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Zápis z jednání představenstva ČLK, 

konaného dne 1. března 2014 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha 

 

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

MUDr. Mach Jiří, MUDr. Mach Ota, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Musil, 

MUDr. Němeček, MUDr. Přikryl, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. 

Tomek, MUDr. Vávra, MUDr. Vodochodský, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná. 

Omluveni:     MUDr. Kubarič, MUDr. Šindler 

Přizváni: Mgr. Miloš Máca, MUDr. Vedralová, MUDr. Sojka, PhDr. Ptáček,                                                     

                       MUDr. Horák.  

 

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

Přítomno 16 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné. 

 

1) Připomínky k minulému zápisu 

 

2) Jednání a informace 

 

Seznam zdravotních výkonů 

   Na jednání pracovní skupiny Mz byly 20.2.2014 projednávány tři návrhy ambulantních 

internistů na kompenzaci poklesu příjmů způsobenou zkrácením časů cílených a kontrolních 

vyšetření. 

   První návrh: Indexace interního pacienta. Tento návrh byl vytvořen Českou internistickou 

společností na základě původního doporučení této pracovní skupiny. Na jednání byl však 

odmítnut z důvodu obtížné kontrolovatelnosti. 

   Druhý návrh: Návrat původních časů klinických vyšetření. Tento návrh podpořila ČLK. 

VZP neměla připraveno oficiální stanovisko. 

   Třetí návrh: Indexace klinických vyšetření v interně v závislosti na věku pacienta 

analogická jako indexace kapitace u PL. Návrh nebyl projednáván kvůli nesouhlasu 

praktických lékařů. 

   Další jednání pracovní komise proběhne 20.3.2014.  

   Dr. Kubek informoval o svých jednáních s VZP a Mz, jejichž cílem je zajistit publikování 

kalkulačních listů jednotlivých zdravotních výkonů tak, aby byly dostupné k nahlédnutí v 

elektronické formě všem lékařům. 

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

Dr. Dernerová se připojila k jednání představenstva v 9.40 hod., přítomno je 17 členů 

představenstva. 

 

Dohody s VZP 

   VZP a ČLK uzavřely v uplynulých týdnech sérii dohod, které pro soukromé lékaře 

v segmentech ambulantní specialistů, ambulantních gynekologů a praktických lékařů pro 

dospělé i pro děti znamenají nejen finanční přínos v řádu stovek milionů korun, ale 

v neposlední řadě též zvýšení jistoty ve smluvních vztazích lékařů s největší tuzemskou 

zdravotní pojišťovnou. Všechny tyto dohody jsou projevem zkvalitňování spolupráce mezi 

ČLK a VZP, která si je plně vědoma nutnosti budování kvalitních a férových vztahů se svými 

smluvními partnery. VZP se proto s vedením ČLK dohodla na účasti zástupců komory při 

vyjednáváních o úhradách se všemi segmenty. 

Zmírnění regulací 
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   VZP omezí regulace uplatňované za rok 2013 vůči ambulantním specialistům, ambulantním 

gynekologům a praktickým lékařům. Pokud zdravotnické zařízení poskytující lékařské služby 

v segmentu ambulantní specializované péče, ambulantní gynekologické péče nebo 

všeobecného praktického lékařství, respektive praktického lékařství pro děti a dorost, 

nepřekročí limit stanovený vyhláškou č. 475/2012 Sb. o více než 200 tisíc korun, nebude VZP 

uplatňovat za rok 2013 žádné regulační srážky za předepsané léky a zdravotnické prostředky, 

za vyžádanou péči a za zvláště účtovaný materiál. V případě, že lékař (zdravotnické zařízení) 

překročí limit o více než 200 tisíc korun, bude odbornou oprávněnost pro překročení limitu 

posuzovat rozhodčí orgán složený z jednoho zástupce VZP, jednoho zástupce ČLK a jednoho 

odborníka z daného oboru. Na základě posouzení tímto orgánem bude VZP individuálně 

rozhodovat, zda přistoupí k regulacím, nebo je naopak promine. 

Je třeba zdůraznit, že se jedná pouze o regulace za rok 2013! Stran roku 2014 jsme sice ze 

strany vedení VZP zaznamenali jistou vstřícnost, ta však neznamená automaticky jistotu 

uzavření obdobné dohody i za rok.  

