnost)
Poskytovatel zdravotních služeb, ať nemocnice nebo soukromý lékař, se dozví až v pololetí
roku 2014, jaké jsou jeho skutečné ekonomické výsledky, jaká tedy bude skutečná výše
úhrady od jednotlivých zdravotních pojišťoven za služby, které jejich klientům poskytoval
během roku 2013. Teprve v pololetí 2014 obdrží informaci, zda a v jaké výši bude
jednotlivými pojišťovnami sankcionován za to, že při poskytování péče lege artis způsobem
pro jejich klienty překročil vyhláškou stanovené limity. Dříve toto nemá šanci zjistit. Své
ekonomické výsledky nemůže tedy předem svým jednáním nijak ovlivnit. Z tohoto pohledu
nese vyhlášky rysy svévole a libovůle, pro které zrušil Ústavní soud nálezem ze dne
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27.11.2012 některá ustanovení zákona o zdravotních službách, např. tzv. "přeregistraci"
poskytovatelů.
Neufinancovatelnost
Zatímco zákon č. 48/1997 Sb. v § 13 odstavci 1 zaručuje pojištěncům zdravotní péči na
úrovni dostupných poznatků lékařské vědy, ve skutečnosti nemohou poskytovatelé takovou
péči pojištěncům poskytnout, protože úhradová vyhláška nastavuje takové parametry, které
neumožňují zejména nemocnicím poskytovat pacientům finančně náročnou moderní léčbu.
Zatímco ceny "vstupů", včetně DPH, se zvýšily, úhrada poskytovatelům zdravotních služeb se
snížila. Vyhláška tak brání realizaci zákona.
Z těchto důvodů navrhuje Česká lékařská komora prostřednictvím skupiny senátorů
Ústavnímu soudu zrušení celé vyhlášky, alternativně pak alespoň některých jejích ustanovení.
Vyhláška č. 475/2012 Sb. je podle názoru navrhovatelů v rozporu s ústavním pořádkem České
republiky.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Petice občanů ČR za zachování fungujícího zdravotnictví
Petici zatím podepsalo 103 000 občanů. Sběr podpisů pokračuje i nadále.
Prezident ČLK připravuje předání petice předsedovi Senátu ČR tak, aby tato mohla být
v Senátu veřejně projednána.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Jednání prezidenta ČLK s prezidentem republiky Ing. Zemanem
Dne 10.4.2013 přijal prezident České republiky Ing. Miloš Zeman na Pražském hradě
prezidenta České lékařské komory na jeho žádost odeslanou Kanceláři prezidenta dne
28.3.2013.
Během dvě hodiny trvajícího rozhovoru za přítomnosti senátora MUDr. Vladimíra Drymla
informoval MUDr. Milan Kubek prezidenta republiky o současné krizi ve zdravotnictví i o
jejích příčinách a seznámil ho rovněž s textem petice za zachování kvalitního zdravotnictví,
kterou již podepsalo více než 90 000 občanů.
Pan prezident Zeman považuje zajištění dostupnosti kvalitní a bezpečné zdravotní péče pro
všechny občany za prioritu a bude se i nadále vážnou situací ve zdravotnictví zabývat.
Prezident České republiky Ing. Zeman slíbil, že se v souladu s tezemi prezentovanými ve
svém inauguračním projevu pokusí v nejkratším možném termínu zprostředkovat jednání
mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Českou lékařskou komorou spolu se zdravotnickými
odbory, přičemž je zároveň s ohledem na závažnost současné krize ve zdravotnictví ochoten
osobně se podílet na hledání jejího řešení. Prezident ČLK Dr. Kubek tuto nabídku
s poděkováním přijal.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
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pro:
proti:
zdržel se:

18
0
0

Návrh byl jednomyslně přijat.

