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Zápis z jednání představenstva ČLK, 

konaného dne 26. ledna 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. Monhart, PhD., MUDr. Musil, 

MUDr. Němeček, MUDr. Sedláček, MUDr. Tomek, MUDr. Trnka, MUDr. 

Vávra, MUDr. Voleman. 

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

                        MUDr. Říhová, MUDr. Vraná. 

Přizváni: prof.  RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., MUDr. Vedralová,  MUDr. Přáda,  

                       Mgr. Valášek, MUDr. Sojka.  

 

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

Přítomno 14 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné. 

 

 

1) Připomínky k minulému zápisu 

 

 

2) Vnitřní činnost 

 

Informace o počtu nových členů ČLK 

    V prosinci 2018 bylo přijato celkem 43 lékařů: 

     z toho bylo      9   lékařů se státní příslušností SR  

       1   lékař s jinou státní příslušností 

       4   lékaři se slovenskou LF 

      0   lékařů se zahraniční LF 

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

V roce 2018 požádalo 236 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti. 

 

 

Sekce mladých lékařů ČLK – informace o činnosti – Dr. Přáda 

Projekt „Férové pracoviště“  

Aplikace Férové pracoviště je již v plném provozu na webu. www.lkcr.cz/ferovepracoviste 

Dr. Přáda, Dr. Hilšerová a Dr. Kubek projekt představili novinářům na tiskové konferenci 

24.1.2019.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Časopis Tempus Medicorum – ekonomika vydávání v roce 2018 

 

Vyúčtování časopisu ČLK 1- 12/2018 
 Náklady Výnosy Výsledek 

Leden 584 625 Kč 141 268 Kč - 443 357 Kč 

Únor 655 741 Kč 340 096 Kč - 315 645 Kč 

Březen 570 215 Kč 208 971 Kč - 361 244 Kč 

Duben 613 430 Kč 250 831 Kč - 362 599 Kč 

Květen 613 549 Kč 259 748 Kč - 353 801 Kč 

Červen 632 455 Kč 218 379 Kč - 414 076 Kč 

Červenec-Srpen 618 465 Kč 150 008 Kč - 468 457 Kč 

http://www.lkcr.cz/ferovepracoviste
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Září 728 976 Kč 438 675 Kč - 290 301 Kč 

Říjen 641 075 Kč 458 821 Kč - 182 254 Kč 

Listopad 641 783 Kč 243 775 Kč - 398 008 Kč 

Prosinec 673 282 Kč 295 183 Kč - 378 099 Kč 

Celkem 6 973 596 Kč 3 005 755 Kč - 3 967 841 Kč 

Všechny částky jsou včetně DPH. 

 

Vyúčtování časopisu ČLK 1- 12/2017  
 Náklady Výnosy Ztráta 

Leden 581 593 Kč 110 678 Kč 470 915 Kč 

Únor 577 467 Kč 269 943 Kč 307 524 Kč 

Březen 524 935 Kč 156 592 Kč 368 343 Kč 

Duben 566 401 Kč 268 876 Kč 297 525 Kč 

Květen 566 623 Kč 286 434 Kč 280 189 Kč 

Červen 525 028 Kč 158 506 Kč 366 522 Kč 
Červenec-Srpen 586 846 Kč 148 266 Kč 438 580 Kč 

Září 605 386 Kč 425 858 Kč 179 528 Kč 

Říjen 594 011 Kč 151 835 Kč 442 176 Kč 

Listopad 579 180 Kč 268 654 Kč 310 526 Kč 

Prosinec 579 543 Kč 220 930 Kč 358 613 Kč 

Celkem 6 287 013 Kč 2 466 572 Kč - 3 820 441 Kč 

Všechny částky jsou včetně DPH. 

 

  Vydáváním časopisu zajišťuje ČLK svoji ze zákona vyplývající informační povinnost vůči 

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

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

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

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

se na financování vydávání časopisu spolupodílela též jednotlivá OS ČLK. 

   Náklady na vydávání časopisu Tempus vzrostly oproti roku 2017 o cca 690 tisíc Kč 

v důsledku zvýšení cen zejména poštovného, ale také a kvůli většímu rozsahu většiny čísel 

časopisu a jeho vyššímu nákladu. Zároveň se podařilo zvýšit výnos z inzerce o cca 540 tisíc 

Kč. Vydávání a bezplatné rozesílání časopisu Tempus Medicorum všem členům tedy stálo 

ČLK v roce 2018 celkem 3 967 841,- Kč, což je o 147 400,- Kč více než v roce 2017. Na 

jednoho člena komory za všech 11 čísel časopisu tedy připadá za rok částka cca 73,- Kč. 

Náklady na jeden výtisk časopisu jsou pouhých 6,70 Kč. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Dům lékařů – aktuální informace 

JUDr. Kubíčková a Dr. Kubek informovali o aktuálním stavu projektu. 