Kompenzace pro ambulantní internisty 

   VZP bude kompenzovat ambulantním internistům, úhradu za rok 2013 na úroveň 98 % 

úhrady na jedno rodné číslo za rok 2011. Ambulantní internisté by se tak měli dostat na 

stejnou úroveň s ostatními ambulantními specialisty podle úhradové vyhlášky pro rok 2013. 

Negativní efekt zkrácení časů jejich klinických vyšetření tak bude pro rok 2013 eliminován. 

VZP bude kompenzaci vyplácet při vyúčtování roku 2013 všem ambulantním internistům s 

příjmy od VZP do úrovně 3 milionů Kč za rok.  

O možnosti kompenzace pro rok 2014 bude ČLK s VZP jednat poté, až budou známy údaje o 

vývoji ekonomické bilance této pojišťovny.  

Zvýšení hodnoty bodu a úhrad pro ambulantní specialisty 

   VZP zvýší hodnotu bodu všem ambulantním specialistům bez dalších podmínek od 

1.1.2014 o 1 haléř. Základní hodnota bohu tedy bude 1,03 Kč. 

Na základě nejnovější dohody s ČLK VZP pro ambulantní specialisty navýší objem tzv. 

referenčních bodů, což je jednoho z kritérií, která ovlivňují výslednou hodnotu bodu (HBred). 

Množství uvedených referenčních bodů bude pro rok 2014 oproti úhradové vyhlášce 

navýšeno o 50 % těch bodů, které byly v roce 2012 uhrazeny v sestupné hodnotě. Rok 2012 

zde slouží jako referenční období. Dohoda se týká všech ambulantních specialistů, kteří 

podepíší na rok 2014 úhradový dodatek vycházející z uzavřené dohody mezi VZP a ČLK. 

Toto ujednání bude zohledněno ve vyúčtování za rok 2014, zůstávají tudíž v platnosti 

úhradové dodatky, včetně záloh ve výši 98 %, jak je dohodlo s VZP Sdružení ambulantních 

specialistů. ČLK toto akceptuje. 

   Bonifikace držitelů Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK 

Cílem dohody ČLK s VZP je zvýšení příjmů soukromých lékařů, kteří jsou držiteli Diplomu 

celoživotního vzdělávání ČLK, bonifikací na úrovni přibližně 1 % příjmů.  

VZP zvýší v roce 2014 o jeden haléř za každý vykázaný bod platby ambulantním specialistů, 

ambulantním gynekologům i praktickým lékařům, kteří jsou držiteli Diplomu celoživotního 

vzdělávání ČLK. Praktičtí lékaři, kteří jsou držiteli platného Diplomu celoživotního 

vzdělávání ČLK, mají vedle bonifikace prostřednictvím zvýšení hodnoty bodu o 1 haléř nárok 

ještě na zvýšení kapitační platby o 50 haléřů. 

Seznam držitelů Diplomu celoživotního vzdělávání předala ČLK VZP 10.1.2014. Lékaři, 

kteří k tomuto datu Diplom neměli, mohou jeho dodatečné vystavení komorou dokladovat 

VZP až do 31.3.2014, přičemž získají nárok na bonifikaci za celý rok 2014. 

Bonifikace držitelů Diplomu celoživotního vzdělávání se nepromítnou do zálohových plateb, 

VZP bonifikace vyplatí zpětně ve vyúčtování za rok 2014. 

Zatím nevyřešen zůstává problém, kdy v rámci zdravotnického zařízení nemají Diplom 

celoživotního vzdělávání všichni lékaři. Jednání o této problematice budou pokračovat. 
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Smlouvy na dobu neurčitou 

   Již od září 2013 platí dohoda, že VZP nabídne všem ambulantním specialistům, kterým 

končí smlouvy v roce 2014 nebo 2015, smlouvy na dobu neurčitou. O konkrétní podobě 

smluv bude ČLK s VZP jednat. Včasným nastavením kritérií pro uzavírání smluv chtějí VZP 

a ČLK předejít opakování situace z konce roku 2012, kdy došlo k destabilizaci celého 

systému akutní lůžkové péče. 

Představenstvo ČLK bere informace na vědomí. 

 

 

Jednání s ministrem zdravotnictví 

   První oficiální jednání prezidenta ČLK s ministrem zdravotnictví MUDr. Němečkem se 

uskutečnilo 10.2.2014. 

   Prezident ČLK následně jednal postupně s náměstky ministra JUDr. Arnoštovou a prof. 

MUDr. Vymazalem. 

   V příštím týdnu by se mělo konat další jednání prezidenta ČLK s ministrem zdravotnictví a 

také jednání prezidenta ČLK s náměstkem MUDr. Philippem. 

