
 1 

Zápis z jednání představenstva ČLK, 

konaného dne 12.června 2014 od 10:00 hodin v Humpolci, hotel Fabrika 

 

Přítomni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., 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. Trnka, MUDr. Vávra, MUDr. Vodochodský, MUDr. Voleman, 

MUDr. Vraná. 

Omluveni:     MUDr. Dernerová, MUDr. Dostalíková 

Přizváni:       Mgr. Valášek, MUDr. Sojka.  

 

 

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 10:00 hodin. 

Přítomno 14 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné. 

 

1) Připomínky k minulému zápisu 

 

 

2) Jednání a informace 

 

Dohodovací řízení o úhradách pro rok 2015 

   Dne 17.6.2014 se v prostorách ČLK uskuteční jednání zástupců segmentu ambulantních 

specialistů. První kolo jednání s pojišťovnami je v tomto segmentu plánováno na 24.6.2014. 

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

 

Zákon o nemocenském pojištění – návrhy ČLK 

   Zrušení povinné elektronické komunikace s ČSSZ – návrh komory zapracovalo MPSV do 

návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tento návrh 

ministerstva financí je ve vnějším připomínkovém řízení a účinnost zákona je předpokládána 

od 1.1.2015. 

   Zpětné ukončování dočasné pracovní neschopnosti na žádost pacienta – návrh ČLK 

přepracovalo MPSV v samostatnou novelu zákona o nemocenském pojištění.  

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

Dr. Kubarič se připojil k jednání představenstva v 10.25 hod., přítomno je 15 členů 

představenstva. 

 

Jednání s ministryní spravedlnosti prof. Válkovou 

   Dne 22.5.2014 jednali prezident ČLK společně a ředitel právní kanceláře ČLK s ministryní 

spravedlnosti prof. Válkovou o následujících tématech: 

Problematika znaleckých posudků z oboru zdravotnictví 

   ČLK má zásadní výhrady k dosavadní praxi jmenování soudních znalců v oboru 

zdravotnictví. ČLK navrhuje, aby v zákoně o znalcích byla vytvořena speciální kapitola 

týkající se znalecké činnosti ve zdravotnictví. ČLK požaduje, aby znalci splňovali stejné 

kvalifikační předpoklady požadované po vedoucích lékařích, přičemž jejich splnění by 

komora potvrzovala svými licencemi. ČLK trvá na dodržování pravidla, že posuzovat práci 

lékaře může pouze znalec stejné specializace. ČLK dále požaduje zodpovědnost znalců za 

nekvalitní posudky, odvolatelnost soudních znalců, kteří by na druhé straně měli být za svoji 

práci lépe honorováni. 
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Zásadní rozpory mezi novým občanským zákoníkem a zákonem o zdravotních službách 

   ČLK považuje za nepřijatelný stav, kdy dva zákony místy obsahují zcela rozdílná pravidla.  

Rozporná úprava pravidel daná zákonem o zdravotních službách na straně jedné a novým 

občanským zákoníkem na straně druhé přinesla chaos. Mimo jiné zcela paralyzuje provádění 

pitev a likviduje lékařský obor patologie. Podle ČLK změny vyžaduje spíše nový občanský 

zákoník, než zákon o zdravotních službách. ČLK doporučuje novelou zcela zrušit všechna 

ustanovení nového občanského zákoníku, týkající se problematiky zdravotnictví, kterou 

současně (a často odlišně) řeší zákon o zdravotních službách.  S tímto názorem MS 

nesouhlasí. Ministerstvo upřednostňuje řešení rozporů cestou výkladu ze strany odborníků 

ministerstva spravedlnosti. ČLK upozorňuje, že konečné slovo v případě rozporu mezi dvěma 

zákony může mít pouze nezávislý soud a zdravotnictví si nemůže dovolit čekat, než vznikne 

příslušná judikatura. 

Možnost výkonu povolání pro lékaře ve výkonu trestu odnětí svobody  

   Vězeňská služba nemá dostatek kvalifikovaných lékařů. Pomoci by mohli odsouzení lékaři, 

kterým nebyl soudem zároveň uložen trest zákazu výkonu povolání. MS prověří možnosti 

řešení. 

