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Zápis z jednání představenstva ČLK, 

konaného dne 19. října 2019 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha 

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

MUDr. Doležal, MUDr. Dostalíková, MUDr. Henčlová, MUDr. Kubíček, 

MUDr. Mgr. Mlynářová, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Musil, MUDr. 

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

MUDr. Vávra, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná. 

Omluveni:     MUDr. Mach. 

Přizváni: MUDr. Vedralová, Mgr. Valášek, MUDr. Sojka, JUDr. Sylva Kunertová,  

                        Ing. Havlík. 

 

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

Přítomno 16 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné. 

 

1) Připomínky k minulému zápisu 

 

2) Vnitřní činnost 

 

Informace o počtu nových členů ČLK 

V září 2019 bylo přijato celkem 223 lékařů: 

     z toho bylo     54   lékařů se státní příslušností SR,  

                 12   lékařů s jinou státní příslušností, 

                 14   lékařů se slovenskou LF, 

                             5 lékařů se zahraniční LF. 

V tomto období byla 1 žádost posouzena jako pozdní vstup do ČLK. 

V roce 2019 požádalo dosud 181 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti. 

 

 

Právní seminář - vyúčtování 

   Podzimní seminář pořádala právní kancelář ČLK dne 10.10.2019 v Olomouci. 

Celkové náklady: 12 060,- Kč 

Celkové výnosy: 77 700,- (pouze účastnické poplatky) 

Zisk pro ČLK: 65 640,- Kč 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Konference ČLK „Informovaný souhlas“ - vyúčtování 

   Konference se uskutečnila 15.10.2019 v hotelu Olšanka v Praze 3.  

Celkové náklady: 161 730,- Kč 

Celkové příjmy: 148 000,- Kč (pouze účastnické poplatky) 

Hospodářský výsledek: - 13 730,- Kč 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
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Výroční setkání školitelů celoživotního vzdělávání ČLK  

   Cenu prezidenta ČLK za přínos celoživotnímu vzdělávání lékařů převezme v rámci 

výročního setkání školitelů celoživotního vzdělávání v prostorách Kaiserštejnského paláce 

v Praze dne 5.11.2019 oční lékařka MUDr. Anna Zobanová. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

   Dr. Němeček a dr. Dernerová se připojili k jednání představenstva v 9.15 hodin, přítomno 

je 18 členů představenstva. 

 

Etika a komunikace v medicíně - 9. konference ČLK  

   Konference věnovaná tentokrát tématu „Technologické pokroky v medicíně – v etických a 

psychologických souvislostech“ se uskuteční v úterý 3.12.2019 v hotelu Olšanka, Táboritská 

23, Praha 3. Organizátory konference jsou Doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. a Prof. PhDr. 

Radek Ptáček, Ph.D.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

XXXV. sjezd ČLK – smlouva o zajištění konferenčních služeb 

Představenstvo schvaluje smlouvu o zajištění konferenčních služeb na XXXV. Sjezd 

ČLK, který se bude konat v listopadu 2020 v hotelu Clarion v Praze s firmou CPI 

Hotels, a.s. 

Hlasování – přítomno 19 hlasujících: 

pro:   17 

proti :   0 

zdržel :  2     Návrh byl přijat. 

 

   Dr. Dostalíková se připojila k jednání představenstva v 9.30 hodin, přítomno je 19 členů 

představenstva. 

 

Příprava XXXIV. Sjezdu ČLK – program   

   XXXIV. Sjezd ČLK se bude konat ve dnech 23. a 24. listopadu 2019 v Brně v hotelu 

Voroněž. 

   Jako oficiální hosté budou vedle prezidenta ČLnK, prezidenta ČSK a prezidenta Slovenské 

lékařské komory MUDr. Kollára pozváni: 

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch – ministr zdravotnictví (se svým týmem) 

Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. – předsedkyně zdravotního výboru Poslanecké sněmovny 

MUDr. Lumír Kantor - předseda zdravotního výboru Senátu 

Ing. Zdeněk Kabátek – generální ředitel VZP 

Ing. Ladislav Friedrich, CSc. – prezident SZP 

Prof.. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D -  ředitel ÚZIS 

Představenstvo schvaluje návrh programu XXXIV. Sjezdu ČLK (příloha zápisu). 

Hlasování – přítomno 19 hlasujících: 

pro:     19 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Návrh představenstva na členy pracovních orgánů sjezdu 
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Mandátová komise: Dr. Dobeš, Dr. Henčlová.  

Návrhová komise: Dr. Kubíček, Dr. Trnka, Dr. Voleman  

Pracovní předsednictvo: Dr. Brázdil, Dr. Dernerová, Dr. Dostalíková, Dr. Musil, Dr. Říhová, 

Dr. Stehlíková, Dr. Vedralová, Dr. Wicherek. 

