
 1 

Zápis z jednání představenstva ČLK, 
konaného dne 5. listopadu 2011 od 9:00 hodin v prostorách ČLK v Praze 

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

MUDr. Mach Jiří, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Musil, MUDr. Němeček, 
MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Šindler, MUDr. Vávra, MUDr. 
Vodochodský, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná. 

Omluveni:     MUDr. Ota Mach, MUDr. Moravec, MUDr. Přikryl, MUDr. Tomek,   
                       MUDr. Kubarič          
Přizváni:       MUDr. Vedralová, JUDr. Mach, MUDr. Sojka.  

 
Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin. 
Přítomno 13  členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné. 
 
1) Připomínky k minulému zápisu 
 
 
2) Vnitřní činnost 
 
Příprava plesu lékařů 
   Představenstvo se seznámilo s programem plesu a návrhem rozpočtu za umělecký program. 
Představenstvo schvaluje následující zvýšení cen vstupenek: Velký sál – parket 900,- Kč 
(dříve 600), velký sál – přísálí 700,- Kč (500), Velký sál – balkon 600,- Kč (400), Malý sál 
500,- Kč (300), Rytířský sál 400,- Kč, vstupenky bez místenky nebudou v nabídce. 
Hlasování – přítomno 13  hlasujících: 
pro:     13 
proti:   0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Novela SP-10 Etický kodex – Dr. Vedralová 
   Revizní komise žádá představenstvo, aby odvolalo doporučení delegátům sjezdu schválit 
doplnění Etického kodexu ČLK o pravidlo, že lékař je povinen chránit dobré jméno 
lékařského stavu a nijak ho v očích veřejnosti nepoškozovat svým chováním a vystupováním. 
Toto ustanovení, navržené dříve Revizní komisí po domluvě s Etickou komisí, by totiž mohlo 
být zneužíváno k šikaně lékařů. 
   Představenstvo ruší své usnesení z 6.10.2011 o novele SP-10 Etický kodex. 
Hlasování – přítomno 13 hlasujících: 
pro:   12 
proti :   0 
zdržel :  1     Návrh byl přijat. 
 
Dr. Dostalíková se připojila k jednání představenstva v 9.30 hod., přítomno je 14 členů 
představenstva. 
 
Rekonstrukce webových stránek ČLK 
   Dr.Němeček prezentoval nové webové stránky ČLK vytvořené firmou ISSA. Prezentace 
nových stránek bude zařazena do programu XXV. Sjezdu ČLK. 
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Časopis Tempus medicorum – vydávání 
   Dne 28.5.2010 byla uzavřena mezi ČLK a společností Mladá fronta a.s. uzavřena smlouva o 
spolupráci při vydávání časopisu Tempus Medicorum, a to na dobu určitou do 31.12.2011 
s tím, že platnost smlouvy se automaticky prodlužuje o jeden rok, pokud některá ze smluvních 
stran alespoň šest měsíců před uplynutím této doby neoznámí, že o prodloužení smlouvy 
nemá zájem. 
   Dne 24.6.2011 byla ČLK doručena ze strany Mladé fronty a.s. výpověď smlouvy o 
vzájemné spolupráci. Prezident ČLK během letních měsíců opakovaně jednal s novým 
ředitelem divize Medical Services společnosti MF a.s. Ing. Němcem o úpravě smluvních 
podmínek. Výsledkem byl návrh dohody, která zajišťovala ČLK vydávání časopisu Tempus 
bez navýšení dosavadních finančních nákladů. Příslušná nová smlouva o spolupráci byla ze 
strany Mladé fronty a.s. předána komoře k finálnímu posouzení 5.10.2011. Těsně před 
podpisem nové smlouvy o spolupráci mezi ČLK a společností MF a.s. byl však Ing. Němec 
odvolán z funkce a jeho nástupce MUDr. Hofman odmítl akceptovat výsledky dosavadních 
jednání. Jménem Mladé fronty a.s. předložil 24.10.2011 návrh, aby ČLK platila předem za 
výrobu a distribuci časopisu s tím, že Mladá fronta naopak zaplatí ČLK část z ceny Mladou 
frontou prodané inzerce, ČLK by měla mít rovněž nárok na podíl z příjmů z inzerce, kterou 
sama zajistí. Tento model spolupráce představuje pro ČLK velké finanční riziko umocněné 
skutečností, že ČLK by nemohla kontrolovat správnost údajů dodávaných ze strany Mladé 
fronty a.s. o tržbách za prodanou inzerci. ČLK by nesla veškerá finanční rizika, zatím co 
společnost Mladá fronta a.s. by nenesla riziko žádné a pouze by inkasovala zisk z prodané 
inzerce. Návrh takto koncipované smlouvy prezident ČLK odmítl s tím, že ho vůbec není 
ochoten předkládat představenstvu.  
   Kvůli opakovaným personálním změnám ve společnosti Mladá fronta a.s., jejíž odpovědní 
zaměstnanci opakovaně měnili svůj názor na spolupráci ČLK, ztratila ČLK několik měsíců, 
během nichž mohla jednat o jiném způsobu zajištění vydávání časopisu Tempus. Na základě 
této argumentace vyjednal prezident ČLK se společnosti Mladá fronta a.s., že za stávajících 
podmínek zajistí vydání časopisu Tempus ještě v lednu 2012, tedy o jeden měsíc déle. 
 
