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Zápis z jednání představenstva ČLK, 

konaného dne 28. února 2015 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha 

 

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

MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Musil, MUDr. Němeček, MUDr. Ningerová, 

MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Šindler, MUDr. Tomek, MUDr. 

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

Omluveni:     MUDr. Dernerová, MUDr.Ota Mach, MUDr. Přikryl, MUDr. Trnka 

Přizváni:       Mgr. Valášek, MUDr. Sojka.  

 

 

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) Jednání a informace 

 

Příprava jednání prezidentů profesních komor s předsedou vlády ČR 

   Dne 3.3.2015 se uskuteční jednání prezidentů profesních komor s předsedou vlády ČR Mgr. 

Sobotkou a s ministrem Mgr. Dienstbierem. 

   ČLK předložila pro jednání tyto návrhy:  

-   Navrhujeme konat porady o zásadních otázkách mezi vedením profesních komor a 

vedením ministerstva zdravotnictví na způsob tripartity, na kterých bychom při pravidelných 

schůzkách řešili vzájemnou spolupráci a další směřování příslušného resortu.  

-   Navrhujeme, aby profesním komorám zřízeným zákonem bylo umožněno jako přizvaným 

osobám, účastnit se kontrol poskytovatelů zdravotních služeb, ve kterých je poskytována 

lékařská, stomatologická nebo lékárenská péče.  

-   Navrhujeme, aby profesní komora zřízená zákonem byla oprávněna uložit v rámci 

disciplinárního řízení se svými členy, též přiměřená nápravná opatření poskytovateli 

zdravotních služeb, který poskytuje lékařské, stomatologické nebo lékárnické zdravotní 

služby, a v jehož činnosti byly zjištěny nedostatky příslušnou profesní komorou v rámci 

disciplinárního řízení.  

-    Navrhujeme, aby příslušná profesní komora zřízená zákonem, byla oprávněna posuzovat a 

schvalovat personální zabezpečení poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího lékařské, 

stomatologické nebo lékárnické zdravotní služby.    

-   Navrhujeme, aby profesní komora zřízená zákonem v rámci řešení stížností či podnětů 

měla právo předběžně pozastavit výkon povolání členovi komory, je-li odůvodněna obava, že 

by další činností tohoto člena komory v daném povolání mohly být ohroženy životy a zdraví 

lidí. Toto opatření by se zejména týkalo lékařů, stomatologů a farmaceutů, kteří projevili 

opakovaně nebo závažným způsobem sklony k nadměrnému požívání alkoholických nápojů 

nebo jiných návykových látek.  

-   Navrhujeme analogicky, jako je tomu v případě České advokátní komory u provádění 

prohlídek nebytových prostor v advokátních kancelářích v rámci úkonů trestního řízení, aby v 

případě, že má být zajištěna zdravotnická dokumentace pro účely trestního řízení, byla 

povinná účast u tohoto aktu zástupců profesní komory zřízené zákonem, jejichž úkolem bude, 

stejně jako je tomu v případě České advokátní komory, chránit osobní údaje osob, kterým 

byla poskytována zdravotní péče lékařem, stomatologem nebo farmaceutem.  

-   Navrhujeme, aby příslušná profesní komora zřízená zákonem měla právo garantovat 

odbornost a způsobilost soudních znalců v oboru zdravotnictví v lékařských, 
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stomatologických a farmaceutických znaleckých odvětvích a byla oprávněna tuto garanci 

odejmout, pokud znalec opakovaně nebo závažně porušuje své povinnosti nebo vypracoval 

odborně chybné znalecké posudky. 

Představenstvo bere informace na vědomí. 

 

 

Úhradové dodatky ke smlouvám se zdravotními pojišťovnami 

   V segmentu PL byly úhradové dodatky pojišťovnami rozesílány již koncem roku 2014. 

   V segmentu AS právní kancelář ČLK posuzovala jednotlivé návrhy zdravotních pojišťoven. 

   Návrhy pojišťoven 111 (Všeobecná ZP), 201 (Vojenská ZP), 205 (Česká průmyslová ZP), 

209 (ZP Škoda), 211 (ZP Ministerstva vnitra) a 213 (Revírní bratrská pokladna) jsou 

výhodnější než text úhradové vyhlášky, proto ČLK doporučila svým členům, že je mohou 

podepsat. U pojišťovny 213 se toto doporučení týká pouze tzv. varianty „bez zastropování“. 

