Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 22. 7. 2022 od 9:00 hodin v Domě lékařů v Praze 9
Přítomni:

Omluveni:
Přizváni:

MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Aszalayová, MUDr. Dobeš,
MUDr. Dostalíková, MUDr. Dvorník, MUDr. Henčlová, MUDr. Jehlička,
Ph.D., MUDr. Kubíček, MUDr. Lindovský, MBA, MUDr. Mach, MUDr. Mečl,
MUDr. Sedláček, MUDr. Šťastný, PhD., MUDr. Trnka.
MUDr. Dernerová, MUDr. Doležal, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Němeček,
MUDr. Přáda.
MUDr. Vedralová, Mgr. Valášek, MBA, MUDr. Sojka.

Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin.
Přítomno 15 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.
1) Připomínky k minulému zápisu
2) Vnitřní činnost
Informace o počtu nových členů ČLK
V červnu 2022 bylo přijato celkem 208 lékařů:
z toho bylo 42 lékařů se státní příslušností SR,
17 lékařů s jinou státní příslušností,
5 lékařů se slovenskou LF,
8 lékařů se zahraniční LF.
V tomto období nebyla žádná žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup.
V roce 2022 požádalo celkem 100 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti.
Představenstvo bere informace na vědomí.
Informace o stavu financí ČLK
Na základě usnesení představenstva z listopadu 2020 zpracovala paní Lakvová za
ekonomické oddělení informaci o stavu financí na účtu komory a o očekávaných příjmech a
výdajích v červenci 2022.
Představenstvo bere informaci ekonomického oddělení ČLK na vědomí.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Nebytové prostory Lékařská - prodej
Dr. Kubek informoval, že zápisem změny vlastnického práva do Katastru nemovitostí a
převodem peněz na účet ČLK byl ukončen prodej nebytových prostor, které ČLK vlastnila
v Lékařské ulici na Praze 5. Dne 12.7.2022 byly nebytové prostory v Lékařské ulici předány
novému vlastníkovi.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15

1

proti:
zdržel se:

0
0

Návrh byl jednomyslně přijat.

