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Zápis z jednání představenstva ČLK, 

konaného dne 27. 5. 2022 od 9:00 hodin v Domě lékařů v Praze 9 

 

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

MUDr. Dobeš, MUDr. Doležal, MUDr. Dostalíková, MUDr. Dvorník, MUDr. 

Henčlová, MUDr. Jehlička, Ph.D, MUDr. Lindovský, MBA, MUDr. Mach, 

MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Mečl, MUDr. Němeček, MUDr. Sedláček, 

MUDr. Šťastný, PhD., MUDr. Trnka. 

Omluveni:     MUDr. Kubíček, MUDr. Přáda. 

Přizváni: MUDr. Vedralová, MUDr. Stehlíková 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) Vnitřní činnost 

 

Informace o počtu nových členů ČLK 

V dubnu 2022 bylo přijato celkem 27 lékařů: 

 z toho byli               4 lékaři se státní příslušností SR, 

            6 lékařů s jinou státní příslušností, 

            3 lékaři se slovenskou LF, 

            3 lékaři se zahraniční LF. 

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

V roce 2022 požádalo celkem 69 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

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 květnu 2022. 

Představenstvo bere informaci ekonomického oddělení ČLK na vědomí.  

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 
Prodej služebního bytu – Jeřabinová 

   Byt a dvě 2 parkovací stání zakoupila ČLK v roce 2011 za 4 356 855,- Kč  

   Jedno parkovací stání bylo prodáno samostatně za 572 000,- Kč.  

   Byt spolu s druhým parkovacím stáním ČLK prodala za 9 284 417,- Kč. 

Celkem tedy ČLK tyto nemovitosti prodala za 9 856 417,- Kč, tedy za částku o 5,5 milionu vyšší, 

než za jakou je před jedenácti lety zakoupila. Peníze již byly připsány na účet ČLK. 
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   Dr. Kubek dále informoval, že dne 18.5. 2022 byl služební byt – Jeřabinová předán novým 

majitelům, a to na základě splnění podmínek vymezených v kupní smlouvě. Tímto je proces 

prodeje služebního bytu dokončen. 
Představenstvo bere informaci na vědomí 

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 

   Dr. Dernerová se připojila k jednání představenstva v 9.25 hodin, přítomno je 17 členů 

představenstva. 
 

Nebytové prostory Lékařská - prodej  

  Nebytové prostory – Lékařská jsou nabízeny společností Engel&Völkers a realitním 

makléřem panem Hnátkem. Pan Hnátek předložil nabídku soukromého investora, který nabídl 

za tyto nebytové prostory částku 35 000 000,- Kč. Hlasováním per rollam schválili členové 

představenstva ČLK tuto nabídku jednomyslně a pověřili prezidenta ČLK k dalším jednáním 

v této věci. 

   Dr. Kubek na základě pokynu představenstva ČLK uzavřel dne 24.5.2022 Rezervační 

smlouvu a dohodu o úschově peněžních prostředků a listin s paní Podlipnou, panem Hnátkem 

a právní kanceláří JUDr. Gurecké. Následně dne 26.5.2022 byla složena kupující rezervační 

jistina, která je podmínkou pro uzavření kupní smlouvy. V současné chvíli pracuje právní 

kancelář ČLK na návrhu kupní smlouvy společně s právním zástupcem kupující.  

   Dr. Kubek bude o dalším postupu představenstvo ČLK informovat.   
Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
 

 

Představenstvo se usneslo, že vysocí funkcionáři ČLK, konkrétně prezident a 

viceprezident v případě, že nebydlí v Praze, mají nárok na příspěvek na pronájem bytu 

v Praze až do výše 50 % ceny pronájmu, přičemž maximální výše tohoto příspěvku bude 

představenstvem ČLK určována vždy k 1.1. daného roku. 

Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 

pro:   16 

proti:   0 

zdržel se:  1     Návrh byl přijat. 
 
 

Nové webové stránky ČLK  

    Dr. Mečl a Dr. Němeček spolu s Mgr. Valáškem informovali o průběhu realizace nových 

webových stránek komory, které by měly být zprovozněny v červenci 2022. 

Představenstvo po diskusi bere informace na vědomí. 

 

    Dr. Dostalíková se připojila k jednání představenstva v 10.20 hodin, přítomno je 18 členů 

představenstva. 

 

 

Porada administrativních pracovníků 
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   Porada administrativních pracovníků ČLK se koná v pondělí 30. a v úterý 31. 5. 2022 v 

sídle ČLK v Domě lékařů v Praze 9, Drahobejlova 27. Členové představenstva se seznámili 

s programem porady. 

 

 

Etická komise ČLK 

   Členové Etické komise ČLK se na svém zasedání 5.5.2022 zabývali jednáním a veřejným 

vystupováním některých lékařů během epidemie nemoci Covid-19 a přijali následující 

stanovisko, jehož text byl publikován v časopise Tempus Medicorum: 

    

   Stanovisko Etické komise ČLK k informování veřejnosti lékaři o problematice týkající se 

medicínských témat. 

   Lékaři jsou veřejností bráni jako významná odborná autorita. Tuto autoritu lékařského stavu 

i pacienty mohou velmi poškodit vyjádření nerespektující pravidla medicíny založené na 

důkazech a ověřitelných faktech.  

   Lékařské informace podávané občanům mají respektovat všeobecně uznávaný vědecký 

konsenzus a musí se striktně opírat o ověřitelná data a studie. Občané mají právo tyto 

informace a jejich ověření žádat. Pokud jsou na veřejnosti prezentovány hypotézy nebo zatím 

neověřené výsledky vědeckých bádání, výzkumů nebo studií, musí být takto také uváděny.  

Představenstvo bere stanovisko Etické komise ČLK na vědomí. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

   Členové představenstva se seznámili s informací Dr. Stehlíkové o rozsáhlém materiálu 

Německé etické rady „Zranitelnost a odolnost v krizi - etická kritéria pro rozhodování v 

průběhu pandemie“, ze kterého připravila rešerši členka EK ČLK docentka Drábková. 

 

   Dr. Stehlíková dále seznámila členy představenstva s návrhem zákona o eutanazii, který se 

chystá podat skupina poslanců.  

   Dr. Kubek vysvětlil, že se jedná o identický text, který byl jako sněmovní tisk č. 924/0 

v roce 2020 odmítnut Vládou ČR a nebyl Poslaneckou sněmovnou projednán. 

   Dále připomenul, že ČLK uspořádala dvě celostátní konference k problematice eutanazie, a 

to v listopadu 2012 a v květnu 2019. Ve dvou vydáních též vyšla monografie lékařské komory 

„Eutanazie – pro a proti“. Není tedy účelné se k tomuto tématu neustále vracet. 

   Eutanázie by byla v rozporu s Etickým kodexem ČLK (SP-10), a to §2 odst. 7: „Lékař u 

nevyléčitelně nemocných a umírajících účinně tiší bolest, šetří lidskou důstojnost a mírní 

utrpení. Vůči neodvratitelné a bezprostředně očekávané smrti však nemá být cílem lékařova 

jednání prodlužovat život za každou cenu. Eutanazie a asistované suicidium nejsou 

přípustné.“ 

    Eutanazie, tedy usmrcení jiné osoby ze soucitu, není v České republice legální a ČLK s ní 

nesouhlasí. Nepřípustné a trestné je rovněž napomáhání k sebevraždě.  

   Riziko zneužití eutanazie by bylo obrovské a posláním lékařů není zabíjet 

   Povinností lékaře je udržovat život, nikoliv prodlužovat umírání a prohlubovat utrpení 

nevyléčitelně nemocných pacientů. Léčebný postup, který již nemůže zastavit progresi 

choroby, navrátit zdraví nebo odvrátit smrt pacienta, není z medicínského hlediska indikován. 

Zbytečná a neúčelná léčba není v zájmu pacienta.  

   Moderní medicína umí velmi efektivně tlumit bolest. Mnohem bezmocnější je však tváří 

v tvář beznaději, osamění a opuštěnosti nevyléčitelně nemocných pacientů. Volání po 
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eutanazii přiznáním, že selhávají přirozené mezilidské vztahy a že se moderní společnost 

ztrácející soudržnost rozpadá.  

   Řešením není legalizace eutanázie, ale další podpora a rozvoj paliativní péči, a to pokud 

možno v domácím prostředí. 

 

 

3) Jednání a informace   

 

Novela zákona č. 106/1999 Sb. 

   Novela zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zahrnovala profesní 

komory zřizované zákonem mezi subjekty, které by měly mít vůči všem občanům úplnou 

informační povinnost, a to bez ohledu na skutečnost, z jakých prostředků jsou financovány. 

V roce 2021 Dr. Kubek prosadil u tehdejšího ministra vnitra Hamáčka změnu, že 

samosprávné komory budou povinny poskytovat pouze informace vztahující se k výkonu 

veřejné správy, který jim byl svěřen zákonem.  

   Legislativní proces nebyl v minulém volebním období dokončen, a protože jde o novelu 

transponující mimo jiné také evropskou legislativu do právního řádu ČR, vrátila se k návrhu 

novely i nová vláda, která ve svém návrhu opět zahrnula profesní komory mezi subjekty 

s plnou informační povinností. 

  Profesní komory vyslovily nesouhlas s tím, že by měly povinnost poskytovat každému 

veškeré informace, tedy nejen informace v rámci výkonu veřejné správy, ale i informace o 

svém hospodaření a další informace spadající do samosprávné činnosti komory. Informační 

povinnost vůči svým členům totiž profesní komory plní v souladu se zákony, kterými jsou 

zřizovány, a se svými vnitřními řády. 

   Dr. Kubek 25.1.2022 v této věci jednal s vicepremiérem a ministrem vnitra Mgr. 

Rakušanem, kterému předal k posouzení dva legislativní návrhy, jak problém řešit. O podporu 

následně požádal také ministra Blažka a předsedu vlády Fialu.  

   Dne 18.5.2022 vláda schválila návrh novely zákona č. 106 ve znění, které komorám 

vyhovuje: „Profesní samosprávné komory poskytují podle tohoto zákona pouze informace 

vztahující se k výkonu veřejné správy, který jim byl svěřen zákonem“. Vzhledem k tomu, že 

se návrh novely zákona vrátil do podoby odsouhlasené minulou vládu, je velmi 

pravděpodobné, že v tomto znění bude schválen Parlamentem. 
Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Seznam zdravotních výkonů 

   Mz předložilo návrh pravidelné každoroční novely vyhlášky, kterou se vydává Seznam 

zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. ČLK nadále požaduje navyšování ceny práce 

zdravotníků. 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. 

   K předloženému návrhu uplatnila ČLK dne 6.5.2022 tyto připomínky: 

- ČLK navrhuje navýšení minutové režijní sazby, které zohlednění navýšení ceny práce 

nositelů výkonů. 
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   Komora opakovaně poukazuje na potřebu nápravy chyby ve výpočtu režijních nákladů 

spočívající v nezohlednění navýšení ceny práce u těch zdravotníků, jejichž práce není 

zahrnuta přímo do kalkulace nákladů na provedení výkonu, ale je zahrnuta do minutové 

režijní sazby. Navýšení základní minutové sazby nositelů výkonů se projevilo u nositelů 

výkonů uvedených v jednotlivých výkonech, ale neprojevilo u nositelů výkonů, jejichž práce 

je zahrnuta v minutové režijní sazbě. Jedná se o zejména práci nelékařských zdravotnických 

pracovníků (NLZP).  

