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Zápis z jednání představenstva ČLK, 

konaného dne 15. 9. 2022 od 9:00 hodin v Domě lékařů v Praze 9 

 

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

MUDr. Dostalíková, MUDr. Henčlová, MUDr. Jehlička, Ph.D., MUDr. 

Lindovský, MBA, MUDr. Mach, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Mečl, MUDr. 

Němeček, MUDr. Přáda, MUDr. Šťastný, PhD. 

Omluveni:     MUDr. Dernerová, MUDr. Doležal, MUDr. Dvorník, MUDr. Kubíček,  

                       MUDr. Sedláček, MUDr. Trnka. 

Přizváni:       MUDr. Vedralová, Mgr. Valášek, MBA, MUDr. Sojka. 

 

 

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

minutou ticha na uctění památky MUDr. Hugo Engelharta – Rytíře českého lékařského stavu, 

který zemřel 10.9.2022 ve věku 96 let. Přítomno 14 členů představenstva. Představenstvo je 

usnášeníschopné. 

 

 

1) Připomínky k minulému zápisu  

 

 

2) Vnitřní činnost 

 

Informace o počtu nových členů ČLK 

V červenci 2022 bylo přijato celkem 326 lékařů: 

     z toho bylo      80   lékařů se státní příslušností SR, 

     28   lékařů s jinou st. příslušností, 

                  3    lékaři se slovenskou LF, 

     20   lékařů se zahraniční LF. 

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

V srpnu 2022 bylo přijato celkem 371 lékařů: 

     z toho bylo    62    lékařů se stát. příslušností SR, 

    37   lékařů s jinou st. příslušností, 

                20   lékařů se slovenskou LF, 

    19    lékařů se zahraniční LF. 

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

V roce 2022 požádalo celkem 133 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti. 

 

 

Informace o stavu financí ČLK 

   Na základě usnesení představenstva z listopadu 2020 zpracovala paní Lakvová za 

ekonomické oddělení informaci o stavu financí na účtu komory a o očekávaných příjmech a 

výdajích v září 2022. 

Představenstvo bere informaci ekonomického oddělení ČLK na vědomí.  

Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
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Náhrady za činnost v orgánech ČLK 

   Materiál bude předložen delegátům sjezdu ČLK. 

Představenstvo ČLK bere na vědomí informaci o výši finančních náhrad vyplácených 

jednotlivým funkcionářům centrálních orgánů ČLK za činnost pro ČLK.  

Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Časopis Tempus Medicorum – ekonomika vydávání 

   Vydáváním časopisu zajišťuje ČLK svoji ze zákona vyplývající informační povinnost vůči 

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

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

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

všem členům ČLK, kteří tuto službu aktivně neodmítnou. 

    

Prezident ČLK Dr. Kubek informoval o ekonomice vydávání časopisu Tempus. 

 

    Náklady Výnosy Výsledek 

Leden 2022 807 622,- Kč 378 381,- Kč - 429 241,- Kč 

Únor 2022 793 892,- Kč 346 282,- Kč - 447 610,- Kč 

Březen 2022 777 425,- Kč 321 999,- Kč - 455 426,- Kč 

Duben 2022 864 253,- Kč 447 595,- Kč - 416 658,- Kč 

Květen 2022 826 991,- Kč 379 664,- Kč - 447 327,- Kč 

Červen 2022 816 516,- Kč 352 281,- Kč - 464 235,- Kč 

 4 886 699,- Kč 2 226 202,- Kč      -    2 660 497,- Kč 

Všechny částky jsou včetně DPH. 

 

 

    Náklady Výnosy Výsledek 

Leden 2021 759 318,- Kč 202 569,- Kč - 556 749,- Kč 

Únor 2021 1 006 390,- Kč 516 167,- Kč - 490 223,- Kč 

Březen 2021 753 702,- Kč 260 749,- Kč - 492 953,- Kč 

Duben 2021 764 011,- Kč 369 464,- Kč - 394 547,- Kč 

Květen 2021 753 743,- Kč 307 689,- Kč - 446 054,- Kč 

Červen 2021 736 548,- Kč 324 386- Kč - 412 162,- Kč 

 4 773 712,- Kč 1 981 024,- Kč      -    2 792 688,- Kč 

Všechny částky jsou včetně DPH. 

 

    Navzdory růstu cen se díky zvýšení příjmů z inzerce podařilo dosáhnout v porovnání 

s prvním pololetím roku 2021 o cca 130 000,- Kč lepšího hospodářského výsledku.  

   Vydávání časopisu musela ČLK v prvním pololetí 2022 finančně podpořit částkou 2 660 

497,- Kč, což při průměrném nákladu 52 400 výtisků, tedy o 400 kusů vyšším než před 

rokem, odpovídá částce 8,46 Kč na jeden výtisk za obsah, výrobu, tisk i distribuci. Celková 

podpora ze strany ČLK byla oproti 1. pololetí 2021 nižší o 132 191,- Kč. 