Výše platby za státní pojištěnce pro rok 2014
Zástupná platba státu za některé skupiny ekonomicky neaktivních obyvatel zajišťuje bez
zbytečných administrativních nákladů stoprocentní výběr tohoto pojistného. Podle zákona
byla výše platby vázána na průměrnou mzdu a tvořila 13,5% z vyměřovacího základu, který
odpovídal 25% průměrné mzdy za období před dvěma lety.
Topolánkova vláda přijala zákon č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů a díky
tomu v roce 2009 žádná valorizace plateb za státní pojištěnce neproběhla.
Fišerova vláda jako součást tzv. Janotova balíčku schválila změnu zákona, která úplně
zrušila mechanismus automatické valorizace a umožnila, aby o výši pojistného rozhodoval
podle svého uvážení jeho plátce, tedy v daném případě vláda.
V květnu loňského roku vláda na jedné straně rozhodla o zvýšení sazeb DPH na 15%
respektive 21%. Toto rozhodnutí letos zdravotnická zařízení tvrdě pocítila. Na straně druhé
vláda odmítla valorizovat platbu za 6,1 milionu tzv. státních pojištěnců. To znamená, že i v
roce 2013 zůstala již čtvrtým rokem výše této platby pouhých 723,- Kč/měsíc. Stát tak
zůstává největším dlužníkem vůči systému veřejného zdravotního pojištění.
ČLK prosazuje a bude i nadále prosazovat spravedlnost v platbách zdravotního pojištění
jako nezbytnou podmínku spravedlivé reformy zdravotnictví. Bez splnění této podmínky ČLK
může jen obtížně souhlasit s plány vlády na zvyšování spoluúčasti pacientů na úhradě
zdravotní péče. ČLK požaduje valorizaci platby za státní pojištěnce nejméně o 50 Kč za
osobu měsíčně. Toto zvýšení by přineslo systému veřejného zdravotního pojištění za rok
částku 3,6 mld. Kč.
Na návrh poslankyně Markové (KSČM) přijala Poslanecká sněmovna 21.3.2013 usnesení
vyzývající vládu k valorizaci platby za tzv. státní pojištěnce o 50 Kč/měsíc. Ministr
zdravotnictví Heger (TOP 09) tento návrh obdobně jako všichni jeho straničtí kolegové
nepodpořil.
Podle v současnosti platného zákona musí o výši zástupné platby státu za ekonomicky
neaktivní obyvatele (děti, důchodci, nezaměstnaní) vláda vždy do 30.6. předcházejícího roku.
Pokud by ani v letošním roce vláda žádné usnesení o zvýšení této platby do 30.6. nepřijala,
zůstala by tato platba i v roce 2014 již pátým rokem stejná – pouhých 723 Kč/měsíc.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Redukce sítě ambulantních zdravotnických zařízení
ČLK prosazovala a nadále prosazuje tzv. trvalý smluvní vztah mezí zdravotnickými
zařízeními a pojišťovnami, který by byl vypověditelný pouze z důvodů definovaných
zákonem. ČLK zároveň prosazuje možnost prodeje a dědění praxí soukromých lékařů včetně
smluv s pojišťovnami. ČLK zdůrazňuje klíčovou roli vztahu pacienta ke svému ošetřujícími
lékaři. O existenci a prosperitě zdravotnického zařízení by měl rozhodovat zájem pacientů o
jejich služby, nikoliv administrativní rozhodnutí úředníků pojišťoven, ministerstva
zdravotnictví nebo krajů.
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Zatím co 89 % ambulantních specialistů končí smlouvy v roce 2015, tak více než 96 %
praktických lékařů má alespoň s VZP uzavřen tzv. „Trvalý smluvní vztah“, tedy smlouvu
podle vyhlášky 290/2006 Sb. ministra Ratha ve znění tzv. „Dohody Kubek – Horák“ uzavřené
mezi ČLK a VZP v červenci 2006 poté, co prezident republiky Klaus vetoval komorou
prosazenou novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která měla trvalé smluvní vztahy
uzákonit pro všechny soukromé lékaře.
Prezident ČLK jednal spolu s předsedou Komise pro smluvní politiku správní rady VZP Dr.
Sojkou 15.4.2013 o redukci sítě zdravotnických zařízení připravované zdravotními
pojišťovnami ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví s ředitelem VZP Ing. Kabátkem.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Zákon o universitních nemocnicích
Ministerstvo zdravotnictví ČR připravilo návrh zákona o universitních nemocnicích. V rámci
vnitřního připomínkového řízení se k ní mohla vyjádřit také ČLK. Návrhy dostali k dispozici
členové představenstva, předsedové OS ČLK i členové VR ČLK. Zpracování připomínek
provedl viceprezident ČLK s pomocí právního oddělení. ČLK své připomínky zaslala na
ministerstvo v termínu, tedy 17.4.2013.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Zákon o zdravotních službách – další novela
Ministerstvo zdravotnictví ČR připravilo další novelu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách. V rámci vnitřního připomínkového řízení se k ní mohla vyjádřit také ČLK. Návrhy
dostali k dispozici členové představenstva, předsedové OS ČLK i členové VR ČLK.
Zpracování připomínek provedl prezident ČLK s pomocí právního oddělení. ČLK své
připomínky zaslala na ministerstvo v termínu, tedy 10.4.2013. Teze připomínek budou
prezentovány v časopise Tempus.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Zákon o zdravotních pojišťovnách
Dne 22.4.2013 se na ministerstvu zdravotnictví koná seminář k návrhu zákona, který by měl
změnit stávající zákon č. 551/1991 Sb. o VZP i stávající zákon č. 280/1992 Sb. o resortních
zdravotních pojišťovnách.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
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proti:
zdržel se:

0
0

Návrh byl jednomyslně přijat.

Výběrová řízení - informace
Dr. Přikryl podal informaci o výběrovém řízení, kterého se zúčastnil.
4) Zahraniční činnost
Příprava zasedání EJD v Praze 9.-11.5.2013
Dr.Šindler a paní Šťastná informovali o aktuálním stavu přípravy zasedání evropské
organizace mladých lékařů.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Konference EFMA – Riga 21.-23.3.2013
Dr. Mrozek informoval o průběhu a závěrech konference.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Zasedání WMA (Světová lékařská asociace) – Bali 3.-6.4.2013
Dr. Kubek informoval o průběhu a závěrech konference, jejímiž hlavními tématy byly:
Helsinská deklarace
Pracovní skupina WMA připravila návrh revize textu Helsinské deklarace. Finalizace textu by
měla proběhnout na jednání ve Washingtonu v srpnu 2013. Pokud se toto podaří, bude
revidovaný text moci být schválen na říjnovém zasedání WMA v Brazílii.
Finišují zároveň přípravy oslav 50. výročí přijetí Helsinské deklarace, které by se měli konat
za účasti prezidenta Finska v Helsinkách v první polovině listopadu 2013 ve stejných
prostorách, kde byla deklarace podepisována. WMA vyzývá lékařské komory a asociace, aby
buď zajistili representativní účast svých zástupců na těchto oslavách, nebo aby si přijetí
tohoto významného dokumentu připomenuli svými vlastními akcemi. WMA připravuje
vydání speciální publikace.
Euthanasie
Mezi členy WMA převažuje negativní stanovisko k euthanasii. WMA připravuje v tomto
duchu deklaraci. Zástupci Nizozemské královské lékařské asociace připraví prezentaci
zkušeností vyplývajících z legalizace euthanasie v Nizozemí.
Katastrofy – připravenost na odstraňování jejich následků, odpovědnost zdravotníků
Pracovní skupina při WMA mapuje přírodní i lidmi způsobené humanitární katastrofy,
hodnotí úspěšnost jejich řešení a upozorňuje na chyby, k nimž došlo a kterých by bylo vhodné
se pro příště vyvarovat. Tato činnost bude pokračovat a výsledky budou prezentovány na
webových stránkách WMA.
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Kriminalizace lékařů
WMA připravuje resoluci na podporu lékařů, kteří by za neúmyslná odborná pochybení
neměli být kriminalizováni. Disciplinární opatření by v těchto případech měla zůstávat plně
v kompetenci profesních samospráv. Vzhledem k odlišným podmínkám a zvyklostem
v jednotlivých členských státech, nebude příprava finálního textu deklarace jednoduchá.
Zdravotnické registry
WMA podporuje vznik a vedení registrů za účelem prevence a zlepšování kvality diagnostiky
a léčby. Zároveň však upozorňuje na riziko zneužití citlivých osobních údajů, které je
významné zejména v případech, kdy tyto databáze spravují soukromé subjekty.
Standardizace v medicíně
Současným trendem v zemích EU je snaha přenášet kompetence standardizace a sledování
kvality lékařské péče na externí nelékařské společnosti. WMA trvá na premise, že práci lékařů
mohou posuzovat a hodnotit pouze lékaři. Z tohoto důvodu WMA nepodporuje projekty