111 (VZP) 

- Limit pro uplatnění regulací se zvyšuje ze 102 % na 105 % nákladů v porovnávacím období, 

a to ve všech vyjmenovaných oblastech a bez povinnosti elektronické preskripce. 

- VZP bude poskytovateli hradit vykázané signální kódy 09543 za provedené klinické 

vyšetření průběžně měsíčně, nikoliv až po skončení hodnoceného období 2015.  

- VZP navýší držitelům platného Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK hodnotu bodu z 

1,03 Kč na 1,04 Kč a fixní složku úhrady z 0,31 Kč na 0,32 Kč.  Pokud v rámci daného IČZ 

poskytuje péči více lékařů, podmínky budou splněny v případě, že držiteli platného diplomu 

bude alespoň 50 % z nich. Jmenný seznam držitelů zašle ČLK zdravotní pojišťovně do 

31.3.2015, stejně jako v loňském roce tedy nebudou muset lékaři tuto skutečnost sami 

dokládat a bude jim tím ušetřena část administrativy. Individuálně může lékař Diplom doložit 

až do 30.4.2015. 

- Pojišťovna se zavazuje uplatnit regulační srážky maximálně u 5 % poskytovatelů příslušné 

odbornosti, kteří regulační limity překročili, a to těch, u nichž je překročení regulační limitů 

nejvyšší. 

201 (Vojenská ZP) 

- Do celkového počtu uznaných bodů v referenčním období nebude pojišťovnou započteno 

pouze 35 % bodů (dle vyhlášky 40 %), které byly v roce 2013 uhrazeny ve snížené hodnotě 

bodu. 

205 (Česká průmyslová ZP) 

- Pojišťovna se připojila k dohodě ČLK s VZP a bude obdobně bonifikovat lékaře, kteří se 

účastní celoživotního vzdělávání ČLK.  

- Pojišťovna se připojila k dohodě ČLK s VZP a bude poskytovateli hradit vykázané signální 

kódy 09543 za provedené klinické vyšetření průběžně měsíčně, nikoliv až po skončení 

hodnoceného období 2015.  

209 (ZP Škoda) 

- Nad rámec úhradové vyhlášky je pojišťovnou nabízeno ve vzorci úhrady zvýšení o index 

1,01 pro poskytovatele ordinující alespoň 30 hodin týdně a nabízející objednávkový systém s 

možností pacientů objednat se na konkrétní den a hodinu s maximálním zpožděním do 30 

minut. 

211(ZP Ministerstva vnitra) 

- Výhodou oproti úhradové vyhlášce je zvýšení limitu pro úhradu „regulačních poplatků“ –

signálních kódů 09543 o 10 % nad počet vykázaných regulačních poplatků v roce 2013. 

- Pojišťovna se zavazuje, že regulační mechanismy uplatní až poté, co meziroční nárůst 

celostátních nákladů ZPMV na segment AS převýší 7 %. 

213 (Revírní bratrská pokladna) 

Varianta „bez zastropování“ – ČLK doporučuje 
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- Úhradový dodatek pro ambulantní specialisty obsahuje bonifikace pro lékaře, který 

„prohlásí, že se účastní celoživotního vzdělávání ČLK“. Pokud v rámci jednoho poskytovatele 

pracuje více lékařů, musí podmínku splnit všichni. 

- Pojišťovna se připojila k dohodě ČLK s VZP a bude poskytovateli hradit vykázané signální 

kódy 09543 za provedené klinické vyšetření průběžně měsíčně, nikoliv až po skončení 

hodnoceného období 2015.  

Varianta „se zastropováním“ - ČLK nedoporučuje 

   Návrh pojišťovny 207 (Oborová ZP) je pro ambulantní specialisty v porovnání s textem 

úhradové vyhlášky méně výhodný, proto ČLK nedoporučuje svým členům, aby ho 

podepisovali. 

207 (Oborová ZP) 

- Na rámec úhradové vyhlášky je sice nabízena o 1 haléř vyšší hodnota bodu 1,04, avšak při 

omezení maximální úhradou na 1 unikátního pojištěnce a rok ve výši 102 % úhrady v dané 

odbornosti na 1 unikátního pojištěnce v roce 2013. Navzdory vyšší hodnotě bodu je ze strany 

OZP navržený způsob úhrady pro AS v porovnání s textem úhradové vyhlášky nevýhodný. 

Představenstvo bere informace na vědomí. 