Představenstvo bere na vědomí zprávu o ekonomice vydávání časopisu Tempus 

Medicorum v první polovině roku 2022. 

Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 

pro:     14 
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proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Informace o hospodaření ČLK v 1. pololetí 2022 

   Materiál bude předložen delegátům sjezdu ČLK. 

Představenstvo ČLK bere na vědomí informaci o hospodaření za 1. pololetí 2022. 

Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Návrh rozpočtového opatření pro rok 2022 

   Materiál bude předložen delegátům sjezdu ČLK. 

Představenstvo ČLK schvaluje návrh rozpočtového opatření pro rok 2022 připravený 

ekonomickým oddělením ČLK. 

Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0                Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Členské příspěvky pro rok 2023    

   Členské příspěvky zůstávají od roku 2018, tedy 5 let, ve stejné výši. Předtím byly členské 

příspěvky fixovány v letech 2012 – 2017, tedy 6 let. 

   Hospodářský výsledek centra ČLK je stále kladný, i když se postupně jeho výše snižuje: 

2018     + 12,18 mil. Kč 

2019     + 10,08 mil. Kč 

2020     + 11,38 mil. Kč 

2021     +   8,74 mil. Kč 

   Kvůli vysoké míře inflace (t.č. cca 17 %) se náklady ČLK zvyšují. V roce 2022 skončí 

hospodaření ČLK výsledkem „kladná nula“. 

   Pokud chce ČLK peníze z prodeje kanceláří v Lékařské ulici použít na splátku úvěru a 

nechce z nich již v roce 2023 dotovat provoz ČLK, je vhodné zvýšit členské příspěvky. 

   Případné zvýšení členských příspěvků u soukromých lékařů a vedoucích lékařů z 3 500,- Kč 

na 4 000,- Kč (+ 15 %) a lékařů zaměstnanců z 2 500,- Kč na 3 000,- Kč (+ 20 %) by 

znamenalo zvýšení výběru o cca 21 mil. Kč (OS ČLK + 12 mil. a centrum ČLK + 9 mil.).    

   V ostatních kategoriích by příspěvky zůstaly beze změn. Pokud nedojde ke zvýšení 

členských příspěvků od roku 2023, bude toto navýšení v roce 2024 již nutné. 

   Většina účastníků porady předsedů OS ČLK konané 23.6.2022 souhlasila se zvýšením 

členských příspěvků o 500,- Kč v kategorii soukromí a vedoucí lékaři i v kategorii ostatní 

lékaři zaměstnanci. Zároveň souhlasila s návrhem zvýšit maximální výši náhrady času za 

práci funkcionářů pro ČLK ze 400,- Kč na 500,- Kč.  

   Z přehledu výše členských příspěvků, o který Dr. Kubek požádal ostatní profesní komory, 

vyplývá, že ČLK má v současnosti společně s Českou komorou autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě členské příspěvky nejnižší. 

   Představenstvo schvaluje návrh na zvýšení členských příspěvků od 1.1.2023 o 500,- Kč 

v kategorii soukromí a vedoucí lékaři a v kategorii ostatní lékaři zaměstnanci. Zároveň 

souhlasí se zvýšením platby za pozdní vstup z 10 000,- Kč na 20 000,- Kč. Pravidla pro 
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odvod části příspěvků do centra ČLK se měnit nebudou. Pokud tento návrh na zvýšení 

členských příspěvků schválí delegáti Sjezdu ČLK, souhlasí představenstvo s návrhem 

zvýšit maximální výši náhrady času za práci funkcionářů pro ČLK ze 400,- Kč na 500,- 

Kč.  

Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Návrh rozpočtu ČLK pro rok 2023  

   Prezident ČLK Dr. Kubek prezentoval představenstvu návrh rozpočtu centra ČLK pro rok 

2023 připravený ve spolupráci s ekonomickým oddělením ČLK. Rozpočet, který počítá se 

zvýšením členských příspěvků navrženým představenstvem, obsahuje rozpočtovou rezervu 

6 418 800,- Kč, která může být využita například na úhradu zvýšených nákladů v důsledku 

inflace a zdražování energií.  

   Rozpočet obsahuje finanční prostředky vyčleněné ke splácení hypotečního úvěru, který 

ČLK na nákup Domu lékařů poskytla Čs. spořitelna, a to v celkové výši 4 235 000,- Kč za 

rok.  

   Rozpočet obsahuje finanční prostředky vyčleněné ke splácení úvěru na rekonstrukci Domu 

lékařů, který ČLK poskytla Čs. spořitelna, a to v celkové výši 3 973 000,- Kč za rok.  