- ČLK navrhuje, aby v Seznamu zdravotních výkonů bylo zakotveno oprávnění Mz navyšovat 

základní minutovou sazbu nositelů výkonů a základní minutovou režijní sazbu minimálně o 

průměrnou míru roční inflace.  

   Přiřazení slova „minimálně“ umožní Mz pružně reagovat na významnou změnu 

nákladových položek, kterou předloňská roční míra inflace objektivně nemůže zohlednit. 

Takovou významnou změnou je nepochybně aktuální míra inflace pohybující se okolo 15 %. 

Roční inflace se v bodových hodnotách projevuje dle dikce SZV s dvouletým zpožděním. 

Všechna zdravotnická zařízení však musí realizovat vstupní náklady, ve kterých se vysoká 

míra inflace projevuje už nyní. Zatímco všechny ostatní ekonomické subjekty mají možnost 

promítnout tyto výrazně zvýšené náklady do cen svých produktů, u zdravotnických zařízení 

hrazených v rámci systému solidárního zdravotního pojištění tato možnost není. Je zřejmé, že 

zdravotnická zařízení budou nucena dotovat výrazně zvýšené vstupních náklady 

nedostatečným ohodnocením zdravotníků. To je pro ČLK naprosto neakceptovatelné. 

- ČLK navrhuje, aby byla základní minutová režijní sazba pro rok 2023 nad rámec nápravy 

výše popsané chyby navýšena o 10 %. 

   Komora požaduje, 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 %. 
Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Jednání s předsednictvem Zdravotního výboru PS 

   Dr. Kubek informoval o tom, že 10.5.2022 jednal s předsedou Výboru pro zdravotnictví 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR docentem MUDr. Bohuslavem Svobodou a s předsedou 

Správní rady VZP MUDr. Tomem Philippem. 

   Hlavním tématem jejich jednání byla ekonomická situace zdravotních pojišťoven, které 

musí oproti původním předpokladům zajistit financování zdravotní péče pro uprchlíky 

z Ukrajiny, a ekonomická situace poskytovatelů zdravotních služeb, kteří se musí vyrovnávat 

s inflací, která již dosahuje 15 %. 

    Diskuse se točila nejenom okolo snížení platby za státní pojištěnce, se kterým komora 

nesouhlasí, ale zejména okolo variant valorizace této platby, kterou s účinností od 1.1.2023 

prosazuje ministr zdravotnictví profesor Válek. Zatím co na tom, že vhodnou proměnnou, na 

kterou by se platba státu měla vázat, je výše průměrné mzdy, panuje mezi politiky poměrně 

shoda, tak vše ostatní zůstává zatím nejisté. Komora prosazuje jako minimum částku 2 000,- 

Kč měsíčně za jednoho tzv. státního pojištěnce. Nepožadujeme v podstatě nic jiného než 

návrat k hodnotě podobné částce 1 967,- Kč, kterou schválila ještě Babišova vláda a kterou 
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dostávají pojišťovny v letošním prvním pololetí. Prezident komory Kubek opakovaně 

upozorňoval, že současná ekonomická nejistota komplikuje a prakticky znemožňuje jednání o 

úhradách na rok 2023 v rámci probíhajícího dohodovacího řízení.  

   Po jednání s předsedou Zdravotního výboru následovalo společné jednání s jeho 

místopředsedy: profesorkou MUDr. Věrou Adámkovou, paní Karlou Maříkovou, MUDr. 

Zdenkou Němečkovou Crkvenjaš, MUDr. Tomem Philippem a profesorem MUDr. Juliem 

Špičákem. Vedle otázek financování se řešily též možnosti spolupráce Zdravotního výboru PS 

s profesní lékařskou samosprávou. Vzhledem k tomu, že z celkového počtu 25 členů výboru 

je 14 lékařů, tedy členů České lékařské komory, měla by spolupráce fungovat. Na závěr 

pozval prezident ČLK členy zdravotního výboru a další poslance, kteří jsou členy komory, na 

neformální setkání v prostorách Domu lékařů. Toto setkání se uskuteční 7.6.2022. 
Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Platba za státní pojištěnce 

   Od 1.1.2022 byla platba státu nastavena na částku 1 967,- Kč měsíčně. Současná vláda 

s účinností od 1.7.2022 platbu snižuji o 400,- Kč na částku 1 567,- Kč měsíčně. Zdravotní 

pojišťovny tak v letošním roce dostanou od státu o 14 mld Kč méně, než se očekávalo.  

