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   Vážená paní 
   Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. 
   předsedkyně ZV 
   Parlament České republiky 
   Sněmovní 4 
   118 26  Praha 1 - Malá Strana 

 V Praze dne 28. 1. 2020 
                                                                                                                        Č. j.: 35/2020 
 
 

Podpora pozměňovacího návrhu skupiny poslanců k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění 
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (sněmovní tisk č. 530) 

 
Vážená paní předsedkyně, 
 

Česká lékařská komora plně podporuje pozměňovací návrh Věry Adámková, Jany 
Pastuchové, Víta Kaňkovského, Kamala Farhana, Milana Brázdila, Davida Kasala, Miloslava 
Janulíka a Rostislava Vyzuly k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 
další související zákony (sněmovní tisk č. 530). 

Česká lékařská komora je toho názoru, že Hlavním hygienikem České republiky může být 
pouze lékař se získanou specializovanou způsobilostí. Osoba Hlavního hygienika musí disponovat 
nezpochybnitelnou odbornou autoritou. Důležitost splnění této podmínky s obzvláštní naléhavostí 
vyplývá v situacích potenciálního celospolečenského zdravotního ohrožení, jakým by mohla být 
například epidemie koronaviru. 

Na poslaneckém návrhu dále oceňujeme způsob, kterým je definována úloha a postavení 
lékařů v systému ochrany veřejného zdraví. Česká lékařská komora podporuje aktivity směřující 
k opětovnému získávání lékařů pro práci v hygienické službě a podporuje oprávněné požadavky na 
jejich slušné odměňování za práci. 

Vážená paní předsedkyně, děkuji Vám tímto jménem České lékařské komory za aktivitu, 
kterou jste v této věci vykonala a doufám, že také podpora ze strany České lékařské komory může 
přispět k tomu, aby byl tento rozumný návrh schválen. 
            
          S uctivým pozdravem 
 

                                   MUDr. Milan Kubek 
                                                                        prezident České lékařské komory 
 
 
 