Aplikace metodického pokynu Nejvyššího soudu ČR k náhradě nemajetkové újmy na 

zdraví  

   Na základě podnětu OS ČLK Brno informoval prezident ČLK ministryni Válkovou o 

stanovisku komory, která vítá předloženou metodiku, bez ohledu na to, že při její přípravě 

byla profesní lékařská samospráva opomenuta a lékařská veřejnost tak neměla možnost se 

dopředu k návrhu vyjádřit. Na druhé straně ČLK nesouhlasí s tím, aby se osobám 

poškozeným na zdraví znesnadňovala cesta, jakou se mohou domoci odškodnění. Zatím co 

podle zrušené vyhlášky č. 440/2001 Sb., mohl bodové ohodnocení bolestného nebo ztížení 

společenského uplatnění podle příloh této vyhlášky provádět příslušný ošetřující lékař nebo 

registrující všeobecný praktický lékař, nový návrh předpokládá vznik nového znaleckého 

odvětví – znalec z oboru zdravotnictví, odvětví odškodňování nemateriálních újem na zdraví. 

K tomu, aby lékař mohl být ustanoven znalcem z tohoto odvětví, se předpokládá absolvování 

placeného kurzu a doporučuje se jediné pracoviště lékařské fakulty a současně jediný spolek, 

který bude tento kurz realizovat a zvláštní zkoušky, kterou dosud znalci v České republice 

neabsolvují a která nemá ani podklad v zákoně o znalcích a tlumočnících. ČLK toto odmítá.     

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

   ČLK nesouhlasí s ustanovením nového znaleckého odvětví „odškodňování 

nemateriálních újem na zdraví“ a doporučuje, aby nadále k příslušnému ohodnocení 

bolestného nebo ztížení společenského uplatnění, byť podle metodiky vydané Nejvyšším 

soudem ČR, byl kompetentní kterýkoli ošetřující nebo registrující všeobecný praktický 

lékař, který si příslušnou metodiku prostuduje a osvojí. 

Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 

pro:   15 

proti :   0 

zdržel :  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

ČLK jako připomínkové místo v rámci tzv. vnějšího připomínkového řízení 

   Prezident ČLK požádal 29.5.2014 ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 

JUDr. Dienstbiera, aby byla ČLK spolu s ostatními profesními komorami zřízenými zákonem 

zařazena na základě změny příslušného usnesení vlády ČR mezi připomínková místa v rámci 

vnějšího připomínkového řízení. 

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 
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Koaliční jednání o zdravotnictví 

   Na 10.6.2014 svolal premiér Sobotka jednání předsedů koaličních stran k aktuální situaci ve 

zdravotnictví. Jednání s nejvyššími představiteli vlády ČR: premiér a předseda ČSSD 

Sobotka, vicepremiér – ministr financí a předseda ANO Babiš a vicepremiér a předseda 

KDU-ČSL Bělobrádek se za účasti ministra zdravotnictví Němečka účastnili prezident ČLK, 

předseda LOK-SČL, předsedkyně OSZSP a předseda AČMN. 

   Základem pro jednání byl plán stabilizace zdravotnictví předložený prezidentem ČLK, který 

dále předal představitelům vlády komorou zpracovaný návrh zákona o neziskových 

nemocnicích, teze ČLK k úpravě systému specializačního vzdělávání lékařů a teze návrhu 

novely zákona o ČLK. 

   Vláda považuje zdravotnictví za svoji prioritu, ministr Němeček má podporu premiéra i 

koaličních partnerů, koaliční smlouvu a programové prohlášení vlády v kapitole zdravotnictví 

žádná z koaličních stran nezpochybňuje, schůzka k situaci ve zdravotnictví by se v obdobném 

formátu měla opakovat na podzim.   

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

Dr. Vodochodský a Dr. Jiří Mach se připojili k jednání představenstva v 11.15 hod., přítomno 

je 17 členů představenstva. 

 

Lékařský poslanecko-senátorský klub 

   Předprázdninové setkání se uskutečnilo 11.6.2014 v prostorách restaurace Hergetova 

cihelna za účasti ministra zdravotnictví MUDr. Němečka a předsedů zdravotních výborů 

Sněmovny prof. Vyzuly a Senátu prof. Janečka. 

