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Zápis z jednání představenstva ČLK, 

konaného dne 26. července 2019 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha 

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

MUDr. Kubíček, MUDr. Mach Ota, MUDr. Mgr. Mlynářová, MUDr. 

Němeček, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Trnka, MUDr. Voleman. 

Omluveni:      MUDr. Dernerová, MUDr. Dostalíková, MUDr. Doležal,  

                       MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Musil, MUDr. Tomek, MUDr. Vávra,  

                       MUDr. Vraná, MUDr. Vedralová. 

Přizváni:        Mgr. Valášek, MUDr. Sojka.  

 

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

Přítomno 11 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné. 

 

1) Připomínky k minulému zápisu 

 

2) Vnitřní činnost 

 

Informace o počtu nových členů ČLK 

V červnu 2019 bylo přijato celkem 205 lékařů: 

     z toho bylo     32   lékařů se státní příslušností SR,  

                    4   lékaři s jinou státní příslušností, 

                    7   lékařů se slovenskou LF, 

                               2   lékaři se zahraniční LF. 

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

V roce 2019 požádalo dosud 124 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti. 

 

 

Zpráva auditora o hospodaření ČLK v roce 2018 

   Představenstvo se seznámilo se zprávou auditora, který k hospodaření ČLK v roce 2018 

nemá výhrady. 

Představenstvo ČLK bere na vědomí zprávu auditora o ověření účetní závěrky ČLK za 

rok 2018.  

Hlasování – přítomno 11  hlasujících: 

pro:     11 

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 2019 622 618,- Kč 161 655,- Kč - 460 963,- Kč 

Únor 2019 755 266,- Kč 343 347,- Kč - 411 919,- Kč 

Březen 2019 582 980,- Kč 259 866,- Kč - 323 114,- Kč 

Duben 2019 582 636,- Kč 266 520,- Kč - 316 116,- Kč 

Květen 2019 588 767,- Kč 272 632,- Kč - 316 135,- Kč 

Červen 2019 581 455,- Kč 222 465,- Kč - 358 990,- Kč 

 3 713 722,- Kč 1 526 485,- Kč      -    2 187 237,- Kč 

Všechny částky jsou včetně DPH. 
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    Náklady Výnosy Výsledek 

Leden 2018 584 625,- Kč 141 268,- Kč - 443 357,- Kč 

Únor 2018 655 741,- Kč 340 096,- Kč - 315 645,- Kč 

Březen 2018 570 215,- Kč 208 971,- Kč - 361 244,- Kč 

Duben 2018 613 430,- Kč 250 831,- Kč - 362 599,- Kč 

Květen 2018 613 549,- Kč 259 748,- Kč - 353 801,- Kč 

Červen 2018 632 455,- Kč 218 379,- Kč - 414 076,- Kč 

 3 670 015,- Kč 1 419 293,- Kč      -    2 250 722,- 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. 

   Vydávání časopisu musela ČLK v prvním pololetí 2018 finančně podpořit částkou 2 187 

237,- Kč, což při průměrném nákladu 52 000 výtisků odpovídá částce 7,- Kč na jedno číslo za 

obsah, výrobu, tisk i distribuci. Ekonomická bilance vydávání časopisu Tempus zůstává 

stabilní. 

Představenstvo bere na vědomí zprávu o ekonomice vydávání časopisu Tempus 

Medicorum v první polovině roku 2019. 

Hlasování – přítomno 11  hlasujících: 

pro:     11  

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

  Dr. Říhová se připojila k jednání představenstva v 9.20 hodin, přítomno je 12 členů 

představenstva. 

 

Žádost OS ČLK Příbram o souhlas s nákupem nebytových prostor pro kancelář 

  Předseda OS ČLK Příbram Dr. Bleha prezentoval záměr okresního sdružení zakoupit do 

vlastnictví ČLK nebytové prostory v přízemí domu ve Slunné ulici, Příbram 5 o celkové 

rozloze 26m2 pro kancelář. Kupní cena nemovitosti je 850 000,- Kč a OS ČLK Příbram je 

schopno ji zaplatit z vlastních zdrojů bez nutnosti čerpání úvěru. 