Dr. Dernerová se připojila k jednání představenstva v 10.30 hod., přítomno je 15 členů 
představenstva. 
 
   Představenstvo vyslechlo prezentaci dr. Sojky o možných způsobech vydávání časopisu 
Tempus s ohledem na jejich výhody a možná rizika. 
   Představenstvo vyslechlo nabídku PhDr. Rokosové na rozšíření spolupráce při vydávání 
časopisu Tempus. 
 
   Představenstvo schvaluje dosavadní postup prezidenta ČLK v jednáních se společností 
Mladá fronta a.s. a odmítá nabídku ze dne 24.10.2011 na nový model vzájemné 
spolupráce mezi ČLK a společnosti Mladá fronta a.s. 
Hlasování – přítomno 15  hlasujících: 
pro:     15 
proti:   0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
   Představenstvo schvaluje dohodu o zpětvzetí výpovědi a o ukončení smlouvy o 
vzájemné spolupráci uzavřené mezi ČLK a společností Mladá fronta a.s. dne 28.5.2010 
s tím, že tato smlouva bude ukončena dohodou obou smluvních stran ke dni 31.1.2012. 
Hlasování – přítomno 15  hlasujících: 
pro:     15 
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proti:   0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Asociace pro celoživotní vzdělávání 
   ČLK zřídila Asociaci pro celoživotní vzdělávání lékařů v souladu s platným SP-16 ČLK 
jako odborné fórum, jehož členové jsou zvýhodněni při zařazování svých vzdělávacích akcí 
do registru ČLK oproti ostatním subjektům, které nemají takové odborné renomé. 
   Zatímco I. LF UK i IPVZ plní své povinnosti vůči ČLK bez problémů, tak ČLS JEP své 
povinnosti neplní a zůstává České lékařské komoře jen za registrace vzdělávacích akcí dlužná 
za období červen – září 2011 částku 129 100,- Kč. O nápravu požádal prezident ČLK 
předsedu ČLS-JEP profesora Blahoše v osobním jednání dne 31.10.2011.  
   Představenstvo bere tuto informaci na vědomí. 
 
MUDr. Jiří Mach navrhuje usnesení: 
ČLK vylučuje ČLS-JEP z Asociace pro celoživotní vzdělávání lékařů. 
Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 
pro:    3 
proti:    5 
zdržel se:   7     Návrh nebyl přijat. 
 
 
Iuventus Medica 
   Žádosti o finanční  příspěvek budou  přijímány od 21.11.2011. 
Dosud do fondu přispěli nebo svůj příspěvek závazně přislíbili ČLK: 250.000,- Kč, MUDr. 
Lešták: 200.000,- Kč, OS ČLK Prostějov: 3.000,- Kč . 
   Představenstvo bere informaci na vědomí a opakuje svoji výzvu OS ČLK, aby zvážila 
možnost finanční podpory vzdělávání mladých lékařů prostřednictvím fondu Iuventus 
Medica. 
Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 
pro:   15 
proti :   0 
zdržel :  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Návrh na novelu SP-16 
   Na základě dosavadních zkušeností, které získalo oddělení vzdělávání ČLK ze spolupráce 
s některými subjekty sdruženými v Asociaci pro celoživotní vzdělávání, byl ve spolupráci 
s právním oddělením ČLK zpracován návrh upřesňující novely SP-16, který předkládá 
prezident ČLK ke schválení představenstvu ČLK. 
   Představenstvo schvaluje novelu SP-16 Systém celoživotního vzdělávání lékařů ČLK. 
Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 
pro:   14 
proti :   0 
zdržel :  1     Návrh byl přijat. 
 
