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ZÁPIS PŘEDSTAVENSTVA ČLK ZE DNE 18.9.2019 

 
Přítomni:  Švandrlíková, Vobořil, Maulenová, Štuksa, Štefan 
Omluveni: Bouška, Špišáková (mailem již před týdnem) 
Hosté: Grančarová (předsedkyně revizní komise) 
 
 

1)    běžná agenda v průběhu prázdnin, v současné době máme 28 neplatičů  
2) představenstvo se v 5/2019 na žádost dr. Štuksové, členky RK, seznámilo s kauzou  

z 19.9.2018 a děním kolem ní. Předsedkyně OS na základě usnesení vyzvala MUDr. 
Grančarovou k písemnému vyjádření. V průběhu léta byla MUDr. Grančarová opakovaně 
kontaktována sekretářkou OS, nakonec se dostavila na jednání představenstva 18.9.2019 
k osobnímu vysvětlení kauzy a postupu šetření. Představenstvo to spíše vnímá jako rozdílné 
postoje členů RK v osobní rovině. Nemíní zasahovat do procesu šetření. Řešení stížnosti je plně 
v kompetenci RK, která musí své závěry stavět na objektivních důkazech. 

3) lékař Sergiy Runujautsev požádal v červnu 2019 o prominutí členského příspěvku z důvodu 
neúspěchu u aprobační zkoušky a možného návratu do vlasti. Povinnost zaplacení měl však do 
28.2.2019 bez ohledu na úspěch či neúspěch u aprobační zkoušky a proto předsedkyně 
rozhodla dle Stavovského předpisu ČLK č. 7, § 5 a stanoviska představenstva ze dne 
30.11.2016, že mu členský příspěvek nebude prominut. V současné době je nedostižný 

4) pozvání KÚ při návštěvě kraje zástupci MZd ve dnech 24. a 25.7.2019 ….. bez naší účasti pro  
       nevhodnost prázdninového termínu 
5) zemřel kolega MUDr. Vaněk … pohledávky vůči ČLK jsou z jeho strany ve výši členského 

příspěvku za rok 2019 (úřední dotaz) 
6) předsedkyně seznámila členy představenstva se slavnostním otevřením první paliativní 

ambulance v Karlovarském kraji dne 24.9.2019 od 13.00 
7) sjezd ČLK ve dnech 23.-24.11.2019 v hotelu Voroněž, Brno … seznam delegátů a požadavky na 

ubytování jsou již zaslány  
8) tradiční Vánoční koncert je zajištěn na pátek 6.12.2019 v Becherově vile 
9) setkání předsedů ČLK v Praze dne 12.9.2019 

- připomínkování k Dohodovacímu řízení pro rok 2020, útoky vůči SPL, SAS apod. + vyvolalo 
reakci Koalice soukromých lékařů 

- akce   “9 proti kolapsu zdravotnictví“ = 9 požadavků pro záchranu našeho zdravotnictví, 

www.9pkz.cz,  www.nasezdravotnictvi.cz 

s touto akcí byli předsedové ČLK seznámeni jako s hotovou věcí včetně již vytvořených 
webových stránek a výjezdů do regionů se sbíráním podpisů na petiční archy , aniž bychom 
se dozvěděli, kdo je strůjcem  

                ČLK se vyskytuje ve společnosti: Asociace českých a moravských nemocnic, Svaz  
                pacientů ČR, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky, Charita  
                České Republiky, Diaconie českobratrské církve evangelické, Rada seniorů ČR,  
                Národní rada osob se zdravotním postižením, LOK, Asociace domácí péče ČR,  
                Gracia futurum 913 

- snaha zrušit Rámcovou smlouvu (viz zaslané informace z centra ČLK jednotlivým členům) 
10) ve změti protichůdných informací zkusíme nabídnout členům ČLK některá sdělení na naši 

webových stránkách 
11) datum dalšího představenstva bude upřesněno 

 
 
 
zapsala MUDr. Švandrlíková 

 
 