   Představenstvo ČLK s plánem na snížení platby za státní pojištěnce vyslovilo 26.2.2022 

jednomyslně svůj nesouhlas. 

   Na jednání zdravotního výboru PS dne 18.5.2022 představili ministr financí Stanjura a 

ministr zdravotnictví Válek návrh na systém automatické valorizace platby za státní 

pojištěnce, a to vždy o míru inflace plus jednu polovinu nárůstu reálných mezd s tím, že 

pokud by reálné mzdy klesaly, na výši platby by to nemělo vliv. Pro rok 2023 díky tomuto 

mechanismu vláda navrhuje částku 1 878,- Kč, tedy bez ohledu na extrémně vysokou míru 

inflace téměř o sto korun méně, než byla výše této platby v prvním pololetí 2022. Podle 

predikcí ministerstva financí by výše platby za státní pojištěnce přesáhla současnou úroveň až 

v roce 2025. 

   Valorizační mechanismus je navíc nastavený tak, že se podíl platby státu na celkových 

příjmech systému veřejného zdravotního pojištění bude snižovat a úměrně tomu se budou 

prohlubovat ekonomické problémy našeho zdravotnictví.  

   Důvody, proč v současnosti není možné výdaje na zdravotnictví snižovat jsou v zásadě 

čtyři: 

1.) Vysoká míra inflace 

2.) Epidemie nemoci Covid-19 zdaleka neskončila 

3.) Kvůli epidemii odložená zdravotní péče 

4.) Migrační vlna, kdy statisíce uprchlíků budou potřebovat zdravotní péči 

   Dva roky opakujících se epidemických vln ukázaly všem, jak důležité je mít fungující 

zdravotnictví s kvalifikovaným personálem a dostatečnými kapacitami pro zvládání i 

krizových situací. Společnost je v současnosti připravena akceptovat skutečnost, že pokud má 

být dostupná všem bezpečná a kvalitní zdravotní péče, je třeba investice do zdraví zvyšovat a 

ne snižovat. Postup ministra zdravotnictví profesora Válka, který se snižováním platby za 

státní pojištěnce souhlasí, je chybou. 

    Vzhledem k tomu, že na budoucí výši platby za státní pojištěnce zatím nepanuje shoda ani 

mezi poslanci koaličních stran, bylo projednávání tohoto návrhu zdravotním výborem PS 

přerušeno.  



 7 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Jednání prezidentů profesních komor s předsedou Vlády ČR 

   Dr. Kubek informoval, že 24.4.2022 požádal premiéra Fialu o obnovení tradice setkávání 

předsedů Vlády ČR s prezidenty dvanácti profesních komor zřizovaných zákony. Tento 

formát domluvil prezident ČLK před několika lety s tehdejším premiérem Sobotkou a jednání 

za účasti resortních ministrů pak probíhala i za premiéra Babiše. Tato jednání byla přínosná.  

   Pan premiér souhlasil a jednání se tak uskuteční ve čtvrtek 2. června 2022. Předseda vlády 

navrhuje jako témata nastávající české předsednictví v Radě Evropské unie a dopady 

uprchlické vlny z Ukrajiny na jednotlivé profese komorami zastupované. 
Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Rada poskytovatelů 

   Rada poskytovatelů je poradním orgánem ministra zdravotnictví a ČLK v ní měla v osobě 

svého prezidenta zastoupení od počátku její existence. Tuto praxi změnil až ministr Vojtěch, 

který v roce 2018 při obnově tohoto svého poradního orgánu Česku lékařskou komoru 

opomenul, na rozdíl například od komory stomatologické, a nevyhověl ani našim 

opakovaným žádostem o to, aby také ČLK své zastoupení v Radě poskytovatelů měla. 