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

 

Zákon o neziskových nemocnicích 

   Právní kancelář ČLK vypracovala pro ministerstvo zdravotnictví návrh zákona o 

neziskových nemocnicích. Neziskové nemocnice by měly být daňově zvýhodněny, měly by 

mít jistotu smluvních vztahů se všemi zdravotními pojišťovnami. Na druhé straně by měly mít 

povinnost zveřejňovat jednotkové ceny veškerého zboží a služeb a respektovat tarifní platové 

tabulky. 

   Vláda ČR považuje přijetí zákona o neziskových nemocnicích za jednu ze svých priorit 

v oblasti zdravotnictví. Cílem vlády je prosadit příslušný zákon tak, aby mohl nabýt účinnosti 

k 1.1.2016. 

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

 

Zákon o zdravotnických prostředcích 

   Vláda předložila návrh zákona o zdravotnických prostředcích. Vzhledem k tomu, že 

samotné ministerstvo zdravotnictví má k návrhu výhrady, byla na 10.6.2014 svolána k tomuto 

návrhu na ministerstvo pracovní porada, které se za ČLK účastnil sekretář Vědecké rady a 

předseda OS ČLK Praha 5 Dr. Kubíček. 

   Největší kontroverze vzbuzuje § 48 návrhu, který zní: „Zdravotnický prostředek může být 

vydán pouze v lékárně, výdejně zdravotnických prostředků, oční optice nebo u smluvního 

výdejce“. Většina účastníků porady prosazovala ve shodě s ČLK názor, že by měl být 

umožněn též výdej 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 
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zdravotnický prostředek ihned aplikovat v rámci okamžitého odvrácení ohrožení zdraví (např. 

ortéza, berle…). 

   Mz si je vědomo nedostatků zákona a pouze pro urychlení projednávání je ochotno návrh 

nechat projít tzv. první čtením v PS s tím, že v rámci tzv. druhého čtení předloží komplexní 

pozměňovací návrh, jehož návrh dostanou účastníci porady dopředu k dispozici. Návrh by 

měl umožnit výdej zdravotnického prostředku mimo jiné také u předepisujícího lékaře. 

   Mz předložilo k diskuzi rovněž návrh § 63, 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. 

 

 

Novela zákona o ČLK 

   Prezident ČLK Dr.Kubek jednal 9.6.2014 s ministrem zdravotnictví MUDr. Němečkem o 

základních tezích novely zákona, který by při zachování povinného členství pro všechny 

lékařské povolání vykonávající lékaře měl posílit kompetence ČLK tak, aby komora mohla 

lépe plnit funkci garanta kvality lékařské péče.  

   Na základě výzvy ministra zdravotnictví ČLK připraví pro ministerstvo první verzi 

návrhu. O konkrétním znění návrhu bude jednat představenstvo na svém příštím 

zasedání. 

Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 

pro:   16 

proti :   0 

zdržel :  1     Návrh byl přijat. 

 

 

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.  

   Prezident ČLK Dr.Kubek přednesl základní teze, které ČLK prosazuje, na jednání 

zdravotního výboru Poslanecké sněmovny 28.5.2014. Dne 9.6.2014 pak o návrzích komory 

jednal s ministrem zdravotnictví MUDr. Němečkem a o den později seznámil s návrhy 

předsedu vlády i lídry dalších koaličních politických stran.  

   Dr.Mrozek informoval o průběhu a závěrech dosavadních dvou jednání komise. 

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

 

Smlouvy na dobu neurčitou mezi VZP a ambulantními specialisty 

   Správní rada VZP schválila dne 23.9.2013 jednomyslně dohodu uzavřenou mezi 

prezidentem ČLK a generálním ředitelem VZP Ing. Kabátkem, na jejímž základě se VZP 

zavázala nabídnout všem svým současným smluvním partnerům – ambulantním specialistům  

smlouvy na dobu neurčitou. Smlouvy budou vypověditelné z obou stran pouze 

z vyjmenovaných důvodů, na kterých se ČLK a VZP dohodnou.  

