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Zápis z XXXVI. sjezdu delegátů ČLK 
konaného dne 12. – 13. listopadu 2022 v Brně 

 
 
Jednání sjezdu zahájil v 9.00 hodin prezident komory MUDr. Milan Kubek 
Usnesení: Sjezd ČLK je otevřený.  

 
1) Sjezd ČLK zvolil: 
 

mandátovou komisi ve složení: 
MUDr. Dobeš, MUDr. Henčlová, MUDr. Knajfl 
 

návrhovou komisi ve složení: 
MUDr. Mečl, MUDr. Trnka, MUDr. Matějka 
 
volební komisi ve složení: 
MUDr. Dvorník, MUDr. Wicherek, MUDr. Stehlíková, MUDr. Somberg, MUDr. Lišaník 
 
pracovní předsednictvo ve složení: 
MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, MUDr. Aszalayová, MUDr. Dostalíková, MUDr. Jehlička, 
MUDr. Kubíček, MUDr. Lindovský, MUDr. Přáda, MUDr. Šťastný, MUDr. Vedralová, MUDr. 
Babinec, MUDr. Nečas, MUDr. Říhová 
 

2) Sjezd ČLK schválil program jednání vč. pozměňovacího návrhu 
 

Předseda mandátové komise oznámil, že v 9,30 hod. je přítomno 303 delegátů. 

 

3) Usnesení: Sjezd ČLK schvaluje zprávu o činnosti ČLK přednesenou prezidentem MUDr. Milanem 
Kubkem 

včetně zprávy o činnosti právní kanceláře ČLK (JUDr. Jan Mach)  
včetně zprávy o činnosti oddělení vzdělávání ČLK (prof. PhDr. Radek Ptáček) 
 
4) Usnesení: Sjezd ČLK schvaluje zprávu o činnosti revizní komise ČLK přednesenou předsedkyní 
revizní komise ČLK MUDr. Janou Vedralovou (příloha č. 1).  
 
5) Usnesení: Sjezd ČLK schvaluje zprávu o činnosti čestné rady ČLK přednesenou předsedou 
čestné rady ČLK prof. MUDr. Richardem Škábou (příloha č. 2).  
 
6) Usnesení: Sjezd ČLK schvaluje zprávu o činnosti vědecké rady ČLK přednesenou předsedou 
vědecké rady ČLK MUDr. Zdeňkem Mrozkem.  
 
7) Usnesení: Sjezd ČLK schvaluje zprávu o činnosti etické komise ČLK předloženou předsedkyní 
etické komise ČLK MUDr. Helenou Stehlíkovou.  
 
8) Usnesení: Sjezd ČLK schvaluje zprávu o činnosti Sekce mladých lékařů ČLK, přednesenou 
předsedou Sekce mladých lékařů ČLK MUDr. Janem Přádou  
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9) Sjezd ČLK bere na vědomí zprávu auditora (příloha č. 3). 
 
10) Usnesení: Sjezd ČLK schvaluje účetní uzávěrku hospodaření ČLK za rok 2021  (příloha č. 3). 
 

11) Usnesení: Sjezd ČLK schvaluje zprávu o plnění rozpočtu a hospodaření za první pololetí roku 
2022 (příloha č. 3). 
 

12) Sjezd ČLK vyslechl a vzal na vědomí rozpočtové opatření na 2. pololetí roku 2022 (příloha 
č. 3). 
 

13) Usnesení: Sjezd schvaluje návrh na zvýšení maximální výše náhrady za ztrátu času spojenou 
s výkonem funkce v orgánech komory z aktuální částky, která činí 400,- Kč, na 600,- Kč 
 

14) Usnesení: Sjezd ČLK schvaluje návrh představenstva na zvýšení členských příspěvků od 
1.1.2023 o 500,- Kč v kategorii soukromí a vedoucí lékaři a v kategorii zaměstnanci a ostatní 
lékaři. Zároveň souhlasí se zvýšením platby za pozdní vstup z 10 000,- Kč na 20 000,- Kč. Pravidla 
pro odvod části příspěvků do centra ČLK se nemění. 
 

 

 
15) Usnesení: Sjezd ČLK schvaluje návrh rozpočtu ČLK pro rok 2023. 
 
16) Usnesení: Sjezd rozhodl, že na dobu do skončení volebního období stávající Revizní komise 
ČLK bude počet členů tohoto orgánu zvýšen o dva, a to na základě mimořádné doplňkové volby, 
která se uskuteční v rámci XXXVI. Sjezdu ČLK.  
 