   Vrcholní představitelé ministerstva zdravotnictví se budou účastnit konference, kterou 

6.3.2014 pořádá ČLK v Poslanecké sněmovně. 

   Na základě pozvání prezidenta ČLK přislíbil ministr zdravotnictví MUDr. Němeček účast 

na příštím zasedání představenstva ČLK v sobotu 12.4.2014. 

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

3) Vnitřní činnost 

 

Vyúčtování XVIII. Plesu lékařů českých 

   Pořádání 18. Plesu lékařů českých skončilo pro ČLK ztrátou 194 584,- Kč. 

   V roce 2013 byla ztráta 555 949,- Kč, v roce 2012 byla ztráta 320 886,- Kč, v roce 2011 

byla ztráta 439 532,- Kč, v roce 2010 byla ztráta 301 625,- Kč a v roce 2009 byla ztráta 

329 032,- Kč. Lepšího ekonomického výsledku bylo dosaženo díky spolupráci s firmou T-

Mobile. Náklady na umělecký program, pronájem a občerstvení zůstávají v uplynulých letech 

prakticky shodné. 

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Konference ČLK – 24hodinová dostupnost lékařské péče 

   ČLK uspořádá konferenci dne 6.3.2014 v prostorách Poslanecké sněmovny, Praha 1,  

Sněmovní 1, místnost č. 205. Záštitu nad konferencí převzali pan Jan Hamáček – předseda 

Poslanecké sněmovny PČR a prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. – předseda Výboru pro 

zdravotnictví PS PČR. 

  Zajišťování 24hodinové dostupnosti lékařské péče představuje závažný a v podmínkách 

současného zdravotnictví uspokojivým způsobem nevyřešený problém. Cílem konference je 

pojmenovat ekonomické, personální i organizační problémy a případně se i pokusit hledat 

cesty ke zlepšení stávající situace. V rámci konference budou konfrontovány názory lékařů, 

politiků, právníků i pacientů. Česká lékařská komora proto zve k  účasti na této konferenci 

nejenom své členy, ale také zájemce z řad laické veřejnosti, politiků a novinářů. 

13:30 - Začátek registrace účastníků  
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14:00 – Zahájení programu 

Úvodní slova 

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK 

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. – předseda Výboru pro zdravotnictví PS PČR 

Prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. - předseda Výboru pro zdravotnictví Senátu PČR 

Obecná část 

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK 

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA – ministr zdravotnictví Vlády ČR 

Prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc. – náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči 

PaedDr. Alena Gajdůšková – místopředsedkyně Senátu PČR a místopředsedkyně Svazu 

pacientů 

MUDr. Jiří Běhounek - hejtman kraje Vysočina a poslanec PČR 

JUDr. Petr Šimerka – náměstek ministra práce a sociálních věcí 

JUDr. Jan Mach – ředitel právní kanceláře ČLK 

Ústavní pohotovostní služby 

Ing. Jaroslava Kunová - předsedkyně Asociace nemocnic ČR 

MUDr. Lukáš Velev - místopředseda AČMN 

MUDr. Miloš Voleman – místopředseda LOK-SČL a člen představenstva ČLK 

MUDr. Martin Sedláček – člen představenstva ČLK 

Lékařská služba první pomoci 

MUDr. Jan Bělobrádek – člen výboru SPL 

MUDr. Ilona Hülleová – předsedkyně SPLDD 

MUDr. Petr Němeček – člen představenstva ČLK 

MUDr. Tomáš Šindler – člen představenstva ČLK 

Zdravotnická záchranná služba 

MUDr. Jiří Matuška - předseda OS ČLK Hodonín 

MUDr. Roman Gřegoř – ředitel ZZS Moravskoslezského kraje 

MUDr. Zdeněk Schwarz -  ředitel ZZS služba hl. m. Prahy a senátor PČR 

MUDr. Milan Brázdil – poslanec PČR a předseda OS ČLK Olomouc 

Závěr 

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK 

Po každém z jednotlivých bloků bude pokud možno alespoň krátká diskuse. 

Program může být modifikován z důvodu dalšího pracovního vytížení přednášejících. 