Představenstvo schvaluje návrh na členy pracovních orgánů Sjezdu, který bude doplněn 

na místě, na základě návrhů delegátů Sjezdu. 

Hlasování – přítomno 19 hlasujících: 

pro:     19 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Dům lékařů  

Stavební povolení 

   Dne 23.5.2019 podána žádost o územní rozhodnutí a o stavební povolení. 16.7.2019 řízení 

přerušeno kvůli požadavku nové úřednice doplnit vyjádření dalších institucí. Po doplnění 

požadovaných potvrzení bylo 16.9.2019 stavební řízení obnoveno. 

Financování rekonstrukce 

Vlastní prostředky ČLK cca 20 000 000,- Kč 

Úvěr od Čs. spořitelny 50 000 000,- Kč (nabídka) 

- Úvěr na 15 let s úrokovou sazbou 2,34% při fixaci na 5 let a možností předčasného splacení 

- Očekávaná měsíční splátka 329 642,- Kč 

- Za rok by ČLK zaplatila 3 955 704,- Kč 

   Dne 10.10.2019 prezident ČLK zažádal o tento úvěr. Pokud jej banka odsouhlasí, konečné 

rozhodnutí o tom, zda si ČLK úvěr na rekonstrukci vezme či nikoliv bude záležet na 

rozhodnutí delegátů sjezdu. 

   Návrh rozpočtu na rok 2020 schválený představenstvem, který budou projednávat delegáti 

sjezdu, obsahuje splátky obou úvěrů (cca 8 500 000,- Kč) a navíc další rozpočtovou rezervu 

900 000,- Kč. 

   Peníze z budoucího prodeje současných kancelářských prostor a bytu na Praze 5 nejsou pro 

financování rekonstrukce nezbytné a ČLK je použije na dovybavení Domu lékařů případně na 

předčasné splacení části úvěru, pokud to bude ekonomicky výhodné. 

Výběr stavební firmy a jednání o Smlouvě o dílo 

   Proces administruje a manažersky řídí Ing. Havlík ve spolupráci s právní kanceláří ČLK. 

Supervizi zajišťuje Advokátní kancelář Vítek, Mrázek, Kramný, s.r.o. 

   Po zhodnocení nabídek předložených čtveřicí firem, které postoupily do třetího kola řízení, 

doporučilo představenstvo 19.9.2019 jednat o smlouvě o dílo s firmami Termitan, s.r.o. a 

Metrostav, divize 8, a.s. tak, aby konečný výběr zhotovitele stavby a finální návrh smlouvy o 

dílo mohlo představenstvo projednat na svém zasedání dne 19.10.2019. 

   MUDr. Kubíček informoval o tom, že představenstvo OS ČLK Prahy 5 přijalo na svém 

zasedání dne 16. 10. 2019 následující usnesení: Případný podpis smlouvy na rekonstrukci 

Domu lékařů ještě před sjezdem ČLK by vytvořil naprosto nepřijatelný tlak na delegáty 

sjezdu při rozhodování o dalším úvěru. 

Představenstvo považuje za v současnosti nejlepší nabídku firmy Termitan, s. r. o. 

Hlasování – přítomno 19 hlasujících: 

pro:   18 

proti :   0 

zdržel :  1     Návrh byl přijat. 
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Představenstvo ukládá prezidentovi ČLK dále jednat o smlouvách o dílo se stavebními  

firmami tak, aby o definitivním textu smlouvy mohlo představenstvo hlasovat na svém 

mimořádném zasedání 2.11.2019. 

Hlasování – přítomno 19 hlasujících: 

pro:   15 

proti :   2 

zdržel :  2     Návrh byl přijat. 

 

3) Jednání a informace   

 

Novela zákona o komorách 

   V září 2018 zveřejnil ministr Vojtěch své přání novelizovat zákon o komorách, který je 

podle jeho názoru zastaralý. 

   Dne 20.11.2018 uzavřeli prezidenti zdravotnických komor dohodu, že komory budou jednat 

s Mz ve věci kompetencí a fungování profesních samospráv pouze a jedině společně a 

připraví jeden společný návrh na posílení kompetencí profesních komor. Mezi zásadní 

požadavky komor patří 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, jsou komory ochotny převzít do své gesce 

rovněž agendu uznávání kvalifikace lékařů cizinců.  

   Vzhledem k pochybnostem o skutečných záměrech ministerstva, zaslali prezidenti ČLK, 

ČSK a ČLnK 28.2.2019 ministrovi dopis v němž připomněli, že stát, potažmo Mz, nevyužívá 

plně odborný potenciál komor ku prospěchu pacientů a zdravotníků. Prezidenti komor se 

shodují také v tom, že primární příčinou není nekvalitní zákon, ale spíše malá ochota 

ministerstva zdravotnictví s profesními komorami spolupracovat. 

