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Zápis z jednání představenstva ČLK, 
konaného dne 6. května 2016 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha 

 
Přítomni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dernerová, MUDr. Dobeš, 

MUDr. Doležal, MUDr. Dostalíková, MUDr. Henčlová, MUDr. Kubíček, 
MUDr. Mach Ota, MUDr. Mgr. Mlynářová, MUDr. Němeček, MUDr. Říhová, 
MUDr. Sedláček, MUDr. Tomek, MUDr. Vávra, MUDr. Voleman, MUDr. 
Vraná. 

Omluveni:     MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Musil, MUDr. Trnka 
Přizváni: 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 
 
Spolupráce s firmou T-Mobile  
   Dr. Kubek informoval představenstvo, že ze strany T-Mobile dosud nebyla předložena 
finální smlouva, na jejímž základě by mohli zaměstnanci a členové ČLK včetně jejich 
rodinných příslušníků využívat zvýhodněné tarify.  
Další jednání se zástupcem firmy T-Mobile je plánováno na 10. 5. 2016. 
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 
 
 
Informace o počtu nových členů ČLK 
V březnu 2016 bylo přijato celkem 49 lékařů: 
     z toho bylo     14  lékařů se státní příslušností SR,  

      16  lékařů s jinou státní příslušností, 
       9   lékařů se slovenskou LF, 

     15  lékařů se zahraniční LF. 
V tomto období byla 1 žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup. 
 

V dubnu 2016 bylo přijato celkem 57 lékařů: 
     z toho bylo       7  lékařů se státní příslušností SR,  

      13  lékařů s jinou státní příslušností, 
        6  lékařů se slovenskou LF, 

     12  lékařů se zahraniční LF. 
V tomto období byly 4 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup. 

V roce 2016 dosud požádalo celkem 110 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti 
  
 
Etická komise ČLK 
Představenstvo bere na vědomí zápis ze zasedání Etické komise ČLK, které se konalo 
21. 4. 2016. 
Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 
pro:     14 
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proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Porada administrativních pracovníků ČLK 
   Pravidelná porada administrativních zaměstnanců ČLK se uskuteční ve dnech 30. - 31. 5. 
2016 v hotelu Santon u Brněnské přehrady. Program připravil a za organizaci porady 
zodpovídá Mgr. Valášek. 
Představenstvo bere program na vědomí a vyzývá předsedy OS ČLK, aby zajistili účast 
svých administrativních pracovníků na této konferenci.  
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 9.15 hod., přítomno je 16 
členů představenstva. 
 
Další využívání nebytových prostor v Olomouci 
   ČLK přestěhovala své centrální kanceláře v Olomouci do Lužické ulice dne 1. 12. 2014. 
Prostory bývalých centrálních kanceláří na Dolním náměstí v Olomouci využívá ČLK nadále, 
a to jako archiv. Celkové náklady za pronájem prostor o výměře 139 m2 byly za rok 2015 pro 
ČLK 56 016,- Kč.  
Představenstvo souhlasí, aby prostory na Dolním náměstí v Olomouci i nadále využívala 
ČLK za stávajících podmínek jako archiv. 
Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 
pro:     16 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Časopis Tempus medicorum – Spolupráce s firmou Mladá fronta a.s. 
   Představenstvo projednalo návrh smlouvy o spolupráci při vydávání časopisu Tempus 
Medicorum mezi ČLK a firmou Mladá fronta a.s. pro rok 2016. Smlouva navazuje na 
předchozí smlouvy, avšak zohledňuje zvýšení cen papíru a poštovného. 
Představenstvo schvaluje smlouvu o vzájemné spolupráci ČLK s firmou Mladá fronta 
a.s. účinnou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, jejímiž přílohami jsou harmonogram vydávání 
a ceník inzerce. 
Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 
pro:     16 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Rytíř českého lékařského stavu - vyúčtování 
   Slavnostní pasování se uskutečnilo ve čtvrtek 14. 4. 2016 v Obecním domě v Praze. 
Náklady celkem:     174 386,- Kč 
Příjmy od sponzorů:  40 000,- Kč  
Výsledná ztráta:    - 134 386,- Kč 
Pořádání této prestižní společenské akce končí pravidelně finanční ztrátou, a to: 
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v roce 2015: - 130 596,- Kč 
v roce 2014: - 126 799,- Kč 
v roce 2013: - 121 899,- Kč 
   Představenstvo bere na vědomí zprávu o vyúčtování společenské akce slavnostní 
pasování Rytíře lékařského stavu. 
Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 
pro:     16 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
  Dr. Dernerová se připojila k jednání představenstva v 9.25 hod., přítomno je 17 členů 
představenstva. 
 