   ČLK trvá na dodržení této dohody a z toho důvodu odmítá návrh pravidel pro 

obnovování smluvních vztahů, který s VZP vyjednal SAS. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 
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pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Zmírnění regulací ze strany VZP 

   VZP se zavázala, že omezí regulace uplatňované za rok 2013 vůči ambulantním 

specialistům, ambulantním gynekologům a praktickým lékařům.  

   Vzhledem k tomu, že nedošlo k překročení nákladů kalkulovaných ve zdravotně pojistném 

plánu, VZP neuplatňuje regulace za léky a zdravotnické prostředky. 

Limit 200 000,- Kč maximálního tolerovaného překročení nákladů na indukovanou péči 

překročilo celkem 84 ambulantních zdravotnických zařízení. 

   ČLK již dříve nominovala své zástupce pro jednání s pobočkami VZP.  

Na základě žádosti VZP provedl prezident ČLK dodatečnou nominaci dalších zástupců ČLK 

pro jednání s regionálními pobočkami VZP. 

 Olomouc: MUDr. Petr Němeček, MUDr. Jaroslav Imrych  

 Zlín: MUDr. Tomáš Šindler, MUDr. Lubomír Nečas 

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

 

Výběrová řízení - informace 

   Po dohodě s viceprezidentem Dr. Mrozkem nominoval prezident ČLK jako zástupce 

komory do komise pro výběrové řízení na ředitele SÚKL Dr. Sojku. Výběrové řízení se 

uskuteční 13.6.2014. 

  Dr. Ota Mach a Dr. Mrozek podali informace o výběrových řízeních, kterých se zúčastnili. 

 

 

3) Vnitřní činnost 

 

Svolání XXVIII. Sjezdu ČLK 

   V souladu s § 16 odst. 3 písm. e) zákona o ČLK svolává představenstvo ČLK sjezd 

delegátů ČLK na sobotu 22.11. a neděli 23.11.2014 do hotelu Clarion v Praze. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Porada administrativních pracovníků ČLK 

   Porada administrativních pracovníků ČLK se konala 2.-3.6.2014 v Orea hotelu Santon u 

Brněnské přehrady. Porady se účastnilo 72 administrativních pracovnic z celkem 68 OS ČLK, 

22 zaměstnanců centrálních kanceláří ČLK, 7 funkcionářů ČLK a 4 hosté. Celkové náklady 

pro centrální ČLK byly 167 974,- Kč. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

Dr. Tomek se připojil k jednání představenstva v 13.00 hod., přítomno je 18 členů 

představenstva. 

 

Právní konference ČLK ve spolupráci s Mz 
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   ČLK uspořádala 5.6.2014 ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR v Kongresovém 

centru U Hájků v Praze 1 právní konferenci na téma „Právní aktuality pro lékaře a legislativní 

záměry ministerstva zdravotnictví“. 

Celkové náklady: 183 935,- Kč 

Celkové výnosy: 150 000,- Kč 

Hospodářský výsledek pro ČLK: - 33 935,- Kč 

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

 

Universita medicínského práva 

   Vzhledem k velkému zájmu, který projekt vzbudil mezi lékaři, vypisuje právní kancelář 

ČLK 3. ročník University medicínského práva. Celkem deset lekcí se uskuteční ve školním 

roce 2013-2014. Účast na každé z lekcí je hodnocena 3 kredity v rámci systému celoživotního 

vzdělávání ČLK a registrační poplatek za všech 10 lekcí zůstává stejný, tedy pro členy ČLK 

5 000,- Kč a pro ostatní 9 000,- Kč. 

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

 

E.learning 

   Firma ISSA, s.r.o. na základě rozhodnutí představenstva ČLK z 12.4.2014 připravila 

softwarové prostředí pro provozování e.learningu ČLK. Pracovníci oddělení vzdělávání se 

v současné době seznamují s tímto systémem a připravují jeho reálné zpuštění. S dosavadním 

dodavatelem je dohodnuto provozování stávajícího e.learningu až do plného spuštění nového 

systému. Pro vyjasnění některých otázek byla společnost ISSA požádána o možnost 

konzultace pro všechny pracovníky oddělení vzdělávání v Praze.  