Nové webové stránky ČLK
Dr. Mečl informoval, že dne 30.6.2022 došlo ke spuštění nových webových stránek České
lékařské komory, a to pod stávající doménou www.lkcr.cz. Cena za nové webové stránky byla
346 000,- Kč + DPH.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Nový portál nasezdravotnictvi.cz
Dr. Kubek informoval, že firma Ewing s.r.o. vytvořila pro ČLK nový informační portál
www.nasezdravotnictvi.cz Původní web byl technologicky i funkčně zastaralý jak z pohledu
návštěvníka, tak editora. Došlo k výměně platformy tak, aby se usnadnila spolupráce
s vyhledávači. Od této změny si ČLK slibuje zvýšení návštěvnosti webu. Nový web také
optimalizuje mediální obsah, čímž se zrychlilo načítání a zároveň se zvýšilo zabezpečení
webu i zlepšilo zobrazování na mobilních zařízeních. Web nabízí čtenářům výběr mezi
světlým a tmavým prostředím. Dále byl vytvořen nový design a došlo k obměně loga
informačního portálu. Cena za nový portál nasezdravotnictvi.cz byla 147 000,- Kč + DPH.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Ekonomická rozvaha ČLK
Dr. Kubek seznámil členy představenstva s ekonomickou rozvahou ČLK.
Byt Jeřabinová + 2 parkovací stání
Prodáno za 9 856 417,- Kč (koupeno v roce 2011 za 4 356 855,- Kč).
V rozpočtu na rok 2022, který schválilo představenstvo, je počítáno s částkou 8 500 000,- Kč.
Naproti tomu tento rozpočet obsahuje rezervu na zařizování Domu lékařů 6 500 000,- Kč.
Tyto prostředky budou tedy investovány do Domu lékařů.
Kanceláře Lékařská
Prodáno za 35 000 000,- Kč.
Dne 14.7.2022 podepsal prezident ČLK smlouvu s ČS. Spořitelnou o vkladovém účtu na
částku 50 000 000,- s měsíční lhůtou splatnosti s úrokem 5,7 % ročně. Úroková sazba bude
každý měsíc aktualizována.
Půjčky od OS ČLK
Celkem 32 OS ČLK půjčilo na nákup Domu lékařů celkem 14 015 000,- Kč
OS ČLK Kladno v 10/2021 změnilo půjčku 250 000,- na dar.
Ostatní půjčky jsou splatné během roku 2023.
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Úvěry ČLK u Čs. spořitelny
- Úvěr 57 000 000,- na nákup Domu lékařů z roku 2017 s úrokovou sazbou 1,64 % a fixací na
10 let (k 31.12.2021 splaceno 13 584 619,- Kč) je vhodné splatit v termínu, tedy za 15 let.
- Úvěr 50 000 000,- z roku 2019 s úrokovou sazbou 2,34 % a fixací na 5 let (k 31.12.2021
splaceno 2 816 777,- Kč) by bylo výhodné s ohledem na vývoj úrokových sazeb alespoň z
části splatit předčasně. Pro zaplacení celého úvěru je třeba 31.10.2024 mimořádná splátka 38
832 335,- Kč.
Členské příspěvky
Členské příspěvky zůstávají od roku 2018, tedy 5 let, ve stejné výši. Předtím byly členské
příspěvky fixovány v letech 2012 – 2017, tedy 6 let.
Hospodářský výsledek centra ČLK je stále kladný, i když se postupně jeho výše snižuje:
2018 + 12,18 mil. Kč
2019 + 10,08 mil. Kč
2020 + 11,38 mil. Kč
2021 + 8,74 mil. Kč
Kvůli vysoké míře inflace (t.č. cca 17 %) se náklady ČLK zvyšují. V roce 2022 skončí
hospodaření ČLK výsledkem „kladná nula“.
Pokud chceme peníze z prodeje kanceláří Lékařská použít na splátku úvěru a nechceme z
nich již v roce 2023 dotovat provoz ČLK, je vhodné zvýšit členské příspěvky.
Případné zvýšení členských příspěvků u soukromých lékařů a vedoucích lékařů z 3 500,- Kč
na 4 000,- Kč (+ 15 %) a lékařů zaměstnanců z 2 500,- na 3 000,- Kč (+ 20 %) by znamenalo
zvýšení výběru o cca 21 mil. Kč (OS ČLK + 12 mil. a centrum ČLK + 9 mil.). V ostatních
kategoriích by příspěvky zůstaly beze změn. Pokud nedojde ke zvýšení členských příspěvků
od roku 2023, bude toto navýšení v roce 2024 již nutné, navíc by nebylo možno valorizovat
v roce 2023 mzdy zaměstnanců komory.
Ekonomickou rozvahu předložil prezident Dr. Kubek účastníkům porady předsedů OS ČLK
dne 23.6.2022. Většina účastníků této porady se vyslovila pro zvýšení členských příspěvků na
rok 2023 o 500,- Kč v kategoriích soukromí a vedoucí lékaři i ostatní zaměstnanci. Zároveň
souhlasila s návrhem zvýšit maximální výši náhrady času za práci funkcionářů pro ČLK ze
400,- Kč na 500,- Kč.
Představenstvo bere informace na vědomí.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Rozbor hospodaření ČLK za rok 2021
Se souhrnnými informacemi o hospodaření ČLK za rok 2021 se členové představenstva
seznámili již na zasedání v červnu 2022, kdy také vzali na vědomí zprávu auditora o ověření
účetní závěrky ČLK za rok 2021. Auditor nemá výhrady. V souladu se SP č. 17 – Finanční
řád, byly patřičné informace o hospodaření zveřejněny v časopise Tempus Medicorum 78/2021.
Hospodaření centra ČLK v porovnání s rozpočtem: výnosy 100,4 %, náklady 78,7 %
Hospodářský výsledek centra ČLK před zdaněním k 31.12.2021: + 11 278 249,- Kč
Z toho - vydávání časopisu Tempus:
- 4 238 064,- Kč
- společenské akce:
0,- Kč
Představenstvo ČLK bere na vědomí podrobný rozbor hospodaření ČLK za rok 2021.
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Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0

Návrh byl jednomyslně přijat.

Představenstvo rozhodlo, že hospodářský výsledek centra ČLK + 8 742 328,- Kč (po
zdanění) za rok 2021 bude převeden do jmění ČLK.
Vlastní jmění ČLK po převodu tohoto hospodářského výsledku činí 105 269 387,- Kč.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Návrh novely SP-2 Volební řád – redukce počtu delegátů
Počet členů ČLK roste. V roce 2011 komora evidovala 49 500 členů, v roce 2021 již 57 300
členů. Díky tomu rostou počty delegátů, která jednotlivá OS ČLK mohou na sjezdy vysílat (k
1.9.2021 šlo již o 423 oprávněných delegátů). Nárůst počtu delegátů komplikuje organizaci
sjezdu a zvyšuje náklady. Na druhou stranu se významná část oprávněných delegátů sjezdů
neúčastní.
V listopadu 2018 se sjezdu v Praze účastnilo 360 delegátů ze 410 oprávněných (87,8 %).
V listopadu 2019 se sjezdu v Brně účastnilo 347 delegátů ze 417 oprávněných (83,7 %).
V červnu 2021 se volebního sjezdu v Praze účastnilo jen 320 delegátů ze 417 oprávněných
(76,7 %).
Z uvedených údajů je zřejmé, že redukce počtu delegátů a tím i zefektivnění sjezdových
jednání by byla na místě.
Dr. Kubek připravil s kanceláří ČLK několik alternativ návrhu s modelací jejich dopadu na
celkový počet delegátů sjezdu i na jednotlivá OS ČLK.
Z předložených 4 variant změny způsobu výpočtu počtu delegátů představenstvo 9.10.2021
doporučilo rozpracovat varianty dvě:
- Varianta č. 1, která znamená, že delegátem se stává automaticky předseda OS ČLK, který
zastupuje prvních 150 členů, druhý delegát připadne na dalších započatých 150 členů a další
delegáti pak vždy za každých dalších započatých 200 členů. Tato změna by snížila počet
delegátů ze 423 na 371.
- Varianta č. 2b, která znamená, že delegátem se stává automaticky předseda OS ČLK, který
zastupuje prvních 200 členů a další delegáti pak vždy za každých dalších započatých 200
členů. Tato změna by snížila počet delegátů ze 423 na 330.
Prezident ČLK rozeslal 26.10.2021 členům představenstva a předsedům OS ČLK dopis s
žádostí, aby se do 10.11.2021 vyjádřili, kterou variantu úpravy počtu delegátů preferují,
pokud je pro ně redukce počtu delegátů sjezdu vůbec přijatelná.
Na výzvu odpovědělo pouhých 9 předsedů OS ČLK a 3 členové představenstva.
Vzhledem k tomu, že představenstvo rozhodlo o zrušení 36. sjezdu ČLK plánovaného na
4.-5.12.2021, byla příprava novely SP-2 přerušena.
O snížení počtu delegátů sjezdu diskutovali účastníci porady předsedů OS ČLK 23.6.2022
se závěrem, že prezident ČLK vyzve písemně předsedy všech OS ČLK k tomu, aby se
vyjádřili, jakou variantu redukce počtu delegátů preferují. Návrh bude předložen delegátům
sjezdu pouze v takovém případě, že z této ankety vyplyne reálná možnost, že novela bude
schválená.
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Dr. Kubek informoval, že se zatím vyjádřilo 41 předsedů OS ČLK, z nichž 19 podporuje
variantu č. 1 a 20 variantu č. 2b., 2 předsedové navrhují zachovat stávající stav.
Představenstvo bere informace na vědomí.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Výběrová řízení
MUDr. Sojka podal informaci o výběrovém řízení, kterého se účastnil.

3) Jednání a informace
Platba za státní pojištěnce
Od 1.1.2022 byla platba státu nastavena na částku 1 967,- Kč měsíčně. Současná se
rozhodla vláda s účinností od 1.7.2022 platbu snížit o 400,- Kč na částku 1 567,- Kč měsíčně.
Zdravotní pojišťovny tak v letošním roce dostanou od státu o 14 mld Kč méně, než se
očekávalo.
Již v únoru 2022 žádal prezident ČLK písemně předsedu vlády Fialu a ministra financí
Stanjuru, aby platby za státní pojištěnce nesnižovali. Zároveň požádal ministra zdravotnictví
Válka, aby hájil zájmy svěřeného resortu. Ministr zdravotnictví požadavek komory podpořit
odmítl, protože se záměrem snížit platby za státní pojištěnce souhlasí. Rovněž z odpovědí
ministra financí z 24.2.2022 i předsedy vlády z 3.3.2022 vyplývá, že jsou oba přesvědčeni o
správnosti svého záměru snižovat schodek státního rozpočtu za cenu snížení příjmů systému
veřejného zdravotního pojištění.
Představenstvo ČLK s plánem na snížení platby za státní pojištěnce vyslovilo 26.2.2022
jednomyslně svůj nesouhlas.
Důvody, proč v současnosti není možné výdaje na zdravotnictví snižovat jsou v zásadě
čtyři:
1) Vysoká míra inflace
2) Epidemie nemoci Covid-19 zdaleka neskončila
3) Kvůli epidemii odložená zdravotní péče
4) Migrační vlna, kdy statisíce uprchlíků budou potřebovat zdravotní péči
Snahu prezidenta ČLK zabránit v současné situaci nevhodnému snižování platby za státní
pojištěnce, ministr zdravotnictví profesor Válek nepodpořil. Z dopisu, který zaslal
prezidentovi ČLK dne 31.3.2022 vyplývá, že na konci roku 2021 byly zůstatky na účtech
zdravotních pojišťoven téměř 52 mld. Kč a k 28.2.2022 přesáhly částku 60 mld. Kč.
Zdravotní pojišťovny tedy mají podle ministra zdravotnictví dostatek finančních prostředků
na to, aby se se situací vyrovnaly. Postup zdravotních pojišťoven v rámci DŘ o úhradách na
rok 2023 však ukázal, že pojišťovny se se snížením platby za státní pojištěnce vyrovnají
pouze za předpokladu, že nárůst úhrad se v roce 2023 bude pohybovat maximálně okolo 4% a
to bez ohledu na vysokou míru inflace. S ohledem na stav státního rozpočtu považuje ministr
Válek snížení platby za státní pojištěnce o 400,- Kč s účinností od 1.7.2022 i nadále za
vhodné. Podle názoru pana ministra mohou pojišťovny v případě vyčerpání prostředků
základního fondu hradit zdravotní služby z prostředků fondu rezervního a provozního. Snížení
platby za státní pojištěnce z 1 967,- Kč na 1 567,- Kč (v roce 2021 byla platba 1 767,- Kč) pan
ministr nazývá „zmrazením platby“ a považuje je za pouze dočasné, neboť se bude snažit
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prosadit změnu zákona, která zavede pravidelnou valorizaci platby za státní pojištěnce již
s účinností od ledna 2023.
Obdobnou argumentaci jako ministr Válek použili ve svých odpovědích prezidentovi ČLK
ministr práce Ing. Jurečka (6.4.2022) i předseda vlády prof. Fiala (11.4.2022).
Dr. Kubek posléze jednal o financování zdravotnictví a o platbách za státní pojištěnce
s předsedou zdravotního výboru PS i s ostatními členy jeho vedení 10.5.2022.
Na jednání zdravotního výboru PS dne 18.5.2022 představili ministr financí Stanjura a
ministr zdravotnictví Válek návrh na systém automatické valorizace platby za státní
pojištěnce, a to vždy o míru inflace plus jednu polovinu nárůstu reálných mezd s tím, že
pokud by reálné mzdy klesaly, na výši platby by to nemělo vliv. Pro rok 2023 díky tomuto
mechanismu vláda navrhuje částku 1 878,- Kč, tedy bez ohledu na extrémně vysokou míru
inflace téměř o sto korun méně, než byla výše této platby v prvním pololetí 2022. Podle
predikcí ministerstva financí by výše platby za státní pojištěnce přesáhla současnou úroveň až
v roce 2025. Vládou navržený valorizační mechanismus je navíc nastavený tak, že se podíl
platby státu na celkových příjmech systému veřejného zdravotního pojištění bude v případě
růstu reálných mezd snižovat.
Vzhledem k tomu, že ani mezi koaličními poslanci nepanovala shoda, bylo projednávání
návrhu zdravotním výborem přerušeno.
Dr. Kubek jednal o výši platby za státní pojištěnce a o mechanismu její valorizace 3.6.2022
s ministrem zdravotnictví prof. Válkem, avšak bez výsledku.
Zdravotní výbor PS 8.6.2022 odsouhlasil snížení platby za státního pojištěnce. Díky
průtahům při projednávání by měla být platby ze současných 1967,- Kč snížena na 1 487,Kč, ale až od 1.8.2022. V konečném důsledku by tak mělo dojít k vládou plánovanému
snížení příjmů systému veřejného zdravotního pojištění v letošním roce o 14 mld. Kč oproti
původním předpokladům. Zároveň poslanci schválili zvýšení základní částky pro výpočet
valorizací v následujících letech z původně navrhovaných 1 878,- Kč na 1 900,- Kč, tedy o
22,- Kč měsíčně. Automatická valorizace by měla začít od 1.1.2024, avšak částku přesahující
dosud platných 1967,- Kč by bez ohledu na inflaci měla platba státu překročit až v roce 2025.
Plénum PS návrhy schválilo 20.7.2022 a dá se očekávat, že novelu zákona nebude blokovat
ani Senát ČR, ani prezident. Zdravotnictví, které dva roky během epidemických vln nemoci
Covid-19 drželo v chodu společnost a ekonomiku tak přijde o desítky miliard korun.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Vyhláška o zdravotnické dokumentaci – návrh novely
Mgr. Valášek prezentoval návrh připomínek zpracovaný právní kanceláří ČLK k návrhu
novely vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, včetně návrhu úpravy zákona o
zdravotních službách.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.