- Probíhá proces ukončování nájemních vztahů, v dubnu 2019 tak v prostorách Domu lékařů 

určených k rekonstrukci pokračuje nájemní vztah se společností Zásilkovna a.s., která užívá 

druhé nadzemní podlaží.  Dodavatelé tepla a internetového připojení MEI Property Services, 

s.r.o. a T – Mobile Czech republic a.s., využívající prostory v suterénu a anténu na střeše, 

zatím v objektu také zůstávají. Se společností Zásilkovna a.s., která má nájemní smlouvu 



 3 

uzavřenou s předchozím vlastníkem na dobu určitou do července 2019 (dále automatická 

prolongace nájmu do února 2020), probíhají další jednání o ukončení nájemního vztahu.  

- Probíhá přebírání prostor, volné místnosti jsou zakonzervovány.  

- Došlo ke změně dodavatele energie kvůli nižším vyjednaným cenám. Se společností Knight 

Frank vyjednáno snížení odměny za správu.  

- Průběžně se řeší tzv. virtuální sídla společností. K dnešnímu datu má neoprávněné sídlo na 

adrese Drahobejlova 27 v obchodním rejstříku uvedeno cca 80 firem. 

- Na základě uzavřené Smlouvy o dílo Ing. arch. Jiří Rymeš dokončuje projektovou 

dokumentaci pro stavební řízení a provedení stavby, kterou má odevzdat 31. ledna 2019. Do 

tří pracovních dní po vypracování projektové dokumentace, tedy počátkem února 2019, Ing. 

arch. Rymeš podá žádosti dotčeným správním orgánům o vydání rozhodnutí nezbytných k 

zahájení řízení o vydání stavebního povolení. Po získání těchto správních rozhodnutí podá 

žádost o vydání stavebního povolení. S Ing. arch. Rymešem probíhají jedenkrát týdně 

konzultace o finální podobě projektu. 

- Od prosince 2018 vybíráme dodavatele projektového managementu, jedná se o poradenství 

během přípravy projektu, výstavby včetně technického dozoru investora, předání a uvedení 

budovy do provozu. Od počátku jsme jednali se společností Knight Frank a Ing. Jaroslavem 

Havlíkem, jimi předložené obsáhlé nabídky jsme porovnali. Nabídky služeb obou dodavatelů 

se lišily v předpokládaném časovém rámci, v rozsahu technického dozoru i v ceně nabízených 

služeb. Nyní právní kancelář jedná s Ing. Jaroslavem Havlíkem o přesném znění příkazní 

smlouvy, kdy předmětem činnosti dodavatele bude funkce projektového manažera, cenového 

manažera technického dozoru investora, koordinátora BOZP. Výkon projektového 

managementu je plánován do září 2020, kdy je předpoklad ukončení rekonstrukce Domu 

lékařů. Cena služeb se bude odvíjet od délky trvání rekonstrukce a ceny stavebních prací, za 

současného předpokladu doby a rozsahu rekonstrukce by odměna činila cca 1 500 000 Kč. 

- Průběžně dochází k úpravám původního projektu, tedy objemové studie stavby, kdy 

vzhledem požadavku hasičů je třeba vybudovat únikové schodiště po fasádě, vzhledem k 

vyjádření statika bude třeba v 5. NP provést záměnu sociálního zařízení za čajovou kuchyňku. 

Dále v projektu byla provedena výměna lokalizace učeben ve 3. NP, zazdění okna do 

sousedního dvora ve 2. NP a navrženo vybudování místnosti pro správce v 1. NP. S Ing. arch. 

Rymešem proběhl předběžný výběr zařizovacích předmětů pro potřeby projektové 

dokumentace. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

3) Jednání a informace 

 

Jednání prezidenta ČLK s představiteli politických stran 

   Dr. Kubek informoval o jednání 11.12.2018 s předsedou Pirátské strany PhDr. Ivanem 

Bartošem a expertem strany pro zdravotnictví Ing. Petrem Třešňákem. 

   Dr .Kubek informoval o jednání 23.1.2019 s předsedou ODS prof. PhDr. Petrem Fialou a 

předsedou poslaneckého klubu Ing. Zbyňkem Stanjurou.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Zákon o lékařské, lékárnické a stomatologické komoře 

   Při jednání s prezidenty zdravotnických komor dne 18.9.2018 vyslovil ministr Vojtěch své 

přání novelizovat zákon o komorách, který je podle jeho názoru zastaralý. 

   Dne 8.11.2018 vyzval náměstek pro legislativu a právo JUDr. Policar prezidenty komor, 

aby do konce roku 2018 předložili návrhy na novelizaci zákona č. 220/1991 Sb. 
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   Dne 20.11.2018 se v kanceláři ČLK uskutečnilo společné jednání prezidentů 

zdravotnických komor, které jsou zřizovány společným zákonem. Výsledkem byla dohoda, že 

od této chvíle budeme jednat s ministerstvem zdravotnictví ve věci kompetencí a fungování 

našich komor pouze a jedině společně. Připravíme jeden společný návrh na posílení 

kompetencí našich profesních samospráv, který předáme ministerstvu. Základem pro diskusi 

bude návrh právní kanceláře ČLK, který stomatologická i lékárnická komora upraví a doplní 

o své vlastní požadavky. Po projednání pak náš společný návrh předáme ministerstvu 

zdravotnictví. 

   Mezi zásadní požadavky komor bude patřit právo kontrolovat personální vybavení 

poskytovatelů zdravotnických služeb a právo ukládat nápravná opatření i těm 

poskytovatelům, kteří jsou právnickými osobami. Vzhledem k selhávání ministerstva, které 

nedokáže zajistit dodržování zákona v souvislosti s příchodem zahraničních lékařů, jsme 

ochotni převzít, obdobně jako komory v Rakousku a Německu, do své gesce rovněž agendu 

uznávání kvalifikace lékařů cizinců.  

   Vzhledem k tomu, že jak ČSK, tak ČLnK zaslaly své návrhy v podobě věcného záměru 

těsně před vánočními svátky, nebylo možno v termínu do konce roku 2018 společný návrh 

vytvořit. Právní kancelář ČLK návrhy partnerských komor zapracovala do původního návrhu 

ČLK a prezident Dr. Kubek text předal 17.1.2019 ČSK a ČLnK s návrhem jednat o finálním 

znění společného návrhu osobně. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Jednání prezidentů profesních komor s předsedou Vlády ČR 

   Představitelé České advokátní komory, České komory architektů, České komory 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, České lékárnické komory, České 

lékařské komory, České stomatologické komory, Exekutorské komory ČR, Komory auditorů 

ČR, Komory daňových poradců ČR, Komory patentových zástupců ČR, Komory 

veterinárních lékařů ČR a Notářské komory ČR přijali na svém setkání 4.12.2018 v Brně 

společné prohlášení: 

                Prohlášení dvanácti profesních komor zřizovaných zákonem 

   Profesní samosprávy tvoří obdobně jako samosprávy místní nedílnou součást demokratické 

společnosti. Jsou garantem bezpečnosti, kvality a odbornosti vysoce specializovaných služeb, 

které jejich členové poskytují. Komory dbají na to, aby jejich členové respektovali pravidla 

profesní etiky včetně dodržování povinné mlčenlivosti. 

   Komory vyzývají představitele státu i místních samospráv, aby s nimi úzce spolupracovali, 

aby lépe využívali odborný potenciál profesních komor a aby více podporovali profesní 

samosprávy v jejich činnosti, kterou vykonávají v zájmu občanů. 

   Profesní komory odmítají účelové politické zásahy do fungování profesních samospráv a 

upozorňují politickou reprezentaci, že útok na kteroukoliv z komor budou považovat za útok 

na všechny profesní samosprávy.  

   Komory upozorňují, že profesní komory, jejichž činnost je vymezena platnými zákony, 

nemohou být považovány za lobbisty podle připravovaného zákona o lobbingu.  

   Komory žádají předsedu Vlády ČR, aby plnil svůj slib pravidelných jednání s prezidenty 

komor v intervalu jedenkrát za čtvrt roku. 

   Dne 18.12.2018 zaslal Dr. Kubek jménem prezidentů 12 profesních komor žádost 

premiérovi Ing. Babišovi o společné jednání 

    Jednání prezidentů profesních komor s předsedou vlády Ing. Babišem je plánováno na 

pondělí 4.3.2019 v prostorách Úřadu vlády. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 
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Jednání prezidenta ČLK s ministryní práce a sociálních věcí 

   Prezident ČLK požádal 10.1.2019 ministryni práce a sociálních věcí Mgr. Janu Maláčovou 

o provedené kontroly dodržování Zákoníku práce a dalších právních předpisů v nemocnicích 

a léčebnách v ČR. 

   Podle poznatků ČLK dochází k plošnému porušování ustanovení týkajících se povoleného 

množství přesčasové práce lékařů. Zároveň významná část nemocnic a léčeben nesplňuje 

podmínky personálního vybavení, které jim jako poskytovatelům zdravotních služeb 

předepisuje vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení 

zdravotních služeb, v platném znění. ČLK nemá zákonnou kompetenci kontrolu personálního 

vybavení poskytovatelů lékařských služeb provádět, přičemž změnu příslušné legislativy 

požaduje po ministerstvu zdravotnictví marně již minimálně deset let. 

    Dalším problémem je porušování ustanovení zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách 

získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře. 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 kvalifikovaného 

lékaře. Také na tento problém, který byl i medializován, opakovaně, leč marně upozorňujeme 

Ministerstvo zdravotnictví ČR, které komoře odmítá předávat informace, ve kterých 

zdravotnických zařízení tito cizinci působí a kdo nad nimi vykonává přímé odborné vedení. 

Postoj Ministerstva zdravotnictví ČR ohrožuje bezpečnost pacientů, na což ČLK opakovaně 

upozorňovala pana ministra Vojtěcha i jeho náměstky. Ministerstvo zdravotnictví odmítá v 

této věci poskytovat ČLK nezbytnou součinnost a tím nám brání v plnění úkolů, které komoře 

ukládá zákon č. 220/1991 Sb. 

Představenstvo trvá na tom, aby stát zajistil provedení plošné kontroly dodržování 

Zákoníku práce a dalších právních předpisů, zejména vyhlášky o minimálním 

personálním vybavení a pravidel zaměstnávání cizinců ve všech nemocnicích a 

léčebnách v České republice. 

Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Zákon o svobodném přístupu k informacím – návrh novely 

   ČLK obdobně jako ostatní profesní samosprávy nesouhlasí s tím, aby byla zařazena mezi 

organizace povinné sdělovat veřejnosti informace podle zákona č. 106/1999 Sb. samosprávné 

profesní komory zřízené zákonem nejsou financovány ani finančně podporovány z veřejných 

prostředků, ale z příspěvků svých členů. Členové komor, které jejich činnost financují formou 

členských příspěvků, mají jak podle příslušných zákonů, tak zpravidla též podle stavovských 

předpisů právo na svobodný přístup k informacím o činnosti komor, včetně informací o 

nakládání s finančními prostředky komor. Není však důvodu, aby toto právo měla široká 

veřejnost za situace, kdy komory nejsou financovány z veřejných prostředků.  

   31.1.2019 proběhne vypořádání připomínek na ministerstvu vnitra, za ČLK se bude účastnit 

Mgr. Valášek. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Nezaplacená péče 

  Prezident ČLK požádal v říjnu 2018 zdravotní pojišťovny v režimu zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, o tyto informace: 
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- Celková hodnota dávek v Kč, které pojišťovně vykázali smluvní poskytovatelé ambulantní 

specialisté a gynekologové za rok 2017, a to zvlášť v jednotlivých odbornostech. 

- Celková výše úhrady v Kč, kterou za vykázané dávky pojišťovna uhradila smluvním 

poskytovatelům ambulantním specialistům a gynekologům za rok, a to zvlášť v jednotlivých 

odbornostech. 

- Rozdíl mezi hodnotou všech vykázaných dávek v segmentu specializované ambulantní péče, 

včetně odbornosti gynekologie a porodnictví, a skutečnou celkovou výší úhrady za tyto 

vykázané dávky za rok 2017.  

   Jednání s pojišťovnami vedla a analýzu dat zajišťovala Mgr. Záleská. 

   Cílem aktivity ČLK je kvantifikovat množství lékařské péče, kterou ambulantní specialisté 

poskytli a pojišťovny ji uznaly jako indikovanou a řádně provedenou, ale zároveň ji 

ambulantním specialistům nezaplatily. 

   Z analýzy dat od zdravotních pojišťoven vyplývá, že za uplynulých šest let pojišťovny 

ambulantním lékařům nezaplatily 5,5 miliardy Kč.  

   Ambulantním specialistům nezaplatily v roce 2016 pojišťovny 1,44 miliardy Kč a v roce 

2017 další 1,31 miliardy korun, která by jim podle Seznamu zdravotních výkonů za 

odvedenou práci náležela.  

    Podrobná analýza včetně členění dle jednotlivých pojišťoven a podle jednotlivých 

lékařských odborností byla zveřejněna v časopise Tempus a zástupci ČLK-o.s. budou získaná 

data využívat v dohodovacím řízení o úhradách.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Zákon o elektronizaci zdravotnictví – ředitel ÚZIS prof. Dr. Dušek  

   ČLK obdržela k připomínkování návrh věcného záměru zákona o elektronizaci 

zdravotnictví. Odborný materiál, který má více než 240 stran nebylo možno ve stanoveném 

termínu prostudovat a zanalyzovat. 

   Dne 20.11.2018 ČLK odevzdala své obecné připomínky: 

- Postupné zavádění elektronických systémů bude nevyhnutelným výsledkem rozvoje 

techniky i ve zdravotnictví. Elektronizace může být užitečným pomocníkem, ale nelze se k ní 

upínat jako k něčemu, co vyřeší chronické problémy českého zdravotnictví. 

- Zdravotnictví existuje pro pacienty a ani jeho elektronizace nesmí být samoúčelná. Jejím 

cílem musí být zvýšení kvality a bezpečnosti zdravotních služeb. Snížení byrokratické zátěže 

a usnadnění práce zdravotníků, aby měli více času na pacienty.  

- Elektronizace nesmí ohrožovat lékařské tajemství a nabourávat vztah důvěry mezi lékaři a 

jejich pacienty. 

- Veškeré elektronické systémy mohou být zaváděny pouze na principu dobrovolnosti a nesmí 

způsobovat zvyšování nákladů poskytovatelů zdravotních služeb. 

- ČLK žádá, aby její zástupci byli zastoupení v jednotlivých komisích a pracovních týmech, 

jejichž náplní bude stanovení podmínek a způsobu realizace jednotlivých systémů 

elektronizace zdravotnictví. 

   Ředitel ÚZIS prof. Dr. Dušek prezentoval a vysvětloval principy připravovaného zákona o 

elektronizaci zdravotnictví. 

 

 

Úhradové dodatky ke smlouvám  

   Z platné legislativy vyplývá, že pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, jsou zdravotní 

pojišťovny povinny respektovat text tzv. úhradové vyhlášky a hradit zdravotní služby 

poskytnuté svým klientům podle jejího znění.  
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   Návrhy úhradových dodatků, které ČLK dostane k dispozici, průběžně analyzuje právní 

kancelář ČLK a výsledky budou dostupné na webových stránkách komory a v časopise 

Tempus.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Dohodovací řízení o úhradách a regulacích pro rok 2020 

   Dohodovací řízení bylo zahájeno 23.1.2019, na základě plné moci ČLK-o.s. na úvodním 

jednání zastupoval Mgr. Buriánek.  

   Dr. Říhová byla opět zvolena členkou mandátové komise DŘ.  

   ČLK tentokrát nenavrhovala žádné změny jednacího řádu. ČLK-o.s. budou zastupovat 

v segmentu ambulantních specialistů Dr. Říhová, v segmentu praktických lékařů Dr. 

Němeček, v segmentu komplement Dr. Musil a v segmentu ambulantní gynekologie Dr. 

Henčlová. 

Závěrečné jednání dohodovacího řízení se bude konat 19.6.2019. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Centrální úložiště a elektronické recepty – trestní oznámení  

   Na základě usnesení delegátů sjezdu ČLK podala komora dne 5.12.2017 k Vrchnímu 

státnímu zastupitelství v Praze oznámení o skutečnostech důvodně nasvědčujících spáchání 

trestného činu v souvislosti s projektem elektronických receptů a jejich tzv. Centrálního 

úložiště. Dne 15.12.2017 obdržela komora vyrozumění o postoupení oznámení policejnímu 

orgánu. Následovalo vyrozumění Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV 

(Policejní prezidium ČR), sekce hospodářské trestné činnosti a korupce, která dne 5.2.2018 

komoru informovala o postoupení oznámení na Obvodní ředitelství policie Praha 4.  

   Následně Vrchní státní zastupitelství dne 26.2.2018 komoře oznámilo, že podnět byl 

postoupen Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 10. Důvod? Uvedené státní 

zastupitelství prý již dozorovalo trestní věci, v jejichž rámci byly prověřovány některé 

skutečnosti shodné s oznámením ČLK. Následně Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 10 

postoupilo oznámení Policii ČR, Obvodnímu ředitelství Policie ČR Praha 4, Službě 

kriminální policie a vyšetřování, Praha 4. Komoru o tomto postupu informovalo 7.3.2018. 

   Z důvodů dlouhodobé pasivity policejního orgánu podalo představenstvo ČLK dne 

10.9.2018 žádost o informaci o učiněných opatřeních v této věci. V odpovědi Obvodního 

ředitelství policie Praha 4, Služby kriminální policie a vyšetřování, ze dne 14.9.2018 mimo 

jiné zaznělo: „V rámci šetření bylo vaše oznámení porovnáno s oznámeními, která byla ve 

věci na zdejší policejní součásti již prověřována. Vysvětlení podali Vilibald Knob a Petr 

Koucký. Dále bude vyslechnut bývalý ředitel Blahuta. Poté bude rozhodnuto o dalším 

postupu.“ 

   Dne 3.1.2019 obdržela komora bez dalšího vysvětlení vyrozumění Obvodního ředitelství 

policie Prahy 4, zpracované komisařem por. Ing. Dušanem Nezvalem, že věc byla ukončena 

odložením podle ustanovení § 159a/1 trestního řádu. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Návrh zákona o léčitelských službách 

   ČLK opakovaně navrhovala ministerstvu vytvoření zákona o léčitelích. Léčitelé by měli být 

registrovaní s tím, že bez této registrace by bylo poskytování léčitelských služeb nelegální. 

Léčitelé by měli být povinni vést dokumentaci, tedy zápisy o tom, co svými metodami u 

klienta zjistili za onemocnění a co mu jako léčbu doporučili či co s ním prováděli. 
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V neposlední řadě musí nést léčitelé za své konání právní zodpovědnost. Pokud splnění těchto 

tří podmínek zákon nevynutí, byl by zbytečný. 

   Mz připravilo návrh zákona o léčitelských službách bez spolupráce s komorou. ČLK 

upozornila, že návrh obsahuje několik neřešených problémů, které by v konečném důsledku 

znamenaly neúčinnost zejména kontrolních mechanismů ze strany krajského úřadu a 

ministerstva. Tyto nedostatky a potřebu doplnění ČLK konkretizovala ve svých 

připomínkách. Připomínky ČLK sice nebyly vypořádány, ale Mz předložilo návrh zákona 

v novém znění. 

   Podle Mz vychází návrh zákona z následujících principů: 

− Poskytovat služby léčitelů je dovoleno jen tomu, kdo získá oprávnění, které vydává 

místně příslušný krajský úřad. 

− Poskytovat služby léčitelů je dovoleno jen prostřednictvím bezúhonných osob. 

− Oprávnění získá plně svéprávná a bezúhonná osoba. Žádné specifické vzdělání se 

nevyžaduje. 

− Služby léčitelů se poskytují jen na základě informovaného souhlasu pacienta. 

− Poskytovatelé služeb léčitelů vedou záznamy o poskytovaných službách a na žádost 

pacienta mu vydají výpis, opis nebo kopii těchto záznamů. 

− Poskytovatelé informují předem pacienty o cenách svých služeb a vydávají jim 

potvrzení o zaplacení ceny. 

− Poskytovatel služeb léčitelů odpovídá za škodu způsobenou neúplnou nebo 

nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu. 

− Z každé reklamy na služby léčitelů musí vyplývat, že se nejedná o zdravotní služby 

poskytované podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Reforma primární péče 

   ČLK opakovaně leč marně požadovala možnost účasti v Pracovní skupině pro reformu 

primární péče a upozorňovala, že bez účasti zástupců ostatních lékařských odborností a jiných 

poskytovatelů zdravotních služeb nemůže být výsledek nereprezentativní pracovní skupiny 

všeobecně akceptovatelný. Jakékoliv změny v kompetencích a financování péče praktických 

lékařů totiž budou mít dopad do odbornosti a pracovní náplně ostatních lékařů i na ekonomiku 

dalších poskytovatelů zdravotnických služeb.   

  Dokument „Koncepce změn primární péče v ČR“, který zpracovala „Pracovní skupina pro 

reformu primární péče“ zaslalo Mz dne 20.12.2018 ČLK s výzvou k uplatnění připomínek do 

7.1.2019. Vzhledem k tomu, že předložený návrh změn v primární péči je kontroverzní a 

vyvolává velmi rozporné reakce u jednotlivých skupin lékařů, kteří jsou všichni členy 

komory, nebylo představenstvo ČLK schopno v takto krátkém termínu své stanovisko 

projednat a schválit. Prezident ČLK o této skutečnosti dne 8.1.2018 informoval náměstka 

ministra prof. Prymulu. Zároveň požádal ministra Vojtěcha o přehodnocení dosavadního 

postupu Mz a o vytvoření platformy pro seriosní diskusi v reprezentativním zastoupení 

lékařských i pacientských organizací s účastí zástupců zdravotních pojišťoven. Primární péče 

je skutečně velmi důležitou součástí zdravotnického systému a jakékoliv změny by tedy měly 

být v této oblasti přijímány pouze po zralé úvaze a diskusi, která bohužel zatím neproběhla.  

Dr. Kubek předložil představenstvu návrh stanoviska k materiálu dne 17.1.2019. 

Dr. Němeček předložil protinávrh stanoviska dne 25.1.2019. 

Hlasování o návrhu Dr. Němečka  – přítomno 14 hlasujících: 

pro :   6  

proti :   1 

zdržel :  7     Návrh nebyl přijat. 
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Hlasování o návrhu Dr. Kubka – přítomno 14 hlasujících: 

pro :   2 

proti :   5 

zdržel :  7     Návrh nebyl přijat. 

Představenstvo neschválilo žádné stanovisko k materiálu Pracovní skupiny pro reformu 

primární péče s názvem „Koncepce změn primární péče v ČR“ a ukládá prezidentovi 

ČLK, aby o této skutečnosti informoval Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

 

 

Lékaři cizinci a Projekt Ukrajina 

   ČLK opakovaně upozorňuje na porušování zákona, které spočívá v tom, že cizinci bez 

aprobační zkoušky pracují samostatně bez dozoru. Cizinec bez aprobační zkoušky nemůže 

vykonávat lékařské povolání. Na základě povolení ministerstva zdravotnictví může pouze 

vykonávat odbornou praxi (tak jako medik v 6. ročníku studia), a to pod přímým odborným 

vedením kvalifikovaného lékaře (lékař se specializovanou způsobilostí a praxí nejméně ještě 3 

roky po atestaci), který musí být fyzicky přítomen. Na každého cizince musí být ze zákona 

jeden plně kvalifikovaný lékař s praxí, který nemůže být zároveň školitelem žádného dalšího 

lékaře bez atestace. Personálně zdevastované regionální nemocnice, které využívají jako 

pracovní sílu cizince bez ověřené znalosti češtiny a bez ověření odborných znalostí, nesplňují 

podmínky pro to, aby v nich mohlo větší množství cizinců odbornou praxi vykonávat. Pokud 

by totiž tyto nemocnice měly dostatek kvalifikovaných lékařů, pak by žádné cizince 

nepotřebovaly. Skutečnost je taková, že nemocnice zákon porušují, jejich zřizovatelé 

(kraje…) s tím souhlasí a ministerstvo zdravotnictví toto svojí nečinností kryje. 