   Členové představenstva se seznámili s finanční analýzou projektu i s dostupnými 

informacemi o stavebním a právním stavu nemovitosti. 

Představenstvo souhlasí s nákupem výše uvedených nebytových prostor pro potřeby OS 

ČLK Příbram. Na tvorbě příslušných smluv se bude podílet právní kancelář ČLK. 

Hlasování – přítomno 12 hlasujících: 

pro:   11 

proti :   0 

zdržel :  1     Návrh byl přijat. 

 

 

Dům lékařů – aktuální informace 

   Dne 23.5.2019 podal Ing. Arch. Rymeš jménem ČLK žádost o zahájení řízení za účelem 

vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na Dům lékařů ČLK k Odboru 

výstavby a územního rozvoje Úřadu městské části Praha 9. Z organizačních důvodů byla 

žádost následně předána jinému referentovi, který požaduje doplnění podkladů k žádosti. Ing. 

Rymeš na doplnění žádosti pracuje. 
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   Ing.  Havlík (projektový manažer, cenový manažer, technický dozor investora, koordinátor 

BOZP) ve spolupráci s právní kanceláří ČLK zpracoval zadávací podmínky pro výběrové 

řízení na stavební úpravy Domu lékařů, které specifikují podmínky pro zpracování nabídky 

pro oslovené stavební firmy. Ing. Havlík oslovil jménem ČLK jedenáct stavebních firem. 

Zadávací dokumentaci si převzalo jen šest uchazečů. V termínu do 27.6.2019 odevzdaly své 

nabídky 4 firmy. Pátá firma svoji nabídku odevzdala dodatečně. S cílem získat co nejlepší 

nabídku vyzvala ČLK k účasti další tři stavební firmy doporučené Ing. Rymešem.  

   Probíhají pravidelné koordinační schůzky za účasti ředitelky kanceláře JUDr. Kubíčkové a 

prezidenta ČLK Dr. Kubka. Zatím poslední se konala 18.7.2019 a příští je plánována na 

13.8.2019. 

   Byl uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě o správě nemovitosti ze dne 1.3.2018 se společností 

Knight Frank s.r.o., na základě, kterého došlo ke změně poskytovaných služeb a snížení 

odměny správce nemovitosti. 

Představenstvo bere informaci prezidenta ČLK a ředitelky kanceláře na vědomí. 

 

 

3) Jednání a informace 

 

Jednání prezidentů komor s předsedou vlády ČR 

   Druhé letošní jednání prezidentů profesních komor s předsedou vlády Ing. Babišem se 

uskutečnilo 19.6.2019. 

   Dr. Kubek navrhl pro jednání tato témata: 

1. Neutěšená situace v resortu zdravotnictví – jednání za účasti ministra Vojtěcha 

2. Vztah státu k profesním samosprávám – respektování jejich autonomie a spolupráce při 

zajišťování kvalitních a bezpečných služeb pro občany 

3. Zákon o lobbingu 

   Předseda vlády ujistil prezidenty komor, že jejich úlohu nezpochybňuje, a proto s nimi 

jedná.  

   Na speciální jednání o situaci ve zdravotnictví za přítomnosti ministra Vojtěcha pozval 

předseda vlády prezidenty zdravotnických komor na 28.6.2019. 

   Skutečnost, že ministerstvem spravedlnosti navrhovaný zákon zahrnuje profesní komory 

zřízené zákonem mezi lobbisty, považuje předseda vlády za nesmysl. 

   Členové představenstva se seznámili se zápisem z tohoto jednání, který byl zveřejněn 

v časopise Tempus. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Jednání prezidentů zdravotnických komor s předsedou vlády za účasti ministra 

zdravotnictví 

   Dne 28.6.2019 se uskutečnilo jednání prezidentů zdravotnických komor s předsedou vlády 

za účasti ministra zdravotnictví Mgr. Vojtěcha. 

   Prezident ČLK Dr. Kubek se pokusil seznámit předsedu vlády s důvody, proč ČLK hodnotí 

dosavadní působení ministra Vojtěcha ve funkci velmi kriticky.  