Epidemie nemoci Covid-19
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Dr. Kubek informoval, že v souvislosti s neočekávanou letní vlnou epidemie nemoci
Covid-19, která je způsobena novými nakažlivějšími variantami viru při absencí
protiepidemických opatření, se obrátil 12.7.2022 písemně na ministra zdravotnictví prof.
Válka s dotazy:
- Kdy bude v České republice obnovena povinnost nošení respirátorů (roušek) ve
zdravotnických zařízeních, v sociálních zařízeních a v hromadné dopravě?
- Kdy bude obnoveno hrazení PCR testů z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro
veřejnost a v jakém rozsahu?
- Kdy bude dostupné pro pacienty v ČR antivirotikum Paxlovid?
- Kdy bude zahájeno podávání druhých booster dávek vakcín (4. dávka očkování) ?
- Kdy vydá ministerstvo zdravotnictví aktualizované metodické pokyny, kterými by se mohli
lékaři řídit?
ČLK chce informovat své členy a postupovat, pokud možno ve shodě s ministerstvem.
Společná stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR a ČLK mohou mít větší přesvědčovací
schopnost.
Dne 15.7.2022 obdržela ČLK informaci od náměstka Pavlovice, že podávání druhých
booster dávek vakcín (4. dávka očkování) bude zahájeno 18.7.2022 a tuto možnost budou mít
všichni zájemci starší 18ti let, u kterých od první posilující dávky očkování uplynuly nejméně
4 měsíce.
Odpověď od ministra Válka prezident ČLK dosud neobdržel.
Některé krajské hygienické stanice vydaly doporučení pro zdravotnická zařízení, aby
zavedla povinnost nošení roušek nebo respirátorů. I při omezeném testování je zřejmé, že
v současnosti v ČR při absenci jakýchkoliv protiepidemických opatření probíhá 7. vlna
epidemie způsobená novými nakažlivějšími variantami viru. Roste počet nemocných a
s typickým zpožděním 10-14 dní tomu odpovídá i nárůst hospitalizovaných, včetně pacientů
ve vážném stavu i případů úmrtí.
Poté, co byla povinnost nosit ve zdravotnických zařízeních rouška a respirátory zrušena,
informovala komora své členy v květnu 2022 o stanovisku právní kanceláře ČLK, podle
něhož poskytovatel ústavní i ambulantní zdravotní péče je oprávněn, uzná-li to za potřebné,
stanovit ve vnitřním řádu nebo v jeho dodatku povinnost pacientů při vstupu do prostor
zdravotnického zařízení použít respirátor nebo roušku. O této povinnosti je třeba informovat
pacienty dobře viditelným nápisem v čekárně nebo na jiném vhodném místě. Poskytovatel
ústavní i ambulantní zdravotní péče, který tuto povinnost stanoví, je oprávněn vyžadovat její
dodržování s odkazem na povinnost pacientů řídit se vnitřním řádem poskytovatele
zdravotních služeb (§ 41 odstavec 1 písmeno b) zákona č. 372/2011 Sb. v platném znění).
Toto oprávnění má poskytovatel bez ohledu na to, zda je nošení těchto prostředků stanoveno
celostátně mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví či nikoli.
Dne 14.9.2022 pořádá ČLK v Domě lékařů ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví
odbornou konferenci věnovanou epidemii nemoci Covid-19. Tato konference bude přenášena
on line prostřednictvím Vzdělávacího portálu ČLK a bude součástí systému celoživotního
vzdělávání lékařů garantovaného komorou.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 15 hlasujících:
pro:
15
proti:
0
zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
4) Vědecká rada
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Dr. Mrozek informoval o jednání Vzdělávací rady lékařů, kterého se účastnil on-line spolu
s Dr. Přádou dne 12.7.2022.

5) Licence

6) Různé
Pronájem bytu pro viceprezidenta ČLK v Praze
Představenstvo na svém červnovém zasedání stanovilo příspěvek na pronájem bytu v Praze
viceprezidentovi ČLK ve výši 7 750,- Kč měsíčně. Na základě stanoviska daňového poradce
ČLK Ing. Kotěšovce není jiná možnost než o tuto částku navýšit paušální náhradu za práci
pro ČLK, která je viceprezidentovi vyplácena.

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 12:00 hodin.

Příští zasedání představenstva se uskuteční ve čtvrtek 15.9.2022 od 9:00 v sídle ČLK v Domě
lékařů v Praze 9.
Ve čtvrtek 22.9.2022 se od 15:00 00 v sídle ČLK v Domě lékařů v Praze 9 koná porada
předsedů OS ČLK.

Zapsala:

Hanka Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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