   Žádost prezidenta ČLK o jmenování členem Rady poskytovatelů z 18.1.2022 zůstala bez 

odpovědi. Dr. Kubek informoval, že svoji žádost o jmenování členem Rady poskytovatelů dne 

12. 5. 2022 písemně opakoval.  

   Dr. Kubek informoval, že jeho jednání s ministrem zdravotnictví profesorem Válkem je 

plánováno na 3.6.2022. 
Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Dohodovací řízení o úhradách 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 
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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 

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.  

 

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

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

 

- Ostatní segmenty, ve kterých ČLK-o.s. nevyjednává 

Stomatologie: dohoda 

Lékárny: dohoda 

Následná lůžková péče: nedohoda 

Akutní lůžková péče: nedohoda  

Hemodialýza: dohoda 

ZZS: dohoda 

Dopravní služby: dohoda 

Domácí péče: nedohoda 

 

Představenstvo bere informace na vědomí. 

 

 

4) Vědecká rada 

 

   Dr. Mrozek informoval o zasedání Vědecké rady ČLK, které se konalo dne 12.5.2022. 

 

TBC – epidemiologie a očkování 

   MUDr. Jiří Wallenfels, předseda Národní jednotky dohledu nad TBC, přednesl přednášku 

na toto téma. Užitečné informace pro lékaře budou uveřejněny v časopise Tempus 

Medicorum. 

 

Aprobační zkoušky 
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  Do akreditační komise pro praktickou část aprobační zkoušky byli za ČLK nominováni:     

Dr. Mrozek, Dr. Monhart. Dr. Lindovský 

 

Akreditační komise 

  Dr. Mrozek na základě výzvy Mz zpracovává aktualizovaný návrh nominací ČLK do 

akreditačních komisí pro specializační obory lékařského vzdělávání.  

 

  Dr. Monhart opustil jednání v 12.20 hodin, přítomno je 17 členů představenstva. 

 

 

5) Licence 

 

 

6) Různé 

 

Zasedání představenstva a další akce ČLK – podzim 2022 

 

Datum Den Čas Akce Místo konání 

22. 7. Pátek 9:00 představenstvo ČLK Praha  

15. 9. Čtvrtek 9:00  představenstvo ČLK Praha  

22. 9. Čtvrtek 15:00 porada předsedů ČLK Praha  

14. 10. Pátek 9:00 představenstvo ČLK Praha  

12. – 13. 11. So - Ne  sjezd Brno - Voroněž 

26. 11. Sobota 9:00 představenstvo ČLK Praha 

15. 12. Čtvrtek 9:00 představenstvo ČLK Praha  

15:00 porada předsedů 

28. 1. 2023 Sobota  9:00  představenstvo  ČLK Praha  

 ples Praha - Žofín 

 

 

Elektronizace komunikace ČSSZ s lékaři 

   Česká správa sociálního zabezpečení svolává jednání k dalším možnostem elektronizace a 

digitalizace v komunikaci mezi lékaři a správou sociálního zabezpečení. ČSSZ spolu s MPSV 

pracuje na návrhu elektronizace dalších dávek nemocenského pojištění. Jednání, které se koná 

27.5.2022 se za ČLK účastní Dr. Lindovský. 

 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 13:00 hodin. 

 

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční ve čtvrtek 23.6.2022 od 9:00 v Domě lékařů 

v Praze 9 a navazovat ně bude porada předsedů OS ČLK, která se uskuteční tamtéž od 15:00 a 

na závěr bude společná večeře v restauraci Beseder, Lihovarská 1060/12, Praha 9. 

 

 

 

Zapsala: Hanka Matějková 

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 