   Navrhovaný rozpočet v sobě zahrnuje v plné výši, tedy bez jakékoliv finanční spoluúčasti ze 

strany okresních sdružení, nezbytnou finanční podporu pro vydávání na vnějších vlivech 

nezávislého časopisu, jehož prostřednictvím ČLK plní vůči svým členům svoji informační 

povinnost. Rozpočet obsahuje rovněž rezervu ve výši 1 200 000,- Kč pro mediální podporu 

aktivit ČLK, která spočívá zejména ve vydávání elektronického magazínu 

www.nasezdravotnictvi.cz , jehož prostřednictvím komora informuje o zdravotnictví širokou 

veřejnost. 

   Rozpočet počítá rovněž s navýšením mzdových nákladů na zaměstnance centrálních 

kanceláří ČLK o 10 % a se zvýšením náhrady ztráty času pro funkcionáře ČLK ze současných 

400,- Kč na 500,- Kč za hodinu.  

   Rozpočet obsahuje 200 000,- Kč na udržování a úpravy Registru ČLK. 

   Rozpočet počítá rovněž s podporou činnosti Sekce mladých lékařů ČLK, a to ve výši 

200 000,- Kč. 

    V rozpočtu jsou vyčleněny také rezervy 100 000,- Kč na podporu lékařské fotbalové 

reprezentace a 100 000,- Kč na podporu činnosti společnosti Lékaři bez hranic. 

Představenstvo schvaluje návrh rozpočtu ČLK pro rok 2023. 

Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Návrh novely SP-2 Volební řád – redukce počtu delegátů 

   Počet členů ČLK roste. V roce 2011 komora evidovala 49 500 členů, v roce 2021 již 57 300 

členů. Díky tomu rostou počty delegátů, která jednotlivá OS ČLK mohou na sjezdy vysílat (k 

1.9.2021 šlo již o 423 oprávněných delegátů). Nárůst počtu delegátů komplikuje organizaci 

sjezdu a zvyšuje náklady. Na druhou stranu se významná část oprávněných delegátů sjezdů 

neúčastní.  

V listopadu 2018 se sjezdu v Praze účastnilo 360 delegátů ze 410 oprávněných (87,8 %). 

http://www.nasezdravotnictvi.cz/
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V listopadu 2019 se sjezdu v Brně účastnilo 347 delegátů ze 417 oprávněných (83,7 %). 

V červnu 2021 se volebního sjezdu v Praze účastnilo jen 320 delegátů ze 417 oprávněných 

(76,7 %).  

    Z uvedených údajů je zřejmé, že redukce počtu delegátů a tím i zefektivnění sjezdových 

jednání by byla na místě. 

   Dr. Kubek připravil s kanceláří ČLK několik alternativ návrhu s modelací jejich dopadu na 

celkový počet delegátů sjezdu i na jednotlivá OS ČLK.  

  Z předložených 4 variant změny způsobu výpočtu počtu delegátů představenstvo 9.10.2021 

doporučilo rozpracovat varianty dvě: 

- Varianta č. 1, která znamená, že delegátem se stává automaticky předseda OS ČLK, který 

zastupuje prvních 150 členů, druhý delegát připadne na dalších započatých 150 členů a další 

delegáti pak vždy za každých dalších započatých 200 členů. Tato změna by snížila počet 

delegátů ze 423 na 371. 

- Varianta č. 2b, která znamená, že delegátem se stává automaticky předseda OS ČLK, který 

zastupuje prvních 200 členů a další delegáti pak vždy za každých dalších započatých 200 

členů. Tato změna by snížila počet delegátů ze 423 na 330. 

    Prezident ČLK rozeslal 26.10.2021 členům představenstva a předsedům OS ČLK dopis s 

žádostí, aby se do 10.11.2021 vyjádřili, kterou variantu úpravy počtu delegátů preferují, 

pokud je pro ně redukce počtu delegátů sjezdu vůbec přijatelná. 

    Na výzvu odpovědělo pouhých 9 předsedů OS ČLK a 3 členové představenstva. 

    Vzhledem k tomu, že představenstvo rozhodlo o zrušení 36. sjezdu ČLK plánovaného na 

4.-5.12.2021, byla příprava novely SP-2 přerušena.  

    O snížení počtu delegátů sjezdu diskutovali účastníci porady předsedů OS ČLK 23.6.2022 

se závěrem, že prezident ČLK vyzve písemně předsedy všech OS ČLK k tomu, aby se 

vyjádřili, jakou variantu redukce počtu delegátů preferují. Návrh bude předložen delegátům 

sjezdu pouze v takovém případě, že z této ankety vyplyne reálná možnost, že novela bude 

schválená. 

   Dr. Kubek informoval, že se zatím vyjádřilo 56 předsedů OS ČLK, z nichž 23 podporuje 

variantu č. 1 a 31 variantu č. 2b., 2 předsedové navrhují zachovat stávající stav. 

Představenstvo schvaluje oba návrhy redukce počtu delegátů s tím, že rozhodnutí o 

změně SP č. 2 – Volebního řádu ČLK je v kompetenci delegátů sjezdu. 

Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Datová schránka ČLK 

   Dne 8.9.2022 obdržela Kancelář ČLK informaci o zřizování datových schránek okresním 

sdružením ČLK, přičemž Kancelář ČLK v této souvislosti uvádí, že o žádnou změnu 

v systému datových schránek nežádala. 

   Na základě jednání s MZ ČR došlo v rámci zápisu OS ČLK do Registru práv a povinností i 

k automatickému zápisu do systému datových schránek Ministerstvem vnitra ČR.  

Po konzultaci s PaedDr. Zuzanou Jalloul z oddělení informačních a komunikačních 

technologií MZ ČR došlo ve spolupráci s MV ČR k deaktivaci datových schránek OS ČLK.  

Představenstvo důrazně žádá předsedy OS ČLK, aby datové schránky neaktivovali a 

s případnými dotazy se obraceli na centrální kancelář ČLK. 

Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 

pro:     14 

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

 

 

Výběrová řízení 

MUDr. Sojka podal informaci o výběrovém řízení, kterého se účastnil. 

 

 

3) Jednání a informace   

 

Epidemie nemoci Covid-19 

    Dr. Kubek informoval, že v souvislosti s neočekávanou letní vlnou epidemie nemoci 

Covid-19, která je způsobena novými nakažlivějšími variantami viru při absencí 

protiepidemických opatření, se obrátil 12.7.2022 písemně na ministra zdravotnictví prof. 

Válka s dotazy: 

- Kdy bude v České republice obnovena povinnost nošení respirátorů (roušek) ve 

zdravotnických zařízeních, v sociálních zařízeních a v hromadné dopravě? 

- Kdy bude obnoveno hrazení PCR testů z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro 

veřejnost a v jakém rozsahu? 

- Kdy bude dostupné pro pacienty v ČR antivirotikum Paxlovid? 

- Kdy bude zahájeno podávání druhých booster dávek vakcín (4. dávka očkování) ? 

- Kdy vydá ministerstvo zdravotnictví aktualizované metodické pokyny, kterými by se mohli 

lékaři řídit? 

   Podávání druhých booster dávek vakcín (4. dávka očkování) bylo zahájeno 18.7.2022 pro 

všechny zájemce starší 18ti let, u kterých od první posilující dávky očkování uplynuly 

nejméně 4 měsíce. Od 15.8.2022 byl spuštěn centrální rezervační systém. 

   Některé krajské hygienické stanice vydaly doporučení pro zdravotnická zařízení, aby 

zavedla povinnost nošení roušek nebo respirátorů. Poté, co byla povinnost nosit ve 

zdravotnických zařízeních roušky a respirátory zrušena, informovala komora své členy 

v květnu 2022 o stanovisku právní kanceláře ČLK, podle něhož poskytovatel ústavní i 

ambulantní zdravotní péče je oprávněn, uzná-li to za potřebné, stanovit ve vnitřním řádu nebo 

v jeho dodatku povinnost pacientů při vstupu do prostor zdravotnického zařízení použít 

respirátor nebo roušku. O této povinnosti je třeba informovat pacienty dobře viditelným 

nápisem v čekárně nebo na jiném vhodném místě.  Poskytovatel ústavní i ambulantní 

zdravotní péče, který tuto povinnost stanoví, je oprávněn vyžadovat její dodržování s 

odkazem na povinnost pacientů řídit se vnitřním řádem poskytovatele zdravotních služeb (§ 

41 odstavec 1 písmeno b) zákona č. 372/2011 Sb. v platném znění). Toto oprávnění má 

poskytovatel bez ohledu na to, zda je nošení těchto prostředků stanoveno celostátně 

mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví či nikoli. 

   Odpověď ministra zdravotnictví na dotaz ze dne 12.7.2022 obdržel prezident ČLK dne 

25.8.2022. Členové představenstva se seznámili s dopisem ministra Válka, který bude 

publikován jako informace pro lékaře v časopise Tempus. 

   Mz neplánuje v současné době vyhlašování plošných mimořádných opatření upravující 

nebo omezující běžný život společnosti. 

   Mz apeluje na občany, aby dodržovali všechna základní pravidla ke snížení rizika nákazy, 

tj. dodržovali rozestupu, nosili prostředky ochrany dýchacích cest ve zdravotnických 

zařízeních, v zařízeních poskytovatel sociálních služeb anebo při kontaktu s osobami 

seniorního věku nebo s osobami s oslabenou imunitou. 

   Mz považuje za nejefektivnější cestu pro ochranu veřejného zdraví očkování, které 

poskytuje velmi významnou ochranu před závažnějším průběhem onemocnění. 
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   Mz a firma Pfizer uzavřely dne 23.8.2022 smlouvu o dodávkách perorálního antivirotika 

Paxlovid proti onemocnění Covid-19. Smlouva uzavřená do konce roku 2022 zajišťuje České 

republice dostatečné množství tohoto léku pro předpokládanou podzimní vlnu. První dodávky 

jsou očekávány v průběhu záři. 