standardizace prováděné externími subjekty. Standardizace poskytování zdravotní péče by
měla být v rukách lékařských komor a asociací, případně státních institucí zaměstnávajících
lékaře. WMA vyzývá vlády jednotlivých zemí, aby v zájmu bezpečnosti pacientů toto
pravidlo respektovaly.
Spolupráce s farmaceutickým průmyslem
Také na tomto zasedání byla diskutována pravidla spolupráce mezi farmaceutickým
průmyslem, státy, zdravotnickými zařízeními a lékaři. Jakkoliv je tato spolupráce v zájmu
pacientů a rozvoje nezbytná, nikde nefunguje bez problémů a v žádné zemi nebylo zcela
odstraněno riziko možné korupce.
Trest smrti
WMA nesouhlasí s prováděním trestu smrti a opakovaně zakazuje všem lékařům jakkoliv se
na jeho výkonu podílet. Účastníci jednání neshledali žádné důvody revidovat tento striktní
postoj.
Násilí páchané na ženách a dětech
WMA dlouhodobě upozorňuje na projevy násilí páchaného na ženách a dětech. Zároveň
vyzývá členské organizace, aby tak činily na národní úrovni ve svých zemích, tedy tam, kde
k násilí dochází. WMA podporuje právo obětí tohoto násilí na odškodnění.
World Medical Journal
Jakkoliv je vydávání časopisu pro WMA ekonomicky nákladné, panuje jednoznačná shoda o
nezbytnosti vydávání časopisu v elektronické i papírové formě i nadále. Časopis je
nenahraditelným prostředkem popularizace a prosazování cílů WMA.
Členství ve WMA
O členství oficiálně zažádala Lékařská komora republiky Černá Hora. Po posouzení žádosti
bude o členství rozhodnuto na plenárním zasedání WMA v říjnu 2013.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
5) Blok tajemníka ČLK
Informace o počtu nových členů ČLK
V březnu 2013 bylo přijato celkem 57 lékařů:
z toho bylo
7 lékařů se státní příslušností SR,
12 lékařů s jinou státní příslušností,
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3 lékaři se slovenskou LF,
10 lékařů se zahraniční LF.
V tomto období byly 3 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup.
V roce 2013 požádalo dosud 114 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.
Návrh na nákup prostor pro centrální kanceláře ČLK v Olomouci.
Viceprezident Dr. Mrozek seznámil představenstvo s hrozbou ukončení nájmu stávajících
prostor využívaných ČLK v centru Olomouce ze strany vlastníka nemovitosti – město
Olomouc. Seznámil představenstvo s možností zakoupit v domě, kde v současnosti sídlí OS
ČLK Olomouc, byt, který by bylo možno přeměnit v kancelářské prostory.
Představenstvo považuje nabízené prostory za velmi vyhovující pro potřeby centrální
kanceláře ČLK Olomouc.
Představenstvo pověřuje viceprezidenta Dr. Mrozka, aby ve spolupráci s právním
oddělením ČLK:
- ověřil možnost přeměny dotyčného bytu v nebytové prostory,
- oslovil realitní kanceláře s požadavkem na nabídku srovnatelných prostor
v obdobné lokalitě města Olomouc tak, aby představenstvo mohlo porovnat cenové
relace,
- oslovil předsedy OS ČLK a seznámil je s možnostmi řešení a požádal je o jejich
názor.