   Mz spíše než jako nevyšší orgán státní správy zodpovídající za zajištění dostupnosti kvalitní 

a bezpečné zdravotní péče pro občany, funguje jako PR agentura. Plány a záměry jsou 

prezentovány jako realita, což možná stačí spřáteleným, či věci neznalým novinářům, ale 

odborná veřejnost je zděšena tím, jak se zdravotnictví navzdory příznivé ekonomické situaci v 

ČR rozpadá. 
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   Příkladem zavádějícího mediálního výstupu je informace o tom, že „lékařské fakulty 

dostanou navíc 7 miliard korun“. Vzhledem k tomu, že se tak má stát během následujících 11 

let, je skutečná finanční podpora zcela nedostatečná. 

   Jiným příkladem takové „mediální“ politiky je reforma primární péče. Nereprezentativní 

pracovní skupina vytvořila dokument „Reforma primární péče“, který ostatní poskytovatelé 

zdravotních služeb, jimž ministr nedovolil se na přípravě spolupodílet, odmítají, a nemá tedy 

šanci na realizaci, přesto je materiál novinářům prezentován jako hotová reforma. 

   Na místo řešení skutečných problémů, jakým je bezpochyby porušování platných právních 

předpisů ve zdravotnictví, se personálně zdevastované ministerstvo, kterému schází odborníci 

– lékaři, prezentuje nepodstatnými detaily. Jde například o sdílený lékový záznam pacienta 

nebo úhradu léčebného konopí z veřejného zdravotního pojištění. Tyto marginálie, jakkoliv 

mediálně nafouknuté, zdravotnictví nezachrání. 

   Podpora primární péče je podle slov ministra Vojtěcha jeho prioritou. Neustále klesající 

počet praktických lékařů a praktických lékařů pro děti ohrožuje zejména na venkově 

dostupnost primární péče. Dotační programy ministerstva i zdravotních pojišťoven pro 

praktické lékaře jsou však nedostatečné a celková výše finanční podpory je zanedbatelná. 

Rozpad sítě LPS ministerstvo rovněž nezajímá. 

   Jestliže podpora pro praktické lékaře je nevýznamná, tak problém zhoršující se dostupnosti 

ambulantní specializované péče, ten ministerstvo neřeší vůbec. Dle údajů zdravotních 

pojišťoven zůstává 5-10% práce ambulantních specialistů nezaplaceno, na účtech zdravotních 

pojišťoven se přitom hromadí miliardy. Důsledkem jsou prodlužující se čekací lhůty na 

odborná vyšetření. 

   Ministerstvo je pod vlivem lobby farmaceutických firem. Zatím co nárůst výdajů za tzv. 

centrové (drahé) léky v nemocnicích je extrémní, úhrady ambulantní péče rostou mnohem 

pomaleji. 

   Ministr zdravotnictví do omrzení se opakuje staré sliby, jako že projekt „DRG restart“ bude 

„zázračným“ řešení financování lůžkové péče. Je však zřejmé, že pokud současně se změnou 

systému úhrad nepošlou pojišťovny do nemocnic více peněz, nic se k lepšímu nezmění.   

   Podobně falešnou iluzí jsou přehnané naděje vkládané do elektronizace zdravotnictví, která 

sama o sobě rovněž není cestou k vyřešení našich problémů. Pokud je, tak jako elektronické 

recepty, prosazována silou, může být dokonce naopak zcela kontraproduktivní. 

    Ministr zdravotnictví se rovněž ani slovem nezastal soukromých lékařů, na které uvalí 

ministerstvo financí povinnost elektronické evidence tržeb, bez ohledu na skutečnost, že u 

lékařů, kteří pracují na smlouvy se zdravotními pojišťovnami a jejichž hotovostní příjmy jsou 

tedy marginální, nemá EET pro stát žádný fiskální význam. Jen buzerace a další náklady. 