   Podle současné strategie jsou v drtivé většině prováděny zejména testy indikované (více než 

80 % všech testů). V pracovních dnech je průměrně prováděno cca 5 tis. PCR testů a cca 4 – 5 

tis. Ag testů. O možnosti hrazení testů z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro 

veřejnost (neindikovaných) aktuálně vede Mz jednání se zdravotními pojišťovnami 

Představenstvo bere informace na vědomí 

 

 

Konference České lékařské komory o epidemii nemoci Covid-19 

   ČLK uspořádala ve středu 14.9.2022 v Domě lékařů konferenci o epidemii nemoci Covid-

19, jejímž cílem bylo především ukázat efektivitu očkování a podpořit tak nejenom mezi 

lékaři, ale též mezi laickou veřejností zájem o očkování.  

   Na konferenci vystoupili:   

- MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK 

Zranitelná společnost a medicína pod tlakem dezinformací 

- Prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. – demografka, Katedra sociální demografie a 

regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK  

Vyhodnocení významu očkování - zachráněné a ztracené roky života 

- MUDr. Petr Smejkal – hlavní epidemiolog IKEM 

Účinnost protiepidemických opatření, diagnostické možnosti, sledování vývoje epidemie 

- Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. – ministr zdravotnictví Vlády ČR 

Aktuální informace ministra zdravotnictví 

- prim. MUDr. Pavel Dlouhý – předseda Společnosti infekčního lékařství 

Etické a neetické souvislosti Covidu-19 aneb kdo za to může 

Aktuální terapeutická doporučení pro ambulantní praxi 

- prim. MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D. – KARIM FN Hradec Králové 

Intenzivní péče u pacientů s Covid-19 

- plk. Prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. – předseda Vakcinologické společnosti 

Očkování proti Covidu-19 – jeho bezpečnost a účinnost 

- MUDr. Daniel Dražan – pediatr a vakcinolog 

Covid-19 u dětí a očkování dětí proti Covidu-19 

- Prof. RNDr. Ladislav Dušek, PhD. – ředitel ÚZIS 

Informační systém pro kontrolu epidemie a očkování proti Covid-19 - výsledky a připravenost 

na podzim 2022 

   On-line účast na konferenci byla v rámci Vzdělávacího portálu ČLK pro lékaře zdarma. 

Představenstvo bere informaci na vědomí 

 

 

Seznam zdravotních výkonů – novela pro rok 2023 

  ČLK dlouhodobě usiluje o odpovídající cenu práce nositelů výkonů. Právě nedostatečná 

cena práce nositelů výkonů je totiž hlavním důvodem nedostatku kvalifikovaných 

zdravotníků. Na základě požadavků ČLK byla základní minutová sazba nositelů výkonů 

navýšena o 10 % k 1. 1. 2016, o 10 % k 1. 1. 2021, o 10 % k 1. 1. 2022 s tím, že od té doby 

základní minutová sazba bude každoročně navyšována podlé míry roční inflace. 

   V rámci připomínkového řízení uplatnila ČLK návrhu vyhlášky, kterou se vydává Seznam 

zdravotních výkonů s bodovými hodnotami následující připomínky: 
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- Vzhledem k tomu, že cena práce zdravotníků, kteří nejsou nositeli výkonů, je zahrnuta 

v minutové režijní sazbě, navrhuje ČLK její zvýšení, které zohlední také u těchto 

zdravotnických pracovníků identické navýšení ceny práce jako u nositelů výkonů.  

- Vzhledem k aktuální míře inflace (v současnosti 17 %), která vysoko překračuje průměrnou 

míru inflace z uplynulých let (2-3 %), ČLK navrhuje v SZV zakotvit oprávnění Mz navyšovat 

základní minutovou sazbu nositelů výkonů a základní minutovou režijní sazbu i o více než o 

průměrnou míru roční inflace z předloňského roku. Tento mechanismus by Mz umožnil 

pružně reagovat na významnou změnu nákladových položek, kterou předloňská roční míra 

inflace objektivně nemůže zohlednit. 

   - ČLK považuje za potřebné, aby byly minutová sazba nositelů výkonů a základní minutová 

režijní sazba pro rok 2023 navýšeny nad rámec průměrné roční míry inflace v roce 2021, 

která činila 3,8 %, a to způsobem, který aktuální nákladovou situaci, která nepochybně potrvá 

i v roce 2023, adekvátně zohlední. ČLK navrhuje, aby byly minutová sazba nositelů výkonů a 

základní minutová režijní sazba, které vstupují do výpočtu bodové hodnoty výkonů, navýšeny 

pro rok 2023 o 10 %. 

   Dr. Kubek informoval, že Mz všechny výše uvedení připomínky ČLK odmítlo zohlednit.     

Představenstvo ukládá prezidentovi ČLK, aby zajistil, že výše uvedené požadavky bude 

ČLK prosazovat i nadále. 

Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Úhradová vyhláška pro rok 2023 

   Cílem ČLK bylo prosadit nárůst úhrad o 13 %. 