 
Představenstvo v souladu s SP-16 přiděluje vzdělávací akci „1. mezinárodní sympozium 
ČLK - Etika a komunikace v medicíně“ 6 kreditů a mimořádnému vzdělávacímu kurzu 
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„Získávání zdrojů pro výzkum a klinickou praxi prostřednictvím grantů a patentů“ 6 
kreditů za základní kurz a 4 kredity za doprovodný seminář.  
Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 
pro:   15 
proti :   0 
zdržel :  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
Dr. Vraná  opustila  jednání ve 12.30 hod., přítomno je 14 členů představenstva. 
 
Příprava XXV. Sjezdu ČLK 
- Návrh programu sjezdu 
sobota 19. listopadu 2011                                                                                                                         
I.    Zahájení XXV. Sjezdu České lékařské komory                                                        9:00 
II.  Volba orgánů Sjezdu   
-          volba mandátové komise 
-          volba návrhové komise 
-          volba pracovního předsednictva sjezdu 
III.  Schválení programu Sjezdu 
- připomínky a doplnění 
- hlasování o konečné verzi programu 
IV.  Blok vnitřní činnost 
- zpráva o činnosti – prezident ČLK MUDr. Milan Kubek 
           diskuse a hlasování 
-          zpráva revizní komise ČLK – předsedkyně MUDr. Jana Vedralová 
           diskuse a hlasování 
- zpráva čestné rady ČLK – předseda prof. MUDr. Richard Škába, CSc. 
           diskuse a hlasování 
V.   Blok hospodaření ČLK 
- informace o hospodaření za rok 2010 a zpráva auditora – JUDr. Antonín Husák 
- zpráva o plnění rozpočtu a hospodaření za rok 2011 – tajemník MUDr. Jiří Mach 
           diskuse a hlasování 
- návrh výše členských příspěvků pro rok 2012 – tajemník MUDr. Jiří Mach,  
                                                                                         prezident ČLK MUDr. Kubek 
           diskuse a hlasování 
- návrh rozpočtu pro rok 2012 – tajemník MUDr. Jiří Mach 
           Diskuse a hlasování 

- Investiční zhodnocení finančních prostředků ČLK - návrh na nákup nemovitosti - 
                                                                               prezident ČLK MUDr. Kubek 

oběd                               13:00 
vstup reprezentanta sponzora 
VI.    Novely stavovských předpisů                                                                                   14:00 
        diskuse a hlasování 
VII.   Představení nových webových stránek ČLK – MUDr. Němeček 
VIII. Tematické bloky 
- Nejzávaznější výhrady k zákonu o zdravotních službách – MUDr. Dernerová 
- Nové zákony a vyhlášky – kritická analýza – JUDr. Mach 
- Vystoupení ministra zdravotnictví doc. MUDr. Leoše Hegera a diskuse s ním              16:00 
- Spravedlivá reforma zdravotnictví – MUDr. Kubek 
- Úhrady zdravotní péče v roce 2012 – MUDr. Kubek, MUDr. Voleman, MUDr. Němeček, 
                                                              MUDr. Musil 
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- Vyhláška o minimálním personálním vybavení ZZ – MUDr. Mrozek a MUDr. Voleman 
- Registry – ochrana osobních údajů – zástupce ÚOOÚ 
- Slovenské zdravotnictví – prezident SLK prof. MUDr. Dragula  
                                             předseda LOZ MUDr. Kollár 
závěr jednacího dne                                             cca    20:30 
společenský večer Vinárna U Královny Elišky, Mendlovo náměstí 959/1b, Brno 
http://vinarna.ukralovnyelisky.cz/ 
neděle 20. listopadu 2011                                                                                                       
Pokračování tematických bloků (pokud nebude splněn program v sobotu)                      9:00 
IX.  Návrh usnesení XXV. Sjezdu ČLK 
          diskuse a hlasování o návrzích 
X.  Hlasování o návrhu usnesení XXV. Sjezdu ČLK 
XI. Moderovaná diskuse s hosty                                                                                       11:00             
         zástupci politických stran a zdravotních pojišťoven                                
Pozváni:  
MUDr. Boris Šťastný – ODS, předseda zdravotního výboru PS 
Ing. Arch. Daniela Filipiová – ODS, předsedkyně zdravotního výboru Senátu 
MUDr. Jaroslav Krákora – ČSSD, místopředseda zdravotního výboru PS 
Mgr. Soňa Marková – KSČM, místopředsedkyně zdravotního výboru PS 
Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. – TOP-09, místopředseda zdravotního výboru PS 
MUDr. Jiří Štětina – VV, místopředseda zdravotního výboru PS 
MUDr. Vladimír Pavelka – TOP-09, náměstek ministra zdravotnictví 
MUDr. Vítězslav Vavroušek, MBA – ODS, náměstek ministra zdravotnictví 
MUDr. Jiří Běhounek – ČSSD, hejtman a místopředseda Asociace krajů 
MUDr. David Rath – ČSSD, hejtman a člen zdravotního výboru PS 
MUDr. Vojtěch Adam – KSČM, člen zdravotního výboru PS 
MVDr. Pavel Bělobrádek, PhD. – předseda KDU-ČSL 
Ing. Ludvík Hovorka – KDU-ČSL 
MUDr. Antonín Nechvátal – Strana zelených 
MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA – ředitel VZP ČR 
Ing. Jaromír Gajdáček, PhD. – předseda SZP, ředitel ZpMV 
XI.  Závěr XXV. Sjezdu České lékařské komory                                          plánovaný na 14:00 
oběd 
Po celou dobu jednání Sjezdu jsou diskusní příspěvky delegátů omezeny na 2 minuty. 
Představenstvo schvaluje návrh programu sjezdu  
Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 
pro:     14 
proti:   0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
Návrh představenstva na členy pracovních orgánů sjezdu: 
Mandátová komise: Dr. Vraná, Dr. Vodochodský 
Návrhová komise: Dr. Sedláček, Dr. Jiří Mach, Dr. Voleman, Dr. Říhová 
Pracovní předsednictvo: Dr. Vedralová, Dr. Monhart, Dr. Dostalíková, Dr. Dernerová, 
                                  Dr. Musil, Dr. Ota Mach, Dr. Wicherek, doc. Dr. Dostál.         
Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 
pro:     14 
proti:   0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
  

http://vinarna.ukralovnyelisky.cz/
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Nákup služebního bytu 
   Představenstvo rozhodlo v červenci 2011 o přeměně služebního bytu ČLK, který 
bezprostředně sousedil s kancelářemi ČLK, v nové kanceláře pro Čestnou radu a Revizní 
komisi ČLK, čímž byla vyřešena kritická situace nedostatku prostor pro činnost Čestné rady a 
Revizní komise, jejichž agenda se neustále rozrůstá. 
   Rekonstrukce proběhla s nákladem: 200 017,- Kč 
Nový nábytek                                       133 385,- Kč 
Elektroinstalace, malování…                80 314,- Kč 
Úklid                                                        3 118,- Kč 
Celkem náklady                                   216 817,- Kč 
Výnos z prodeje starého zařízení          16 800,- Kč 
   Na základě pověření prezidentem ČLK paní Šťastná provedla poptávku po volném bytě 
v okolí centrálních kanceláří ČLK, který by mohl sloužit jako nový služební byt, přičemž jeho 
nákupem by ČLK mohla zároveň investovat část svých volných finančních prostředků. 
    Představenstvo doporučuje delegátům XXV. Sjezdu ČLK, aby odsouhlasili nákup 
služebního bytu v těsné blízkosti centrálních kanceláří ČLK. 
   V současnosti je k dispozici nabídka bytu 3+kk o výměře 85 m2 spolu s 2x garážovým 
stáním za celkovou cenu 4 500 000,- Kč, což je cena v této lokalitě obvyklá. Tento byt podle 
názoru představenstva by byl vhodnou investici, a pokud bude k dispozici i nadále, 
doporučuje představenstvo zakoupit právě tento byt. 
Hlasování – přítomno 14 hlasujících: 
pro:   13 
proti :   0 
zdržel :  1     Návrh byl přijat. 
    
 
3) Blok tajemníka ČLK  
 
Informace o počtu členů ČLK 
    V říjnu 2011  bylo přijato celkem 175 lékařů: 
     z toho bylo           39 lékařů se státní příslušností SR,  

             4 lékaři s cizí st. příslušností, 
           28 lékařů se slovenskou LF, 
   2 lékaři se zahraniční LF. 
 
V tomto období byly 2 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup. 

V roce 2011 požádalo dosud 452 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti 
 
 
Porada administrativních pracovníků 
   Představenstvo pověřuje tajemníka Dr. Jiřího Macha přípravou pravidelné porady 
administrativních pracovníků na jaře 2012. 
Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 
pro:     14 
proti:   0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
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4) Jednání a informace 
 
Vyhláška o preventivní péči 
   ČLK uplatnila své připomínky v rámci vnitřního připomínkového řízení v srpnu 2011. Ty, 
kterým nebylo vyhověno, předala zástupcům strany Věci veřejné, aby se je mohli pokusit 
uplatnit v rámci vnějšího připomínkového řízení, jehož účastníkem již ČLK není. 
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí 
 
 
Vyhláška o dispenzarizační péči 
   ČLK uplatnila své připomínky v rámci vnitřního připomínkového řízení v srpnu 2011. 
ČLK nesouhlasila s tím, aby dispenzární péči zajišťovali pouze poskytovatelé (lékaři) v oboru 
praktické lékařství pro děti a dorost, v oboru všeobecné praktické lékařství a ostatní 
poskytovatelé (lékaři) pouze na jejich žádost. ČLK naopak navrhuje, aby dispenzární péči 
v určitém oboru zajišťoval poskytovatel (lékař), který poskytuje péči v tomto oboru. Pouze 
pokud je zdravotní stav pacienta dlouhodobě stabilizovaný, může na základě rozhodnutí 
lékaře se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru další dispenzarizaci pacienta 
zajišťovat poskytovatel (lékař) v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, v oboru 
všeobecné praktické lékařství.  
   Současný návrh Mz sice umožňuje poskytovat dispenzární péči vedle poskytovatelů v oboru 
praktického lékařství pro děti a dorost a v oboru všeobecného praktického lékařství i jiným 
poskytovatelům, avšak bez jakékoliv vzájemné vazby mezi těmito poskytovateli, přičemž je 
opětovně jako primární poskytovatel dispenzární péče chápán poskytovatel v oboru 
praktického lékařství pro děti a dorost, příp. poskytovatel v oboru všeobecného praktického 
lékařství, nikoliv poskytovatel v příslušném oboru.  
   ČLK trvá na stanovisku, že pouze lékař se specializovanou způsobilostí v daném oboru 
může posoudit zdravotní stav pacienta a rozhodnout o tom, zda zdravotní stav pacienta 
vyžaduje dispenzarizaci v odborné ambulanci příslušné odbornosti, nebo zda je již možná 
dispenzarizace praktickým lékařem.  
   ČLK předala tuto i další své připomínky zástupcům strany Věci veřejné, aby se je mohli 
pokusit uplatnit v rámci vnějšího připomínkového řízení, jehož účastníkem již ČLK není. 
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí 
 
 
Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení ZZ 
   ČLK obdržela z Ministerstva zdravotnictví písemnou zprávu o vypořádání svých 
připomínek k návrhu nové vyhlášky, která by jako prováděcí předpis k záklonu o zdravotních 
službách měla nahradit současnou vyhlášku č. 221/2010 Sb. Osobní jednání, na kterém by 
zástupci ČLK (pracovní skupina ve složení: Dr. Ota Mach, Dr. Přikryl, Dr. Dostalíková, Dr. 
Musil) měli možnost vysvětlit návrhy komory, neproběhlo.  
   ČLK opakovaně protestovala proti znění vyhlášky č. 221/2010 Sb. Zrušení nevyhovující 
vyhlášky se nám sice prosadit nepodařilo, avšak dokázali jsme si vynutit vydání vyhlášky č. 
234/2011 Sb., která prodlužuje lhůtu danou zdravotnických zařízením pro splnění požadavků 
na přístrojové vybavení z 1.9.2011 do 1.1.2013. Avšak pozor, až vstoupí v platnost zákon o 
zdravotních službách nařizující zdravotnickým zařízením povinné přeregistrace, budou při 
tomto procesu krajské úřady již vyžadovat přístrojové vybavení podle nové vyhlášky. 
   Vyhláška by podle ČLK měla určovat pouze obecné hygienicko - technické a stavební 
požadavky na zdravotnická zařízení s tím, že přístrojové vybavení zdravotnického zařízení 
musí odpovídat spektru zdravotnických výkonů zde prováděných. Není přece možné nutit 
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zdravotnická zařízení nakupovat přístroje, které nepotřebují. Tento základní požadavek ČLK 
nebyl ministerstvem akceptován. 
   Ministerstvo zdravotnictví neakceptovalo ani většinu konkrétních připomínek ČLK 
s odůvodněním, že příslušné odborné společnosti souhlasí s navrženým textem a tedy 
s povinností disponovat přístroji, které podle názoru ČLK nemusí mít všechna ambulantní 
zařízení dané odbornosti.  
   Pokud bude vyhláška vydána s tak maximalistickými požadavky na povinné 
přístrojové vybavení zdravotnických zařízení, jak ministerstvo navrhuje, bude ČLK 
požadovat takovou změnu legislativy, která uloží všem zdravotním pojišťovnám, aby 
všem zdravotnickým zařízením nasmlouvaly příslušné výkony. Zároveň budeme 
požadovat úpravu Seznamu zdravotních výkonů zajišťující, aby všechny dotčené 
odbornosti měly možnost vykazovat výkony prováděné na přístrojích, kterými budou 
tato zdravotnická zařízení muset být povinně vybavena. 
Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 
pro:     14 
proti:   0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Léková vyhláška – prováděcí předpis k zákonu č. 48/1997 Sb. 
   Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh vyhlášky, v němž nezohlednilo připomínky 
ČLK, jejichž cílem bylo snižování jak veřejných, tak i soukromých výdajů za léky. Své 
návrhy prosazovala ČLK v jednání s odborem farmacie Mz marně a v rámci oficiálního 
připomínkového řízení ČLK od Ministerstva zdravotnictví vyhlášku k připomínkování 
nedostala vůbec. ČLK předala své připomínky zástupcům strany Věci veřejné, aby se je mohli 
pokusit uplatnit v rámci vyhlášeného zkráceného připomínkového řízení. Zásadní připomínky 
má ČLK k netransparentnímu způsobu určování bonifikací zvyšujících úhrady jednotlivým 
lékům z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 
 
 
Zastoupení ČLK v atestačních komisích 
   Ministerstvo zdravotnictví podepsalo smlouvu s universitami, na jejímž základě pověřilo 
university prováděním atestačních zkoušek v základních specializačních oborech stomatologů 
a lékařů s výjimkou praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost, u kterých 
bude specializační vzdělávání obdobně jako u tzv. certifikovaných kurzů (dříve nástavbové 
atestace) i nadále organizovat IPVZ. Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo ČLK, aby 
nominovala své zástupce do oborových atestačních komisí, které budou nově jmenovány. 
Představenstvo ukládá viceprezidentovi Dr. Mrozkovi, aby připravil návrh nominací za 
ČLK tak, aby tyto mohly být schváleny na příštím zasedání představenstva dne 
16.12.2011. 
Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 
pro:     14 
proti:   0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotní péče 
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   Představenstvo ČLK považuje návrh za přípravu právní opory pro redukci sítě 
smluvních partnerů zdravotních pojišťoven a pro snížení dostupnosti zdravotní péče na 
základě veřejného zdravotního pojištění. 
   Představenstvo ČLK se ohrazuje vůči postupu Ministerstva zdravotnictví, které dává 
komoře na vypracování připomínek čas pouze do 10.11.2011, přičemž materiál byl 
z Ministerstva zdravotnictví komoře odeslán 3.11.2011. Takto krátká časová lhůta 
neumožňuje, aby k návrhu zaujaly odborné stanovisko Oborové komise a Vědecká rada 
ČLK. 
Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 
pro:     14 
proti:   0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
Dr. Šindler  opustil  jednání v 15.15 hod., přítomno je 13 členů představenstva. 
 