17) Usnesení: Sjezd rozhodl o jednokolovém způsobu mimořádné doplňkové volby.  
 
18) Byl schválen návrh na změnu programu – posunutí projednání návrhů novel stavovských 
předpisů po vystoupení hostů. 
 
19) Sjezd vyslechl vystoupení ministra zdravotnictví prof MUDr. Vlastimila Válka, CSc., 

 včetně vystoupení MUDr. Mgr. Dagmar Záleské, 
 včetně vystoupení MUDr. Evy Klimovičové. 
 

Skupina Výše členských příspěvků 
na rok 2022 

Výše členských příspěvků na rok 
2023 

Navýšeno o částku 

V Kč/člen V Kč/člen V Kč/člen (zvýšení o) 

1. soukromí + vedoucí lékaři  3 500,- 4 000,- 500,- (+15 %) 

2. zaměstnanci + ostatní lékaři 2 500,- 3 000,- 500,- (+20 %) 

3a. absolventi neplatící 0,- 0,- 0,- 

3b. absolventi platící 1 000,- 1 000,- 0,- 

4. nepracující důchodci 500,- 500,- 0,- 

5. nedohledatelní 0,- 0,- 0,- 

6. mateřská dovolená 0,- 0,- 0,- 

7. pozdní vstup 10 000,- 20 000,- 10 000,- (+100 %) 
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20) Ekonomická situace poskytovatelů zdravotních služeb, odměňování zdravotníků: 
Sjezd vyslechl vystoupení Mgr. Petry Pevné, regionální ředitelky VZP Jihomoravského kraje a 
kraje Vysočina. 
Sjezd vyslechl vystoupení prof. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D., ředitele ÚZIS. 
 
21) Sjezd zvolil v doplňovací volbě členy revizní komise ČLK: 
Odevzdáno 276 volebních lístků 

- 250 platných 
- 26 neplatných 

 
215 hlasů MUDr. Dalibor Hudec – člen RK ČLK 
119 hlasů MUDr. Libor Vašina – člen RK ČLK 
MUDr. Šárka Drinková - náhradník 
MUDr. Tomáš Ninger - náhradník 
 
Novely stavovských předpisů 
 
22) Usnesení: Sjezd vyslovil souhlas s novelou Stavovského předpisu ČLK č. 15 – Spisového řádu 
ČLK v podobě, jako ho přijalo představenstvo ČLK dne 14. 10. 2022 (příloha č. 4). 
 
23) Usnesení: Sjezd ČLK schválil návrh novely Stavovského předpisu č. 2 – Volebního řádu ČLK, 
navržené představenstvem dne 9. 10. 2021 (příloha č. 5). 
 
24) Usnesení: Návrh novely Stavovského předpisu č. 2 – Volebního řádu ČLK (ve variantě č. 1 a č. 
2b), navržené představenstvem dne 15. 9. 2022 (příloha č. 6). 
 
Sjezd ČLK schválil návrh novely Stavovského předpisu č. 2 – Volebního řádu ČLK (ve variantě 2b), 
navržené představenstvem dne 15. 9. 2022 (příloha č. 6). 
 
25) Usnesení: Sjezd ČLK schválil návrh novely Stavovského předpisu č. 3 – Jednacího řádu ČLK, 
schválenou představenstvem dne 14. 10. 2022 (příloha č. 7). 
 
26) Usnesení: Sjezd ČLK schválil návrh novely Stavovského předpisu č. 4 – Disciplinárního řádu 
ČLK navržené představenstvem dne 15. 9. 2022 ve variantě předložené MUDr. Pavelkou (příloha 
č. 8). 
 
27) Sjezd vyslechl vystoupení MUDr. Pavla Oravce, prezidenta SLK. 
 
Ukončení prvního dne jednání v 19,00 hod. 
 
 
Zahájení jednání dne 13.11.2022 v 9,00 hod. 
 
28) Sjezd vyslechl vystoupení MUDr. Michala Sojky na téma spolupráce ČLK a společnosti T-
Mobile. 
 
Předseda mandátové komise oznámil, že v 9.20 hod. přítomno 224 delegátů. 
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29) Sjezd vyslechl právní aktuality ve zdravotnictví přednesené JUDr. Janem Machem, ředitelem 
právní kanceláře ČLK. 
 

30) Sjezd vyslechl vystoupení prof. PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. na téma vzdělávací portál ČLK a e-
learning. 
 