Oslavy 25. výročí opětovného založení ČLK - vyúčtování 
   Oslava se konala ve čtvrtek 14. 4. 2016 v Obecním domě v Praze za aktivní účasti 
místopředsedy Vlády ČR Ing. Babiše a řady zahraničních hostů: 
Dr. Otmar Kloiber (Německo) – generální sekretář WMA 
Dr. István Éger (Maďarsko) - viceprezident CPME a prezident Maďarské lékařské komory 
Dr. Marian Kollár (Slovensko) - prezident Slovenské lékařské komory 
Dr. Max Kaplan (Německo) – viceprezident Německé lékařské komory a prezident Bavorské 
lékařské komory 
Dr. Peteris Apinis (Lotyšsko) – prezident Lotyšské lékařské asociace 
Prof. Dr. Mircea  Cinteza (Rumunsko) – viceprezident Rumunské lékařské komory a bývalý 
ministr zdravotnictví 
Dr. Reiner Brettenthaler (Rakousko) – předseda výboru pro zahraniční vztahy Rakouské 
lékařské komory 
Dr. Sanda Stojanović Stipić (Chorvatsko) - předseda výboru pro zahraniční vztahy 
Chorvatské lékařské komory 
Dr. Mariusz Janikowski (Polsko) – člen prezidia Polské lékařské a stomatologické komory 
   Vedle prezidenta ČLK Dr. Kubka vystoupili s projevy též předseda ČLS-JEP prof. MUDr. 
Štěpán Svačina a předseda zdravotního výboru Senátu ČR prof. MUDr. Jan Žaloudík a 
náměstek ministra zdravotnictví MUDr. Tom Phillip. 
   Přednášku o historii profesní lékařské samosprávy v ČR přednesl Dr. Kubíček. 
   Součástí oslavy bylo též vystoupení houslové virtuosky Gabriely Demeterové. 
Náklady:                         415 941,- Kč 
Výnosy:                                     0,- Kč 
Celkem ztráta pro ČLK: 415 941,- Kč 
V roce 2011 skončilo pořádání obdobné oslavy 20. výročí ČLK finanční ztrátou 526 782,- Kč. 
Představenstvo bere na vědomí zprávu o vyúčtování oslavy 25. výročí opětovného 
založení ČLK. 
Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 
pro:     17 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Kniha 25 let ČLK  
   Knihu vytvořila pracovní skupina ve složení: Rokosová, Ptáček, Kubíček, Sojka a Kubek. 
Editorské práce zajišťovala firma EV public relations s.r.o., se kterou spolupracuje ČLK při 
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výrobě časopisu Tempus. V nákladu 1000 výtisků knihu vydalo nakladatelství Mladá Fronta 
a.s. Celkové náklady pro ČLK: 412 970,- Kč 
Představenstvo bere na vědomí zprávu o vyúčtování tvorby a vydání pamětní publikace 
k 25. výročí opětovného založení České lékařské komory a souhlasí s prodejem této 
publikace za cenu 500,- Kč + poštovné. 
Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 
pro:     17 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Smlouva o spolupráci ČLK s firmou Ewing PR, s.r.o. 
   Představenstvo ČLK schválilo finanční rámec a obsah spolupráce ČLK s firmou EWING 
PR, s.r.o. na svém zasedání 1. 4. 2016. Na základě tohoto usnesení byla zahájena spolupráce 
na kampani „Zdravotnictví volá o pomoc“, jejímž cílem je informovat veřejnost o skutečném 
stavu zdravotnictví v ČR. 
Představenstvo schvaluje Příkazní smlouvu mezi ČLK a firmou Ewing PR, s.r.o. 
Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 
pro:     17 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Svolání XXX. Sjezdu ČLK 
   V souladu s § 16 odst. 3 písm. e) zákona o ČLK svolává představenstvo ČLK sjezd 
delegátů ČLK na sobotu 12. 11. a neděli 13. 11. 2016 do hotelu Clarion v Praze. 
Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 
pro:     17 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
   Představenstvo schvaluje smlouvu o zajištění konferenčních služeb na akci XXX. Sjezd 
ČLK mezi ČLK a firmou CPI Hotels, a.s. 
Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 
pro:     17 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
3) Jednání a informace 
 
Příprava druhého jednání prezidentů profesních komor s předsedou vlády ČR 
   Na základě jednání prezidenta ČLK s předsedou Vlády ČR Mgr. Sobotkou, které se 
uskutečnilo 16. 2. 2016, svolává předseda Vlády ČR prezidenty zákonem zřizovaných 
profesních samospráv k druhému jednání, které se uskuteční 25. 5. 2016. 
   Cílem jednání je zhodnotit spolupráci profesních komor se státem za uplynulý rok a 
vyhodnocení zkušeností z účastí profesních samospráv v tzv. meziresortním připomínkovém 
řízení. Jednání bude rovněž příležitostí, aby komory uplatnily své připomínky k fungování 
Vlády ČR, k práci jednotlivých ministerstev včetně kvality jejich spolupráce s příslušnou 
profesní komorou a dále pak názor na situaci v jednotlivých resortech.  
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Představenstvo bere informaci na vědomí. 
 
 
Statistické zjišťování ÚZIS 
   Veškeré informace k sběru výkazů za rok 2015 jsou uvedeny na adrese www.uzis.cz 
   Sběr výkazů za rok 2015 byl zahájen 1. dubna 2016 a poběží do 31. května 2016. 
   Před zahájením sběru měli obdržet všichni poskytovatelé podrobné informace elektronickou 
poštou (prostřednictvím hromadně zaslaného e-mailu). Pokud došlo ke změně e-mailové 
adresy poskytovatele, je třeba nový kontakt nahlásit na adresu: uzis@uzis.cz 
   Výkazy bude možné odevzdat pouze v elektronické podobě do 31. 5. 2016. Výkazy zaslané 
v listinné podobě nebudou akceptovány a budou považovány za neodevzdané. Výkazy však 
může za poskytovatele též odeslat třetí strana (IT správce, subdodavatel, ….). 
   Pro registrované poskytovatele nadále zůstává v platnosti možnost odeslat výkazy přímo do 
jejich Centrálního úložiště.  
  Informace ředitele ÚZIS byla publikována v časopise Tempus.  
  Členové představenstva diskutovali o problémech, které lékařům způsobuje poměrně složitý 
a uživatelsky nevlídný systém.  
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 
 
 
Vězeňské zdravotnictví 
   Vláda ČR uložila 3. 2. 2016 ministrům spravedlnosti a zdravotnictví spolupracovat při 
systémovém řešení problému nedostatečného zajištění zdravotních služeb ve věznicích. 
Současně Vláda ČR uložila ministru spravedlnosti, aby ve spolupráci s ministrem 
zdravotnictví a ministrem pro lidská práva a legislativu připravil do 31. 12. 2016 návrh změn 
v poskytování zdravotní péče osobám ve výkonu trestu. Ministr spravedlnosti JUDr. Pelikán 
ustanovil „Pracovní skupinu pro systémové řešení vězeňského zdravotnictví“ a na jeho žádost 
jmenoval prezident ČLK zástupcem komory v této pracovní skupině MUDr. Mgr. 
Mlynářovou. 
Představenstvo bere informaci na vědomí. 
 