   Vzhledem k nejasnostem, které v dané otázce panují, a s ohledem na její závažnost pro 

kvalitu a bezpečnost poskytované lékařské péče, požádal prezident ČLK dne 21.9.2018 

ministra, aby Ministerstvo zdravotnictví ČR průběžně v intervalu jedenkrát za měsíc 

předávalo České lékařské komoře jmenný seznam cizinců, kterým v daném kalendářním 

měsíci udělilo povolení k výkonu odborné praxe podle § 36 zákona č. 95/2004 Sb. se 

specifikací, který konkrétní odstavec tohoto ustanovení byl u každého z těchto cizinců 

aplikován.  

   ČLK dále žádá, aby tento seznam obsahoval vždy název poskytovatele zdravotních služeb 

se specifikací konkrétního pracoviště (nemocnice a oddělení), kde je odborná praxe 

vykonávána. Seznam by měl též obsahovat u každého z cizinců vždy jméno lékaře, který u 

něho vykonává přímé odborné vedení. Aby ČLK mohla posoudit, zda není porušováno 

ustanovení § 36 odst. 5 zákona č. 95/2004 Sb., žádá současně o jmenný seznam školitelů, 

kteří se na daném pracovišti (nemocnice a oddělení) věnují lékařům s odbornou způsobilostí. 

    Mz komoře požadované informace nesdělilo a z odpovědi ředitele právního odboru 

ministerstva vyplývá, že důvodem je obava ministerstva, že předáním informací České 

lékařské komoře by bylo porušením nařízení GDPR.  

   Prezident ČLK se dne 24.10.2018 obrátil na Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) 

s žádostí o stanovisko. Zdůvodnění, proč Mz odmítá součinnost profesní lékařské 

samosprávě, je podle právní kanceláře ČLK absurdní. Podle zákona totiž každý lékař, který 

vykonává na území ČR lékařské povolání, musí být členem lékařské komory. ČLK dále ze 

zákona dbá na to, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a 

způsobem stanoveným zákony a řády komory. ČLK zaručuje odbornost svých členů a 

potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékařského povolání. 

   ÚOOÚ dosud nezaslal ČLK žádné stanovisko. Ministerstvo v současnosti předává komoře 

jmenné seznamy cizinců bez specifikace zdravotnického zařízení, kde by měli působit. Touto 
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obstrukcí ministerstvo znemožňuje komoře kontrolovat dodržování platných právních 

předpisů.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Administrativní zátěž zdravotníků 

   ČLK v roce 2016 ustavila Výbor pro bezpečnost pacientů, jehož úkolem je hodnocení 

legislativních norem z hlediska, zda přispívají k bezpečnosti pacientů, anebo zda naopak práci 

zdravotníkům komplikují a bezpečnost pacientů snižují.  

   Na základě aktivity ČLK vydalo Mz vyhlášku č. 137/2018 Sb., kterou se novelizuje 

vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Tato vyhláška zkrátila některé 

skartační lhůty a umožnila zrušení tzv. sesterské zdravotní dokumentace. 

   S odvoláním se na programové prohlášení, ve kterém se tato vláda, patrně i na základě 

komorové aktivity, zavázala snížit administrativní zátěž poskytovatelů zdravotních služeb, 

vyzvalo Mz ČLK k tomu, aby komora vypracovala do konce roku 2018 seznam zbytečných 

regulací a administrativních požadavků, které bychom navrhovali zrušit nebo upravit. 

  Na základě návrhů a podnětů členů ČLK zpracovali připomínky Mgr. Máca a Dr. Kubíček a 

ČLK je předala ministerstvu 19.12.2018. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Klinické doporučené postupy (KDP) 

   Státní Agentura pro zdravotnický výzkum ČR, jejíž předsedou je prof. MUDr. Ryska, 

zpracovává s finanční podporou fondů EU Klinické doporučené postupy (KDP).  

   Řídícím a vrcholným odborným orgánem projektu KDP je Garanční komise. Jedním z členů 

Garanční komise byl ministrem zdravotnictví jmenován i prezident ČLK. 

    Dr. Kubek informoval, že na svém dosud posledním jednání dne 15.1.2019 se komise 

zabývala stanoviskem právní kanceláře ČLK. Prezident ČLK požádal přítomného ministra 

zdravotnictví o oficiální vyjádření ministerstva ke stanovisku právní kanceláře ČLK. 