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

 

4) Blok tajemníka ČLK  

 

Informace o počtu nových členů ČLK 

    V květnu 2014 bylo přijato celkem 65 lékařů: 

     z toho bylo           14 lékařů se státní příslušností SR,  

           11 lékařů s jinou státní příslušností, 

             6 lékařů se slovenskou LF, 

            9 lékařů se zahraniční LF. 

V tomto období nebyla žádná žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup. 

 

V roce 2014 dosud požádalo celkem 197 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti. 

 

Nový formulář žádosti o přijetí 

    Schválení doplnění věty do žádosti o přijetí „Lékařská činnost na území ČR jako 

hostující osoba – Ne/Ano (od….do….)“ z důvodu přijetí dvou lékařů za členy ČLK, kteří 

byli dříve vedeni jako hostující osoby. V případě jejich žádosti o potvrzení profesní 

bezúhonnosti, musíme potvrdit bezúhonnost i na dobu hostování (výklad právního oddělení) a 

je potřeba v registru spárovat údaje o hostování a členství v ČLK. Nový formulář v příloze. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
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Hospodaření ČLK v roce 2013 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Výnosy 
 46 183 892,49 

   

46 720 523,89 

 

48 982 706,00 

 

53 484 196,23 

 

53 478 601,59 

z položky 

výnosů čl. 

příspěvky  35 370 336,00 

 

35 142 725,00 

 

35 454 591,00 

 

41 292 244,00 

 

41 577 694,00 

Náklady 
 41 944 565,07 

 

43 944 565,75 

 

46 154 543,23 

 

47 943 327,23 

 

45 924 768,07 

Hosp.výsledek 

před zdaněním  4 239 327,42 

 

2 775 958,14 

 

2 828 162,87 

 

5 540 869,00 

 

7 553 833,51 

Daň z příjmu  
1 639 433,00                  

(20%) 

1 360 392,00 

(19%) 

1 368 610,00 

(19%) 

1 810 283,00 

(19%) 

2 253 284,00 

(19%) 

 

Hosp.výsledek 

po zdanění  2 599 894,42 

 

1 415 566,14 

 

1 459 552,87 

 

3 730 586,00 

 

5 300 549,51 

 

 

 Název     Stav k 31. 12. 2013 

I. Finanční majetek 32 469 952,46 

II.  Dlouhodobý nehmotný majetek  4 469 177,97 

 Dlouhodobý hmotný majetek  32 054 588,14 

III.    Pohledávky 3 314 437,00 

 

 

   Členové představenstva ČLK se seznámili s informacemi o hospodaření ČLK za rok 

2013. V souladu s SP č. 17 – Finanční řád, budou patřičné informace o hospodaření 

zveřejněny v časopise Tempus Medicorum. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Rekonstrukce a stěhování centrálních kanceláří ČLK v Olomouci 

   Představenstvo pověřilo Mgr. Valáška ve spolupráci s Dr. Mrozkem a Dr. Jiřím Machem 

přípravou a realizací stěhování do nových prostor Olomoucké kanceláře. Představenstvo na 

svém dubnovém zasedání uložilo těmto pověřeným osobám, aby předložily orientační 

rozpočet nákladů na potřebnou rekonstrukci a stěhování. 

  Dr. Mrozek předložil jménem pověřených osob dva návrhy rozpočtu stavebních úprav.  

Prvním návrhem je nabídka firmy W-Dimense na úplnou rekonstrukci a zařízení kanceláří 

v celkové ceně 922 500,- Kč včetně DPH. 

Druhým návrhem je rozdělení zakázky mezi celkem 4 dodavatele, a to za stavební práce 

200 000,- Kč, za instalatérské a podlahářské práce 170 000,- Kč, za elektrikářské práce 
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235 000,- Kč a za nábytek a dveře 239 000,- Kč (vždy včetně DPH). V tomto případě by 

rekonstrukce stála cca 844 000,- Kč včetně DPH. 