 
Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech 
   Ministerstvo spravedlnosti ČR předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh 
nového zákona o soudních znalcích, který vychází v zásadě ze stejných principů jako původní 
zákon z roku 1967 a z podnětů komory neakceptuje prakticky nic.             
   Na základě usnesení Sjezdu, které v listopadu 2015 podpořilo 247 delegátů (proti 2, zdrželi 
se 2), ČLK požaduje přijetí nového zákona o znalcích, který stanoví v samostatné části 
pravidla jmenování a odpovědnosti znalců ve zdravotnictví. Znalce posuzující práci lékařů by 
měla odborně garantovat profesní komora, včetně možnosti iniciovat jejich odpovědnost za 
chybné znalecké posudky a odvolání z funkce znalce. 
   Z pověření prezidenta ČLK zpracovává připomínky komory ředitel její právní kanceláře 
JUDr. Mach, který preferuje tento nekvalitní návrh zákona zcela odmítnout a požádat zároveň 
ministra zdravotnictví, aby Mz zaujalo shodné stanovisko s ČLK.  
Představenstvo bere informaci na vědomí. 
 
 
Elektronické recepty 

http://www.uzis.cz/
mailto:uzis@uzis.cz
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    Dr. Kubek vyzval dne 19. 1 2016 otevřeným dopisem ministra zdravotnictví Dr. Němečka 
k předložení novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, jejímž cílem by mělo být zrušení od 
1. 1. 2018 platné povinnost všech lékařů vystavovat recepty pouze v elektronické podobě.  
   Skutečnost, že systém elektronických receptů několik měsíců nefungoval, považuje ČLK za 
důkaz toho, že zachování povinnosti tzv. elektronické preskripce představuje potenciální 
ohrožení bezpečnosti pacientů. Není možné, aby v situaci, kdy buď zkolabuje internetové 
připojení, nebo z jakéhokoliv důvodu přestane fungovat tzv. Centrální úložiště elektronických 
receptů, ztratili pacienti přístup k lékům, které potřebují.   
   Dopis ministra Němečka ze dne 24. 2. 2016 neobsahuje odpověď na zásadní otázku, kdy a 
případně zda vůbec ministerstvo zdravotnictví předloží návrh příslušné novely zákona o 
léčivech. 
   Prezident ČLK dne 29. 2. 2016 svým druhým dopisem upozornil ministra Němečka na 
skutečnost, že ČLK trvá na svém stanovisku, že elektronický způsob nemůže nikdy být 
jedinou cestou předepisování léčiv a nesouhlasí, aby se zbytečně utrácely další peníze, které 
by bylo možno mnohem lépe využít ku prospěchu pacientů. Zároveň vyzval ministra 
zdravotnictví k jednoznačné odpovědi, zda návrh ČLK podpoří či nikoliv. Ministr 
zdravotnictví na tuto výzvu dosud neodpověděl. 
   Dne 24. 4. 2016 byl zástupce ČLK Dr. Němeček přizván do pracovní skupiny ministerstva 
zdravotnictví pro elektronickou preskripci, kterou vede Ing. Zeman -   vedoucí oddělení 
informačních a komunikačních systémů  Mz. Tato pracovní skupina bez zastoupení ČLK již 
několikrát jednala. Cílem skupiny je připravit rozjezd povinných elektronických receptů, a to 
od 1. 2018. Členy pracovní skupiny jsou od počátku její práce za ČLS-JEP  prof. MUDr. Jan  
Švihovec, DrSc. a MUDr. Cyril Mucha. 
Představenstvo ukládá zástupci ČLK Dr. Němečkovi, aby pokud možno ve shodě se 
zástupci ČLS-JEP, prosazoval následující stanovisko ČLK k elektronické preskripci:  
1.        Pacient má právo odmítnout elektronický recept, kdykoliv bude chtít.   
2.      Lékař musí mít možnost napsat recept jakýmkoliv způsobem, vždy když zdravotní stav 
pacienta předpis léků vyžaduje (např. u lůžka pacienta, v rámci návštěvní služby nebo 
kdekoliv v terénu). Musí být zachována možnost preskripce léků též pro lékaře, kteří 
nevykonávají léčebně preventivní péči. Elektronická preskripce tedy nemůže být jedinou 
povinnou možností, jak lék předepsat.  
3. Lékař musí mít možnost elektronicky předepsat jakékoliv léky (např. magistraliter, 
léky volně prodejné, léky na předpis označený modrým pruhem...). 
4. Iniciace, identifikace a elektronické podepisování musí být pro lékaře maximálně 
jednoduché a uživatelsky vstřícné a jednotné v celém systému elektronického zdravotnictví. 
5. Z hlediska bezpečnosti musí systém garantovat 100 % ochranu proti zneužití všech 
lékaři předávaných a přijímaných dat, a to ve všech fázích jejich zpracování. 
6. Lékař musí dostávat automaticky nejen informaci o vyzvednutí léku na recept a též o 
skutečně vydaném léku, a to bez ohledu na formát receptu. 
7. Každý ošetřující lékař musí mít možnost nahlédnout do historie preskripce 
registrovaného pacienta bez omezení. 
8. Lékař má právo znát náklady zdravotní pojišťovny za jím předepsané léky. 
9. Lékař musí být upozorňován na zvláštní režim předepisování léku či přípravku. 
10. Lékař musí být aktivně upozorňován na informace o nebezpečných šaržích léků. 
11. Lékař musí být při preskripci upozorňován na nedostupnost léku na trhu. 
12.    Systém elektronické preskripce nesmí klást na poskytovatele zdravotních služeb další 
ekonomické náklady, pokud tyto nebudou řádně kompenzovány. 
Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 
pro:     17 
proti:    0 
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zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Zákon o střelných zbraních a střelivu 
   Při projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o 
střelných zbraních a střelivu (sněmovní tisk č. 677) Poslaneckou sněmovnou ČR uplatnil 
ministr zemědělství a poslanec Marian Jurečka pozměňovací návrh, kterým se opětovně snaží 
v § 20a uložit lékařům povinnost nahlížet do Centrálního registru zbraní v případech, kdy 
lékař nabyde důvodné podezření, že pacient trpí nemocí, vadou nebo stavem, které vylučují 
nebo omezují zdravotní způsobilost podle zákona o zbraních.  
   Na jaře 2015 před projednáním návrhu zákona ve vládě se ČLK podařilo přesvědčit ministra 
vnitra o nereálnosti takového požadavku vůči lékařům. Novela zákona prošla řádným 
připomínkovým řízením a byla Vládou ČR schválena v podobě, že lékař má mít možnost 
nikoliv však povinnost do tohoto registru nahlížet.  
   Postup, kdy ministr podává jako poslanec pozměňovací návrh k textu schválenému vládou, 
není obvyklý. ČLK nemá žádný důvod měnit svůj nesouhlasný postoj s uložením této 
povinnosti lékařům. Dne 19. 4. 2016 informoval prezident ČLK písemně ministra vnitra 
Chovance o skutečnosti, že ČLK s pozměňovacím návrhem poslance Jurečky nesouhlasí. 
Posléze tuto věc s ministrem vnitra konzultoval osobně.  
   Dne 5. 5. 2016 obdržela ČLK písemnou informaci ministra vnitra Chovance, že s návrhem 
poslance Jurečky nesouhlasilo ani Ministerstvo vnitra ČR, ani Výbor pro bezpečnost PS. 
Naopak byl předložen pozměňovací návrh, aby lékaři ověřovali své podezření, zda osoba 
nezpůsobilá k držení zbraně je či není držitelem zbrojního průkazu, prostřednictvím Policie 
ČR. Pokud by tento návrh byl schválen, pak by lékaři neměli přístup do Centrálního registru 
zbraní vůbec. 
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 
 