   Je pravdou, že pacienti dostávají stále lepší zdravotní péči, než by odpovídalo tomu, co za ni 

pojišťovny a stát platí, a je také pravdou, že řada z nich si toho vůbec neváží. Toto však není 

zásluha žádného z ministrů zdravotnictví. Systém funguje jednak díky obrovské vlastní 

setrvačnosti, ale především díky obětavosti tisíců lékařů a dalších zdravotníků, kteří se i 

v nepříznivých podmínkách stále snaží kvalitně pracovat. Mezi zdravotníky však roste 

oprávněná frustrace. Ukazuje se, že navzdory proklamacím se ve zdravotnictví nic 

podstatného nemění. Působení ministra Vojtěcha v čele resortu nelze hodnotit jinak než jako 

zklamané naděje a promarněnou šanci, využít dobu ekonomické prosperity k prosazení 

systémových změn, či alespoň elementární spravedlnosti v úhradách zdravotní péče a 

platbách na zdravotní pojištění.  

- Za stejné výkony dostávají zdravotnická zařízení stále rozdílné úhrady. 

- Seznam zdravotních výkonů se nekultivuje a pojišťovny jej při úhradách nerespektují. 

- Zákon o pravidelné valorizaci platby za státní pojištěnce neexistuje. 

- Zdravotní daň na tabák a alkohol se nechystá. 
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- Podíl výdajů na zdravotnictví na HDP klesá pod 7 % (cca 6,8 %) na rozdíl od vyspělých 

států EU, kde přesahuje 9 %. 

- K regulaci spotřeby zdravotních služeb pojišťovny a stát stále zneužívají soukromé lékaře. 

   Plošné porušování zákoníku práce v nemocnicích trvá a ministerstvo mate veřejnost 

zavádějícími informacemi o příjmech zdravotníků. Zdánlivě vysoké platy přitom pobírají 

lékaři pouze díky nezákonné přesčasové práci. Prohlášení ministra Vojtěcha, že: „Platy lékařů 

a sester se vyrovnaly průměru EU“, je sprostá lež. Nebýt nezákonné přesčasové práce 

vypadaly by statistiky úplně jinak.  Při cca 3 % inflaci a všeobecném nárůstu platů a mezd, je 

naopak zvýšení tarifních platů kvalifikovaných lékařů o pouhá 2 % výsměchem. 

   Nelegální práce cizinců bez aprobačních zkoušek v nemocnicích pokračuje a ministerstvo 

stále torpidně odmítá komoře sdělovat informace potřebné k výkonu kontrolní činnosti. 

   Mz nespolupracuje s ČLK a za zády profesní samosprávy jedná s organizacemi, které jsou 

méně reprezentativní a nemají odvahu či zájem na problémy upozorňovat. Veškeré návrhy a 

připomínky komory jsou ignorovány či odmítány. 

   Před problémy strká ministr Vojtěch hlavu do písku a konstruktivní kritiku považuje za akt 

nepřátelství. Zatím co on po dokončení své mise vymění zdravotnictví za jiné působiště, my 

zdravotníci se budeme muset o pacienty starat dál. Proto nemůžeme mlčet. 

   Jednání skončilo po útocích ministra zdravotnictví na legitimitu prezidenta ČLK bez 

výsledku, neboť ministr Vojtěch žádné pochybnosti o své práci nepřipouští a předseda vlády 

Babiš mu důvěřuje.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Ekonomická bilance zdravotních pojišťoven 

   Ekonomická situace v ČR je stále příznivá, nezaměstnanost je minimální, rostou mzdy i 

platy, a tedy i výběr pojistného. Zdravotní pojišťovny již několik let hospodaří s přebytky, to 

znamená, že více peněz vybírají, než kolik utrácí za úhradu zdravotní péče. V roce 2016 jejich 

hospodaření skončilo výsledkem + 5,9 mld. Kč a v roce 2017 dalším přebytkem + 9,5 mld. 

Kč. V průběhu roku 2018 se pak zůstatek na bankovních účtech zdravotních pojišťoven zvýšil 

z původních 30,5 mld. Kč o dalších 14,5 mld. Kč, tedy o téměř 48%, na celkových 45 mld. 