 

 

Bonifikace držitelů Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK  

VZP (111) 

Platnost dohody mezi ředitelem VZP a prezidentem ČLK pro rok 2014 byla prodloužena i pro 

rok 2015. To znamená, že: 

• Ambulantním specialistům, gynekologům i praktickým lékařům a praktickým lékařům 

pro děti a dorost bude zvýšena nad parametry vyhlášky hodnota bodu o 0,01 Kč. 

• Praktickým lékařům a praktickým lékařům pro děti a dorost bude zvýšena kapitační 

platba nad parametry vyhlášky o 0,50 Kč. 

Nad rámec dohody platné pro rok 2014 bylo pro rok 2015 dojednáno, že: 

• K přiznání bonifikace nebude VZP vyžadovat, aby držiteli Diplomu CŽV ČLK museli 

být všichni lékaři, pro rok 2015 bude stačit, když držiteli diplomu bude alespoň polovina 

lékařů pracujících v daném ambulantním zdravotnickém zařízení. 

• VZP připraví metodiku, jak bude bonifikovat lékaře držitele Diplomu CŽV ČLK, kteří 

pracují v segmentu komplement. 

• V segmentu lůžkové péče je ze strany VZP predikováno tak vysoké zvýšení výdajů, že 

další bonifikace není možná.  

   ČLK doporučuje lékařům zaměstnancům nemocnic, aby si bonifikaci za splnění podmínek 

celoživotního vzdělávání ČLK vyjednali se svým zaměstnavatelem, a to buď přímo, nebo 

prostřednictvím své odborové organizace LOK-SČL.  

   Aktuální seznam držitelů Diplomu celoživotního vzdělávání předala ČLK dne 22.1.2015 

VZP, takže jednotliví lékaři nebudou zatěžováni zbytečnou administrativou.  

   ČLK vyzývá své členy, kteří splňují podmínky vydání Diplomu CŽV ČLK a z různých 

důvodů Diplom nevlastní, aby o jeho vydání zažádali prostřednictvím příslušného OS ČLK, a 

to nejpozději do konce března letošního roku. Aktualizovaný seznam držitelů Diplomu předá 

komora VZP opět ke dni 31.3.2015. Individuálně mohou lékaři dokládat VZP držení Diplomu 

ještě do 30.4.2015, přičemž lékaři, kteří budou držiteli Diplomu k tomuto datu, budou mít 

nárok příslušnou na bonifikaci za celý rok 2015. 

Vojenská ZP (201)  

Pojišťovna v roce 2014 nabízela podobný systém bonifikací jako VZP, úhradový dodatek pro 

ambulantní specialisty na rok 2015 bonifikace neobsahuje, jednání s ČLK budou pokračovat. 

Česká průmyslová ZP (205) 

Pojišťovna přistoupila k dohodě mezi ČLK a VZP. 
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Oborová ZP (207)  

Pojišťovna vyjádřila sice ochotu s ČLK jednat, ale úhradový dodatek pro ambulantní 

specialisty na rok 2015 bonifikace neobsahuje. 

ZP Škoda (209) 

Pojišťovna na výzvu ČLK vůbec nereagovala a úhradový dodatek pro ambulantní specialisty 

na rok 2015 bonifikace neobsahuje. 

ZP Ministerstva vnitra (211) 

Pojišťovna na výzvu ČLK vůbec nereagovala a úhradový dodatek pro ambulantní specialisty 

na rok 2015 bonifikace neobsahuje. 

Revírní bratrská pokladna (213) 

Pojišťovna sice odmítla jednat s ČLK, ale její úhradový dodatek pro ambulantní specialisty 

obsahuje bonifikace pro lékaře, který „prohlásí, že se účastní celoživotního vzdělávání ČLK“. 

Lékař je povinen na vyžádání pojišťovně doložit, že během roku 2015 získal 15 kreditů. 

Pokud podmínku nesplní, je povinen o tom do 31.1.2016 písemně RBP informovat. Pokud v 

rámci jednoho poskytovatele pracuje více lékařů, musí podmínku splnit všichni. 

Představenstvo bere informace na vědomí. 

 

 

Dohoda s ředitelem VZP o kompenzaci dopadu SZV na ambulantní internisty 

    Prezident ČLK a ředitel VZP Ing. Kabátek se dohodli, že VZP bude obdobně jako za rok 

2013 i za rok 2014 kompenzovat ambulantním internistům zkrácení časů klinických vyšetření. 