 
Novela zákona č 95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů 
   Dne 8. 2. 2016 byl schválen Vládou ČR návrh novely zákona o vzdělávání lékařů. Po jeho 
schválení se 11. 2. 2016 na ministerstvu zdravotnictví konalo bez přítomnosti zástupců ČLK 
jednání s představiteli ČLS-JEP, děkanů LF a krajů. ČLK byla o jeho závěrech informována 
ex post. Prezident a viceprezident ČLK informovali ministra zdravotnictví a ostatní účastníky 
porady z 11. 2. 2016 o negativním stanovisku ČLK k novým návrhům. Postup vedení ČLK 
podpořili účastníci porady předsedů OS ČLK 25. 2. 2016. 
   Představenstvo ČLK na svém zasedání 27. 2. 2016 svým usnesením potvrdilo stanovisko, že 
ČLK nepodpoří žádný návrh, který by umožňoval nařídit lékařům bez specializované 
způsobilosti samostatnou práci v nemocnicích bez řádného odborného dohledu. ČLK nemůže 
souhlasit s návrhy, které by finančně poškodily mladé lékaře, kteří by museli v nemocnicích 
delší dobu pracovat za nižší platy a mzdy bez možnosti odejít pracovat do zahraničí nebo do 
privátní praxe. ČLK rovněž nemůže souhlasit s návrhy na další fragmentaci specializačních 
oborů, která by prohloubila současný katastrofální nedostatek lékařů.  
  Dne 17. 3. 2016 se konalo na Mz další jednání, tentokrát za přítomnosti ČLK. Účastníci 
jednání nedospěli k dohodě. Další jednání se uskutečnilo 6. 4. 2016, podklady zpracované Mz 
na základě podnětů UK a LF však nebyly jednoznačné a obsahovaly velké množství chyb, na 
které upozornili přítomní zástupci ČLK Dr. Mrozek a Dr. Kubek. Účastníci porady nedospěli 
k dohodě a ministr Němeček nařídil pracovníkům Mz návrh přepracovat. ČLK v dané situaci 
upřednostňuje návrh schválený vládou před návrhy rektora UK prof. Zimy a děkanů LF, které 
stále nejsou dostupné v konkrétní formě, za předpokladu, že v souladu s příslibem 
ministerstva zdravotnictví a s vůlí vyjádřenou účastníky jednání, budou ze zákona vypuštěny 
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funkční kurzy pro lékaře. Dne 3. 5. 2016 začala návrh zákona projednávat Poslanecká 
sněmovna. Mz bez účasti ČLK nadále ve spolupráci s rektorem UK a některými děkany LF 
připravuje komplexní pozměňovací návrh k návrhu zákona, který schválila vláda.  
  ČLK nemá k dispozici žádné přesnější informace. 
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 
   