5) Zahraniční činnost 
 
Plenární zasedání World medical association – Montevideo 12.-15.10.2011 
   Dr.Kubek reprezentoval ČLK na zasedání 62. valného shromáždění Světové zdravotnické 
asociace (World Medical Association), která sdružuje lékaře z 95 zemí.  
Na zasedání byly schváleny mimo jiné následující dokumenty: 
Rezoluce: 
Nezávislost lékařských organizací 
   WMA protestuje proti praxi, kdy se vlády některých států snaží omezovat nezávislost 
lékařských komor a asociací například omezováním jejich kompetencí nebo snahou infiltrovat 
jejich orgány osobami na těchto vládách závislými. V některých zemích se vlády snaží 
zakládat a následně podporovat organizace, které tvoří konkurenci dosud existujícím 
nezávislým organizacím. Tyto snahy ohrožují autonomii lékařů v jejich rozhodování, která je 
nezbytným předpokladem bezpečnosti pacientů. 
Ochrana dětí před tabákem 
   Konvenci o kontrole tabáku ratifikovalo dosud 150 států. Ve světě kouří odhadem 1,1 
miliardy lidí, z nichž 80% žije v rozvojových zemích. Každoročně je ve světě 5 milionů 
předčasných úmrtí přímo způsobeno následky kouření, přičemž do roku 2020 se tento počet 
pravděpodobně zvýší na 10 milionů ročně, z čehož 70% bude v rozvojových zemích. 
   Odhadem 700 milionů dětí a mladistvých je v současnosti ve světě vystaveno negativním 
vlivům tabákového kouře. WMA vyzývá k úplnému zákazu prodeje cigaret a tabákových 
výrobků dětem a mladistvým.  
Katastrofy – připravenost na jejich řešení 
   Schválena tzv. „Montevidejská deklarace“ o zodpovědnosti zdravotníků za účast při 
zmírňování následků katastrof a vyzývající vlády jednotlivých států, aby své krizové plány 
lépe koordinovaly, přičemž v oblasti zajištění neodkladné zdravotní péče může s koordinací 
pomoci i WMA. 
Svoboda svědomí lékařů 
   WMA bude i nadále hájit lékaře, kteří by se stali obětí perzekuce z důvodů, že se například 
jako vojenští či vězeňští lékaři odmítli podílet na mučení či jiném porušování lidských práv. 
Lepra 
   WMA podpořila globální boj za zlepšení osudu a podmínek pacientů s leprou, kteří se 
v řadě zemí stále stávají oběťmi diskriminace. 
Tuberkulóza ve věznicích 
   WMA je znepokojena růstem výskytu TBC včetně jejích multirezistentních forem zejména 
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ve věznicích. Tento nepříznivý vývoj představuje ohrožení pro zdraví celé populace, proto 
WMA vyzývá vlády (revize tzv. Edinburské deklarace), aby se více věnovaly řešení tohoto 
globálního zdravotního problému. 
Tiskové zprávy: 
- Protest proti protiprávnímu uvěznění zdravotníků v Bahrajnu, kteří pomáhali obětem 
tamních nepokojů. Výzva k zajištění spravedlivého procesu před nezávislým civilním 
soudem. 
- Výzva WMA k nutnosti lepší ochrany zdravotníků pracujících v oblastech válečných 
konfliktů. 
- Výzva WMA k zajištění přístupu k lékům tišícím bolesti pro všechny pacienty, kteří 
bolestmi trpí. 
Diskutována byla dále následující témata: 
- Porušování lidských práv při odběru orgánů vězňům v Číně 
- Provádění klinických studií 
WMA vytvořila pracovní skupinu, jejímž cílem bude vytvořit návrh revize Helsinské 
deklarace upravující pravidla výzkumu v biomedicíně tak, aby byla lepší ochrana pacientů 
užívající v rámci klinických studií placebo. 
- Životní a sociální podmínky jako determinant zdravotního stavu 
- Nepříznivý dopad ekonomického embarga na zdravotní stav obyvatel embargem 
potrestaných států 
   Za členy WMA byly přijaty lékařské organizace z: Trinidad a Tobago, Tanzanie, 
Uzbekistan. 
   V rámci konference se konalo úvodní setkání pracovní skupiny mladých lékařů při WMA 
(WMA´s Junior Doctor Network) za účasti mladých lékařů ze států: Chile, Jižní Korea, 
Brazilie, Kanada, Německo, Uruguay, Austrálie, Nový Zéland. 
Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 
 
 
6) Blok VR 
 
Velká novela zákona č. 95/2004 Sb. o specializačním vzdělávání lékařů 
VR ČLK připravila tento návrh ideového záměru „Velké novely zákona č. 95/2004 Sb.“: 

- Dosáhnout toho, aby rezident byl nositelem finančních prostředků pocházejících 
ze státní dotace na jeho vzdělávání.  