Ambulantní internisté by se tak měli dostat na stejnou úroveň s ostatními ambulantními 

specialisty podle úhradové vyhlášky pro rok 2014. Pokud tuto dohodu mezi ČLK a VZP 

neodmítne Správní rada pojišťovny, bude VZP kompenzaci vyplácet při vyúčtování roku 

2014 všem ambulantním internistům s příjmy od VZP do úrovně 3 milionů Kč za rok.  

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

 

Prolongace smluv se zdravotními pojišťovnami 

Oborová ZP (207)  
   OZP v současnosti nabízí poskytovatelům zdravotních služeb smlouvy platné pouhý jeden 

rok, které jsou podle názoru právní kanceláře ČLK v rozporu s platnou rámcovou smlouvou.    

   Oborová ZP (207) oznámila koncem roku 2014 některým poskytovatelům ambulantních 

zdravotních služeb svůj úmysl neprodloužit po skončení jejich platnosti v roce 2015 smlouvu 

za stávajících podmínek. OZP zároveň deklaruje, že je ochotna o prodloužení smluv jednat za 

předpokladu, že by poskytovatel přistoupil na blíže nespecifikované zhoršení podmínek. 

Prezident ČLK o této záležitosti dne 13.1.2015 informoval ministra Mgr. Dienstbiera a o 

zjednání nápravy požádal náměstka Mz MUDr. Philippa, který má na starosti zdravotní 

pojištění. Do dnešního dne neobdržela ČLK v této věci odpověď.   

   Proti aktivitě prezidenta ČLK se ohradil dopisem dne 19.1.2015 ředitel OZP Ing. Friedrich, 

který vysvětlil, že pojišťovna oznámila neprodloužení smluvních vztahů pouze 126 

poskytovatelům, z nichž 22 již dva roky nevykázalo pojišťovně žádné výkony. OZP tedy 

hodlá reálně ukončit nebo změnit 104 smluv, a to poskytovatelům, s nimiž má „mimořádné 

nákladové nebo vztahové problémy“.  

   Prezident ČLK dne 5.2.2015 vyjádřil v dopise řediteli OZP nesouhlas s postupem 

pojišťovny a upozornil, že pro ČLK je nepřijatelný postup, kdy se pojišťovna snaží 

netransparentním způsobem zbavit soukromých lékařů, kteří jí dělali „potíže“. 

Česká průmyslová ZP (205)  
ČPZP nabízí bez projednání s ČLK poskytovatelům zdravotních služeb smlouvy na dobu 

neurčitou, které však podle právní kanceláře ČLK mají několik zásadních nedostatků. 
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Prezident ČLK dne 26.2.2015 zaslal řediteli ČPZP JUDr. Vaňkovi informaci, že ČLK vítá 

snahu ČPZP zakotvit trvalý smluvní vztah se svými smluvními partnery doplněnou o zásadní 

připomínky komory: 

- Smlouvu není možno uzavírat bez přílohy č. 2, která je nedílnou součástí smlouvy. Bez této 

přílohy by šlo o smlouvu neurčitého obsahu a poskytovatel by nevěděl, jaký rozsah služeb mu 

bude pojišťovna hradit. 

- ČLK navrhuje, aby obdobně jako ve smlouvách uzavřených VZP v roce 2006 s částí 

soukromých lékařů bylo používáno termínu „trvalý smluvní vztah, který lze ukončit výpovědí 

pouze z důvodů taxativně v této smlouvě uvedených“ místo termínu „smlouva na dobu 

neurčitou“, u které se mnozí lékaři obávají, že by byla kdykoliv vypověditelná i bez udání 

důvodu. 

- ČLK požaduje, aby poskytovatel zdravotních služeb mohl smlouvu ukončit z ekonomických 

důvodů, a to se šestiměsíční výpovědní lhůtou. 

- ČLK nepovažuje za vhodné, aby smlouva odkazovala na ustanovení § 40 zákona č. 48/1997 

jako na možný výpovědní důvod, neboť toto ustanovení je velmi komplexní a není tedy 

zřejmé, co vlastně je výpovědním důvodem myšleno. 

   Právní kancelář ČLK nedoporučuje soukromým lékařům smlouvu s ČPZP ve stávajícím 

znění podepisovat. 

VZP (111)  
VZP již dříve slíbila, že smlouvy na dobu neurčitou vypověditelné pouze z taxativně 

vyjmenovaných důvodů, tedy analogické smlouvám, které má uzavřeny většina praktických 

lékařů, nabídne všem současným smluvním partnerům ambulantním specialistům a 

soukromým gynekologům. V současnosti probíhají jednání mezi právníky o konečném znění 

smlouvy. ČLK prosazuje, aby poskytovatel zdravotních služeb mohl smlouvu ukončit 

z ekonomických důvodů, a to se šestiměsíční výpovědní lhůtou. 

