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Zápis z jednání představenstva ČLK, 

konaného dne 2.října 2015 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha 

 

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

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

MUDr. Přikryl, MUDr. Sedláček, MUDr. Tomek, MUDr. Trnka, MUDr. 

Vodochodský, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná. 

Omluveni:     MUDr. Dernerová, MUDr. Ningerová, MUDr. Říhová, MUDr. Šindler,  

                       MUDr. Vávra. 

Přizváni: MUDr. Vedralová,  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) Jednání a informace 

 

Jednání s předsedou vlády ČR 

   Dr. Kubek informoval o svém jednání s předsedou vlády ČR Sobotkou dne 17.9.2015. 

Prezident ČLK informoval předsedu vlády o aktuální situaci v resortu zdravotnictví a o stavu 

spolupráce ČLK s ministerstvem zdravotnictví. Předseda vlády se zajímal zejména o průběh 

jednání o úhradách zdravotní péče pro rok 2016, o vývoj v oblasti odměňování lékařů za 

práci, i o přípravu novely zákona o specializačním vzdělávání lékařů. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Zvýšení ceny práce lékaře – novela Seznamu zdravotních výkonů 

   Každému výkonu uvedenému ve vyhlášce Seznam zdravotních výkonů s bodovými 

hodnotami je přiřazen určitý počet bodů a doba trvání. V bodové hodnotě je obsažena mimo 

ceny používaných přístrojů a materiálů zejména hodnota práce tzv. nositele výkonu. Základní 

cena minuty práce lékaře čerstvého absolventa, tedy lékaře s pouhou odbornou způsobilostí, 

je dnes 2,216 Kč/minutu. U lékaře s absolvovaným základním vzdělávacím kmenem se tato 

hodnota násobí koeficientem 1,8 a u kvalifikovaného lékaře se specializovanou způsobilostí 

koeficientem 3,5. To znamená, že kalkulovaná cena práce kvalifikovaného lékaře je 7,756 

Kč/minuty, tedy 465 Kč za hodinu.  

   Všechny výše uvedené částky se na základě dohody prezidenta ČLK Dr. Kubka s ministrem 

Dr. Němečkem zvýší o 10%. Sazebníková cena hodiny práce kvalifikovaného lékaře tedy od 

ledna 2016 bude 512 korun. 

   Na rozdíl od každoročních jednání o úhradové vyhlášce je zvýšení ceny lékařské práce věc 

ojedinělá. Původní požadavek, se kterým prezident ČLK v červenci 2015 do jednání 

vstupoval, byl zvýšení ceny práce lékaře o 20% s tím, že by bylo možné rozložit tomu 

odpovídající navyšování úhrad do období dvou až tří let. Podobným způsobem bylo postupně 

v úhradách realizováno prodloužení časů výkonů, které v roce 2006 provedl ministr Rath.  

   Úhrady v některých segmentech nejsou údajně zdravotní pojišťovny schopny efektivně 

regulovat. Podle VZP by tedy 20% skokové navýšení ceny práce vedlo k disproporčnímu 

nárůstu úhrad v některých segmentech, a o to přísnější regulace by platily v segmentech 

ostatních. To by nebylo spravedlivé. Dohodnuté desetiprocentní navýšení je tedy 

kompromisem.  
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   Cena práce lékaře tvoří cca 60% bodové hodnoty výkonů, to znamená, že při jejím zvýšení 

o 10% by mohlo dojít ke zvýšení úhrad až o 6%. Skutečné zvýšení úhrad však stanoví teprve 

úhradová vyhláška. Ze zvýšení ceny práce v každém případě budou více profitovat 

poskytovatelé v těch segmentech, kde není množství plně hrazených výkonů regulováno, tedy 

například praktičtí lékaři. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

Dr. Dostalíková, Dr. Trnka a Dr. Tomek se připojili k jednání představenstva v 9.30 hod., 

přítomno je 14 členů představenstva. 