 
Dohodovací řízení o úhradách a regulacích pro rok 2017 
   Dohodovací řízení bylo zahájeno dne 2. 2. 2016. Podle platných právních předpisů musí DŘ 
skončit nejpozději do 30. 6. 2016. V souladu s Jednacím řádem DŘ mělo do 1. 6. dojít k 
rozeslání oponentur k jednotlivým návrhům. Schválení či odmítnutí návrhů je časově 
limitováno datem 8. 6. 2016. Závěrečné společné jednání účastníků DŘ, kde již pouze 
proběhne rekapitulace výsledků DŘ, je v tomto roce stanoveno na 20. 6. 2016. Ministerstvo 
zdravotnictví má zajistit vydání tzv. úhradové vyhlášky do 31. 10. 2016. 
   ČLK, která se na základě nezanedbatelného množství plných mocí udělených jednotlivými 
poskytovateli zdravotních služeb účastní DŘ prostřednictví ČLK – o.s., se nemůže smířit s 
tím, že nedomyšlené legislativní změny tento důležitý institut prakticky zlikvidovaly. Naším 
cílem je prosadit změnu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. 
  ČLK požaduje takovou změnu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která by 
v současnosti nefunkční Dohodovací řízení nahradila jednáním poskytovatelů zdravotních 
služeb, zdravotních pojišťoven a Ministerstva zdravotnictví ČR přímo o textu tzv. úhradové 
vyhlášky. 
   ČLK požaduje změnu příslušné legislativy, a proto prostřednictvím dopisu rozeslaného 
prezidentem ČLK vyzvala poskytovatele, aby se za stávajících podmínek Dohodovacího 
řízení s pojišťovnami letos neúčastnili.  
   Aktivitu ČLK podpořilo pouze Sdružení soukromých očních lékařů a Profesní organizace 
fyzioterapeutů (UNIFY ČR). Jinak nám do dnešního dne své stanovisko sdělila jen Česká 
stomatologická komora. Stomatologové nás nepodpoří. Z dopisu prezidenta Chrze vyplývá, že 
ČSK je sice s pravidly pro DŘ také nespokojená, ale k bojkotu ČLK se nepřipojí. Všichni 
ostatní buď mlčí anebo mlží. Nefunkčnost Dohodovacího řízení jim tedy buď vyhovuje, nebo 
nevadí na tolik, aby začali něco dělat.  
   ČLK, ač nerada, tedy musí akceptovat skutečnost, že většině zástupců poskytovatelů 
zdravotních služeb současný právní rámec DŘ vyhovuje. Za zlepšení podmínek pro soukromé 
lékaře tedy bude ČLK muset bojovat jiným způsobem. 
   Dr. Musil písemně informoval o DŘ v segmentu komplementu. První jednání skončilo 
závěrem, že nelze zatím určit prognózu vývoje financí v roce 2017 a tím i parametry úhrad 
pro rok 2017. Jednání bylo odročeno na 26. 5. 2016. Zatím návrhy pojišťoven kopírují letošní 
rok, návrh poskytovatelů požaduje mírné navýšení 
Představenstvo ČLK bere informace na vědomí. 
 
 
Platby za státní pojištěnce  
   Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh novely zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na 
veřejné zdravotní pojištění, která by měla platbu za tzv. státní pojištěnce fixovat na vývoj 
průměrné mzdy.  
   ČLK podporuje nejenom zvyšování platby za státní pojištěnce, ale především takovou 
změnu zákona, která by zajistila pravidelnou valorizaci výše platby státu, která by již neměla 
být závislá na libovůli vlády. Vzhledem k tomu, že největší část příjmů systému veřejného 
zdravotního pojištění tvoří odvody z mezd, je právě průměrná mzda vhodným parametrem, na 
který by se výše platby za státní pojištěnce měla navázat. Mz navrhuje, aby platba za státní 
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pojištěnce odpovídala 13,5% z 25% průměrné mzdy. Toto považuje ČLK za nedostatečné. 
ČLK navrhuje, aby vyměřovacím základem bylo 50% průměrné mzdy. Abychom zabránili 
skokovému nárůstu výdajů ze státního rozpočtu, navrhuje ČLK postupný nárůst 
vyměřovacího základu tak, aby od 1. 1. 2017 byl 30% průměrné mzdy, od 1. 1. 2018 40% 
průměrné mzdy a od 1. 1. 2019 již 50% průměrné mzdy. Návrh by se měl podle ČLK stát 
součástí Krizového plánu pro zdravotnictví, jehož vytvoření po Vládě ČR lékařská komora 
požaduje.  
   Dr. Kubek na jednání s předsedou vlády Sobotkou 7. 3. 2016 upozornil na riziko, že 
vzhledem neshodám v koaliční vládě by zákon nemusel být do konce roku 2016 schválen. 
Ministerstvo zdravotnictví tedy jako záložní variantu připravilo pro valorizaci platby za státní 
pojištěnce návrh novely příslušného nařízení vlády, které by vycházelo z dikce současného 
zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. 
   ČLK ve stanoveném termínu uplatnila k tomuto návrhu svoji zásadní připomínku.  
   ČLK navrhuje následující znění § 1 vládního nařízení:  
- Pro rok 2017 se vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené 
státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, stanoví ve výši 7 459 Kč na kalendářní 
měsíc. (Současný návrh Mz) 
- Pro rok 2018 se vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené 
státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, stanoví ve výši 8 474 Kč na kalendářní 
měsíc. 
- Pro rok 2019 se vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené 
státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, stanoví ve výši 9 489 Kč na kalendářní 
měsíc. 
   Odůvodnění: 
   Dne 18. 3. 2016 veřejně slíbil ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček zástupcům 
Krizového štábu a České lékařské komoře, že v příštím roce, ale i následujících třech letech, 
bude navyšována, tj. poroste, platba za státní pojištěnce, a to každoročně o 10 miliard Kč.      
   ČLK považuje za nezbytné tento veřejný příslib ministra zdravotnictví zapracovat do 
připravovaného znění vládního nařízení o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou 
je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát ve výše uvedeném znění. 
   Návrh ČLK zajišťuje a garantuje slibované sbližování platby státu za státní pojištěnce 
s platbou fyzických osob bez samostatných příjmů, když tato platba posléze uvedených 
fyzických osob činí 1 337,- Kč. 
   Měsíční platba státu za státní pojištěnce by se v tomto výše navrhovaném znění každý rok 
zvyšovala o 137,- Kč, tj. v roce 2017 by činila 1 007,- Kč, v roce 2018 by činila 1 144,- Kč a 
v roce 2019 by činila 1 281,- Kč. 
   Komorou navrhované znění § 1 reflektuje současné ekonomické možnosti a zejména odráží 
nutnost navyšování platby za státní pojištěnce, přičemž je zohledněn i veřejný příslib ministra 
zdravotnictví ČR. ČLK považuje navrhované znění § 1 za nezbytný předpoklad pro stabilizaci 
situace ve zdravotnictví.     
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 
 
  Dr. Doležal opustil jednání v 13:15 hodin, přítomno je 16 členů představenstva. 
 