   Dne 17.6.2019 se uskutečnilo jednání ministra zdravotnictví a jeho náměstků s prezidenty 

profesních komor za účasti jejich právníků.  

   Komory připravily návrh novely zákona, který by dával profesním samosprávám 

kompetence potřebné pro kvalitnější výkon poslání, které komory mají vůči občanům, tedy 

garance a kontrola odbornosti a etiky poskytování služeb. Návrh zároveň řeší organizační 

problémy, které jednotlivé komory mají. Vzhledem k přetrvávající nejasnosti skutečných 

záměrů Mz byly některé principy návrhu diskutovány, ale návrh nebyl oficiálně ministerstvu 

předán.  

   Ministr Vojtěch vyjádřil přání, aby komory dělaly skutečně to, co podle jeho názoru dělat 

mají. Vyslovil pochybnost nad tím, zda současná vedení komor jsou reprezentativní a opravdu 

hájí zájmy komor a jejich členů. Vyjádřil přesvědčení, že zákon by měl zajistit pravidelnou 

výměnu funkcionářů komor. 

   Následovala diskuse o nutnosti zachování povinného členství, na čemž všechny komory 

trvají a o právu komor kontrolovat personální a technické vybavení poskytovatelů zdravotních 

služeb, které komory požadují, ale Mz se obává důsledků, které by mělo toto posílení 

kompetencí komor, které by mohly trvat na dodržování právních předpisů a tím působit 

některým poskytovatelům problémy. 

   Názor prezidentů komor závěrem shrnul Dr. Kubek: 

   Komory vítají ujišťování ministerstva, že s nimi hodlá lépe spolupracovat. V první řadě by 

tedy Mz nemělo komory obcházet a nemělo by za zády profesních samospráv jednat 

s organizacemi, které jsou méně reprezentativní, ale o to více vstřícné vůči ministerstvu. Pro 

zlepšení spolupráce komor se státem není nutno měnit zákon, stačí lépe využívat stávající 

legislativní prostředí. Komory žádnou novelu zákona o komorách v současnosti nenavrhují. 
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   Další jednání se uskutečnilo 30.9.2019 bez přítomnosti ministra Vojtěcha. Náměstek JUDr. 

Policar informoval, že Mz text návrhu novely zákona, který obdrželo od ČLnK, analyzovalo a 

chce o návrzích dále jednat. ČLK se od návrhu distancovala a žádné změny zákona 

nenavrhuje. Mz chce přesto zákon změnit a ČLK nezbývá nic jiného, než se dalších jednání 

také účastnit, neboť zákon se jí týká. Další jednání svolané na 14.10.2019 bylo v ten den 

ministerstvem zrušeno.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Krizový štáb – 9 proti kolapsu zdravotnictví   

   Deset organizací zastupujících některé skupiny poskytovatelů zdravotních služeb, 

pacientské organizace, odbory a ČLK se spojilo ve snaze zvýšit výdaje zdravotních 

pojišťoven na úhrady v roce 2020 a vynutit si úpravy ministerstvem navrhované úhradové 

vyhlášky. Dlouhodobým cílem je nárůst výdajů na zdravotnictví na 9 % HDP ČR tak, aby 

byla pro pacienty dostupná bezpečná a kvalitní zdravotní péče a aby byly ve zdravotnictví 

dodržovány právní předpisy. 

   Prvním společným vystoupením byla tisková konference 12.8.2019 a prezentace petice 

„Proti zhoršování dostupnosti a kvality zdravotní péče“. Zároveň byla vytvořena speciální 

internetová informační stránka www.9pkz.cz a informace jsou k naleznutí též na informačním 

serveru ČLK  www.nasezdravotnictvi.cz 

   Jednání s ministrem Vojtěchem 5.9.2019 nepřineslo žádný výsledek, neboť pan ministr je 

přesvědčen, že zdravotnictví „do kterého půjde v roce 2020 nejvíce peněz v historii“ závažné 

problémy nemá. Jedním z argumentů, který ministr používá, jsou dohody, kterých bylo 

dosaženo v rámci DŘ ve většině segmentů.   

   ČLK navrhuje jako mimořádné opatření k řešení akutní personální krize pro všechny 

smluvní poskytovatele 5% navýšení úhrady nad rámec stanovený úhradovou vyhláškou pro 

rok 2020, resp. navrhla, aby celková úhrada vypočtená dle úhradové vyhlášky pro rok 2020 

byla u všech poskytovatelů násobena koeficientem 1,05. 

  Dne 10.9.2019 se uskutečnilo jednání s vicepremiérem Hamáčkem. 

  Důležitou součástí celé akce byly výjezdy představitelů Krizového štábu do regionů, kde 

navštěvovali nemocnice, diskutovali se zaměstnanci i pacienty a sbírali podpisy na petiční 

archy.  