31) Sjezd vyslechl vystoupení Lékařů bez hranic, kterou přednesl Karol Čukan. 
 
 

Usnesení: 
 
32) Sjezd ČLK ukládá představenstvu ČLK uskutečnit tiskovou konferenci o struktuře mezd/platů 
lékařů v nemocnicích, aby byla pro laickou veřejnost jasná hodinová mzda/plat lékaře a skutečné 
množství přesčasové práce. 
 
33) ČLK požaduje po ministerstvu zdravotnictví, aby ve spolupráci s komorou připravilo a 
předložilo návrhy legislativních změn, které umožní České lékařské komoře provádět kontroly 
personálního vybavení poskytovatelů zdravotních služeb. Kontroly prováděné nezávislou 
profesní samosprávou, která disponuje potřebným odborným zázemím, přispějí ke zvýšení 
bezpečnosti a kvality lékařské péče. 
 
34) ČLK považuje za vyloučené, aby lékař nebyl oprávněn být informován o tom, že pacient trpí 
závažnou přenosnou chorobou, zejména že je HIV pozitivní. Komora trvá na zachování velmi 
skromných práv zdravotníků stanovených v § 50 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, 
tedy i na právu zdravotníka být informován o tom, že pacient trpí přenosnou chorobou. 
 
35) ČLK upozorňuje, že vyhláška č. 505/2020 Sb. je v rozporu se zákonem o soudních znalcích. 
Podle tohoto zákona musí být soudní znalci v lékařských znaleckých odvětvích držiteli osvědčení 
od České lékařské komory. Vyhláška č. 505/2020 Sb. však tuto podmínku ignoruje. ČLK vyzývá 
ministra spravedlnosti Blažka a ministra zdravotnictví Válka, aby urychleně sjednali nápravu a 
uvedli vyhlášku do souladu se zákonem. 
 
36) ČLK poukazuje na kritický stav nedostatku soudních znalců z oboru zdravotnictví a navrhuje 
změnit podmínky pro výkon znalecké činnosti v tomto oboru, zejména umožnit, aby všechny 
fakultní nemocnice byly oprávněny vykonávat v plném rozsahu znaleckou činnost. Současně je 
třeba zvýšit odměnu znalcům v oboru zdravotnictví nejméně na dvojnásobek. 
 
37) ČLK žádá ministra zdravotnictví, aby bez zbytečného odkladu jmenoval prezidenta ČLK 
členem tzv. Rady poskytovatelů, která je poradním orgánem ministra. 
 
38) ČLK děkuje všem zdravotníkům za jejich pracovní nasazení při zvládání epidemie nemoci 
Covid 19 a zároveň vyslovuje upřímnou soustrast rodinám těch lékařů a ostatních zdravotníků, 
kteří během epidemie zemřeli. 
 
39) ČLK podporuje očkování. 
 
40) ČLK vyjadřuje znepokojení nad rostoucí mírou agresivity vůči zdravotníkům ze strany 
některých pacientů a jejich příbuzných. ČLK požaduje vyšší míru právní ochrany pro zdravotníky, 
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kteří se se stále častěji stávají terčem útoků ze strany některých pacientů nebo jejich příbuzných. 
 
41) ČLK vyjadřuje solidaritu a podporu lékařům, dalším zdravotníkům, i všem občanům Ukrajiny, 
jejichž vlast musí čelit agresi ze strany Ruska. ČLK si váží ukrajinských lékařů a dalších zdravotníků, 
jejichž práce je pro naše zdravotnictví velmi důležitá. Pro ČLK není podstatná národnost, ale 
skutečnost, kde a jako lékařskou fakultu lékaři přicházející ze zahraničí vystudovali. I v této 
mimořádné situaci musíme respektovat platné zákony a další právní normy sloužící k ochraně 
zdraví a bezpečnosti obyvatel ČR. ČLK nesouhlasí s návrhy ministerstva zdravotnictví, které 
umožňují obcházení pravidel pro přístup lékařů z Ukrajiny a dalších tzv. třetích zemí na pracovní 
trh v rámci EU. ČLK varuje, že jako lékař nemůže v ČR pracovat cizinec, který se nedomluví česky 
s pacienty nebo se svými spolupracovníky. Lékaři, kteří vystudovali v zemích mimo EU, nemohou 
v ČR pracovat bez složení tzv. aprobační zkoušky, která ověří jejich znalosti. ČLK nezapíše do 
svého registru nikoho, kdo nesplňuje zákonem dané podmínky. ČLK informuje pacienty o 
možnosti zkontrolovat si v případě pochybností ve Veřejném seznamu lékařů vedeném komorou, 
který je dostupný na internetu, zda daný pracovník je členem ČLK a zda tedy má právo na území 
ČR poskytovat lékařské služby. 
 