Kč. Zdravotně pojistné plány pojišťoven přitom počítaly s částkou pouhých 1,7 mld. Kč. 

Desítky miliard korun se hromadí na účtech zdravotních pojišťoven, které zároveň 

soukromým lékařům – ambulantním specialistům, v souladu s ministerskými vyhláškami 

nezaplatily za 5-10% péče, kterou lékaři jejich klientům poskytli. 

   Na stránkách ministerstva zdravotnictví jsou zveřejňovány údaje o hospodaření pojišťoven. 

Zůstatky na účtech pojišťoven mohou kolísat měsíc od měsíce, ale v meziročním srovnání je 

průkazný jejich výrazný nárůst. Koncem května 2016 šlo o 24,4 mld. Kč, koncem května 

2018 o 35,3 mld. Kč a koncem května 2019 již 53,0 mld. Kč, z toho 20 mld. Kč na základních 

fondech a 16,6 mld. Kč na rezervních fondech. 

   Na jednání s prezidenty zdravotnických komor 28.6.2018 prezentoval předseda vlády Ing. 

Babiš odhad, že na konci roku budou mít pojišťovny zůstatky na účtech v celkové výši 65 

miliard korun.  

   Prezident ČLK Dr. Kubek vyjádřil zásadní nesouhlas se záměrem předsedy vlády, aby 

peníze získané valorizací platby za státní pojištěnce (cca 3,5 mld. Kč v roce 2020), byly na 

místo úhrady zdravotní péče použity na investice do státních nemocnic. 

   Prezidenti zdravotnických komor se shodli na společném tiskovém prohlášení, že vysoký 

výběr zdravotního pojištění umožňuje investovat významné finanční prostředky, které leží 

nevyužité na účtech zdravotních pojišťoven, do zdravotnictví. To by pomohlo udržet až 

zlepšit úroveň zdravotnických služeb poskytovaných českým pacientům. Je ale potřeba, aby 

finanční prostředky poskytnuté nad rámec dohodovacího řízení byly rozděleny rovnoměrně. 
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Nesmí dojít ke znevýhodnění soukromých lékařů, stomatologů a lékárníků vůči státním a 

krajským zdravotnickým zařízením, která na rozdíl od soukromých podnikatelů dostávají na 

investice i provoz nejrůznější dotace. 

   Představitelé zdravotnických profesních komor zřízených ze zákona proto společně 

navrhují, aby prostřednictvím úhradové vyhlášky ministerstva zdravotnictví pro rok 2020, 

bylo nad rámec závěrů dohodovacího řízení spravedlivě mezi poskytovatele zdravotnických 

služeb rozděleno dalších 25 miliard korun. Peníze, které občané platí na zdravotní pojištění, 

musí posloužit ke zvýšení kvality a bezpečnosti zdravotnických služeb. 

   Prezident ČLK Dr. Kubek následně podpořil společnou aktivitu AČMN, odborových a 

pacientských organizací, které žádají, aby pojišťovny využily přebytky na svých fondech 

k zvýšení úhrad za zdravotní péči. Zdravotní pojišťovny vybírají od pacientů zdravotní 

pojištění a mají průběžně financovat zdravotní péči, na kterou mají pacienti nárok. Tím, že v 

tuto chvíli neoprávněně a protizákonně zadržují na svých účtech desítky miliard korun, 

omezují dostupnost péče pro pacienty a dostávají nemocnice, ale i soukromé lékaře do 

existenčních problémů. Ze zákona mají pojišťovny vytvářet rezervy pouze ve výši 1,5 % 

vybraného pojistného, na jejich účtech ale v současnosti leží více než desetinásobek 

povolených rezerv. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Seznam zdravotních výkonů – návrh novely 

   Dr. Kubek informoval, že ČLK uplatnila 12.7.2019 v rámci připomínkového řízení k novele 

vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů znovu identické 

připomínky: 

- ČLK požaduje zvýšení základní minutové sazby osobních nákladů nositelů výkonů o 20%, 

což odpovídá kumulované míře inflace od roku 2006 (30%) snížené o 10% odpovídajících 

valorizaci, kterou prosadila ČLK s účinností od 1.1.2016. 

- ČLK požaduje, aby vyhláška obsahovala ustanovení, které zaručuje každoroční automatické 

navýšení základní minutové sazby osobních nákladů nositelů výkonů o průměrnou roční míru 

inflace, jako je tomu v případě režijních nákladů.  

   Nedostatečná cena práce nositelů zdravotních výkonů je bezpochyby jednou ze zásadních 

příčin personální krize zdravotnictví České republiky.  

  Obdobný návrh uplatnila ČLK již v říjnu 2018 a poté v březnu 2019. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Zaměstnávání lékařů cizinců 

    Dr. Kubek informoval o svém setkání s Dr. Olgou Žernosek, která zastupuje spolek 

ruskojazyčných lékařů působících v ČR „Doktor Čechov“. Prezident ČLK se snažil 

vysvětlovat, proč ČLK musí dbát na dodržování zákona v případě zaměstnávání lékařů 

cizinců. ČLK přistupuje stejně ke všem cizincům, bez ohledu na to, z jaké země mimo EU 

přichází. Na 26.10.2019 spolek Doktor Čechov plánuje v Ruském středisku vědy a kultury 

uspořádat I. Konferenci lékařů se zahraničním vzděláním a zve k aktivní účasti zástupce ČLK. 

   ČLK dosud marně upozorňuje na problém, že řada nemocnic a léčeben zaměstnává na 

pozici lékařů cizince ze zemí mimo evropskou unii, nejčastěji z Ukrajiny, a nechává je 

pracovat v rozporu se zákonem samostatně, bez zajištění přímého odborného vedení patřičně 

kvalifikovaným lékařem. Také na tento problém, který byl i medializován, opakovaně, leč 

marně komora upozorňuje Ministerstvo zdravotnictví ČR, které komoře odmítá předávat 

informace, ve kterých zdravotnických zařízeních tito cizinci působí a kdo nad nimi vykonává 

přímé odborné vedení. Postoj Mz ohrožuje bezpečnost pacientů, na což ČLK opakovaně 
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upozorňuje. Ministerstvo odmítá v této věci poskytovat ČLK nezbytnou součinnost a tím nám 

brání v plnění úkolů, které komoře ukládá zákon č. 220/1991 Sb. 

     Dne 14.6.2019 se na základě stanoviska ÚOOÚ prezident ČLK obrátil na Mz s urgencí 

žádosti o pravidelné poskytování údajů o lékařích cizincích, kterým ministerstvo udělilo 

povolení k výkonu odborné praxe.  

    Dne 24.7.2019 obdržel prezident ČLK dopis z Mz datovaný dnem 18.7.2019 

s vyrozuměním, že ministerstvo požadované informace ČLK neposkytne, neboť neshledává, 

že by kontroly dodržování podmínek zaměstnávání lékařů cizinců prováděné Českou 

lékařskou komorou byly ve veřejném zájmu. 

Představenstvo ČLK nesouhlasí se stanoviskem ministerstva zdravotnictví a ukládá 

prezidentovi ČLK, aby se ve spolupráci s právní kanceláří komory snažil prosadit 

respektování právních předpisů při zaměstnávání cizinců v českém zdravotnictví všemi 

dostupnými prostředky.     

Hlasování – přítomno 12 hlasujících: 

pro:   11 

proti :   0 

zdržel :  1     Návrh byl přijat. 

 

 

Zdravotnictví Zlínského kraje 

   Zastupitelstvo Zlínského kraje neschválilo plán hejtmana Čunka na vybudování nové 

krajské nemocnice ve Zlíně za cenu 8 mld. Kč. 

   Představenstvo se seznámilo s písemnou informací Dr. Šindlera, kterou doplnila 

opačným názorem Dr. Henčlová, která jako zaměstnanec nemocnice Zlín zastává opačné 

stanovisko. Dr. Mrozek doplnil informace z konference, kterou k této problematice 

pořádaly regionální sdružení komory. 