Představenstvo pověřuje Dr. Musila, Dr. Volemana, Dr. Sedláčka a Dr. Šindlera, aby 

osobně posoudili nezbytnost navrhovaných rekonstrukcí tak, aby představenstvo na 

svém příštím zasedání mohlo posoudit variantní návrh rekonstrukce. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

  
Registr ČLK  

   Představenstvo schválilo, že firma ISSA přeprogramuje registr ČLK na operační systém 

CentOS 06 s deklarovanou podporou výrobcem do roku 2020. Předpokládaná cena za tuto 

práci bude 385 000,- Kč. 

   Představenstvo dále souhlasilo s provedením upgrade uživatelského prostředí registru tak, 

aby byla práce s registrem snazší a efektivnější, a registr umožňoval získávat větší množství 

statistických výstupů. Cena za tento upgrade uživatelského prostředí bude upřesněna na 

základě bližší specifikace požadavků a potřeb ČLK.  

   Za realizaci projektu zodpovídá tajemník Dr. Jiří Mach. 

   Dr. Němeček prezentoval na květnovém zasedání představenstva první návrh nové struktury 

a grafiky registru vytvořený firmou ISSA. Ing. Noga jako zástupce firmy ISSA seznámil 

s plánovanými změnami v registru účastníky porady administrativních pracovníků. 

Představenstvo schvaluje redesign registru ČLK, který provede firma ISSA za cenu 

130 000,- Kč + DPH. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Účetnictví ČLK a program WinDUO 

   Představenstvo uložilo 1.3.2014 tajemníkovi Dr. Jiřímu Machovi, aby ve spolupráci s 

ekonomickým oddělením ČLK vytvořil konkrétní specifikaci požadavků ČLK na účetní 

software.  

   Dr. Mach informoval o dosavadním průběhu jednání s firmami nabízejícími účetní 

software. 

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

 

Skartace části účetních dokladů ČLK 

   Právní kancelář ČLK ve spolupráci s daňovým poradcem Ing. Kotěšovcem připravila návrh 

na skartaci části účetních dokladů ČLK: 

   Představenstvo ČLK schvaluje skartaci účetních dokladů, a to od vzniku ČLK do 1.1.2000. 

Skartace účetních dokladů proběhne podle platných právních předpisů (zejména zák. č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zák. č. 499/2004 

Sb., o archivnictví a spisové službě) a v souladu se stavovským předpisem č. 15 – Spisový řád 

ČLK.  

Skartací a s tím souvisejícími úkony (zajištění autorizované skartační firmy, oslovení státního 

archívu apod.) pověřuje představenstvo pracovnice ekonomického oddělení ČLK – paní 
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Strniskovou a paní Špundovou. V případech nejasností, ohledně skartace konkrétních 

dokladů, si pověřené pracovnice vyžádají stanovisko Ing. Kotěšovce a Mgr. Valáška.    

   Představenstvo rozhodlo, že za výše uvedené období (tj. do roku 2000) nebudou 

skartovány následující doklady: účetní závěrky, výroční zprávy, daňové doklady 

rozhodné pro stanovení daně z přidané hodnoty, knihy podvojného účetnictví, roční 

statistické výkazy, odpisové plány, které zasahují do období po roce 2000, doklady k 

majetku, který je v evidencích i po roce 2000, daňové doklady k majetku evidovaného po 

roce 2000, doklady týkající se mzdového účetnictví a případně další doklady.   

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Žádost Dr. Klimovičové o nový splátkový kalendář 

   Dr. Klimovičová si objednala inzerci v časopise TM 1/2013 za cenu 114 950,- Kč včetně 

DPH. Za tuto inzerci v termínu splatnosti faktury nezaplatila a dne 12.3.2013 požádala 

představenstvo, aby dlužnou částku mohla uhradit v pěti splátkách po 22 990,- Kč do konce 

srpna 2013. Představenstvo ČLK této žádosti vyhovělo. Dr. Klimovičová však do dnešního 

dne uhradila pouze 5 000,- Kč a dluží tedy ČLK částku 109 950,- Kč. Dr. Klimovičová žádá o 

nový splátkový kalendář, podle kterého by do konce roku 2014 splácela měsíčně 5 000,- Kč a 

od ledna roku 2015 by splácela měsíčně 10 000,- Kč  

Hlasování o žádosti Dr. Klimovičové : 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     6 

proti:    8 

zdržel se:  4     Návrh nebyl přijat. 