Zdravotnictví volá o pomoc - informační kampaň o skutečném stavu českého 
zdravotnictví  
ČLK požaduje po Vládě ČR vytvoření Krizového plánu pro zdravotnictví 
    Česká lékařská komora vyzývá Vládu ČR, aby připravila plán na záchranu českého 
zdravotnictví, který by obsahoval opatření realizovatelná ještě do konce jejího funkčního 
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období. Na přípravě a prosazování tohoto plánu je komora připravena se spolupodílet. Česká 
lékařská komora navrhuje a požaduje následující opatření. 
1.  Zvýšení výdajů na zdravotnictví 
Pravidelná valorizace platby za státní pojištěnce, která by postupně měla dosáhnout výše 
jedné poloviny odvodu za zaměstnance s průměrnou mzdou. Dále požadujeme spravedlnost v 
platbách pojištění tak, aby každý občan platil pojistné odpovídající jeho příjmům. Navíc pak 
zavedení tzv. zdravotní daně na tabák a na alkohol tak, aby na zdravotnictví více přispívali ti, 
kdo si své zdraví dobrovolně ničí. ČLK podporuje rovněž vznik připojištění, jehož zavedení 
však nepochybně přesahuje horizont existence současné vlády. 
2.  Spravedlnost a valorizaci příjmů zdravotnických zařízení 
Právo pacienta na svobodnou, zdravotními pojišťovnami neomezovanou, volbu lékaře a 
poskytovatele zdravotních služeb. Spravedlnost v úhradách zdravotních služeb, tedy v první 
řadě přeměna Seznamu zdravotních výkonů v reálný ceník s postupnou valorizací ceny lidské 
práce o 10 % každý rok. Zdravotní pojišťovny musí platit za stejné výkony všem 
poskytovatelům zdravotních služeb stejně. 
3.  Zvýšení a sjednocení platů zdravotníků 
Zvyšování platů lékařů a ostatních zdravotníků minimálně o 10 % každý rok a zároveň cestou 
novely zákoníku práce sjednocení způsobu odměňování zaměstnanců všech lůžkových 
zdravotnických zařízení, která mají smlouvy se zdravotními pojišťovnami, a jejichž 
zřizovatelem, majitelem či spolumajitelem jsou veřejnoprávní osoby např. stát, kraj nebo 
obec, a to podle státních tarifních tabulek, případně s vytvořením speciální platové tabulky 
pro zdravotníky. 
4.  Zjednodušení specializačního vzdělávání zdravotníků 
Zjednodušení specializačního vzdělávání lékařů i zdravotních sester se zvýšením jeho 
intenzity a kvality. Nezbytným předpokladem je snížení počtu specializačních oborů, zkrácení 
délky specializační přípravy a její realizovatelnost i v regionálních nemocnicích.  Vzdělání 
lékařů musí zůstat kompatibilní s požadavky EU, avšak nemá smysl klást na mladé lékaře 
nesplnitelné požadavky. Bez zásadního zvýšení finanční podpory ze strany státu reforma 
vzdělávání lékařů svůj cíl nesplní a mladí lékaři budou dále odcházet.  
5.  Nezávislá kontrola personálního vybavení poskytovatelů zdravotních služeb 
Novela zákona o zdravotních službách, která by lékařské komoře dala právo kontrolovat 
personální zajištění lékařských zdravotních služeb a umožnila komoře ukládat 
poskytovatelům zdravotních služeb závazná opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Toto 
posílení kompetencí profesní lékařské samosprávy považujeme za základní podmínku 
zajištění kvality zdravotních služeb a tím i bezpečnosti pacientů. 
 