   Dr. Musil informoval o jednání s ředitelem VZP Ing. Kabátkem. Pro poskytovatele služeb 

komplementu VZP nabízí prolongaci smluv o 8 let. Pokud pojišťovna dva roky před 

ukončením smluvního vztahu neoznámí svůj úmysl v něm nepokračovat, smlouva by se 

automaticky prolongovala, přičemž délka prolongace bude předmětem dalšího jednání. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Spolupráce ČLK s ČLS-JEP 

   Novým předsedou ČLS-JEP byl 28.1.2015 zvolen profesor MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. 

přednosta 3. interní kliniky I. LF UK a VFN a bývalý děkan I. LF UK.  

Čestný předseda: prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. 

Statutární místopředseda: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. 

I. místopředseda: prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c. 

II. místopředseda: prof. MUDr. Petr Ahrenberger, DrSc., MBA 

Vědecký sekretář: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

Pokladník: prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA 

Členové předsednictva: prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc., 

                                         prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.,  

                                         MUDr. Otto Herber,  

                                         doc. MUDr. Debora Karetová, CSc., 

                                         prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.,  

                                         MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH,  

                                         prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.,  

                                         prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA. 
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   Dne 19.2.2014 jednali prezident a viceprezident ČLK o možnostech spolupráce s novým 

předsedou ČLS-JEP a s jeho místopředsedy. Hlavním tématem byla budoucnost 

specializačního vzdělávání lékařů. Nový předseda ČLS-JEP poté vystoupil na VR ČLK. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Novela zákona o specializačním vzdělávání lékařů 

   ČLK je znepokojena současným stavem specializačního vzdělávání lékařů. V jednáních 

s ministerstvem zastupuje ČLK viceprezident Dr. Mrozek. 

   ČLK zveřejnila na svých webových stránkách anketu, ve které 6 500 členů komory 

vyjádřilo svůj názor na současný stav specializačního vzdělávání i na naléhavost potřebných 

změn. Drtivá většina respondentů je se současným stavem nespokojena a požaduje zásadní 

změny. Tento výsledek je v rozporu s názorem děkanů LF, kteří se vzděláváním 

organizovaným lékařskými fakultami vyjadřují spokojenost.  

  Dr. Mrozek informoval o jednáních, která jménem ČLK od minulého zasedání 

představenstva absolvoval. 

  K dnešnímu dni ČLK nedostala z ministerstva zdravotnictví žádný komplexní návrh novely 

zákona č. 95/2004 Sb., o specializačním vzdělávání lékařů.  

Představenstvo bere informaci na vědomí 

 

 

Personální vyhláška 

   Mz zřizuje pracovní skupinu k novele vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální 

personální zabezpečení zdravotních služeb. První jednání této pracovní skupiny se uskutečnilo 

5.2.2015 a ČLK na něm zastupovali Dr. Mrozek a Dr. Kubíček. 

   Dr. Mrozek informoval o průběhu prvního jednání této pracovní skupiny. 

Představenstvo bere informaci na vědomí 

 

 

Novela zákona o uznávání odborné kvalifikace cizinců 

   Ministerstvo školství připravilo novelu zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné 

kvalifikace státních příslušníků členských států EU, která současně novelizuje též zákon č. 

95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů. 

   Prezident ČLK dne 18. 12. 2014 požádal ministerstvo školství o informace a o možnost 

zapojení komory do přípravy zákona. Mgr. Rašková - národní koordinátorka uznávání 

odborných kvalifikací předala ČLK návrh, který půjde z ministerstva školství do 

meziresortního připomínkového řízení, v jehož rámci může ČLK své připomínky uplatnit, a 

nabídla ČLK možnost spolupráce. Představenstvo pověřilo viceprezidenta Dr. Mrozka, aby 

zastupoval ČLK v  jednáních o tomto zákoně. 

   V současnosti probíhá meziresortní připomínkové řízení k návrhu zákona. Představenstvo 

diskutovalo o připomínkách, které připravuje ČLK. Jejich finalizaci provedou Mgr. Valášek, 

Dr.Mrozek a Dr.Kubek. 