- Vypuštění ustanovení, která umožňují ministerstvu poskytnout finanční prostředky 
na specializační vzdělávání pouze na základní kmen.  

- Ponechat v zákoně původní ustanovení, podle kterého ministerstvo rozhodne o 
výši dotace na rezidenta ve spolupráci s profesními komorami zřízenými zákonem. 

- Znovu nabídnout účast ČLK, jako zastřešujícího orgánu v postgraduálním 
vzdělávání, které bude prováděno ve spolupráci s ČLS JEP a LF. 

- Kontroly dodržování náplně vzdělávání s případnými sankcemi při jejich 
porušování. 

- Převod stávajících akreditací pracovišť při změně zákona bez zbytečné 
administrativní zátěže. 

- Pravidla pro zastoupení v akreditačních komisích – navrhovaný počet členů 9: z 
toho 3 jmenováni MZ, 3 příslušnou komorou, 3 příslušnou odbornou společností. 

- Zvážit možnost včlenit do zákona povinnost zaměstnavatele poskytnout studijní 
předatestační volno – analogie s  v našich zákonech již existující obdobnou 
povinností při přípravě na advokátní zkoušky.  
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- Mimo tento zákon prosazovat daňové úlevy na náklady vynaložené na 
postgraduální a kontinuální vzdělávání lékařů. 

Představenstvo se ztotožňuje s tezemi navrženými VR ČLK. 
Hlasování – přítomno 13 hlasujících: 
pro:     13 
proti:   0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
Představenstvo na doporučení VR ČLK zamítá žádost o uznání nové funkční odbornosti 
neurosonologie I. a II. 
Hlasování – přítomno 13 hlasujících: 
pro:     13 
proti:   0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Pravidla pro výběr zástupců nominovaných ČLK do atestačních komisí 
Představenstvo schvaluje následující pravidla: 

- Návrhy členů podávají: prezident, viceprezident, členové představenstva, členové 
Vědecké rady, předsedové oborových komisí, OS ČLK prostřednictvím předsedy  

- Kandidáti musí splňovat následující podmínky: platná primářská licence v oboru, 
nesmí mít záznam v registru disciplinárních orgánů, dodání profesního životopisu   

- O nominaci rozhoduje: představenstvo ČLK  
Hlasování – přítomno 13  hlasujících: 
pro:     13 
proti:   0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
 
Novela závazného stanoviska ČLK č. 3/2007 – Poskytování porodní péče v ČR 
   Představenstvo schvaluje novelu závazného stanoviska ČLK č. 3/2007 – Poskytování 
porodní péče v ČR. 
Hlasování – přítomno 13  hlasujících: 
pro:     13 
proti:   0 
zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 
Dr. Monhart  opustil jednání ve 15.45 hod., přítomno je 12 členů představenstva. 
 
7) Licence 
 
 
8) Různé 
 
Představenstvo OS Klatovy předložilo představenstvu ČLK prostřednictvím MUDr. Musila 
alternativní návrh parametrů rozpočtu ČLK pro rok 2012 k projednání na sjezdu ČLK jako 
variantu E a žádá o její ekonomické vyjádření: 
- zvýšit členské příspěvky o 15 % 
- zvýšit mzdový fond o 10 % 
- zrušit tzv. další plat zaměstnanců 
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- zachovat příspěvek pro Iuventus Medica 
- souhlas se zvýšením náhrady za ztrátu času 
Hlasování – přítomno 12 hlasujících: 
pro :   0 
proti :   11 
zdržel :  1     Návrh nebyl přijat. 
Návrh nebyl schválen, představenstvo tuto variantu nebude sjezdu předkládat. 
 
 
Zasedání představenstva bylo ukončeno v 16:45 hodin. 
 
Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 16. prosince 2011 od 9:00 hodin 
v kanceláři ČLK v Praze, navazovat bude od 15:00 porada předsedů OS ČLK a večer od 
21:00 hodin tradiční vánoční koncert pořádaný ČLK v chrámu Sv. Mikuláše na 
Staroměstském náměstí. 
 
 
 
Zapsala: Hanka Matějková 
                         
Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 
 
 