Dr. Vodochodský se připojil k jednání představenstva v 9.55 hod., přítomno je 15 členů 

představenstva. 

 

Úhradová vyhláška pro rok 2016 

   ČLK respektovala dohody, které byly uzavřeny v rámci dohodovacího řízení, a prezident 

Dr. Kubek zahájil jednání s ministerstvem zdravotnictví a s VZP o způsobu, jak bude 

úhradová vyhláška realizovat zvýšení ceny práce lékařů o 10%, které vyjednal s ministrem 

zdravotnictví Dr. Němečkem v Seznamu zdravotních výkonů, který nabývá účinnosti od 

1.1.2016. 

   Ministerstvo předložilo návrh tzv. úhradové vyhlášky. ČLK k němu uplatnila své 

připomínky a prezident ČLK o nich jednal s ministrem zdravotnictví a pojišťovnami ve dnech 

22.9.2015 a podruhé pak 29.9.2015. Na jednání s ČLK vždy navazovala jednání ministerstva 

zdravotnictví a pojišťoven s tzv. Koalicí soukromých lékařů. 

  Vypořádání připomínek ČLK: 

1) K Příloze č. 2, oddílu A, odstavci 1, písm. a), alinea 4 

ČLK nesouhlasila s podmínkou poskytování návštěvní služby v rozsahu minimálně 2 hodin 

týdně. 

Mz připomínku akceptovalo na 1. jednání 22.9.2015. 

2) K Příloze č. 2, oddílu A, odstavci 1, písm. a), alinea 5 

ČLK navrhovala, aby se množství preventivních prohlídek prováděných praktickými lékaři 

hodnotilo pouze ve věkové kategorii pacientů 40-80 let. 

Mz připomínku akceptovalo na 2. jednání 29.9.2015. 

3) K Příloze č. 2, oddílu A, odstavci 1, písm. b) 

ČLK navrhovala, aby se v případě nesplnění podmínek stanovených vyhláškou ze strany PL 

kapitační sazba snižovala 0,40 Kč za každou nesplněnou podmínku, nikoliv o 0,50 Kč. 

Mz připomínku neakceptovalo ani na 1. jednání 22.9.2015, ani na 2. jednání 29.9.2015. 

4) K Příloze č. 2, oddílu A, odstavci 1, písm. c) a d) 

ČLK nesouhlasila se snižováním kapitační platby za registrované pojištěnce, kteří 

nevyžadovali déle než 36 měsíců žádné služby. 

Mz připomínku akceptovalo na 2. jednání 29.9.2015. 

5) K Příloze č. 3, oddílu A, odstavci 2 

ČLK navrhovala zvýšení indexu v úhradovém vzorci pro ambulantní specialisty z 1,01 na 

1,05. 

POPzpo x PUROo x 1,01  1,05, 

 

ČLK nesouhlasila s tím, aby se v hodnoceném období do počtu URČ nezahrnovala URČ, na 

která byl vykázán pouze výkon č. 09513 nebo č. 09511 (tím se výsledná úhrada snižuje – 

snižuje se počet URČ v hodnoceném období), a v referenčním období se tato URČ do výpočtu 

naopak zahrnovala. Tímto postupem by u některých poskytovatelů mohlo dojít 

k významnému snížení úhrady. 

Mz připomínku částečně akceptovalo na 1. jednání 22.9.2015. 
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Unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze kód 09513 (telefonická konzultace) se 

nezapočítávají ani v hodnoceném, ani v porovnávacím období. Naopak unikátní pojištěnci, na 

které byl vykázán pouze kód 09511 (minimální kontakt) se započítávají jak v hodnoceném, tak 

i v porovnávacím období. 

Mz připomínku částečně akceptovalo na 2. jednání 29.9.2015. 

Koeficient v úhradovém vzorci se zvyšuje z 1,01 na 1,03, tedy nikoliv na ČLK požadovaných 

1,05. 

6) K příloze č. 3 a 5  

ČLK navrhovala do přílohy č. 3 doplnit text opravující omezení úhrady za výkony: 

„Pokud poskytovatel, u kterého dojde v hodnoceném období v důsledku dodržení povinnosti 

poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni k překročení průměrného počtu bodů 

na jednoho unikátního pojištěnce v referenčním období, odůvodní nezbytnost poskytnutí 

hrazených služeb konkrétním pojištěncům, na které vykázal více bodů, než je jeho průměrný 

počet bodů v referenčním období, bude takto odůvodněná péče vyjmuta z výpočtu celkové 

výsledné úhrady a uhrazena s hodnotou bodu 1,03 Kč.“   

ČLK navrhovala do přílohy č. 5 doplnit text opravující omezení úhrady za výkony, který byl 

v úhradové vyhlášce pro rok 2014: 

 „Pokud poskytovatel odůvodní nezbytnost poskytnutí hrazených služeb pojištěncům, na které 

vykázal více bodů, než je jeho referenční průměr na jednoho unikátního pojištěnce, na jejichž 

základě došlo v hodnoceném období k překročení referenčního průměrného počtu bodů na 

jednoho unikátního pojištěnce (PBref/UOPref), nezapočítá se pro účely výpočtu výsledné 

hodnoty bodu (HBred) počet bodů za tyto hrazené služby do celkového počtu bodů v 

hodnoceném období (PBho).“ 

Mz připomínku neakceptovalo ani na 1. jednání 22.9.2015, ani na 2. jednání 29.9.2015. 

Zlepšením oproti původnímu návrhu úhradové vyhlášky je zřízení institutu tzv. velmi drahého 

pojištěnce. Pokud poskytovatel vykáže na některého z pacientů více než 500% bodů 

vykázaných a uznaných na unikátního pojištěnce v porovnávacím období (rok 2014), pak 

pojišťovna všechny tyto výkony uhradí v plné výši. 

ČLK požadovala právo pro poskytovatele požádat zdravotní pojišťovnu o plnou úhradu u 

každého nadprůměrně nákladného pacienta s tím, že oprávněnost zvýšených nákladů by 

posuzoval na základě žádosti poskytovatele rozhodčí orgán složený ze zástupců pojišťovny a 

ČLK. 

Zmírnění tvrdosti úhradového vzorce prostřednictvím institutu tzv. velmi drahého pojištěnce 

navržené VZP a odsouhlasené ministerstvem (prezident ČLK vzal pouze na vědomí) podle 

názoru ČLK není v souladu s rozhodnutím Ústavního soudu, že indikovaná zdravotní péče, na 

kterou mají klienti pojišťoven nárok, musí být poskytovatelům zdravotních služeb hrazená.  

7) K Příloze č. 5, odstavci 4  

Slova „počet globálních unikátních pojištěnců zdravotní pojišťovny ošetřených 

poskytovatelem“ nahradit zněním: „počet unikátních pojištěnců zdravotní pojišťovny 

ošetřených poskytovatelem“ 

Technická připomínka, která nebyla na 2. jednání dne 29.9.2015 projednávána. 

8) K Příloze č. 5, odstavci 2, písmenu b) 

ČLK navrhovala jednoznačnější text: „Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 222, 

801, 802, 804, 805, 807, 812 až 815, 817, 818, 819, 822 a 823 podle seznamu výkonů se 

stanoví hodnota bodu ve výši 0,71 Kč. V případě, že poskytovatel neprokáže, že je 

v hodnoceném období nebo v jeho části držitelem osvědčení o akreditaci dle ČSN ISO 15189, 

případně Osvědčení o auditu II NASKL, hodnota bodu za zdravotní služby poskytnuté v 

období bez platného osvědčení podle věty první se stanoví ve výši 0,40 Kč.“                      

Technická připomínka, která nebyla na 2. jednání dne 29.9.2015 projednávána.  

9) K Příloze č. 3, oddílu A, odstavci 5, písm. a) 
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V otázce úhrady za výkony ČLK požadovala zachování tzv. nevýznamného počtu pojištěnců 

100/rok (jako v roce 2015). V případě ošetření menšího počtu URČ by byla pojišťovna 

povinna hradit poskytnuté služby bez regulací výkonovým způsobem podle nového Seznamu 

zdravotních výkonů a s plnou hodnotou bodu. 

Mz připomínku na 2. jednání 29.9.2015 neakceptovalo kvůli zásadnímu odporu tzv. resortních 

zdravotních pojišťoven. 

10) K Příloze č. 3, oddílu B, odstavci 13 

V otázce regulací ČLK požadovala návrat tzv. nevýznamného počtu pojištěnců na 100/rok. 

Mz připomínku na 2. jednání 29.9.2015 neakceptovalo kvůli zásadnímu odporu tzv. resortních 

zdravotních pojišťoven. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Novela nařízení vlády o platech 

   ČLK byla v rámci připomínkového řízení seznámena s návrhem nařízení vlády, kterým se 

mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě.  

   Pro zaměstnance poskytovatelů zdravotních služeb se navrhuje s účinností od 1. ledna 2016 

zvýšení stupnic platových tarifů o 5 %. Finanční dopad tohoto zvýšení by ve vztahu k cca 78 

tisícům zaměstnanců, jejichž platy jsou navázány na úhradu zdravotních služeb poskytovanou 

poskytovatelům zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění, představuje od 1. ledna 

2016 částku ve výši cca 1,03 mld. Kč, to je včetně příslušenství cca 1,4 mld. Kč pro 

poskytovatele zdravotních služeb zaměstnávajících tyto zaměstnance. 

   ČLK k návrhu neuplatnila žádné připomínky. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Novela zákona o specializačním vzdělávání lékařů 

   Po vypořádání meziresortního připomínkového řízení změnilo ministerstvo zdravotnictví 

text přílohy č. 1 k připravované novele zákona č. 95/2004 Sb. 

   Dr. Kubek a Dr. Mrozek upozornili dne 14.9.2015 ministerstvo, že ČLK odmítá změny 

v rozsahu vymezení základních oborů specializačního vzdělávání lékařů. Návrh změn nebyl 

projednán s dotčenými připomínkovými místy a odporuje původnímu kompromisnímu 

návrhu. Návrh je krokem zpět k současnému chaotickému stavu a neodpovídá deklarovaným 

cílům novely, jež měla snížit počet základních specializačních oborů a zkrátit zbytečně dlouhé 

doby vzdělávání. 

   ČLK odmítá zařazení následujících oborů mezi základní obory specializačního vzdělávání 

lékařů: 

Dětská a dorostová psychiatrie 

Klinická onkologie 

Traumatologie 

Urgentní medicína 

   ČLK trvá na původním návrhu celkové délky vzdělávání u následujících oborů 

specializačního vzdělávání lékařů: 

Alergologie a klinická imunologie              4 roky 

Anesteziologie a intenzivní medicína          3,5 roku 

Dermatovenerologie                                   3 roky 

Gynekologie a porodnictví                          4 roky 

Hematologie a transfuzní lékařství              3 roky 

Kardiochirurgie                                           5 let 
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Kardiologie                                                 4 roky 

Klinická biochemie                                     4 roky 

Lékařská mikrobiologie                               4 roky 

Neurochirurgie                                            5 let 

Neurologie                                                  4 roky 

Oftalmologie                                               3 roky 

Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku      3 roky 

Patologie                                                      4 roky 

Pediatrie                                                       4 roky 

Psychiatrie                                                    4 roky 

Radiační onkologie                                       4 roky 

Radiologie a zobrazovací metody                  4 roky 

Rehabilitační a fyzikální medicína                 3 roky 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Soudní znalci 

   Ministerstvo spravedlnosti požádalo ČLK o připomínky k návrhu znaleckých oborů a 

odvětví a k požadavkům na kvalifikaci soudních znalců z oboru zdravotnictví. 

   ČLK trvá na tom, že seznam znaleckých odvětví v oboru zdravotnictví musí odpovídat 

jednotlivým základním specializačním oborům ve zdravotnictví, tak jak jsou v současné době 

stanoveny vyhláškou č. 185/2009 Sb. a do budoucna mají být podle navrhované novely 

součástí zákona č. 95/2004 Sb. Dosavadní výčet, tak jak je navrhován, není v souladu ani s 

platnou vyhláškou č. 185/2009 Sb., ani s návrhem jednotlivých lékařských oborů, který je 

předkládán Poslanecké sněmovně v rámci návrhu novely zákona č. 95/2004 Sb.  

   ČLK nadále nesouhlasí s existencí znaleckého odvětví „Stanovení nemateriální újmy na 

zdraví“. Závažnost takové újmy musí posuzovat lékař, do jehož oboru postižení zdraví náleží.  

   Pokud jde o požadavky na kvalifikaci soudních znalců z jednotlivých lékařských 

odborností, souhlasí ČLK s návrhem Ministerstva zdravotnictví, přičemž za velmi důležitý 

považuje požadavek, aby znalec byl držitelem osvědčení profesní komory zřízené zákonem k 

výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře. Podmínkou vydání a platnosti tohoto osvědčení je 

celoživotní vzdělávání lékaře, které dokládá komoře kredity ze vzdělávacích akcí, což je 

zárukou udržování náležité odbornosti. ČLK navrhuje doplnit požadavek, aby ke jmenování 

znalcem z lékařských oborů bylo požadováno též doporučení profesní komory zřízené 

zákonem (zákon č. 220/1991 Sb.). V rámci komory působí vědecká rada a její jednotlivé 

oborové komise, které mají přehled o odborné erudici lékařů a jsou způsobilé posoudit, zda 

odpovídá erudici, kterou by měl mít soudní znalec, zejména má-li posuzovat, zda činnost 

jiných lékařů byla na náležité odborné úrovni (§ 4 odstavec 5 zákona č. 372/2011 Sb.). 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Přístrojová komise 

Dr. Voleman informoval o jednání Komise pro posuzování rozmístění přístrojových 

zdravotnických prostředků tzv. Přístrojové komise, kterého se účastnil za ČLK 30.9.2015. 

 

 

Pracovní skupina k Seznamu zdravotních výkonů 

Dr. Musil informoval o jednání, které se na Ministerstvu zdravotnictví konalo 24.9.2015. 
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Výběrová řízení - informace 

Dr. Přikryl podal informace o výběrových řízeních, kterých se zúčastnil. 

 

 

3) Vnitřní činnost 

 

Informace o počtu nových členů ČLK 

V září 2015 bylo přijato celkem 200 lékařů: 

     z toho bylo     56  lékařů se státní příslušností SR,  

     14   lékařů s jinou státní příslušností, 

     41   lékař se slovenskou LF, 

    12   lékařů se zahraniční LF. 

V tomto období byla 1 žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup. 

V roce 2015 dosud požádalo celkem 287 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti. 

 

 

Volba Etické komise ČLK 

   V souladu s odstavcem 2 článku 1 SP-18 prezident ČLK navrhl představenstvu členy Etické 

komise ČLK. 

Představenstvo v tajné volbě zvolilo následující členy Etické komise: 

doc. MUDr Petr Bartůněk, CSc. – IV. interní klinika 1. LF UK 

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc – emeritní předseda ČLS-JEP 

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. – přednosta OCHRIP FN Motol 

PaeDr. Alena Gajdůšková – emeritní místopředsedkyně Senátu ČR, místopředsedkyně Svazu 

pacientů 

MUDr. Zdeněk Kalvach CSc. - internista a geriatr, paliativní medicína 

MUDr. Petr Lokaj – dětská onkologie FN Brno 

JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. – právník – specialista na zdravotnické právo 

PhDr. Tomáš Sedláček – ekonom ČSOB 

prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. – proděkan pro zahraniční vztahy Fakulta humanitních studií UK  

MUDr. Helena Stehlíková - soukromá revmatoložka, emeritní předsedkyně podvýboru CPME 

MUDr. Ivana Vraná – pediatrie nemocnice Jablonec, členka představenstva 

MUDr. Jiří Wicherek – rehabilitační lékař, předseda OS ČLK Plzeň - Jih 

V souladu se SP-18 představenstvo volí předsedou Etické komise MUDr. Helenu 

Stehlíkovou: 

Hlasování – přítomno 15  hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

V souladu se SP-18 představenstvo volí místopředsedou Etické komise MUDr. Ivanu 

Vranou: 

Hlasování – přítomno 15  hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Novela SP 4 – Disciplinární řád 

   Čestná rada ČLK se usnesla na návrhu novely Disciplinárního řádu, který jejím jménem 

podává místopředseda Dr. Liška. 
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   Důvodem tohoto návrhu jsou zkušenosti z práce Čestné rady ČLK, kdy rozhodnutí Čestné 

rady v odvolacím řízení soudy často zrušují pro procesní důvody (nejčastěji pro promlčení), 

aniž by byly v soudním řízení posouzeny meritorní záležitosti (odborné nebo etické 

pochybení) lékařů.  

   V několika případech zaujal Krajský soud v Ostravě i Nejvyšší správní soud poměrně 

nečekané stanovisko k institutu promlčení disciplinární odpovědnosti. V případech poměrně 

závazných provinění byl tak disciplinárně obviněný lékař soudem zbaven viny nikoli proto, že 

se neprovinil, ale pro údajné promlčení skutku. Na judikáty Nejvyššího správního soud bude 

proto třeba reagovat adekvátní změnou terminologie disciplinárního řádu, a to převážně 

technickou novelou. 

   Návrh byl vytvořen ve spolupráci s právní kanceláří ČLK tak, aby ČLK k tomuto 

negativnímu přístupu soudů nedávala argumenty. Revizní komise ČLK návrh projednala a 

neuplatňuje žádné připomínky. 

Představenstvo schvaluje návrh novely SP 4 - Disciplinární řád. Tento návrh bude 

předložen delegátům sjezdu. 

Hlasování – přítomno 15  hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Návrh rozpočtového opatření pro rok 2015 

Materiál bude předložen delegátům sjezdu ČLK. 

Představenstvo ČLK schvaluje návrh rozpočtového opatření pro rok 2015 připravený 

ekonomickým oddělením ČLK. 

Hlasování – přítomno 15  hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Návrh výše členských příspěvků pro rok 2016 a návrh rozpočtu pro rok 2016 

   ČLK je finančně zcela nezávislá na státu a hospodaření centra ČLK končí pravidelně 

kladným hospodářským výsledkem již od roku 1999, což je pozitivní, neboť pouze 

ekonomicky silná a nezávislá profesní samospráva může hájit zájmy lékařů.  

   Dosažený hospodářský výsledek po zdanění v jednotlivých letech: 

2007: + 3 707 125,- Kč 

2008: + 3 433 570,- Kč 

2009: + 2 599 894,- Kč 

2010: + 1 415 566,- Kč 

2011: + 1 459 552,- Kč 

2012: + 3 730 586,- Kč 

2013: + 5 300 549,- Kč 

2014: + 3 836 690,- Kč 

   Současná ekonomická situace ČLK nevyžaduje zvyšování členských příspěvků. 

Představenstvo schvaluje návrh rozpočtu s tím, že doporučuje delegátům sjezdu ČLK, 

nezvyšovat pro rok 2016 výši členských příspěvků. 