   Dne 11.9.2019 představitelé tzv. Koalice soukromých lékařů (SPL - Šonka, ČSK – Šmucler, 

SAS – Jojko, SPLDD – Hulleová, SSG – Dvořák) vyzvali dopisem předsedu vlády Babiše, 

aby neustupoval tlaku na zvyšování platů a mezd zdravotníků. Odmítli změny návrhu 

úhradové vyhlášky, vyjádřili podporu ministru Vojtěchovi a odmítli plošné navyšování platů 

zdravotníků i navyšování výdajů na zdravotnictví. 

   Tentýž den, tedy 11.9.2019 se uskutečnilo jednání s předsedou vlády Babišem, které 

skončilo bez konkrétní dohody, i když se zdálo, že finanční prostředky pro zdravotnická 

zařízení by mohly být navýšeny, alespoň v těch segmentech, kde nedošlo k dohodě v rámci 

DŘ. ČLK se při prosazování požadavku na navýšení úhrad poskytovatelům v segmentech, 

kde došlo v rámci DŘ k uzavření dohody, ocitla ve velmi těžké situaci. Požadovala totiž 

navýšení úhrad pro soukromé lékaře, jejichž zástupci z Koalice soukromých lékařů toto 

odmítali. 

   Dne 13.9.2019 se konala společná tisková konference ČLS-JEP a Koalice soukromých 

lékařů, jejíž účastníci rovněž vyjádřili podporu ministru zdravotnictví Vojtěchovi a vyzvali 

předsedu vlády, aby tlaku zaměstnanců nemocnic na zvyšování platů neustupoval. 

  Dne 18.9.2019 byl návrh úhradové vyhlášky předmětem jednání zdravotního výboru PS. 

Proti návrhu a s kritikou současného stavu zdravotnictví zde vystoupili předsedkyně OSZSP 

Žitníková a prezident ČLK Dr. Kubek. Vzhledem k tomu, že nebyla dosud ukončena jednání 

http://www.9pkz.cz/
http://www.nasezdravotnictvi.cz/
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předsedy vlády s Krizovým štábem – 9pkz, vzali členové výboru informaci ministra 

zdravotnictví o návrhu úhradové vyhlášky pouze na vědomí, ale o samotné vyhlášce 

nehlasovali. 

   Dne 19.9.2019 se konalo další jednání s vicepremiérem Hamáčkem. 

   Dne 25.9.2019 se uskutečnila jednání s předsedou KSČM Filipem a KDU-ČSL Výborným. 

   Dne 8.10.2019 se konalo druhé jednání s předsedou vlády Babišem. Během jednání se 

ukázalo, že ministr Vojtěch o stavu zdravotnictví mate nejenom veřejnost, ale že pravdu 

neříká ani předsedovi vlády. Informace o zdravotnictví, které jsme dali premiérovi my, se 

diametrálně liší od toho, jak ho informuje pan ministr. Je logické, že předseda vlády si chtěl 

rozporuplné informace ověřit.  

   Také na tomto jednání Dr. Kubek zopakoval, že ČLK plně podporuje požadavky Asociace 

českých a moravských nemocnic i poskytovatelů domácí péče, ale zároveň požaduje 

spravedlivé zvýšení úhrad o 5% nad rámec úhradové vyhlášky pro soukromé lékaře i ostatní 

poskytovatele zdravotních služeb.  

   Dne 9.10.2019 se v Poslanecké Sněmovně uskutečnila panelová diskuse „Dostupné 

zdravotnictví a jak dál“, kterou společně pořádaly Alena Gajdůšková – poslankyně, členka 

zdravotního výboru a Dagmar Žitníková – předsedkyně OSZSP pod záštitou Poslaneckého 

klubu ČSSD. Závěry panelové diskuze budou publikovány v časopise Tempus. 

   Na pátek 11.10.2019 si předseda vlády pozval k jednání členy tzv. Rady poskytovatelů, 

která je poradním orgánem ministra zdravotnictví. Chtěl slyšet jejich názory na situaci ve 

zdravotnictví dříve, než bude jednat o podpoře pro státní rozpočet s vedením KSČM.  

   Vzhledem k tomu, že ČLK své zastoupení v této radě po zákroku ministra Vojtěcha od 

ledna 2018 již nemá, apeloval prezident ČLK Dr. Kubek na sounáležitost s lékařským stavem 

dopisem, který den před jednáním rozeslal jednotlivým členům rady. Prezident ČLK požádal 

dopisem členy Rady poskytovatelů, aby zapomněli na různé spory a parciální zájmy a aby 

podpořili návrh komory, který nepoškozuje nikoho.  

   Česká lékařská komora navrhuje jako mimořádné jednorázové opatření pro rok 2020 

zvýšení úhrad všem poskytovatelům zdravotních služeb (tedy napříč všemi segmenty) o 5 % 

nad úhradu, která jim bude náležet podle současného textu návrhu úhradové vyhlášky. Tento 

návrh by se netýkal pouze těch segmentů, jejichž zástupci s podporou ČLK stále jednají o 

vyšších úhradách s předsedou vlády. 

   Představitelé Koalice soukromých lékařů sice 11.9.2019 psali premiérovi, že „odmítají 

současnou snahu zdravotnických odborů a takzvaného krizového štábu politickým nátlakem 

zvrátit výsledky dohodovací řízení o úhradách zdravotní péče na rok 2020 a žádají, aby 

premiér tomuto tlaku nepodlehl.“ Poté co zjistili, že snaha Krizového štábu – 9pkz bude 

úspěšná, nerozpakovali se požadovat pro sebe stejné navýšení jako pro nemocnice a domácí 

péči. 

   Dne 14.10.2019 jednal předseda vlády s předsedou KSČM Filipem. Komunisté požadovali 

výměnou za podporu návrhu státního rozpočtu zvýšení výdajů zdravotních pojišťoven na 

úhrady zdravotní péče nad rámec původního návrhu úhradové vyhlášky. 

   Tentýž den vydává Koalice soukromých lékařů prohlášení, v němž kvituje skutečnost, že se 

Radě poskytovatelů podařilo přesvědčit premiéra, že „nemají být zpochybňovány výsledky 

DŘ a že plán navýšení osobních příjmů lékařů a sester o 1.500,- Kč měsíčně v roce 2020 se 

nemá týkat jen těch, kteří pracují ve státních nemocnicích“.  

   Dne 18.10.2019 se konalo jednání Krizového štábu – 9pkz s ministrem Vojtěchem, který 

prezentoval návrh úprav úhradové vyhlášky. S výjimkou domácí péče, která byla výrazně 

podhodnocená a bude mít tedy nárůst úhrad vyšší, mají ve všech ostatních segmentech růst 

úhrady o 1,5% nad původní návrh úhradové vyhlášky, který Mz rozeslalo do připomínkového 

řízení, do legislativní rady vlády i do Parlamentu. Z celkových 4,9 mld. Kč mají cca. 3 mld. 

Kč získat nemocnice a 1,9 mld. Kč rozdělí vyhláška mezi ostatní poskytovatele. Dalších 6 



 7 

mld. Kč mají rozdělit zdravotní pojišťovny mezi poskytovatele mimo rámec úhradové 

vyhlášky. Kritéria zatím nejsou známa.  

   Ministr zdravotnictví Vojtěch dne 18.10.2019 úhradovou vyhlášku podepsal. 

   Díky aktivitě Krizového štábu – 9pkz dochází k výraznému zvýšení úhrad dosud velmi 

podhodnocené domácí péče. Rovněž pro všechny ostatní poskytovatele zdravotních služeb se 

podařilo prosadit zvýšení úhrad, i když zdaleka ne v takové výši, kterou Krizový štáb 

požadoval. Zatím co ČLK navrhovala plošné zvýšení o 5%, úhradová vyhláška stanoví 

navýšení cca 1,5%, přičemž není jednoduchá kvalifikovaně odhadnout, zda text vyhlášky 

podepsaný ministrem splnění tohoto závazku opravdu zaručuje. Naproti tomu úhrady pro 

nemocnice neporostou tak, jak Krizový štáb požadoval. 

   Představenstvo konstatuje, že nebýt nekolegiální aktivity představitelů tzv. Koalice 

soukromých lékařů, kteří politicky podporovali ministra Vojtěcha místo toho, aby 

prosazovali ekonomické zájmy soukromých lékařů, kteří jim dali důvěru, mohlo být 

navýšení úhrad výrazně vyšší. Na účtech zdravotních pojišťoven totiž leží několik 

desítek miliard korun.   

Hlasování – přítomno 19 hlasujících: 

pro:   17 

proti :   2 

zdržel :  0     Návrh byl přijat. 

   Představenstvo ČLK se obává možné korupce spojené s netransparentním vyplácením 

veřejných prostředků a proto požaduje, aby pojišťovny povinně zveřejňovaly, jaké 

částky jednotlivým poskytovatelům z dojednaných 6 mld. Kč mimo režim úhradové 

vyhlášky vyplatily. Vedle transparentnosti nakládání s veřejnými prostředky musí mít 

veřejnost zároveň kontrolu, zda byla poskytovatelům zdravotních služeb vyplacena celá 

slíbená částka 6 mld. Kč a jakými částkami se na ní podílely jednotlivé zdravotní 

pojišťovny. 

Hlasování – přítomno 19 hlasujících: 

pro:     19 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

   Dr.   Mlynářová opustila jednání v 13.00 hodin, přítomno je 18 členů představenstva. 

 

Zvýšení platů zdravotníků 

   Vláda navrhuje zvýšit od 1. ledna 2020 platové tarify zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě rovnoměrně o 1 500 Kč měsíčně, s výjimkou pedagogických pracovníků, u nichž 

se navrhuje rovnoměrné zvýšení o 2 700 Kč měsíčně. Zároveň má dojít ke zrušení tzv. 

základní tarifní tabulky a tím ke zvýšení platů zaměstnanců podle ní odměňovaných o další 

3,5%. Toto se zdravotníků netýká. 

  Podle návrhu tak bude pokračovat platová nivelizace podle principu, že čím má kdo vyšší 

kvalifikaci, tím méně se mu zvýší plat. Již od 1.1.2019 přitom došlo ke zvýšení tarifních platů 

o 7 % pro zdravotní sestry a lékaře v platových třídách 11-13 zatím co o pouhá 2% pro plně 

kvalifikované lékaře v platových třídách 14-16.  

Představenstvo nesouhlasí s platovou nivelizací a s návrhem nařízení vlády. 

Hlasování – přítomno 18 hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
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Návrh novely z. 48/1997 – snaha Mz zrušit rámcové smlouvy a dále omezit DŘ 

   Mz několik měsíců i za účasti právníků ČLK projednávalo nejrůznější více či méně 

významné úpravy zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, aby náhle bez 

jakéhokoliv projednání či varování předložilo návrh na zcela zásadní novelu tohoto zákona. 

Její přijetí by od základu změnilo smluvní vztahy mezi poskytovateli zdravotních služeb a 

pojišťovnami i způsob úhrady za provedené služby. K zákeřným způsobem podanému návrhu 

dalo ministerstvo lhůtu na uplatnění připomínek pouhých 5 pracovní dnů.  

Ministr Adam Vojtěch (ANO) navrhl mimo jiné:  

- zrušit institut rámcové smlouvy o poskytování hrazených služeb a zrušit tím rovněž 

dohodovací řízení o rámcové smlouvě s tím, že zdravotní pojišťovny budou uzavírat s 

každým poskytovatelem smlouvu individuálně. 

   Existence rámcové smlouvy zajišťuje alespoň trochu rovnoprávné smluvní vztahy mezi 

poskytovateli zdravotních služeb a pojišťovnami. Postavení soukromého lékaře – jednotlivce 

vůči zdravotní pojišťovně vždy představuje vztah slabší a silnější strany. Zrušení rámcové 

smlouvy, kterou se řídí individuální smlouvy, včetně výčtu důvodů, pro které lze smlouvu 

ukončit, je tedy pro poskytovatele zdravotních služeb velmi nevýhodné, Česká lékařská 

komora tuto změnu zásadním způsobem odmítá.  

- uzákonit možnost výpovědi smlouvy o poskytování hrazené péče svévolně a libovolně 

bez jakýchkoli důvodů v šestiměsíční výpovědní době vždy ke konci příslušného 

kalendářního roku.  

      Možnost ukončit bezdůvodně svévolně a libovolně smlouvu o poskytování hrazených 

služeb ze strany zdravotní pojišťovny v šestiměsíční výpovědní lhůtě ke konci kteréhokoli 

kalendářního roku dává možnost bezdůvodně "se zbavit" "potížistů" nespokojených s 

úhradami a regulacemi vyvolávajících smírčí jednání i "žalobců", kteří dokonce vedou se 

zdravotní pojišťovnou soudní spor (často úspěšně). V případě uzákonění této změny by došlo 

k významnému snížení ceny lékařských praxí (kupující zejména zajímá na jak dlouho má 

prodávající zajištěn smluvní vztah se zdravotními pojišťovnami – takto bude "zajištěn" jen na 

několik měsíců), zhorší možnost kalkulace poskytovatele při nákupu dražších přístrojů či 

techniky (naprosto nejistá návratnost investice při možnosti smlouvu kdykoliv ukončit) a 

umožní zdravotní pojišťovně kdykoli připravit pacienty o jejich lékaře (pojištěnci a jejich 

svobodná volba nebudou mít žádný vliv).  

- změnit jednací řád DŘ o úhradách tak, aby jednání o úhradách muselo skončit do 30.4. 

a bylo tak ještě více formální než v současnosti 

   ČLK dne 12.9.2019 odmítla návrh jako prokorupční, nastavující naprosto netransparentní 

vztahy v oblasti, která je financována z veřejných zdrojů a pro poskytovatele zdravotních 

služeb naprosto nevýhodný. 