Dosavadní průběh informační kampaně: 
   2. 3. 2016 prezident ČLK zaslal předsedovi Vlády ČR otevřený dopis informující o 
příčinách krize českého zdravotnictví s žádostí o jednání na úrovni koalice se zastoupením 
krajů, jehož smyslem by mělo být schválení krizového plánu pro zdravotnictví, který by měl 
obsahovat opatření realizovatelná ještě během funkčního období této vlády. ČLK několik 
opatření navrhuje a je připravena se na tvorbě a realizaci krizového plánu spolupodílet. 
   7. 3. 2016 uspořádala ČLK 1. tiskovou konferenci, na které informovala o kritické 
personální situaci ve zdravotnictví. 
   8. 3. 2016 vyšel v deníku Blesk první podpůrný inzerát upozorňující občany na skutečnost, 
že ČLK již není schopna garantovat bezpečnost zdravotní péče. 
   8. 3. 2016 Dr. Kubek informoval předsedy OS ČLK průběhu kampaně a vyzval je k aktivitě 
na regionální úrovni a k zasílání informací o regionálních projevech krize ve zdravotnictví. 
   9. 3. 2016 prezident ČLK za přítomnosti ministra zdravotnictví Němečka jednal s předsedou 
vlády Mgr. Sobotkou. Panu premiérovi podrobně vysvětlil situaci a vyzval ho, aby svolal 
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koaliční jednání ke krizi ve zdravotnictví za účasti ministra zdravotnictví a zástupců krajů, na 
kterém by ČLK měla možnost vysvětlit své návrhy. Základním požadavkem ČLK je 
vytvoření krizového plánu pro zdravotnictví, který by obsahoval souhrn zásadních opatření 
realizovatelných ještě během funkčního období současné vlády. Předseda vlády slíbil pouze 
to, že se situací ve zdravotnictví bude osobně zabývat. 
   14. 3. 2016 uspořádala ČLK 2. tiskovou konferenci. Hlavním tématem byly tentokrát 
odchody našich lékařů do zahraničí a rostoucí závislost našeho zdravotnictví na práci cizinců. 
   15. 3. 2016 Dr. Kubek znovu informoval předsedy OS ČLK průběhu kampaně.  
   17. 3. 2016 vyšel v Deníku druhý podpůrný inzerát upozorňující občany na skutečnost, že 
ČLK již není schopna garantovat bezpečnost zdravotní péče. 
   18. 3. 2016 se uskutečnilo na ministerstvu zdravotnictví za naší účasti jednání o platbách za 
tzv. státní pojištěnce. Ministr Němeček sice přislíbil prosazovat nárůst platby za státní 
pojištěnce v následujících třech letech vždy meziročně o 10 miliard Kč a slíbil růst platů 
zdravotníků v následujících třech letech každoročně vždy o 10%, avšak jde zatím pouze o 
sliby velmi nekonkrétní. 
   31. 3. 2016 uspořádala ČLK 3. tiskovou konferenci. Hlavním tématem byl rozpad sítě 
interních, chirurgických a gynekologicko-porodnických oddělení nemocnic. Na kritickou 
situaci v těchto klíčových oborech upozornili: Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. – chirurgie, 
Prof. MUDr. Richard Češka, CSc. - vnitřní lékařství, Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. - 
gynekologie a porodnictví 
   31. 3. 2016 Dr. Kubek znovu informoval předsedy OS ČLK průběhu kampaně. 
   1. 4. 2016 zástupci firmy EWING PR s.r.o. prezentovali členům představenstva možnosti, 
jak podpořit informační kampaň zahájenou ČLK. Představenstvo schválilo finanční rámec a 
obsah spolupráce ČLK s firmou EWING PR s.r.o. 
  5. 4. 2016 dohoda prezidenta ČLK s předsedou ČMKOS Středulou o spolupráci při 
prosazování Krizového plánu pro zdravotnictví. ČMKOS podpoří požadavky ČLK. Společná 
tisková konference. 
   7. 4. 2016 mimořádná porada předsedů OS ČLK, na které zástupci firmy Ewing PR s.r.o. 
prezentovali nástroje, které bude ČLK využívat ve své informační kampani „Zdravotnictví 
volá o pomoc“. Vystoupení prezidenta ČLK v pořadu ČT HydePark. 
   8. 4. 2016 vicepremiér MVDr. Bělobrádek (KDU-ČSL) na tiskové konferenci po jednání 
s prezidentem ČLK podpořil požadavek ČLK na svolání mimořádného jednání předsedů 
koaličních stran ke krizové situaci v podfinancovaném zdravotnictví. 
  12. 4. 2016 prezident ČLK a předseda LOK-SČL prezentovali na společné tiskové 
konferenci vzájemnou podporu obou organizací při prosazování požadavků ČLK. 
   15. 4. 2016 prezident ČLK požádal předsedu Asociace krajů hejtmana Haška o svolání 
jednání s hejtmany, na kterém by ČLK mohla prezentovat situaci ve zdravotnictví a vysvětlit 
svůj plán na řešení personální krize. Jednání představitelů ČLK s hejtmany by se mělo 
uskutečnit 27. 5. 2016. 
  19. 4. 2016 ředitel Asociace ZZS Dr. Slabý informoval na společné tiskové konferenci po 
jednání s prezidentem ČLK o katastrofální personální situaci Zdravotnických záchranných 
služeb, kterým v současnosti chybí 394 kmenových lékařů k tomu, aby plnily požadavky dané 
zákony ČR.  
   20. 4. 2016 Sněm LOK-SČL podpořil požadavky ČLK a rozhodl o tom, že v září nebo 
v říjnu roku 2016 uspořádá akci „Měsíc bezpečí pacientů – Měsíc pravdy“ v jejímž rámci 
budou lékaři v nemocnicích dodržovat zákoník práce. 
   3. 5. 2016 předseda vlády ČR Mgr. Sobotka (ČSSD) na základě požadavku ČLK svolal 
jednání předsedů koaličních stran Ing. Babiše (ANO) a MVDr. Bělobrádka (KDU-ČSL) s 
ministrem zdravotnictví MUDr. Němečkem (ČSSD), s předsedou zdravotní komise Asociace 
krajů hejtmanem MUDr. Běhounkem, předsedkyní OSZSP Žitníkovou, předsedou LOK-SČL 
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MUDr. Engelem a prezidentem ČLK. Dr. Kubek na jednání vysvětloval jednotlivé body 
krizového plánu, jehož vytvoření ČLK požaduje. Po delší diskusi, která ukázala velké rozdíly 
ve vnímání situace ve zdravotnictví mezi ministrem financí na straně jedné a ostatními 
účastníky jednání na straně druhé, uložil předseda vlády ministrovi zdravotnictví, aby do 
konce května předložil do vlády plán na řešení situace zdravotnictví. Ministr zdravotnictví má 
při tvorbě plánu spolupracovat s ČLK, s odbory a s kraji. Na tiskové konferenci po skončení 
jednání prezentoval předseda Vlády ČR Sobotka vůli prosadit zvýšení platů zdravotníků o 
10% od ledna 2017. Prezident ČLK označil pouhé jednorázové zvýšení platů za nedostatečné 
opatření, které krizi nevyřeší, a oznámil, že ČLK trvá na všech svých požadavcích. Vzhledem 
k tomu, že neexistuje dohoda o jejich splnění, bude ČLK nadále pokračovat v informační 
kampani „Zdravotnictví volá o pomoc“. 
   4. 5. 2016 První jednání prezidenta ČLK s ministrem zdravotnictví o plánu na řešení krize 
ve zdravotnictví. 

