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Zápis z jednání představenstva ČLK, 

konaného dne 1.listopadu 2013 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha 

 

Přítomni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dostalíková, MUDr. Mach Jiří, 

MUDr. Musil, MUDr. Němeček, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. 

Šindler, MUDr. Vávra, MUDr. Vodochodský, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná. 

Omluveni:     MUDr. Dernerová, MUDr. Ota Mach, MUDr. Monhart,PhD., MUDr. Kubarič, 

                      MUDr. Přikryl, MUDr.Tomek 

Přizváni :     MUDr. Vedralová, Mgr. Máca, MUDr. Sojka 

 

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin. 

Přítomno 12 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné. 

 

1) Připomínky k minulému zápisu 

 

2) Zahraniční činnost 

 

Plenární zasedání World medical association – Fortaleza 16.-19.10.2013 

   Písemnou zprávu o jednání, kterého se účastnil, předložil Dr.Kubek.  

   WMA byla založena 17.9.1947 v Paříži. Mezi 27 zakládajícími organizacemi byla též 

Ústřední jednota Českých lékařů zrušená v roce 1948. 

  Vlastní konferenci předcházelo odborné sympozium věnované problematice civilizačních 

chorob a životního stylu. 

   Zprávu o činnosti WMA za uplynulý rok přednesl prezident Dr. Cecil Wilson (bývalý 

prezident Americké lékařské asociace). Funkci prezidenta WMA po složení inauguračního 

slibu převzala pro rok 2013/2014 dříve zvolená Dr. Margaret Mungherera – prezidentka 

Ugandské lékařské asociace, povoláním psychiatr. Na následující rok byl prezidentem zvolen 

viceprezident Francouzské lékařské komory Dr. Xavier Deau, který neměl protikandidáta. 

Dlouze byla diskutována rehabilitace Dr. Ketana Desai, představitele Indické lékařské 

asociace, který byl prezidentem WMA zvolen v roce 2009, ale jeho inauguraci v roce 2010 

zabránil zásah indické policie. Ta ho na základě obvinění z korupce, které se později ukázalo 

být nepravdivým, několik měsíců věznila ve vyšetřovací vazbě. 

   Za nové členy WMA byly přijaty lékařské komory nebo asociace z následujících zemí: 

Černá Hora, Kamerun, Súdán a Itálie. WMA má tedy v současnosti 106 členských států. Za 

člena byla přijata též Maďarská lékařská komora, která nahradila méně reprezentativní 

Maďarskou lékařskou společnost. Podobně tomu bylo před několika lety v případě Polska.  

Hlavní schválené dokumenty: 

- Nová verze Helsinské deklarace  

- Stanovisko podporující resoluci OSN vyzývající k všeobecnému přijetí moratoria na 

výkon trestu smrti 

- Přijato přes odpor USA a Indie 

- Lékaři se žádným způsobem nesmí účastnit výkonu trestu smrti  

- Resoluce na podporu práva HIV pozitivních žen a dětí na zdravotní péči 

- Resoluce k bezpečnosti pacientů a standardizaci zdravotních služeb 

- Resoluce odmítající kriminalizaci lékařů v souvislosti s výkonem praxe 

- Lékař nesmí být kriminalizován v případě terapeutických nezdarů 

- WMA preferuje dohled profesních samospráv nad výkonem lékařského povolání 

- Prohlášení podporující právo obětí mučení na odškodnění 

- Prohlášení na ochranu práv osob s homosexuální orientací 

- Přijato přes odpor Vatikánu a Nigérie 
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- Prohlášení na podporu očkování proti lidskému papillomaviru 

- Prohlášení na podporu Brazilské lékařské asociace 

- Brazilská lékařská asociace protestuje proti státem organizovanému exportu lékařů 

z Kuby. Tito lékaři často nehovoří portugalsky a pracují za dumpingové mzdy, 

přičemž část z nich povinně odevzdávají Kubánské vládě. 

- Nedostatek lékařů v Brazílii je třeba řešit systémově finanční podporou lékařských 

fakult a finanční motivací pro mladé lékaře pracovat v odlehlých částech země. 

- Urgentní varování před humanitární katastrofou v Sýrii, která hrozí v souvislosti 

s rozpadem zdravotní péče během občanské války. 

- V Sýrii byla zničena jedna třetina nemocnic a 15 000 lékařů během konfliktu 

emigrovalo 

- Urgentní resoluce k zákazu používání chemických zbraní 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

3) Vnitřní činnost 

 

Právní konference – Nový občanský zákoník a zdravotnictví - 3.10.2013 – vyúčtování 

Příjmy ČLK:  309 700,- Kč 

Náklady ČLK:  216 464,- Kč 

Hospodářský výsledek: + 93 236,- Kč 

Představenstvo bere na vědomí informaci o vyúčtování právní konference. 

Hlasování – přítomno 12  hlasujících: 

pro:     12 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Příprava XXVII. Sjezdu ČLK - program 

   XXVII. Sjezd ČLK se bude konat ve dnech 16. a 17. listopadu 2013 v Brně v hotelu 

Voroněž. Součástí programu bude mimo jiné volba viceprezidenta, volba členů revizní 

komise a volba členů čestné rady. Jako hosté budou pozváni ministr zdravotnictví MUDr. 

Holcát, předseda zdravotního výboru Senátu prof. MUDr. Janeček, ředitel VZP Ing. Kabátek, 

prezident SLK MUDr. Kollár. 

Představenstvo schvaluje návrh programu sjezdu, který je přílohou zápisu a bude 

rozeslán spolu s dalšími podklady delegátům.  

Hlasování – přítomno 12  hlasujících: 

pro:     12 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Dr. Vodochodský se připojil k jednání představenstva v 11.15 hod., přítomno je 13 členů 

představenstva.  

 

Návrh představenstva na členy pracovních orgánů sjezdu: 

Mandátová komise: Dr. Vraná, Dr. Vodochodský, Dr. Přikryl 

Návrhová komise: Dr. Sedláček, Dr. Jiří Mach, Dr. Voleman, Dr. Kubíček 

Volební komise: Dr. Wicherek, Dr. Monhart, Dr. Dostalíková, Dr. Kubarič 

Pracovní předsednictvo: Dr. Vedralová, Dr. Dernerová, Dr. Říhová, Dr. Musil, Dr. Ota Mach,  

Dr. Stehlíková, Dr. Šindler, Dr. Němeček 

Hlasování – přítomno 13  hlasujících: 
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pro:     13 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Časopis Tempus medicorum – vydávání 

   Prezident ČLK Dr.Kubek informoval o ekonomice vydávání časopisu Tempus. 

 

    Náklady Výnosy Výsledek 

Leden 2013 460 887,- Kč 187 132,- Kč - 273 755,- Kč 

Únor 2013 601 988,- Kč 158 129,- Kč - 443 859,- Kč 

Březen 2013 460 161,- Kč 174 983,- Kč - 285 178,- Kč 

Duben 2013 500 276,- Kč   90 462,- Kč - 409 814,- Kč 

Květen 2013 504 511,- Kč 137 327,- Kč - 367 184,- Kč 

Červen 2013 560 591,- Kč 163 889,- Kč - 396 702,- Kč 

Červenec a Srpen 2013 458 346,- Kč  87 835,- Kč - 370 511,- Kč 

Září 2013 560 712,- Kč 184 290,- Kč - 376 422,- Kč 

Říjen 2013 460 161,- Kč  55 804,- Kč - 404 357,- Kč 

 4 567 633,- Kč 1 239 851,- Kč - 3 327 782,- Kč 

Všechny částky jsou včetně DPH. 

 

    Náklady Výnosy Výsledek 

Leden 2012 Časopis vydáván ve spolupráci s MF, a.s. podle původní smlouvy 

Únor 2012 670 672,- Kč 294 142,- Kč - 376 530,- Kč 

Březen 2012 721 039,- Kč 374 261,- Kč - 346 778,- Kč 

Duben 2012 666 299,- Kč 266 709,- Kč - 399 590,- Kč 

Květen 2012 521 422,- Kč 355 939,- Kč - 165 483,- Kč 

Červen 2012 461 902,- Kč 126 174,- Kč - 335 728,- Kč 

Červenec a Srpen 2012 461 422,- Kč  66 992,- Kč - 394 430,- Kč 

Září 2012 558 164,- Kč 271 974,- Kč - 286 190,-Kč 

Říjen 2012 500 132,- Kč 338 543,- Kč - 161 589,- Kč 

 4 561 052,- Kč 2 094 734,- Kč - 2 466 318,- Kč 

Všechny částky jsou včetně DPH. 

 

   Vydáváním časopisu zajišťuje ČLK svoji ze zákona vyplývající informační povinnost vůči 

všem lékařům. Sjezd ČLK v listopadu 2012 uložil představenstvu, aby zajistilo vydávání 

časopisu Tempus Medicorum, a to jak v papírové, tak i v elektronické podobě, formou 

měsíčníku, tedy 11 vydání za rok, a aby zároveň zajistilo jeho rozeslání v papírové podobě 

všem členům ČLK, kteří tuto službu aktivně neodmítnou. Sjezd zároveň neschválil návrh, aby 

se na financování vydávání časopisu spolupodílela též jednotlivá OS ČLK. 

   Díky úpravě smlouvy s Mladou frontou a.s. a úpravě podmínek redakční spolupráce 

s firmou EV – public relations, s.r.o. se podařilo snížit náklady na vydávání časopisu bez 

ohledu na to, že časopis vychází většinou ve větším rozsahu. Na druhé straně se nenaplnila 

očekávání, že úprava cen zvýší příjmy z inzerce. V důsledku protrahované krize a kvůli 

změnám na reklamním trhu došlo naopak k dalšímu poklesu příjmů z inzerce. 

  Prezident ČLK bude jednat s firmou MF a.s. o smlouvě na příští rok s cílem zachování 

současných podmínek spolupráce i pro rok 2014.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 13  hlasujících: 
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pro:     13 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Výroční setkání školitelů celoživotního vzdělávání ČLK  

   Cena prezidenta ČLK za přínos celoživotnímu vzdělávání lékařů bude předána v rámci 

výročního setkání školitelů celoživotního vzdělávání 12.11.2013. Cenu převezme prof. 

MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Setkání se uskuteční v sídle Česko-německé obchodní a 

průmyslové komory, Václavské nám. 40, Praha 1 (http://tschechien.ahk.de/cz/o-nas/kde-nas-

najdete/) – na rohu Štěpánské ulice, od 18:00 hodin. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Etika a komunikace v medicíně - 3. mezinárodní konference ČLK  

   Konference věnovaná tentokrát problematice „Lege artis“ postupu v medicíně se uskuteční 

28. 11. 2013 od 10:00 v Kongresovém centru U Hájků, Praha 1. 

Výchozí definicí lege artis – náležité odborné úrovně, je znění stanovené zákonem o 

zdravotních službách v ustanovení § 4 odstavci 5, které bylo potvrzeno jako ustanovení, které 

je v souladu s ústavním pořádkem ČR nálezem Ústavního soudu čj.  Pl. ÚS 1/2012: 

"Náležitou odbornou úrovní se rozumí poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a 

uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na 

konkrétní podmínky a objektivní možnosti." 

   Problematika lege artis bude diskutována z hlediska klinické praxe v kontextu před několik 

lety etablované „normy“ označované jako Evidence  Based  Medicine. V tomto kontextu bude 

předmětem diskuse např. jak posuzovat situaci, postupuje-li lékař nikoliv v souladu s EBM, 

ale z hlediska výhody pro pacienta. V klinickém bloku konference vystoupí přední odborníci 

z různých oborů, kteří doplní své přednášky konkrétními kazuistikami. Právní problematika 

lege artis bude pojednána v samostatném bloku pod vedením JUDr. Macha. Účastníci 

konference obdrží doprovodnou monografii k tématice Lege artis, kterou ČLK vydává 

v rámci své edice celoživotního vzdělávání lékařů. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Syndrom vyhoření jako mezioborový jev 

  ČLK ve spolupráci psychiatrickou klinikou 1. LF UK a VFN v Praze, s katedrou 

psychologie Pedagogické fakulty UK a s katedrou psychologie Filosofické fakulty UK pořádá 

mezinárodní konferenci dne 12. 12. 2013, od 14:00 v Purkyňově sále 1. LF UK v Praze na 

Albertově. Konference navazuje na výsledky výzkumu prevalence syndromu vyhoření mezi 

lékaři, který provedla ČLK. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Vánoční koncert  

   Tradiční vánoční koncert se bude konat v pátek 13.12.2012 po poradě předsedů OS ČLK od 

21:00 hodin v chrámu Sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

4) Jednání a informace 

 

http://tschechien.ahk.de/cz/o-nas/kde-nas-najdete/
http://tschechien.ahk.de/cz/o-nas/kde-nas-najdete/
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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 

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.  

 

   Ústavní soud 30.10.2013 vyhověl návrhu zpracovanému právním oddělením ČLK. Soud 

konstatoval, že vyhláška je  v rozporu s čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky a čl. 1 a čl. 26 

odst. 1 Listiny základních práv a svobod a rozhodl o zrušení tzv. úhradové vyhlášky k datu 

31.12.2014.  

   V praxi to znamená, že úhrady včetně vyúčtování za letošní rok budou probíhat dle této 

zrušené vyhlášky č. 475/2012 Sb., avšak příští úhradová vyhláška vydaná Ministerstvem 

zdravotnictví již musí být v souladu s rozhodnutím Ústavního soudu. 

   Průlomové rozhodnutí Ústavního soudu, který označil úhradovou vyhlášku ministra Hegera 

za protiústavní, bude mít zásadní význam pro budoucnost českého zdravotnictví. Očekávání 

některých kolegů, že součástí rozhodnutí bude okamžité zrušení nemravných regulací a 
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zvýšení úhrad, které by v letošním roce alespoň pokrylo inflaci a nárůst nákladů 

zdravotnických zařízení, se však nenaplnilo. Soud totiž sice může vyhlášku zrušit, ale nemůže 

ji nahradit vyhláškou novou. A pokud by neexistoval žádný právní předpis určující, kolik mají 

zdravotní pojišťovny platit, hrozil by chaos. Podobný výsledek jsme předpokládali, a proto se 

lékařská komora několik měsíců snažila bývalého ministra Hegera přimět ke změně úhradové 

vyhlášky. Marně. 

      Úhradová vyhláška pro rok 2014 musí být v souladu s usnesením Ústavního soudu, který 

30.10.2013 zrušil vyhlášku č. 475/2012 Sb. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

5) Blok tajemníka ČLK  

 

Informace o počtu nových členů ČLK 

V říjnu 2013 bylo přijato celkem 105 lékařů: 

     z toho bylo        20 lékařů se státní příslušností SR,  

         11 lékařů s jinou státní příslušností, 

         14 lékařů se slovenskou LF, 

         8 lékařů se zahraniční LF. 

 

V tomto období byly 4 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup. 

V roce 2013 požádalo dosud 279 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti. 

 

6) Licence 

 

  Představenstvo schválilo nominace ČLK do nově vzniklých akreditačních komisí 

nástavbových oborů. ČLK nebude nominovat žádného svého zástupce do komise pro 

obor psychosomatika, neboť tento obor nepovažuje za obor založený na principech 

evidence based medicine. 

Hlasování – přítomno 13  hlasujících: 

pro:     13 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

7) Různé 

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 13. prosince 2013 od 9:00 hodin 

v kanceláři ČLK v Praze, na zasedání bude navazovat od 15:00 hodin pravidelná porada 

předsedů OS ČLK a večer od 21:00 hodin vánoční koncert ČLK v chrámu Sv. Mikuláše na 

Staroměstském náměstí. 

 

 

 

Zapsala: Hanka Matějková                

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 

 