Hlasování – přítomno 15  hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 
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zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Aktuální informace o stavu prací na registru ČLK 

   Představenstvo v dubnu 2014 schválilo, že firma ISSA přeprogramuje registr ČLK na 

operační systém CentOS 06 s deklarovanou podporou výrobcem do roku 2020.   

Představenstvo v červnu 2014 schválilo redesign registru ČLK, který provede firma ISSA. 

   Za realizaci projektu zodpovídal nejprve tajemník Dr. Jiří Mach. Po jeho rezignaci pověřil 

prezident ČLK Mgr. Valáška zodpovědností za vedení a bezpečnost registru ČLK a jednáním 

s firmou ISSA jménem ČLK.  

  Mgr. Valášek informoval o projektu nového registru. Z důvodu detailního testování 

funkčnosti a optimalizace chování nového registru dochází k časovému posunutí 

předpokládaného spuštění. V současnosti se připravuje testování registru vybranými OS ČLK. 

Stávající registr i nový registr fungují paralelně, tj. lze využít obě verze nezávisle na sobě, 

přičemž je využívána centrální databáze. Předpokládaný termín spuštění nového registru je 

k 1. 1. 2016. 

Představenstvo bere na vědomí zprávu Mgr. Valáška o stavu prací na registru ČLK. 

Hlasování – přítomno 15  hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Příprava XXIX. Sjezdu ČLK 

   XXIX. Sjezd ČLK se bude konat ve dnech 21. a 22. listopadu 2015 v Brně v hotelu 

Voroněž. Jako hosté budou pozváni zejména ministr zdravotnictví MUDr. Němeček a jeho 

náměstci, předseda zdravotního výboru PS prof. MUDr. Vyzula, předseda zdravotního výboru 

Senátu prof. MUDr. Žaloudík, ředitel VZP Ing. Kabátek a ředitel SZP Fridrich. 

   Představenstvo diskutovalo o návrzích na úpravu programu sjezdu a odlišnou strukturu 

usnesení sjezdu, které má v úmyslu předložit delegátům sjezdu Dr. Neugebauer – OS ČLK 

Brno.  

 

Dr. Ota Mach opustil jednání v 13.30 hod., přítomno je 14 členů představenstva. 

 

Právní seminář ČLK – vyúčtování  

Dne 22.9.2015 se v Olomouci konal právní seminář. 

Výnosy: 63 050,- Kč 

Náklady: 50 125,- Kč 

Hospodářský výsledek: + 12 925,- Kč 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Právní konference ČLK  

   Vzdělávací konference ČLK věnovaná tématu „Právní postavení českého lékaře“ se bude 

konat v pondělí 12.10.2015 od 13:00 do 18:00 hodin v  prostorách Poslanecké sněmovny – 

Sněmovní 1, Praha 1, a to pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny pana Jana Hamáčka, 

který konferenci slavnostně zahájí. Předběžný seznam přednášejících: 

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK 

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA – ministr zdravotnictví vlády ČR 

JUDr. Pavel Rychetský – předseda Ústavního soudu ČR 
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prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. – předseda výboru pro zdravotnictví Poslanecké 

sněmovny ČR 

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. - předseda výboru pro zdravotnictví Senátu ČR 

JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., MBA – náměstkyně ministra zdravotnictví 

prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc. – náměstek ministra zdravotnictví 

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA - náměstek ministra zdravotnictví 

JUDr. Jan Mach – ředitel právní kanceláře ČLK 

   Účast na konferenci zařazené do systému celoživotního vzdělávání ČLK dle SP-16 bude 

bezplatná.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Příprava XX. Plesu lékařů českých  

   XX. Ples lékařů českých se bude konat v sobotu 23.1.2016 v paláci Žofín v Praze za 

spolupořadatelství ČLK a LOK-SČL.  