   Představenstvo ČLK na svém zasedání v září 2019 přijalo usnesení: 

    „Česká lékařská komora považuje návrh ministra Vojtěcha za nehorázný útok na soukromé 

lékaře a menší nemocnice, za silně prokorupční návrh nastavující naprosto netransparentní 

vztahy v oblasti, která je financována z veřejných zdrojů. Návrh nahrávající zdravotním 

pojišťovnám a velkým řetězcům představuje přímé ohrožení soukromých lékařů v České 

republice.“  

   Reakce na ministerský návrh byla mezi téměř všemi skupinami poskytovatelů negativní. 

Kromě ČLK a Asociace českých a moravských nemocnic návrh s větší či menší razancí 

odmítly i některé organizace sdružené v tzv. Koalici soukromých lékařů, která ministra 

Vojtěcha jinak bezvýhradně podporuje. Představitelé SAS (Sdružení ambulantních 

specialistů) a SPL (Sdružení praktický lékařů) správně rozpoznali nebezpečnost tohoto 

návrhu. Návrh nenalezl podporu ani mezi poslanci – lékaři, kteří ve Sněmovně zastupují hnutí 

ANO. 
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   V pondělí 23.9.2019  na ministerstvu konalo vypořádání připomínek k návrhu. Pan ministr 

se nedostavil a jednání předsedala náměstkyně Rognerová. Úvodem se nás přítomní zástupci 

ministerstva poněkud krkolomným způsobem snažili přesvědčit o tom, že za návrhem 

nemáme hledat žádné postranní úmysly. Po necelé hodině však byla paní náměstkyně nucená 

konstatovat, že předložený návrh je „mrtvý“. Dále pak ze strany ministerstva zazněl slib, že se 

dohodovací řízení o rámcových smlouvách nebude rušit a na pravidlech vypovídání smluv se 

oproti stávající právní úpravě nic nezmění. Co se dohodovacího řízení o úhradách týče, i 

nadále by měly být vydávány úhradové vyhlášky, a to i v případě dohody mezi pojišťovnami 

a poskytovateli a ministerstvo slíbilo, že nebude svévolně vydávat nový jednací řád. 

   Vzhledem k nejednoznačnosti vyjádření zástupců Mz není zcela jasné, co se bude dít dál. 

Otázkou také zůstává, zda ministr Vojtěch bude sliby svých podřízených respektovat. V 

současnosti se ministr Vojtěch snaží svůj návrh na ekonomickou likvidaci soukromých lékařů 

bagatelizovat, jako by vlastně o nic nešlo, a snaží se vytvářet dojem, že Česká lékařská 

komora šíří poplašné zprávy.  Zdá se, že mu na návrhu moc záleželo a že mu ČLK překazila 

plány.   

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

 

Zákon o zdravotnických prostředcích 

   Mz připravilo novelu zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích. ČLK uplatnila 

v rámci připomínkového řízení dne 23.9.2019 dvě zásadní připomínky: 

ČLK trvá na stanovení povinnosti výrobcům a distributorům zdravotnických prostředků 

zajistit záruční a pozáruční servis. Současně by měl být SÚKL zmocněn regulační pravomocí 

nákladů za provádění servisu, odborné údržby a pravidelných prohlídek. 

ČLK trvá na snížení výše pokut za přestupky poskytovatelů zdravotních služeb v rámci 

poskytování zdravotní péče, a to s ohledem na zásadu přiměřenosti a účelnosti správního 

trestání.    

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

 

Personální vyhláška – návrh novely 

   V současnosti může službu v lůžkovém zdravotnickém zařízení samostatně zajišťovat 

lékař po absolvování jakéhokoliv základního vzdělávacího kmene za splnění podmínky 

fyzické dostupnosti lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru do 20 minut. Mz 

navrhuje, aby tuto službu mohl zajišťovat lékař pouze po absolvování základního kmene 

společného s daným oborem, avšak zároveň hodlá prodloužit lhůtu pro fyzickou 

dostupnost lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru na 30 minut.   

Představenstvo ČLK diskutovalo o návrhu novely. 

 

 

Seznam zdravotních výkonů 

   Členové představenstva se seznámili se zápisem z jednání pracovní skupiny pro SZV, 

které se uskutečnilo 5.9.2019. Další informace doplnil Dr. Musil, který se jednání za ČLK 

účastnil. 

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

 

Elektronické neschopenky 
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   Dne 19.9.2019 pořádala ČSSZ prezentaci o aktuálním stavu přípravy projektu 

eNeschopenky a příslušné aplikaci na ePortálu ČSSZ. Vzhledem k tomu, že současně 

probíhalo zasedání představenstva, účastnil se za ČLK Mgr. Valášek. 