  Dr. Dernerová opustila jednání v 14:10 hodin, přítomno 15 členů představenstva. 

Představenstvo ČLK děkuje těm OS ČLK, která se rozhodla naši společnou akci 
finančně podpořit. Zatím jde o: Praha 2 – 200 000,- Kč, Olomouc – 100 000,- Kč, 
Ostrava – 100 000,- Kč, Praha 5 – 100 000,- Kč, Přerov – 50 000,- Kč, Písek – 40 000,- 
Kč, Praha 3 – 40 000,- Kč, Klatovy – 33 200,- Kč (100,- Kč na člena), Praha 6 – 30 000,- 
Kč.  

Otevřené dopisy ministra financí Ing. Babiše 
   Členové představenstva se seznámili s textem otevřených dopisů, které vicepremiér a 
ministr financí Ing. Babiš adresoval prezidentovi ČLK v souvislosti s informační kapaní 
„Zdravotnictví volá o pomoc“.  
   Představenstvo konstatuje, že jedna část dopisů podepsaných Ing. Babišem je směsí 
nepravdivých, případně zavádějícím způsobem interpretovaných informací, které 
navršili patrně nějací nekvalifikovaní poradci pana ministra, druhou část pak tvoří 
osobní invektivy vůči osobě prezidenta ČLK, který je demokraticky zvoleným 
představitelem lékařského stavu. Z těchto důvodů představenstvo doporučuje 
prezidentovi ČLK, aby na takovéto dopisy Ing. Babiše nereagoval. 
Hlasování – přítomno 15  hlasujících: 
pro:     15 
proti:    0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Seznam zdravotních výkonů - pracovní skupina Mz 
   Dr. Musil písemně informoval o zasedání pracovní skupiny dne 28. 4. 2016, jehož účastníci 
odmítli požadavek lékárníků na zařazení výkonu: Dispenzační činnost farmaceuta při výdeji 
na lékařský předpis. Tlak ze strany lékárníků je však velký a jejich aktivita bude pokračovat. 
Zatím je zásadním argumentem proti zařazení a placení nového výkonu z veřejného 
zdravotního pojištění nejasnost vedení lékárnické zdravotní dokumentace. 
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 
 
 
Výběrová řízení – informace 
   Dr. Kubíček podal informaci o výběrovém řízení, kterého se účastnil.  
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4) Zahraniční činnost 
 
Spolupráce ČLK a Slovenské lékařské komory 
   Dne 1. 4. 2016 se uskutečnilo v Zuberci zasedání představenstva SLK, na které byli přizváni 
zástupci lékařských komor z ČR a z Polska. Za ČLK se jednání, jehož hlavním bodem byl 
další rozvoj spolupráce komor při organizaci a garantování celoživotního vzdělávání lékařů, 
účastnili viceprezident Dr. Mrozek a Dr. Sedláček. 
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 
 
 
Zasedání WMA – Buenos Aires 28. - 30. 4. 2016 
   WMA byla založena 17. 9. 1947 v Paříži a v současnosti sdružuje lékařské komory a 
asociace z celkem 111 zemí. Mezi 27 zakládajícími organizacemi byla též Ústřední jednota 
Českých lékařů zrušená v roce 1948. ČLK má status pouhého pozorovatele, neboť členem 
může být pouze jediná organizace z každého státu. Za ČR je řadu členem ČLS-JEP, jejíž 
zástupce však nebyl na jednání přítomen.  
  Dr. Kubek informoval o průběhu a závěrech pracovního zasedání. 
- Účastníci vyzvali světové společenství k omezování rozdílů v dostupnosti zdravotní péče. 
Toho je životní téma současného prezidenta WMA Sira Michaela Marmota (Velká Británie) 
- Účastníci schválili: 
Rezoluci k infekci virem Zika 
Rezoluci k zajišťování zdravotní péče pro uprchlíky a migranty 
- Účastníci se shodli: 
Na potřebě revidovat Rezoluci odsuzující provádění zákroků mutilujících ženské genitálie 
Na potřebě revidovat Rezoluci odsuzující využívání orgánů vězňů k transplantacím 
- Účastníci se neshodli: 
Na potřebě revidovat Rezoluci odsuzující euthanasii. Nizozemská komora a Kanadská 
lékařská asociace neuspěly se svým návrhem na revizi dokumentu ani tentokrát. 
- Další diskutovaná témata: 
Dětská obesita 
Lékařské využití cannabisu 
Obrana před kybernetickými útoky ve zdravotnictví 
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 
   
 
5) Blok VR 
 
  Dr. Mrozek informoval o průběhu zasedání VR ČLK dne 21. 4. 2016. 
  Vzhledem k absenci Oborové komise ČLK pro cévní chirurgii VR ČLK rozhodlo 
představenstvo o vypracování odborného posudku v oboru cévní chirurgie konkrétním 
lékařem této odbornosti. Lékař s pověřením souhlasí. 
  
6) Licence 
 
   Zasedání představenstva bylo ukončeno v 14:50 hodin. 
 
    Ve čtvrtek 19. 5. 2016 se od 16:00 hodin koná v kanceláři ČLK v Praze (Lékařská 2) 
mimořádná porada předsedů OS ČLK a členů představenstva.   
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    Příští zasedání představenstva se uskuteční ve čtvrtek 16. 6. 2016 od 9:00 hodin v hotelu 
Fabrika v Humpolci a od 15:00 na ně bude navazovat řádná porada předsedů OS ČLK.  
 
 
Zapsala: Hanka Matějková              
 
 
Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 


	Zápis z jednání představenstva ČLK,
	konaného dne 6. května 2016 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha

