Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5
konaného dne 27. 3. 2019 od 16:30 do 18:45

Přítomni: Dr. Abdulsalam Alazani, Dr. Soňa Csémyová, Dr. Pavel Kubíček, Dr. Petra Lesná,
Dr. Milan Odehnal, Dr. Petr Přikryl, Dr. Ida Reissová a Dr. Lucie Šedivá
Omluveni: Dr. Jan Večeř
Zasedání zahájil předseda v 16:30, konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné. Jako
ověřovatele zápisu navrhl Dr. Přikryla.
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Předseda navrhl následující program zasedání a požádal o event. připomínky či doplnění:
1. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání ze dne 25. 2. 2019
2. Informace ze zasedání představenstva ČLK dne 23. 3. 2019
3. Informace o poradě předsedů a pasování Rytíře lékařského stavu
4. Projednání došlých žádostí
5. Různé
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Ad 1.
Před schválením zápisu z minulého zasedání, konaného dne 25. 2. 2019, který byl všem
členům představenstva OS ČLK Prahy 5 v elektronické formě rozeslán dne 4. 3. 2019, požádal
předseda o případné připomínky. Nikdo z přítomných žádnou připomínku nevznesl.
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Ad 2.
Předseda informoval přítomné nejdůležitějších bodech zasedání představenstva ČLK, které
se konalo dne 23. 3. 2019 v Praze.
a) V únoru bylo do ČLK přijato celkem 44 lékařů, z toho 12 lékařů s jinou státní
příslušností a 3 lékaři se zahraniční lékařskou fakultou.
b) Porada administrativních pracovníků ČLK se bude konat dne 21. 5. 2019 v Praze.
c) Ředitel ÚZIS Prof. Dušek sice jak na sjezdu ČLK v listopadu 2018, tak na zasedání
představenstva ČLK v lednu 2019 přislíbil spolupráci při vzájemném předávání
informací za účelem aktualizace dat v Národním registru zdravotnických pracovníků i
registru členů ČLK, ale přes urgenci ze strany ČLK dne 21. 2. 2019 se tak dosud
nestalo.
d) Dne 4. 3. 2019 se konalo další jednání prezidentů profesních komor s předsedou

vlády Ing. Andrejem Babišem za přítomnosti některých resortních ministrů (mimo
jiné i Mgr. Adama Vojtěcha).
Společným tématem bylo postavení profesních komor v rámci připravovaného
zákona o lobbingu. Zástupci profesních komor vyjádřili přesvědčení, že profesní

komory by měly být z působnosti zákona výslovně vyňaty. Do působnosti jednotlivých
komor nepochybně patří mimo jiné spolupráce se státními orgány v rámci
legislativního procesu, přičemž na tuto činnost by nemělo být nahlíženo jako na
lobbing.
Zástupci profesních komor rovněž hodnotili spolupráci s jednotlivými ministerstvy,
pod jejichž kompetenci agenda příslušné komory spadá. ČLK hodnotí tuto spolupráci
kriticky, neboť MZ ČR komoru nepodporuje při jejím výkonu kontrolní činnosti a snaží
se ji obcházet:
- někteří cizinci ze zemí mimo EU pracují v nemocnicích, lázních a léčebnách
nelegálně bez aprobačních zkoušek a bez řádného odborného vedení,
- Zákoník práce je v nemocnicích plošně porušován,
- nedostatek lékařů chce ministerstvo řešit finančními závazky pro mladé lékaře, ale
pro ČLK jsou přijatelné pouze pozitivní motivace,
- tzv. Reforma primární péče nemá podporu ostatních skupin lékařů, kterých se
dotkne pracovně, organizačně a finančně, přičemž s nimi nebyla projednána,
MZ ČR vyvolává falešné iluze, že problémy zdravotnictví vyřeší jeho elektronizace.
Ministr Vojtěch výhrady prezidenta ČLK odmítl a upozornil, že představenstvo ČLK se
neshodlo na žádném stanovisku k návrhu Reformy primární péče.
Další setkání zástupů profesních komor s premiérem je plánováno na 17. 6. 2019:
e) Poslanecká sněmovna po dlouhých odkladech schválila nový zákon o znalcích,
znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Pro ČLK jsou důležité zejména tyto
zásadní změny:
- odborně způsobilá k výkonu funkce znalce může být pouze ta osoba, která získala
osvědčení (licenci) vydané příslušnou komorou zřízenou ze zákona,
- zavádí se pravidelná valorizace odměny pro soudní znalce,
- znalec může vykonávat znaleckou činnost pouze v oboru, odvětví nebo specializaci,
pro které má oprávnění znaleckou činnost vykonávat.
f) Novela zákona o EET je v současnosti projednávána Poslaneckou sněmovnou. ČLK se
snaží prosadit pozměňovací návrh, aby výjimku z povinnosti EET měli soukromí
ambulantní lékaři, kteří mají smlouvu se zdravotní pojišťovnou a jejichž hotovostní
příjmy nepřesahují 10 % z celkových příjmů a zároveň nepřesahují částku 100 000,- Kč
za rok.
g) ČLK obdržela v rámci vnitřního připomínkového řízení návrh změny zákona o
veřejném zdravotním pojištění. Část navrhovaných změn se týká rozhodování
zdravotních pojišťoven o nároku pojištěnce s cílem zajistit jednotný postup
zdravotních pojišťoven formou zásady správního řízení, přičemž MZ ČR navrhuje
zakotvení povinného zastoupení pojištěnce poskytovatelem zdravotních služeb
v první části správního řízení, tj. do vydání rozhodnutí o schválení či neschválení
žádosti o úhradu. Představenstvo ČLK odmítá, aby poskytovatel zdravotních služeb
(lékař) byl povinen zastupovat pojištěnce (pacienta) v jednání se zdravotními
pojišťovnami o úhradě zdravotních služeb z důvodu, že se fakticky jedná o

zastupování pojištěnce ve správním řízení, které do předmětu činnosti poskytovatele
zdravotních služeb nespadají a nejsou mu hrazeny ze zdravotního pojištění.
Součástí návrhu změny zákona o veřejném zdravotním pojištění je mimochodem také
zvýšení věku pacientek, kterým je hrazeno umělé oplodnění, z 39 na 40 let věku. ČLK
tento účelový návrh odmítá, neboť podle odborníků v této věkové kategorii s každým
rokem věku klesá pravděpodobnost úspěchu a naopak stoupá riziko komplikací.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 3.
Předseda informoval přítomné o tom, že ve čtvrtek 14. 3. 2019 se v Břevnovském klášteře
v Praze konala porada předsedů jednotlivých OS ČLK (jejíž program se prakticky shodoval
s jednotlivými body jednání představenstva) a po ní slavnostní pasování Rytíře českého
lékařského stavu. Letos se držitelem této čestné ceny stal olomoucký chirurg Prof. Vladimír
Král.
Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.
Ad 4.
Bylo projednáno celkem 5 žádostí o snížení či prominutí členského příspěvku na rok 2019
s následujícím výsledkem: ve dvou případech byl příspěvek prominut z důvodu věku nad 75
let a v jednom případě z důvodu zaměstnání v neziskovém sektoru (nikoli v léčebně
preventivní péči); ve dvou případech byl příspěvek snížen na polovinu (tj. na 1 586,- Kč)
z důvodu nízkého pracovního úvazku a dlouhodobé práce v zahraničí, kde je odváděn
příspěvek tamní komoře.
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrhy byly přijaty.

Ad 5.
V rámci „Různého“ byl stanoven termín příštího zasedání představenstva, které se uskuteční
ve středu 17. dubna 2019 v 16:30.
Hlasování: PRO – 8, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0

Návrh byl přijat.

Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou v 18:45.
V Praze dne 27. 3. 2019
Zapsal: Dr. Pavel Kubíček

Ověřil: Dr. Petr Přikryl