Představenstvo bere informaci na vědomí 

 

 

Národní zdravotní informační systém 

   Ministerstvo zdravotnictví předalo ČLK v rámci tzv. vnitřního připomínkového řízení návrh 

novely zákona č. 372/2012 Sb., o zdravotních službách, který by měl představovat právní 

rámec pro vytvoření Národního zdravotního informačního systému (NZIS) vedeného 

Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). 
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   Dne 12.2.2015 jednal prezident ČLK s ředitelem ÚZIS Dr. Duškem o návrhu a o 

možnostech spolupráce mezi ÚZIS a komorou, která vede registr lékařů. Dne 19.2.2015 

seznámil prezident ČLK s návrhem členy VR ČLK a požádal je o připomínky.  

   Součástí NZIS má být též registr zdravotníků, který by měl komunikovat s Registrem lékařů 

vedeným ČLK. Text navrhovaného zákona je však příliš obecný a tak zůstává v této, pro ČLK 

zásadní oblasti, řada nezodpovězených otázek. Jednou z nich je například možnost propojení 

obou registrů za situace, kdy NZIS bude osoby identifikovat podle rodných čísel, jejichž 

používání naopak lékařské komoře Úřad na ochranu osobních údajů v minulosti zakázal. ČLK 

se proto obrátila s dotazem na Úřad na ochranu osobních údajů. Jeho odpověď dosud 

k dispozici nemáme.  

Představenstvo bere informaci na vědomí 

 

 

Přístrojová komise Mz 

   Přístrojová komise pod vedením náměstka prof. Vymazala zasedala dne 28.1.2015. 

O jednání informoval Dr. Voleman. 

  Další jednání komise ve dnech 16. a 17.2.2015 provázel chaos a protesty ze strany zástupců 

krajů. O jednání informoval Dr. Tomek.  

Představenstvo bere informace na vědomí. 

 

 

Pracovní skupina Mz pro Rozvoj zdravotní gramotnosti  

   Prezident ČLK delegoval do této pracovní skupiny ministerstva ustavené v rámci programu 

Národní strategie Zdraví 2020 sekretáře vědecké rady Dr. Kubíčka. 

Představenstvo bere informaci na vědomí 

 

Výběrová řízení – informace 

   Dr. Říhová a Dr. Kubarič informovali o výběrových řízeních, kterých se účastnili. 

 

 

3) Vnitřní činnost 

 

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. 

Předpokládaná cena za tuto práci bude 385 000,- Kč + DPH. 

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

za cenu 130 000,- Kč + DPH. 

   Za realizaci projektu zodpovídal 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. Vzhledem k tomu, že práce na projektu probíhají oproti původním 

předpokladům pomaleji, uložil prezident ČLK Mgr. Valáškovi, aby předložil představenstvu 

zprávu o stavu prací na upgradu registru.  

Mgr. Valášek předkládá zprávu Ing. Nogy z firmy ISSA, která upgrade registru ČLK 

zajišťuje: 

- Pokračuje úplné přeprogramování registru do nových technologií a objektově orientovaného 

přístupu. 

- Bylo dokončeno přeprogramování přihlašovacího procesu a implementace přístupových 

práv. 
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- Byl vytvořen nový virtuální host na novém produkčním serveru, je nakonfigurován SSL 

proxy a podepsaný serverový certifikát certifikační autoritou, je implementována SSL 

komunikace. 

- Firma ISSA vystavila novou verzi registru určenou pro testy vybraných okresních sdružení. 

- URL pro novou verzi registru je https://registr.clkcr.cz/, konkrétní přihlašovací stránka je 

dostupná zde: https://registr.clkcr.cz/prihlaseni/vstup_do_systemu.php 

- Úspěšně byla provedena migrace produkční databáze ze stávajícího serveru na zcela nový 

databázový server v klastrovém módu. Databázový server, který používá stávající registr a i 

nová verze registru je již provozován na podporovaném operačním systému, tak jak bylo 

deklarováno. 

- V současnosti probíhá optimalizace nového registru z pohledu výkonu a rychlosti práce s 

daty. 

- Firma ISSA zapracovala připomínky od slečny Studené. Registr bude slečnou Studenou opět 

testován.  

ČLK dosud firmě ISSA zaplatila fakturu vystavenou dne 11.11.2014 na cenu 125 000,- Kč 

bez DPH. 

Představenstvo bere informaci na vědomí 

 

 

Hardware a software používaný ČLK – revize stavu 

   Prezident ČLK uložil vedoucímu kanceláře ČLK v Olomouci Mgr. Valáškovi, aby ve 

spolupráci s firmou ISSA, s panem Klabochem a s Dr. Horákem postupně provedl revizi 

centrálními kanceláří ČLK užívané výpočetní techniky včetně programového vybavení s tím, 

že v první řadě je třeba se zaměřit na zajištění provozu registru ČLK. 