   Elektronické neschopenky mají lékaři povinně vystavovat již od 1.1.2020. V současné 

době je známa podoba eNeschopenky, která bude dostupná na ePortálu ČSSZ pro lékaře 

zdarma, avšak s nutností elektronického ověření identity lékaře. Další možností budou 

úpravy stávajících softwarů, které lékaři používají. Na těchto úpravách, které si budou 

muset poskytovatelé zdravotních služeb zaplatit, již softwarové firmy mohou pracovat. 

Postup bude obdobný jako v případě eReceptu. Není vyřešena úhrada poskytovatelům 

zdravotních služeb za vedení agendy pracovních neschopností, které pro ně bude 

nákladnější. 

   23.10.2019 bude zdravotní výbor Sněmovny projednávat aktuální stav projektu 

eNeschopenka za účasti ministryně práce Maláčové a ministra zdravotnictví Vojtěcha. 

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

   Dr. Dobeš opustil jednání v 14.00 hodin, přítomno je 17 členů představenstva. 

 

Výběrová řízení 

Dr. Sojka informoval o výběrových řízeních, kterých se účastnil. 

 

4) Zahraniční činnost 

 

Jednání středoevropských a východoevropských lékařských komor – ZEVA 

   Jednání, které se konalo ve dnech 26.-27.9.2019 v Budapešti, se účastnil viceprezident ČLK 

Dr .Mrozek. Hlavními tématy bylo měření kvality poskytované péče, očkování, syndrom 

vyhoření u lékařů. 

 

5) Vědecká rada 

 

Dr. Mrozek informoval o zasedání VR ČLK, které se uskutečnilo 19.9.2019. 

Na základě doporučení VR ČLK představenstvo ČLK nepodporuje, aby vzdělávání 

klinických psychologů bylo upraveno zákonem č. 95/2004 Sb. 

Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

   Dr. Dernerová a Dr. Doležal opustili jednání v 14.30 hodin, přítomno je 15 členů 

představenstva. 

 

Dr. Mrozek informoval o zasedání VR ČLK, které se uskutečnilo 10.10.2019.  

Zkouška po základním kmenu a kompetence lékařů po jejím složení 

   Hlavním tématem byly návrhy vyhlášek o kompetencích lékařů s certifikátem o absolvování 

základního vzdělávacího kmene, které prezentoval ředitel odboru vzdělávání Mz Mgr. 

Podhrázký.  

   Dr. Mrozek referoval o současném stavu projednávání vyhlášky, která upravuje zkoušky po 

kmeni.  

Představenstvo požaduje, aby u zkoušek před udělením certifikátu o absolvování 

základního vzdělávacího kmene byl členem zkušební komise vždy i odborník delegovaný 

ČLK. Současně požaduje, aby zkouška byla orientována především na praktické 
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zkušenosti a dovednosti lékařů. ČLK žádá ministerstvo, aby se nevzdávalo svých 

kompetencí při vzdělávání mladých lékařů a aby termíny zkoušek po základním 

vzdělávacím kmenu a složení zkušebních komisí byly nadále v gesci ministerstva 

zdravotnictví. 
Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 
   Dr. Monhart opustil jednání v 15:00 hodin, přítomno je 14 členů představenstva. 

 
Na základě stanoviska VR ČLK představenstvo nesouhlasí se zařazením léčebné metody 

„Farmakologické zhodnocení léčby klinickým farmakologem“ mezi funkční licence 

ČLK. 

Hlasování – přítomno 14 hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 
6) Licence 

 

7) Různé 

 

Kauza AKTIP  

  V tzv. kauze AKTIP na kterou upozornil pořad České televize, provedla Česká lékařská 

komora šetření zaměřené na možnou odpovědnost členů komory za nelegální poskytování 

zdravotních služeb, které podle odborného posouzení bylo nutno hodnotit jako non lege artis. 

V této souvislosti podala revizní komise OS ČLK pro Prahu 2 návrh na zahájení 

disciplinárního řízení s lékařkou MUDr. Jarmilou Klímovou. Krátce před jednáním čestné 

rady komory, na kterém měl být návrh řešen, oznámila paní MUDr. Jarmila Klímová, že 

vystupuje z České lékařské komory. Disciplinární řízení se proto nekonalo. Podle 

disciplinárního řádu ČLK platí, že pokud by lékařka znovu vstoupila do komory, 

disciplinárním řízení by znovu pokračovalo. Za situace, kdy MUDr. Klímová vystoupila z 

komory, nesmí vykonávat lékařské povolání. Činnost dalších pracovníků AKTIP, kteří nejsou 

lékaři, nespadá do kompetence ČLK.   

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 15:15 hodin. 

 

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční v sobotu 2.11.2019 od 9:00 hodin v kanceláři ČLK 

v Praze. 

XXXIV. Sjezd ČLK se koná ve dnech 23.-24.11.2019 v hotelu Voroněž v Brně. 

 

 

Zapsala: Hanka Matějková 

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 