Představenstvo návrh dr. Klimovičové neakceptuje. 

 

Tajemník Dr. Mach navrhuje, aby Dr. Klimovičové byla stanovena lhůta na zaplacení 

celé dlužné částky do konce roku 2014. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     11 

proti:    1 

zdržel se:  6     Návrh byl přijat. 

 

 

5) Zahraniční činnost 

 

117. sjezd Německé lékařské komory – Duesseldorf 26.-30.5.2014 

   Prezident ČLK Dr. Kubek se na pozvání prezidenta Německé spolkové lékařské komory Dr. 

Montgomeryho účastnil ve dnech 26.-27.5. 117. Sjezdu Německé lékařské komory. Jednání, 

které bylo v jistém slova smyslu demonstrací síly a vlivu Německé lékařské komory, se 

účastnili zahraniční hosté z celkem 32 zemí. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

6) Licence 
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  Představenstvo ČLK upozorňuje, že bude projednávat žádosti o vydání licence pouze za 

předpokladu, že údaje v nich obsažené budou odpovídat informacím uvedeným v registru 

členů ČLK. Zjistí-li sekretariát licenční komise, licenční komise nebo představenstvo rozpor 

mezi údaji v žádosti a údaji v registru členů, bude tato žádost vrácena zpět okresnímu 

sdružení. Opětovně bude žádost představenstvem ČLK projednána až po aktualizaci údajů 

v registru členů ČLK.  

   Každý člen ČLK je povinen informovat komoru o všech změnách souvisejících s výkonem 

lékařského povolání. Jednotlivá okresní sdružení, respektive jejich představenstva, odpovídají 

za bezchybné vedení seznamu členů a neprodlené zaznamenávání změn v informacích 

vedených v seznamu členů ČLK. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

   Představenstvo v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. d) SP č. 11 konstatuje, že na 

základě podnětu Čestné rady ČLK zanikla platnost licence pro výkon samostatné lékařské 

praxe, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru 

soudní lékařství. Z důvodu ochrany osobních údajů nebude jméno lékaře uvedeno. Lékař bude 

o zániku platnosti licence  písemně vyrozuměn a současně bude vyzván k navrácení originálu 

licence dle Licenčního řádu ČLK.  

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

7) Různé 

 

Harmonogram zasedání představenstva a porad předsedů OS ČLK v 2. pololetí 2014 

 

Datum Den Čas Akce Místo konání 

25. 7. pátek 9:00 představenstvo ČLK Praha 

5. 9. pátek  10:00 představenstvo Skalský dvůr 

3. 10. pátek 9:00 představenstvo ČLK Praha 

23. 10. čtvrtek 15:00 porada předsedů OS ČLK Praha 

8. 11. sobota 9:00 představenstvo ČLK Praha 

22. - 23. 11. so - ne  28. sjezd ČLK Praha – hotel Clarion 

11. 12. čtvrtek 9:00 představenstvo   

porada předsedů OS ČLK 

vánoční koncert 

Praha  

 

 

Příspěvky OS ČLK na vydávání časopisu Tempus 

   OS ČLK Benešov přispělo za rok 2013 na vydávání časopisu Tempus částkou 21 600,-- Kč, 

což odpovídá 66,-- Kč za jednoho platícího člena. 

   Poskytnutí příspěvku v obdobné výši 66,-- Kč za platícího člena za rok 2014 schválilo 

představenstvo OS ČLK Kroměříž, které tak přispěje částkou 20 724,-- Kč. 
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   OS ČLK, která takto přispějí na vydávání časopisu, si tímto způsobem sníží daňový základ. 

Tyto mimořádné příspěvky do centra ČLK budou zdaněny centrální ČLK.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Kurz první pomoci pro zaměstnance ČLK 

Dne 16.6.2014 v kanceláři ČLK uskuteční kurz první pomoci pro zaměstnance komory. 

Lektorem je Dr. Brázdil – poslanec a předseda OS ČLK Olomouc. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 15:15 hodin. 

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 25. července 2014 od 9:00 v kanceláři 

ČLK v Praze. 

 

 

 

Zapsala: Hanka Matějková 

                         

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 

 

 