 

http://www.9pkz.cz/
http://www.nasezdravotnictvi.cz/


 
soukromých lékařů 
 
Krizový štáb – 9 proti kolapsu zdravotnictví  
Asodiace českých a moravských nemocnic 
ČLK 
Svaz pacientů ČR 
Odborový svaz zdravotnicví a sociální péče České republiky 
Charita České Republiky 
Diaconie českobratrské církve evangelické 
Rada seniorů ČR 
Národní rada osob se zdravotním postižením 
LOK 
Asociace domácí péče ČR 
Gracia futurum 913 
   Celkem desítka organizací zastupujících některé skupiny poskytovatelů zdravotních služeb, 
pacientské organizace, odbory a ČLK se spojily ve snaze zvýšit výdaje zdravotních pojišťoven na 
úhrady v roce 2020 a vynutit si úpravy ministerstvem navrhované úhradové vyhlášky. 
Dlouhodobým cílem je nárůst výdajů na zdravotnictví na 9 % HDP ČR tak, aby byla pro pacienty 
dostupná bezpečná a kvalitní zdravotní péče a aby byly ve zdravotnictví dodržovány právní 
předpisy. 
   Prvním společným vystoupením byla tisková konference 12.8.2019 a prezentace petice. Byla 
vytvořena speciální internetová informační stránka www.9pkz.cz a informace jsou k naleznutí též 
na serveru www.nasezdravotnictvi.cz 
ČLK navrhuje jako mimořádné opatření k řešení akutní personální krize pro všechny smluvní 
poskytovatele 5% navýšení úhrady nad rámec stanovený úhradovou vyhláškou pro rok 2020, 
resp. navrhla, aby celková úhrada vypočtená dle úhradové vyhlášky pro rok 2020 byla u všech 
poskytovatelů násobena koeficientem 1,05. 
  Důležitou součástí celé akce jsou výjezdy představitelů Krizového štábu do regionů, kde 
navštěvují nemocnice, diskutují se zaměstnanci i pacienty a sbírají podpisy na petiční archy. 
Seznam plánovaných setkání s občany: 
18. 9. – Karlovy Vary –  ul. Varšavská (před tržnicí) 

 
   Mz navrhuje uzákonit možnost výpovědi smlouvy o poskytování hrazené péče svévolně a 
libovolně bez jakýchkoli důvodů v šestiměsíční výpovědní době vždy ke konci příslušného 
kalendářního roku. 
   Možnost ukončit bezdůvodně svévolně a libovolně smlouvu o poskytování hrazených služeb ze 
strany zdravotní pojišťovny v šestiměsíční výpovědní lhůtě ke konci kteréhokoli kalendářního roku 
dává možnost bezdůvodně "se zbavit" "potížistů" nespokojených s úhradami a regulacemi 
vyvolávajících smírčí jednání i "žalobců", kteří dokonce vedou se zdravotní pojišťovnou soudní 
spor (často úspěšně). 
   Dosavadní text zákona č. 48/1997 Sb. obsahoval podobné ustanovení, ale jeho výklad byl 
nejednoznačný, protože zákon současně ukládal v rámcové smlouvě vymezit důvody pro 
ukončení smlouvy. Nynější návrh tedy představuje jasnou možnost bezdůvodně, libovolně a 
svévolně ukončit s kterýmkoli poskytovatelem smlouvu, aniž se proti tomu bude moci jakkoli bránit. 
To významně sníží cenu lékařských praxí (kupující zejména zajímá na jak dlouho má prodávající 
zajištěn smluvní vztah se zdravotními pojišťovnami – takto bude "zajištěn" jen na několik měsíců), 
zhorší možnost kalkulace poskytovatele při nákupu dražších přístrojů či techniky (naprosto nejistá 
návratnost investice při možnosti smlouvu kdykoliv ukončit) a umožní zdravotní pojišťovně kdykoli 
připravit pacienty o jejich lékaře (pojištěnci a jejich svobodná volba nebudou mít žádný vliv).   
   ČLK souhlasí se smlouvou na dobu neurčitou, ovšem vypověditelnou pouze z důvodů 
uvedených v samotné smlouvě, resp. v rámcové smlouvě. Tyto důvody by musely spočívat v 
hrubém nebo opakovaném porušení smlouvy nebo zákona ze strany poskytovatele zdravotní 
služby. Bezdůvodné, svévolné a libovolné ukončení smlouvy ze strany zdravotní pojišťovny Česká 
lékařská komora zásadně odmítá. 

 
 

http://www.9pkz.cz/
http://www.nasezdravotnictvi.cz/