   ČLK je připravena podílet se jako partner i odborný garant na jednáních a vést seriózní 

debatu s krajskou reprezentací o podobě zdravotnické koncepce i sítě zdravotnických 

zařízení nejen ve Zlínském kraji. Neschválení investičního záměru realizace nové krajské 

nemocnice ve Zlíně chápeme jako logický důsledek od počátku nešťastně zvoleného 

způsobu projednávání tak zásadní investice - totiž silou prosazované "jediné správné" 

varianty modernizace sítě krajských nemocnic ze strany hejtmana Jiřího Čunka i jeho 

týmu. Tento způsob jednání bez předchozí široké diskuse a zajištění veřejné i odborné 

podpory, odmítání oponentních alternativních řešení a priori se ukázal v konečném 

důsledku neefektivní a sebedestruktivní.   

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Výběrová řízení 

Dr. Dobeš a Dr. Říhová podali informace o výběrových řízeních, kterých se zúčastnili. 

 

 

Návrh vyhlášky o zkouškách lékařů 

   V rámci vnitřního připomínkového řízení uplatnila ČLK své zásadní připomínky k návrhu 

vyhlášky o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č. 188/2009 

Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření 

znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ve znění vyhlášky č. 

118/2018 Sb. Mz všechny připomínky komory odmítlo akceptovat s výjimkou jediné, že 

vedle termínu bude na svých internetových stránkách zveřejňovat též místo konání zkoušek. 

   Představenstvo na připomínkách ČLK trvá. 
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Hlasování – přítomno 12  hlasujících: 

pro:     12  

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

4) Vědecká rada 

 

  Dr. Mrozek podal informace o společném jednání členů Vědecké rady ČLK a předsedů 

oborových komisí, které se konalo 20.6.2019 v hotelu Golf. 

 - Zhodnocení práce VR ČLK a oborových komisí 

MUDr. Mrozek, Ph.D. 

- Aktuality z ČLS JEP  

Prof. MUDr. Svačina, DrSc., MBA 

- Aktuality v tvorbě DRG a novinky v elektronickém národním zdravotním systému 

Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 

- Postgraduální vzdělávání lékařů – aktuální situace 

Mgr. Zbyněk Podhrázký 

- Právní problematika – aktuální informace o zdravotnické legislativě 

Mgr. Miloš Máca 

- Vzdělávání klinických psychologů 

Mgr. Zuzana Svobodová 

- Informace o medializovaném případu komplikací po tonsilectomii v nemocnici Pardubice 

Prim. MUDr. Marian Šenkeřík 

 

 

5) Licence 

   

 

6) Různé 

 

Mistrovství světa lékařů ve fotbale 

  Představenstvo vyslechlo informaci Dr. Sojky. Šampionát se uskutečnil v Mexiku ve dnech 

29.6 - 7.7.2019. Česká lékařská fotbalová reprezentace obsadila druhé místo. Z celkem sedmi 

účastí na těchto šampionátech tak naši lékaři získali 3x titul mistrů světa a 4x obsadili druhé 

místo.  

Představenstvo vyjadřuje české lékařské fotbalové reprezentaci poděkování. 

 

Zasedání představenstva a další akce ČLK  

 

Datum Den Čas Akce Místo konání 

5. 9. Čtvrtek 9:00  představenstvo ČLK Praha 

12. 9. Čtvrtek 15:00 porada předsedů ČLK Praha  

19. 10. Sobota 9:00 představenstvo ČLK Praha 

23. – 24. 11. So - Ne  Sjezd Brno – hotel Voroněž 

7. 12. Sobota 9:00 představenstvo ČLK Praha 

12. 12. Čtvrtek 15:00 porada předsedů ČLK Praha 

  V případě potřeby se představenstvo sejde mimořádně také ve středu 13.11.2019 od 14:00 

hodin v kanceláři ČLK. 
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Zasedání představenstva bylo ukončeno v 13:00 hodin. 

 

V 15:00 hodin následuje prohlídka Domu lékařů pro členy představenstva. 

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční ve čtvrtek 5.9.2019 od 9:00 hodin v kanceláři 

ČLK v Praze. 

 

 

Zapsala: Hanka Matějková              

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 