Stanovisko právní kanceláře ČLK ke klinickým doporučeným postupům 

1. Klinické doporučené postupy mohou být významným přínosem pro práci lékařů i pro 

správnou léčbu pacientů. Nemohou být však dokumentem, který lékaře "svazuje" či zavazuje 

k tomu, aby postupovali vždy jedině způsobem v nich uvedeným. Je-li v konkrétním případě 

k dispozici několik možných uznávaných postupů, které jsou v souladu s pravidly vědy a je 

třeba zvolit, s ohledem na individualitu pacienta i jeho stanovisko, postup nejvhodnější, byť 

by nebyl přímo uveden mezi Klinickými doporučenými postupy, musí mít lékař právo zvolit 

postup, který považuje v dané situaci za nejvhodnější. Nemohou být tedy "závaznou 

metodikou", ale v souladu s jejich názvem mohou mít povahu doporučení. 

2. Pokud se lékař v konkrétním případě nebude řídit klinickým doporučeným postupem a 

odchylný postup odůvodní, nemůže to být považováno za tzv. non lege artis – tedy za postup, 

který nebyl v souladu s požadavkem na náležitou odbornou úroveň. 

3. Pokud se lékař přidrží doporučeného klinického postupu a neexistovaly závažné 

prokazatelné důvody, aby postupoval v konkrétní situaci jinak, bude třeba vždy hodnotit jeho 

postup jako tzv. lege artis – tedy v souladu s požadavky na náležitou odbornou úroveň. 

4. Postup lékaře v souladu s klinickými doporučenými postupy musí být ze strany 

zdravotních pojišťoven vždy řádně uhrazen. Systém úhrad zdravotních služeb a jednotlivých 

zdravotních výkonů musí respektovat klinické doporučené postupy. Pokud však budou v 

konkrétních specifických případech důvody k odlišnému postupu, který bude odůvodněn, byť 

by byl finančně náročnější, neznamená to, že takový postup nebude s odkazem na klinické 

doporučené postupy uhrazen. 
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5. Klinické doporučené postupy nelze veřejně a mediálně prezentovat tak, že si podle 

nich pacient může kontrolovat správnost postupu svého lékaře. 

6. Přijetí Klinických doporučených postupů a jejich aplikace do praxe, nebude vyžadovat 

v České republice změny v legislativě. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

     

 

Setkání neformálního Lékařského poslanecko – senátorského klubu 

   V současnosti je mezi poslanci 17 a mezi senátory 12 lékařů nebo lékařek – členů ČLK. Na 

pozvání prezidenta ČLK se 22.1.2019 uskutečnilo v kanceláři ČLK další neformální setkání 

lékařů – členů ČLK, kteří jsou poslanci nebo senátory. Akce se účastnil ministr zdravotnictví 

Mgr. Vojtěch.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Vzdělávací rada 

   Dr. Kubek a Dr. Mrozek informovali o zasedání 23.1.2019, na kterém byly projednány 

návrhy dalších vzdělávacích programů. Mz zároveň představilo, zatím v neúplné podobě 

záměr změny koncepce rezidenčních míst, která počítá se znovuzavedením tzv. stabilizačních 

dohod. ČLK žádá ministerstvo o další informace k připravovaným změnám, o kterých chce 

s ministerstvem jednat. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Komise pro urgentní příjmy. 

   Dr. Mrozek informoval o jednání Pracovní komise pro systémové řešení urgentních příjmů, 

která se konala dne 17.12.2018. Informace doplnil Dr. Monhart, který je členem této komise 

za Českou internistickou společnost. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Výběrová řízení – informace 

   Dr. Vedralová podala informace o výběrových řízeních na ředitele IKEM a VFN, kterých se 

účastnila. 

 

 

5) Vědecká rada 

 

  Dr. Mrozek informoval o zasedání VR ČLK dne 24.1.2019, která se zabývala mimo jiné 

reklamními aktivitami Protonového centra a pravidly distančního předepisování léčiv.  

 

 

6) Licence 

 

 

7) Různé 

 

Volba Rytíře lékařského stavu 

  Rytířem lékařského stavu byl zvolen Prof. MUDr. Vladimír Král, CSc. Slavnostní pasování 

se uskuteční v Břevnovském klášteře v Praze 6, a to ve čtvrtek 14.3.2019 od 19:00 hodin. 
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Porada administrativních pracovníků ČLK 

   Pravidelná porada administrativních pracovníků ČLK se uskuteční v úterý 21.5.2019 od 

11:00 hodin v prostorách centrální kanceláře ČLK v Praze. Program připraví JUDr. 

Kubíčková a Mgr. Valášek. 

Představenstvo ČLK vyzývá předsedy OS ČLK, aby zajistili účast svých 

administrativních pracovníků. 

 

 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 15:30 hodin. 

 

 

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční v sobotu 23.2.2019 od 9:00 hodin v kanceláři ČLK 

v Praze.  

Porada předsedů OS ČLK s členy představenstva se uskuteční ve čtvrtek 14.3.2019 od 15:00 

hodin v Břevnovském klášteře na Praze 6 a od 19:00 hodin a ni bude navazovat slavnostní 

pasování Rytíře lékařského stavu. 

 

 

 

 

 

Zapsala: Hanka Matějková              

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 