18:00 - Závěr programu 

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

 

Cena za nejlepší publikaci pro celoživotní vzdělávání lékařů 

   Dne 13. 2. 2014 předal prezident ČLK Dr. Kubek „Výroční cenu za vynikající publikaci pro 

celoživotní vzdělávání lékařů“.  Jedná se o první ročník tohoto ocenění, jehož smyslem je 

ocenit a podpořit autory, kteří pro systém celoživotního vzdělávání lékařů ČLK nejen pořádají 

kurzy, ale k těmto kurzům též vydávají vzdělávací publikace. První oceněnou publikací je 

monografie: Sociální gerontologie - autorů Čevela, Kalvach, Čeledová, kterou vydalo 

nakladatelství Grada. 

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

 

Zpráva o celoživotním vzdělávání lékařů v garanci ČLK za rok 2013 

   Celoživotní vzdělávání lékařů patří mezi hlavní priority ČLK. Komora nabízí každým 

rokem více než 3000 garantovaných vzdělávacích akcí ve všech formách vzdělávání. 
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Centrální ČLK přitom sama pořádá více než 100 vzdělávacích kurzů a více než 70 kurzů 

e.learningových. 

   Systém celoživotního vzdělávání není nijak dotován z členských příspěvků, které odvádí 

lékaři komoře, ale naopak je zdrojem finančních prostředků, které mohou být zpětně 

používány pro další rozvoj vzdělávacích aktivit. Tyto peníze pochází především z poplatků 

komerčních organizací, které vzdělávací akce organizují. Fakt, že tyto příjmy každý rokem 

rostou, odráží skutečnost, že pořadatelé vzdělávacích akcí mají stále větší zájem o to, aby 

jejich vzdělávací akce byly garantovány ČLK. 

   V roce 2011 ČLK zavedla přísnější systém posuzování akcí a také zavedla namátkovou 

kontrolu zařazených akcí na místě. Tento přísnější systém vedl k omezení zařazování 

vzdělávacích akcí, které byly primárně komerčně založené, nebo nesplňovaly deklarované 

odborné požadavky. 
 
Celkový vývoj příjmů oddělení vzdělávání ČLK v letech 2006 – 2013 

ROK CELKEM PŘÍJEM 

2006 622 291 Kč 

2007 1 808 988 Kč 

2008 2 001 686 Kč 

2009 2 627 290 Kč 

2010 2 787 593 Kč 

2011 3 693 993 Kč 

2012 5 969 343 Kč 

2013 6 914 358 Kč 

 
Počet všech akcí zařazených do systému celoživotního vzdělávání  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

3 679 3 685 3 593 3 046 3 304 3 142 

 
Počet vzdělávacích akcí realizovaných přímo centrem ČLK 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

28 56 76 109 116 120 128 138 

 

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

E.learning 
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   O zřízení systému elektronického vzdělávání lékařů v rámci celoživotního vzdělávání ČLK 

rozhodlo představenstvo komory v roce 2009 na návrh PhDr. Ptáčka. Od počátku byl projekt 

realizován ve spolupráci s firmou PlayNet, s.r.o., která zajišťovala tvorbu programu, provoz a 

udržování systému pro ČLK bezplatně. E.learning byl spuštěn počátkem roku 2010 a od té 

doby se do systému zaregistrovalo celkem 1780 lékařů. Celkem 55 autorů vytvořilo 77 kurzů. 

S výjimkou autorských honorářů byl e.learning provozován bez jakýchkoliv dalších nákladů 

pro ČLK. V letošním roce by v rámci systematizace celoživotního vzdělávání ČLK mělo být 

do e.learningu zařazeno cca 100 nových kurzů od garantů jednotlivých oborů, kteří v tomto 

roce začali plnit svoji funkci, a kteří se k tvorbě e.learningových kurzů se zavázali smluvně. 

   Důsledkem změny vlastnických vztahů ve společnosti PlayNet, s.r.o. bylo 7.2.2014 

vypovězení smlouvy o spolupráci s ČLK ze strany této společnosti. ČLK má zájem dále 

rozvíjet systém elektronického vzdělávání, který bez ohledu na místo bydliště či pracoviště 

umožňuje rovný a bezplatný přístup všem členům komory ke kvalitním vzdělávacím kurzům. 

ČLK jedná s lékařskými fakultami a s IPVZ o možnosti spolupráce.  

  Představenstvo se shodlo na nutnosti rozvíjet nadále systém e.learningu, a to v současnosti 

bez zásahu do registru. 

  S ohledem na možnost spolupráce s lékařskými fakultami v oblasti e.learningu 

představenstvo upřednostňuje využití softwarového systému Moodle. 

   Představenstvo ukládá PhDr. Ptáčkovi, vedoucímu oddělení vzdělávání, aby vytvořil 

konkrétní specifikaci požadavků ČLK na tvorbu a provoz e.learningu. S touto 

specifikací po zapracování případných připomínek členů představenstva osloví Dr. 

Ptáček několik firem včetně firmy ISSA tak, aby představenstvo na svém zasedání 

12.4.2014 mohlo rozhodnout, kdo bude e.learnig pro ČLK zajišťovat tak, aby byl systém 

od začátku června 2014 funkční. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Rytíř českého lékařského stavu 

   Sbor volitelů zvolil rytířem českého lékařského stavu prof. MUDr. Romana Čerbáka, CSc. 

Slavnostní pasování se uskuteční ve čtvrtek 27.3.2014 v 19:00 hodin v Břevnovském klášteře 

v Praze. 

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

 

Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb pro členy ČLK 

   Nový Občanský zákoník přinesl mimo jiné změny v oblasti odpovědnosti poskytovatele 

zdravotních služeb. Tyto změny je třeba zohlednit v pojistných smlouvách, které mají 

poskytovatelé zdravotních služeb uzavřeny. Právní kancelář ČLK již několik měsíců jedná 

s pojišťovnou Kooperativa a.s., která zajišťuje pro členy ČLK VIP pojištění. 

   Ze strany pojišťovny Kooperativa a.s. dosud předložené návrhy na úpravu pojistných smluv 

hodnotí právní kancelář ČLK jako problematické. ČLK trvá na tom, že členové komory musí 

být spolehlivě pojistně kryti pro případ jakéhokoli, byť i hrubého nedbalostního pochybení a 

výše pojistného krytí pro případ tzv. nemajetkové újmy musí být dostatečná, přičemž výše 

pojistného zároveň nemůže být nepřiměřená. Právní kancelář s podporou prezidenta ČLK 

vede intenzivní jednání s vedením pojišťovny Kooperativa a.s., s cílem zajistit, aby nová 

rámcová smlouva o spolupráci v oblasti VIP pojištění odpovědnosti pro členy ČLK tyto 

zásadní požadavky splňovala. ČLK však v současnosti nevylučuje ani uzavření rámcové 
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smlouvy s jinou pojišťovnou, pokud ta přistoupí na pojistné podmínky odpovídající 

požadavkům ČLK.  

   Představenstvo preferuje pojištění, jehož pojistné podmínky budou zaručovat 

spolehlivé pojistné krytí, před pojištěním, které by bylo případně levnější, ale spolehlivé 

pojistné krytí by lékařům nezaručovalo.  

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Porada administrativních pracovníků ČLK 

   Porada administrativních pracovníků ČLK se bude konat v pondělí 2.6. a v úterý 3.6.2014 

v Orea hotelu Santon u Brněnské přehrady. 

   Návrh programu bude dopracován na základě připomínek z OS ČLK. 

   Představenstvo vyzývá předsedy OS ČLK, aby zajistili účast svých administrativních 

pracovníků na konferenci.  

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

4) Zahraniční činnost 

 

Spolupráce se Slovenskou lékařskou komorou  

   V sobotu 15.3.2014 se v lyžařském areálu Spálená v Roháčích uskuteční již 8. ročník 

závodu lékařů v obřím slalomu. Na základě informace zveřejněné v časopise Tempus se 

závodu mohou účastnit též lékaři – členové ČLK. V předvečer závodů se koná zasedání 

představenstva SLK, na které jsou tradičně zváni též zástupci představenstva ČLK.  

Za ČLK se zasedání zúčastní: viceprezident Dr. Mrozek, Dr. Šindler. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

5) Blok VR 

 

Dr. Mrozek informoval o průběhu zasedání VR ČLK dne 13.2.2014 

 

Doplnění VR ČLK 

Představenstvo navrhuje prezidentovi ČLK, aby členem VR ČLK jmenoval prof. MUDr. 

Pavla Dungla, DrSc. – obor ortopedie. 

Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 

pro:              16 

proti:        0 

zdržel se:  1     Návrh byl přijat. 
 

6) Blok tajemníka ČLK  

 

Informace o počtu nových členů ČLK 
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    V lednu a únoru 2014 bylo přijato celkem 63 lékařů: 

     z toho bylo           15 lékařů se státní příslušností SR,  

           14 lékařů s jinou státní příslušností, 

           14 lékařů se slovenskou LF, 

          13 lékařů se zahraniční LF. 

 

V tomto období byly 3 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup. 

V roce 2014 dosud požádalo celkem 73 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti. 

 

 

Registr a jeho upgrade. 