Hlasování – přítomno 18 hlasujících:
pro:
18
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Tajemník Dr. Mach opustil jednání v 14.30 hod., přítomno je 17 členů představenstva.
6) Blok VR
Dr. Mrozek informoval o průběhu společného zasedání VR ČLK s předsedy oborových
komisí, které se konalo 11. 4. 2013 v hotelu Golf, Praha 5.
7) Licence
8) Různé
Příprava novely („Kultivace“) Seznamu zdravotních výkonů
Dr. Sedláček a Dr. Musil seznámili představenstvo ČLK s aktuálním stavem prací komise pro
kultivaci Sazebníku zdravotních výkonů. V současné době bylo ukončeno připomínkování ze
strany odborných společností a bude probíhat kontrola formální správnosti jednotlivých
výkonů. Komise do odvolání nebude projednávat návrhy nových a zatím nezařazených
výkonů, nově navrhované a projednávané výkony ve 2. polovině roku 2013 mohou být
zařazeny do sazebníku od roku 2015. Kultivovaný sazebník plánuje MZ ČR vydat s platností
k 1.1.2014. Zástupci ČCHS, ČLS JEP, ČAS a ČLK, kteří jsou řádnými členy komise pro
kultivaci Sazebníku zdravotních výkonů opakovaně a důrazně upozorňují na problematiku
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neadekvátní a výrazně podhodnocené režie jednotlivých výkonů a na historicky nesprávné a
nelogické zařazení části nositelů výkonů do režie. Z tohoto důvodu nastane situace, že ani po
„kultivaci“ Sazebníku nedojde ke kalkulaci jednotlivých výkonů s opravdu reálnými náklady.
O případném kalkulovaném zisku, který by umožňoval reprodukci a rozvoj MZ ČR neuvažuje
vůbec.
Představenstvo ČLK se seznámilo se stanovisky výboru ČCHS ze dne 3.4.2013, České
asociace sester ze dne 28.3.2013 a ČLS JEP ze dne 10.4.2013 k problematice úhrady nositelů
výkonů, kteří jsou stále kalkulovaní v režii a výši režií samotných.
Představenstvo se jménem ČLK připojuje k oprávněnému a logickému požadavku
zahrnutí všech osob účastnících se na daném výkonu do kategorie nositelů výkonů a
k úhradě veškerých reálných mzdových nákladů. ČLK rovněž žádá o přepočítání
režijních nákladů tak, aby odpovídaly současným reálným nákladům. Bez těchto úprav
budou i nadále zdravotnická zařízení generovat, bez ohledu na provozovatele, ztrátu,
protože nebudou pokryty jejich reálné náklady.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
pro:
17
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Dr. Šindler upozornil na problémy s přístupem disciplinárních orgánů ČLK do zdravotnické
dokumentace při řešení stížností. Právní oddělení ČLK zveřejní informaci, že právo ČLK
nahlížet v těchto případech do zdravotnické dokumentace i nadále vyplývá ze zákona č.
372/2011 Sb., a to i bez souhlasu pacienta.
Představenstvo se seznámilo s dopisem Dr. Jojka ze dne 4.4.2013.

Jednání představenstva skončilo v 15:15 hodin.
Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 17. května 2013 od 9:00 hodin v kanceláři
ČLK v Praze.

Zapsala:

Hanka Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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