   Součástí ČLK užívaného serveru je i tzv. diskové pole. V současnosti disponuje ČLK 

jedním diskovým polem NETGEAR ReadyNS 3200 o kapacitě 10TB. Mgr. Valášek 

doporučuje zakoupení dalších diskových polí pro potřeby ČLK a předložil několik variant 

nabídek, a to od firem Dell, HP a Synology. 

  Firma ISSA doporučuje zakoupit za zvýhodněnou cenu dvě spárována zařízení od firmy 

Synology. Smyslem tohoto řešení je zajištění nepřerušeného provozu registru a veřejného 

seznamu na webu ČLK i dalších elektronických aktivit ČLK. Při výpadku jednoho zařízení se 

automaticky aktivuje druhé a v reálném čase tak k žádnému výpadku funkcí registru nebo 

webu ČLK nedochází. Pokud bude ČLK disponovat dvěma diskovými poli, bude zápis všech 

dat a údajů probíhat na obě tato zařízení, bude docházet k tzv. zrcadlení, a v případě poruchy 

bude vždy jedno zařízení k dispozici a všechny systémy – zejména veřejný registr členů, 

budou dostupné kontinuálně bez jakéhokoliv výpadku. Stávající diskové pole, které ČLK 

vlastní, bude využito pro denní zálohování aplikačních dat z registru a pošty. 

Představenstvo schvaluje zakoupení zařízení Synology RS3614xs+ Rack Station, cena 

bez DPH (2 ks): 209 475,- Kč a dále pak HDD 2TB WD20EFRX RED 64MB SATAIII 

IntelliP.NAS 3RZ, cena bez DPH (24 ks): 64 788,- Kč 

Celková cena: 274 263,- Kč + DPH. Instalaci, konfiguraci a uvedení zařízení do provozu 

zajistí firma ISSA zdarma. 

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Účetní software využívaný ČLK 

https://registr.clkcr.cz/prihlaseni/vstup_do_systemu.php
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  ČLK v současnosti využívá 1.81 verzi programu WinDuo, která zahrnuje veškeré legislativní 

změny a úpravy, týkající se roku 2015 včetně aktuální 10 % sazby DPH, a která je tedy 

v současnosti plně funkčním zajištěním pro vedení účetnictví ČLK.  

  Prezident ČLK uložil Mgr. Valáškovi, aby zajišťoval podklady pro jednání pracovní 

skupiny, která navrhne představenstvu optimální řešení.   

  Mgr. Valášek zajistil aktualizovanou nabídku síťového řešení od firmy APL Expert i od 

firmy WinDuo a pro porovnání též levnější nesíťovou variantu řešení účetnictví od firmy 

WinDuo. 

  Pracovní skupina ustanovená představenstvem připraví pro příští zasedání 

představenstva doporučení dalšího postupu. 

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Vyúčtování XIX. Plesu lékařů českých 

   Pořádání 19. Plesu lékařů českých skončilo pro ČLK ztrátou 213 048,- Kč. 

   V roce 2014 byla ztráta 194 584,- Kč, v roce 2013 byla ztráta 555 949,- Kč, v roce 2012 

byla ztráta 320 886,- Kč, v roce 2011 byla ztráta 439 532,- Kč, v roce 2010 byla ztráta 

301 625,- Kč a v roce 2009 byla ztráta 329 032,- Kč. Lepšího ekonomického výsledku bylo 

dosaženo díky spolupráci s firmou T-Mobile. Náklady na umělecký program, pronájem a 

občerstvení zůstávají v uplynulých letech prakticky shodné. 

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Rytíř českého lékařského stavu 

   Sbor volitelů zvolil rytířem českého lékařského stavu MUDr. Jaroslavu Vladykovou, DrSc.               

Slavnostní pasování se uskuteční ve čtvrtek 26.3.2015 v 19:00 hodin v Břevnovském klášteře 

v Praze. 