Hlavním poradcem za právní kancelář ČLK je expert na úhradové mechanismy Mgr.  MUDr. 

Záleská.  

 

- Ambulantní specialisté: ČLK-o.s. zastupují Dr. Kubek, Dr. Aszalayová, Dr. Dvorník. 

   Svůj společný návrh předložili nejprve poskytovatelé. Následně pak SZP a VZP. Před 

závěrečným jednáním VZP sice svůj návrh mírně vylepšila, avšak podle analýzy ČLK byl 

navrhován nárůst úhrad o pouhá cca 2%, a to i při zohlednění zvýšení ceny práce o loňskou 

míru inflace ve výši 3,8% v Seznamu zdravotních výkonů. Vzhledem k tomu, že mezi 

návrhem poskytovatelů a návrhy pojišťoven, které vůbec nereflektují vysokou míru inflace a s 

ní spojený nárůst nákladů ambulantních specialistů, zůstal obrovský rozdíl, skončilo jednání 

25.5.2022 nedohodou.  

 

- Praktičtí lékaři: ČLK-o.s. zastupují Dr. Lindovský, Dr. Němeček 

   Návrh VZP, ke kterému se následně připojily ostatní zdravotní pojišťovny, představuje 

podle pojišťoven nárůst úhrad v průměru o 4 % a podle pojišťoven pro praktické lékaře 

výhodnější než návrhy, které pojišťovny učinily v ostatních segmentech. Jednání skončilo 

26.5.2022 dohodou. Přítomný zástupce ČLK-o.s. Dr. Němeček hlasoval proti.  

 

- Ambulantní gynekologové: ČLK-o.s. zastupuje Dr. Henčlová  

   Dr. Henčlová informovala, že gynekologové se s pojišťovnami dohodli také tentokrát díky 

aktivitě Dr. Dvořáka jako první již 17.5.2022. Návrh počítá s hodnotou bodu 1,10 Kč, 

přičemž další navýšení bodu o 0,01 jsou popsána v dohodě. Nově byly stanoveny ceny za 

balíčky v těhotenství. Dohoda byla uzavřena za podmínky, že pokud v některém segmentu 

dojde k navýšení úhrady nad úroveň odsouhlasenou SSG, bude úhrada v segmentu ambulantní 
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gynekologie navýšena minimálně srovnatelně s ostatními segmenty poskytovatelů. Tento 

postoj praktikovaný SSG je nekolegiální vůči ostatním lékařům, kterým postoj SSG 

vyjednávací pozici komplikuje. Dr. Henčlová návrh nepodpořila a jako zástupce ČLK-o.s. se 

hlasování zdržela.  

   O týden později předložila VZP gynekologům výhodnější návrh s tím, že je připravena již 

podepsanou dohodu změnit. Jednání se tak v tomto segmentu změnilo ve frašku. Poté, co SSG 

novou dohodu podepsalo, byla tato rozporována zástupci ambulantních specialistů z důvodu, 

že bonifikace pro gynekology za omezování množství screeningových prenatálních 

sonografických vyšetření poškozují ambulantní kardiology. Pro ČLK jsou tyto bonifikace 

nepřijatelné z toho důvodu, že dochází ke snižování kvality prenatální péče, což může vést k 

nárůstu počtu dětí narozených s vrozenými vadami.  

 

- Komplement: ČLK-o.s. zastupuje Dr. Musil 

   ČLK předložila společný návrh s Privalab. Jednání skončila 25.5.2022 nedohodou. 

Dohodou neskončila ani následná jednání.  

 

   Závěrečné jednání DŘ se uskutečnilo 15.6.2022. Celkem bylo uzavřeno 8 dohod a jedna 

dohoda parciální. Nedohodou skončilo DŘ v těchto segmentech: 

Akutní lůžková péče 

Následná lůžková péče 

Ambulantní specialisté 

Komplement 

Ambulantní gynekologové (dohoda nebyla schválena) 

 

   Vzhledem k tomu, že ve významných segmentech, včetně ambulantních specialistů, nedošlo 

k dohodě. Bude i tentokrát ČLK jednat s Mz o návrhu úhradové vyhlášky, a to s cílem 

minimalizovat dopady inflace na lékaře. 

   Dne 9.9.2022 obdržela ČLK z Mz návrh úhradové vyhlášky. 

    Podle Mz návrh s ohledem na vyšší míru inflace, kterou Mz pro rok 2023 odhaduje na 8,8 

% místo původního odhadu 4,4 %, a tedy nad rámec dohod v DŘ uzavřených, navrhuje zvýšit 

průměrný nárůst úhrad z původních 4 % na 8 %.         

  Ve stanoveném termínu do 21.9.2022 ČLK zašle své připomínky, které zpracuje Mgr.  

MUDr. Záleská.  

Představenstvo trvá na návrzích, které zástupci ČLK-o.s. prosazovali v rámci 

dohodovacího řízení pro rok 2023. 

Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 

pro:     13 

proti:    0 

zdržel se:  1     Návrh byl přijat. 

 

 

Pracovní skupina ČLK pro digitalizaci zdravotnictví 

  Dr. Mečl navrhuje vytvoření stále pracovní skupiny ČLK pro digitalizaci a eHealth. 

Digitalizace/elektronizace zdravotnictví je jedním ze zásadních fenoménů současné medicíny. 

Pro lékaře by mělo být používání počítačů, internetu, zdravotnických softwarů a aplikací 

efektivní pomocí pro diagnostiku a léčbu pacientů. ČLK by měla v těchto procesech hrát 

aktivnější roli než dosud a měla by si vytvořit zázemí svých vlastních expertů. Elektronizace 

zdravotnictví by měla lékařům usnadňovat práci tak, aby se mohli více věnovat svým 

pacientům. ČLK naopak nemůže podporovat projekty, které budou lékařům práci 

komplikovat, budou zvyšovat administrativní zátěž a přenášet na poskytovatele zdravotních 
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služeb další nekryté náklady. Pro ČLK je zásadní ochrana osobních dat pacientů, ale i ochrana 

know-how lékařů. 

Představenstvo s návrhem na vytvoření pracovní skupiny ČLK pro digitalizaci 

zdravotnictví souhlasí a pověřuje Dr. Mečla jejím vytvořením a koordinací její práce. 

Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Národní program proti obezitě dětí 

   Dr. Jehlička informoval o přípravě Národního programu proti obezitě dětí, kterou zahájil na 

půdě ČLK diskusí se zástupci odborných společností, praktických pediatrů, léčebných lázní, 

České unie sportu a zdravotních pojišťoven. Úvodní prezentace projektu bude zveřejněna 

v zářijovém čísle časopisu Tempus Medicorum. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Novela zákon o odpadech 

   Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech uložil právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, 

které jsou původcem odpadu ze zdravotní péče, povinnost zpracovat pokyny pro nakládání s 

těmito odpady v zařízení, kde tento odpad vzniká, přičemž tuto povinnost jsou zdravotnická 

zařízení povinna splnit do dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy nejpozději do 

31.12.2022. Pokyny pro nakládání s odpady mají být součástí provozního řádu zařízení 

zpracovaného podle zákona o ochraně veřejného zdraví (návrh i změnu provozního řádu 

schvaluje rozhodnutím příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle ust. § 15 zák. č. 

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).   

   ČLK vznesla k příslušným orgánům ochrany veřejného zdraví dotaz, zda se tato povinnost 

vztahuje i na zdravotnická zařízení, která mají letitě „odpadové hospodářství“ zajištěno 

pomocí externích kvalifikovaných firem, zpravidla v rámci nájmu nebytových prostor – 

ordinace, přičemž tyto služby pro jednotlivé ordinace zajišťuje pronajímatel (např. 

poliklinika). 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Přístrojová komise Mz 

   ČLK má zastoupení v Komisi Mz pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických 

prostředků a kapacit hrazených ze zdravotního pojištění. Vzhledem k tomu, že Dr. Tomek, 

který ČLK dosud zastupoval již není členem představenstva a o práci v této komisi nemá 

nadále zájem, navrhuje prezident ČLK jako nového zástupce komory v této komisi Dr. Trnku. 

Představenstvo pověřuje Dr. Trnku zastupování ČLK v Přístrojové komisi Mz. 

Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 
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pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

4) Zahraniční činnost 

 

ZEVA – Dubrovník 8.-10.9.2022 

   Dr. Kubek informoval o své účasti na 29. pravidelném každoročním setkání představitelů 

lékařských komor ze střední a východní Evropy (ZEVA) se po dvou leté pauze zapříčiněné 

epidemií nemoci Covid-19 konalo ve dnech 8. až 10. září v chorvatském Dubrovníku. V září 

2018 obdobné jednání pořádala ČLK v Praze. Akce se bohužel tentokrát neúčastnili zástupci z 

Maďarska, Slovenska, Rumunska, Bulharska ani Řecka.  

   Na úvod konference prezentoval Dr. Ramin Parsa-Parsi, specialista na lékařskou etiku 

Německé lékařské komory a Světové lékařské asociace (WMA) připravované novinky v 

Mezinárodním lékařském etickém kodexu, které byly připraveny na jednání ve Washingtonu 

a budou předloženy počátkem října účastníkům Plenárního zasedání WMA v Berlíně. 

   Pořadatelé, tedy Chorvatská lékařská komora, vybrali pro jednání následující témata: 

- Disciplinární systém jednotlivých lékařských komor 

- Výhrada svědomí a její ukotvení v právním řádu v jednotlivých zemích  

- Aktuální výzvy, kterým čelí nemocnice v jednotlivých zemích 

   Všichni účastníci ke každému z těchto témat připravili krátkou prezentaci, po které vždy 

následovala diskuse. 