Představenstvo žádá firmu ISSA, aby předložila návrh potřebných úprav v registru a v 

jeho softwarovém zajištění, přičemž požaduje, aby tento návrh obsahoval časový 

harmonogram provedení příslušných prací a jejich cenovou kalkulaci.  

Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 

pro:   16 

proti :   0 

zdržel :  1     Návrh byl přijat. 
 

Dr. Monhart opustil jednání v 13.30 hod., přítomno je 16 členů představenstva. 

 

Softwarové vybavení OS ČLK 

   Představenstvo upozorňuje OS ČLK, že v dubnu 2014 končí podpora systému Windows 

XP, a proto je nutno v případě nákupu nové hardware (PC) nakoupit i nový operační systém a 

nikoliv instalovat staré Windows XP, které se již stanou bezpečnostním rizikem. 

 

 

Účetnictví ČLK a program WinDUO. 
  Tajemník Dr. Mach informoval představenstvo o potenciálních problémech s dosud 

komorou používaným účetním programem firmy WinDUO. 

Představenstvo ukládá tajemníkovi Dr. Jiřímu Machovi, aby ve spolupráci 

s ekonomickým oddělením ČLK vytvořil konkrétní specifikaci požadavků ČLK na 

účetní software. S touto specifikací po zapracování případných připomínek členů 

představenstva osloví tajemník Dr. Mach několik firem dodávajících software na vedení 

účetnictví tak, aby představenstvo mohlo na zasedání 12.4.2014 posuzovat několik 

nabídek. Tajemník Dr. Mach seznámí s problémem předsedy OS ČLK . 

Hlasování – přítomno 16 hlasujících: 

pro:              15 

proti:        0 

zdržel se:  1     Návrh byl přijat. 

 

Dr. Ota Mach opustil jednání v 14.30 hod., přítomno je 15 členů představenstva. 

 

7) Blok RK 

 

Problematika neukončených nebo neuzavřených kauz 

   Na žádost prezidenta ČLK zpracovala kancelář Revizní komise ČLK přehled kauz, které 

nebyly ze strany okresních revizních komisí včas ukončeny nebo uzavřeny. 

Předsedkyně Revizní komise ČLK Dr. Vedralová informovala, že neexistují žádné kauzy 

nevyřešené z důvodu nečinnosti centrální RK ČLK, avšak informovovala zároveň o 
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problémech ve spolupráci s některými Revizními komisemi OS ČLK. Centrální ČR ČLK 

může na návrh centrální RK ČLK v těchto případech udělit finanční sankci za nečinnost 

příslušnému okresnímu sdružení.  

   Předsedkyně Revizní komise ČLK Dr. Vedralová zašle předsedům jednotlivých OS ČLK 

přehled nevyřešených kauz spolu s výzvou, aby dohlédli na činnost disciplinárních orgánů a 

nevystavovali své OS riziku finanční sankce.  

Představenstvo zdůrazňuje nezastupitelnou úlohu Revizních komisí OS ČLK, které 

řádným vyřizováním stížnostní agendy chrání lékaře daného okresu před 

nepříjemnostmi vyplývajícími z trestních oznámení, k nimž by v případě nečinnosti 

disciplinárních orgánů ČLK stěžovatelé přistupovali častěji. 

Hlasování – přítomno 15  hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

8) Licence 

 

   Představenstvo upozorňuje, že formulář „Žádost o licenci“ vyplňuje a za pravdivost 

údajů zodpovídá žádající lékař. 

  Představenstvo žádá sekretářky OS ČLK, aby do vyplněného formuláře nevpisovaly 

žádné doplňující údaje. Každé dodatečné upřesnění údajů je třeba zasílat formou dopisu 

s podpisem žadatele.  

Hlasování – přítomno 15  hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat 

 

9) Různé 

 

   Právní kancelář ČLK zpracuje pro časopis Tempus souhrnnou informaci o pravidlech 

preskripce léků u lékařů důchodců a lékařů bez klinické praxe (např. lékaři komplementu). 

 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 15:15 hodin. 

 

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční v sobotu 12. dubna 2014 od 9:00 hodin v kanceláři 

ČLK v Praze. 

 

Ve čtvrtek 27.3.2014 se v Břevnovském klášteře v Praze koná od 19:00 hodin slavnostní 

pasování Rytíře českého lékařského stavu, předcházet bude od 15:00 hodin tamtéž pravidelná 

porada předsedů OS ČLK. 

 

 

 

Zapsala: Hanka Matějková                

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 