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

 

Porada prezidenta ČLK s předsedy OS ČLK Praha 

   Dne 19.2.2015 se konala porada prezidenta ČLK s předsedy OS ČLK Praha. Hlavním 

bodem jednání byla diskuse o možnostech prohloubení spolupráce centrální kanceláře ČLK 

s kancelářemi jednotlivých okresních sdružení včetně možnosti sdílení společných prostor a 

kancelářského vybavení. Toto řešení by přineslo finanční úspory, zároveň by však došlo 

k porušení tradiční lokalizace kanceláří, které by se v centralizované podobě staly pro část 

lékařů hůře dostupné 

   Ekonomická náročnost provozu jednotlivých kanceláří OS ČLK se sice značně liší, ale 

předsedové OS ČLK v současnosti upřednostňují zachování jednotlivých kanceláří okresních 

sdružení v obvodech Prahy před vytvořením společných kanceláří s centrem ČLK. Účastníci 

porady zároveň nedoporučují jednotlivým OS ČLK v Praze zakupovat prostory pro kanceláře 

OS ČLK do vlastnictví ČLK.  
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   Předsedové OS ČLK Praha podporují myšlenku na vybudování nových centrálních 

kanceláří ČLK spojených s lékařským vzdělávacím centrem komory.  

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

   

Informace o počtu nových členů ČLK 

    V lednu 2015 bylo přijato celkem 59 lékařů: 

     z toho bylo     17  lékařů se státní příslušností SR,  

       7   lékařů s jinou státní příslušností, 

       5   lékařů se slovenskou LF, 

      6   lékařů se zahraniční LF. 

V tomto období byly 3 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup. 

      V roce 2015 dosud požádalo celkem 77 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti. 

 

Dr. Ningerová a Dr. Musil opustili jednání v 14.00 hod., přítomno je 14 členů představenstva. 

 

 

4) Zahraniční činnost 

 

Spolupráce se Slovenskou lékařskou komorou  

   V sobotu 21.3.2015 se v lyžařském areálu Spálená v Roháčích uskuteční již 9. ročník 

závodu lékařů v obřím slalomu - LekomSki. Na základě informace zveřejněné v časopise 

Tempus se závodu mohou účastnit též lékaři – členové ČLK. V předvečer závodů je 

plánováno setkání zástupců Slovenské lékařské komory, ČLK a polských regionálních komor 

z Krakova a Katovic.  

Za ČLK se zasedání zúčastní Dr. Šindler a Dr. Němeček. 

Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

25. výročí obnovení Krakovské lékařské komory 

   Prezident ČLK obdržel pozvání k účasti na oslavách 25. výročí obnovení Krakovské 

lékařské komory, které se budou konat v Krakově v sobotu 28.3.2015. Z rodinných důvodů se 

Dr. Kubek oslav osobně účastnit nemůže.  

Za ČLK se oslavy zúčastní Dr. Monhart. 

Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Spolupráce států V4 a Ukrajiny 

   Prezident Polské lékařské komory Dr. Hamankiewicz vyzval ČLK, aby se zapojila do 

projektu na podporu vytvoření profesní lékařské samosprávy na Ukrajině. Projekt by měl být 

uskutečněn v rámci partnerství států V4  (Visegrádská skupina: Polsko, Maďarsko, Česko, 

Slovensko) s Ukrajinou a měl by být ze 70 % nákladů finančně podpořen z fondů skupiny V4. 

Šance získat takovou podporu by byla větší, pokud by se do projektu zapojily lékařské 

komory ze všech čtyř zemí Visegrádské skupiny.  
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Případné zapojení do projektu by nepochybně kladlo nároky na personální zdroje ČLK a 

přinášelo by riziko finančně nekrytých nákladů. 

Představenstvo bez znalosti podrobnějších informací nemůže se zapojením ČLK do 

tohoto projektu souhlasit. Představenstvo ukládá prezidentovi ČLK, aby v tomto smyslu 

informoval prezidenta Polské lékařské komory. 

Hlasování – přítomno 14 hlasujících: 

pro:   12 

proti :   2 

zdržel :  0     Návrh byl přijat. 

 

 

5) Blok VR 

 

Dr. Mrozek informoval o průběhu zasedání VR ČLK dne 19. 1. 2015. 

 

Vedoucí lékař – primář  

Představenstvo diskutovalo o návrhu závazného stanoviska v podobě doporučené Vědeckou 

radou ČLK.  

 

 

6) Licence 
 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 15:15 hodin. 

 

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční ve čtvrtek 26. března 2015 od 9:00 hodin 

v kanceláři ČLK v Praze. 

Ve čtvrtek 26.3.2015 se v Břevnovském klášteře v Praze koná od 19:00 hodin slavnostní 

pasování Rytíře českého lékařského stavu, předcházet bude od 15:00 hodin tamtéž pravidelná 

porada předsedů OS ČLK. 

 

 

 

Zapsala: Hana Matějková  

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 

 

 