   Příští, v pořadí již 30. setkání ZEVA se uskuteční v září 2023 v Německu. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Podpora vzniku lékařské samosprávy na Ukrajině 

   Dr. Kubek informoval, že dne 12.9.2022 se na ČLK obrátil prezident Ukrajinské lékařské 

asociace Dr. Oleg Musii s žádostí, aby ČLK společně se Slezskou lékařskou komorou 

(součást Polské lékařské komory) podpořila snahu Ukrajinské lékařské asociace získat 

z prostředků nadačního fondu Prague Civil Society Centre, jehož cílem a účelem je podpora 

občanské společnosti zejména v zemích bývalého Sovětského svazu vyjma pobaltských států, 

které jsou součástí EU, finanční podporu na projekt přípravy vytvoření lékařské profesní 

samosprávy na Ukrajině.  

   Vzhledem k tomu, že termín pro podání žádosti je stanoven na 16.9.2022 požádal prezident 

ČLK o další informace Ukrajinskou lékařskou asociaci i Nadační fond Prague Civil Society 

Centre, předsedou, jehož správní rady je pan Šimon Pánek.  

  Podle informací Dr. Musie účast ČLK v projektu není spojena s žádnými finančními 

náklady. ČLK je zamýšlena jako hlavní partner Ukrajinské lékařské společnosti v tomto 

projektu, jehož trvání je plánováno na 9 měsíců. Ukrajinská lékařská asociace by ráda 

vytvořila na Ukrajině lékařskou samosprávu a organizaci podobnou České lékařské komoře. 

Proto by se ukrajinská strana ráda seznámila s podrobnostmi o činnosti ČLK, se zákonem o 

ČLK a se stavovskými předpisy a mechanismy jejího fungování. Veškeré finanční náklady 

s tímto spojené by měly být hrazeny z prostředků získaných od fondu. Jedinou povinností 

ČLK by byla součinnost a spolupráce na projektu. Druhým zahraničním partnerem má být 

Slezská lékařská komora.  

   Představenstvo souhlasí se zapojením ČLK do projektu na podporu vzniku profesní 

lékařské samosprávy na Ukrajině. 

Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 
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pro:     13 

proti:    1 

zdržel se:  0     Návrh byl přijat. 

 

 

5) Vědecká rada 

 

  Dr. Mrozek informoval o jednání Vědecké rady ČLK, které se konalo 8.9.2022. 

 

 

6) Licence 

 

 

7) Revizní komise 

 

Návrh novely SP-4 

  Revizní komise navrhuje doplnění disciplinárního řádu ČLK o následující ustanovení: 

   Pokud to v rámci šetření stížnosti uzná pověřený člen revizní komise okresního sdružení 

komory za nezbytné, vyzve toho stěžovatele, který je k tomu oprávněn, aby zprostil povinné 

mlčenlivosti poskytovatele zdravotních služeb, u nějž se nachází zdravotnická dokumentace 

související s předmětem stížnosti, a aby udělil tomuto poskytovateli souhlas se zpřístupněním 

uvedené zdravotnické dokumentace (včetně poskytnutí jejích kopií) disciplinárním orgánům 

ČLK, které pověřený člen revizní komise okresního sdružení komory ve výzvě určí. Pokud 

stěžovatel výzvě k součinnosti dle předchozí věty nevyhoví ve lhůtě, kterou k tomu tato výzva 

stanoví, může pověřený člen revizní komise okresního sdružení komory v odůvodněných 

případech vypracovat návrh na rozhodnutí o nezahájení disciplinárního řízení dle § 7 odst. 3 

písm. b) tohoto stavovského předpisu z důvodu, že nebylo možné řádné prošetření stížnosti 

komorou; o těchto následcích odepření součinnosti musí být stěžovatel předem ve výzvě 

poučen. 

Představenstvo schvaluje návrh novely SP-4 Disciplinární řád, který bude předložen 

k rozhodnutí delegátům Sjezdu ČLK. 

Hlasování – přítomno 14  hlasujících: 

pro:     14 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

   Dr.  Přáda a Dr. Mečl opustili jednání v 12.50 hodin, přítomno je 12 členů představenstva. 

 

8) Různé 

 

Dr. Monhart navrhuje, aby ve výjimečných případech členům představenstva, kteří se 

nemohou zúčastnit jednání představenstva, bylo umožněno připojit se dálkovým 

přístupem bez nároku na hlasování a na finanční náhradu za ztrátu času. 

Hlasování – přítomno 12 hlasujících: 

pro:   7 

proti :   5 

zdržel :  0     Návrh byl přijat. 
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Zasedání představenstva bylo ukončeno v 13:30 hodin. 

 

 

 

Ve čtvrtek 22.9.2022 se od 15:00 hodin v sídle ČLK v Domě lékařů v Praze 9 koná porada 

předsedů OS ČLK. 

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční v pátek 14.10.2022 od 9:00 hodin v sídle ČLK 

v Domě lékařů v Praze 9. 

 

 

 

Zapsala: Hanka Matějková 

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 