Představenstvo schvaluje Smlouvu o  krátkodobém pronájmu paláce Žofín za účelem 

konání XX. plesu lékařů českých v sobotu 23.1.2016. 

Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

4) Zahraniční činnost 

 

Jednání středoevropských a východoevropských lékařských komor – ZEVA 

   O jednání, které se konalo ve dnech 10.-12.9.2015 v Tiraně, informoval prezident ČLK Dr. 

Kubek. 

   Hlavním tématem jednání bylo celoživotní vzdělávání lékařů, které je ve všech 

zúčastněných zemích pro lékaře povinné. Pozitivní motivace, tedy zvýšení úhrady od 

zdravotních pojišťoven, které alespoň pro některé skupiny lékařů – držitelů Diplomu 

celoživotního vzdělávání ČLK komora vyjednala, jsou spíše výjimkou. Ve většině zemí 

podléhají lékaři povinnosti tzv. recertifikace. To znamená, že ti, kdo nezískají potřebný počet 

kreditů za vzdělávací akce, musí absolvovat přezkoušení.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Oslavy 25. výročí založení Slovenské lékařské komory  

   Viceprezident Dr. Mrozek informoval o této společenské akci, která se konala v Košicích ve 

dnech 25.-26.9.2015. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

Dr. Vraná opustila jednání v 14.00 hod., přítomno je 13 členů představenstva. 

Dr. Kubarič a Dr. Musil opustili jednání v 14.15 hod., přítomno je 11 členů představenstva. 

 

 

5) Blok VR 

 

Dr. Mrozek informoval o zasedání VR ČLK dne 17.9.2015.  
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Dr. Mrozek informoval o abdikaci Doc. MUDr. Leopolda Plevy, CSc. z VR ČLK a navrhuje 

za nového člena do VR ČLK Doc. MUDr. Igora Čižmáře. 

Hlasování – přítomno 11  hlasujících: 

pro:     11 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Dr Mrozek informoval o abdikaci MUDr. Dany Hlaváčkové z Oborové komise VR ČLK a 

navrhuje za člena Oborové komise VR ČLK Dr. Petra Hubáčka, MBA, LL.M. 

Hlasování – přítomno 11  hlasujících: 

pro:     11 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Představenstvo schvaluje žádosti o akreditace školících pracovišť, žádosti o udělení 

licencí školitele výkonu a žádosti o udělení funkčních licencí, které doporučila ke 

schválení VR ČLK. 

 

 

6) Licence 

 

 

7) Různé 

 

Žádost MUDr. L.Š. o právní pomoc a bezúročnou půjčku 

   Představenstvo ČLK se seznámilo s případem urologa MUDr. L.Š. Představenstvo před 

svým rozhodnutím požádalo Revizní komisi ČLK a Čestnou radu ČLK o všechny dostupné 

materiály a vyzvalo MUDr. L.Š, aby ČLK doložil rozhodnutí, na základě kterého bylo 

rozhodnuto o zastavení jeho trestního stíhání, resp. o skončení trestního řízení. 

  Představenstvo konstatuje, že MUDr. L.Š. je tak jako všem ostatním členům ČLK 

k dispozici právní podpora právní kanceláře ČLK. O tomto právu byl MUDr. L.Š. 

informován.  

  Na základě předložených dokumentů představenstvo s poskytnutím bezúročné půjčky 

pro MUDr. L.Š. nesouhlasí.  

Hlasování – přítomno 11  hlasujících: 

pro:     11 

proti:    0 

zdržel se:  0      Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 15.15 hodin. 

 

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční v sobotu 7. listopadu 2015 od 9:00 hodin 

v prostorách ČLK v Praze. 

 

 

Pravidelná porada předsedů OS ČLK a členů představenstva ČLK se bude konat v Praze ve 

čtvrtek 22. října 2015 od 14.30 hodin v konferenčním centru City, Na Strži 65, Praha 4 – Krč. 
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Zapsala: Hana Matějková 

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 

 

 

 

  