42) ČLK podporuje rozvoj digitálních technologií ve zdravotnictví. Zároveň však ČLK trvá na tom, 
že elektronizace musí lékařům ulehčovat práci tak, aby se mohli více věnovat svým pacientům. 
ČLK nemůže podporovat projekty, které budou lékařům práci komplikovat, budou zvyšovat 
administrativní zátěž a přenášet na poskytovatele zdravotních služeb další nekryté náklady. Pro 
ČLK je zásadní bezpečnost osobních dat pacientů, ale i ochrana know-how lékařů. 
 
43) ČLK považuje rozhodnutí Vlády ČR snížit platby za tzv. stání pojištěnce v druhém pololetí roku 
2022, učiněné na návrh ministra zdravotnictví Válka, za závažnou chybu. Tímto chybným 
rozhodnutím zapříčiněné snížení příjmů systému veřejného zdravotního pojištění je jedním z 
hlavních důvodů, proč úhrady od pojišťoven nebudou poskytovatelům zdravotních služeb 
kompenzovat inflací způsobené zvýšení nákladů a proč dojde ke snížení dostupnosti zdravotní 
péče pro pacienty. 
 
44) ČLK vyjadřuje zásadní nespokojenost s vyhláškou č. 315/2022 Sb., o stanovení hodnot bodu, 
výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2023, tedy s tzv. úhradovou 
vyhláškou, která nezajišťuje poskytovatelům zdravotních služeb pokrytí zvýšených nákladů 
způsobených vysokou mírou inflace a neumožňuje spravedlivý nárůst platů a mezd zdravotníků. 
ČLK upozorňuje, že na rozdíl od ostatních podnikatelských subjektů nemohou poskytovatelé 
zdravotních služeb promítnout své zvýšené náklady do ceny svých služeb, neboť úhrady od 
zdravotních pojišťoven určuje svojí vyhláškou ministerstvo zdravotnictví. ČLK varuje nejenom 
před rizikem ekonomické a personální destabilizace zdravotnických zařízení, ale především před 
zhoršením dostupnosti a kvality zdravotní péče.  Byli to přitom právě zdravotníci, kdo během 
epidemie nemoci Covid-19 udržovali v chodu společnost i ekonomiku. Skutečnost, že právě 
zdravotnictví odsoudila vláda do pozice resortu, kde hodlá nejvíce šetřit, považuje ČLK za ostudu, 
ale s ohledem na bezpečností situaci také za závažnou politickou chybu. 
 
45) ČLK varuje občany, že systematické porušování zákoníku práce, ke kterému dochází v 
nemocnicích, ohrožuje bezpečnost pacientů obdobně jako nelegální práce cizinců bez 
aprobačních zkoušek. Ministerstvo zdravotnictví ČR i Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR svojí 
nečinností tyto nezákonné praktiky podporují. 
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46) Sjezd ukládá kanceláři ČLK, aby elektronickou formou informovala okresní a obvodní sdružení 
ČLK o termínu konání řádného sjezdu delegátů ČLK, a to nejméně 90 dnů před jeho konáním. 
 
47) V rámci efektivnosti a ochrany životního prostředí vyslovují delegáti sjezdu souhlas se 
zasíláním podkladů delegátům sjezdu ČLK výhradně v elektronické podobě. 
 
48) ČLK nesouhlasí s přesuny kompetencí z lékařů na jiné zdravotníky, pokud tyto změny nejsou 
motivovány prospěchem pacienta a odbornými důvody, ale snahou ušetřit peníze na pacientech. 
Jakýkoliv přesun kompetencí musí být vždy spojen s přesunem odpovědnosti. ČLK připomíná, že 
lékaři jsou nejvíce kvalifikovanými zdravotnickými odborníky a že přesun jakýchkoliv kompetencí 
na méně kvalifikované odborníky zvyšuje riziko poklesu kvality a bezpečnosti zdravotní péče o 
pacienty. 
 
49) ČLK požaduje vytvoření výsluhové renty pro lékaře, kteří v rámci zajišťování pohotovostních 
služeb odpracovali takové množství přesčasových hodin, že s předstihem naplnili fond pracovní 
doby odpovídající věku odchodu do řádného starobního důchodu. 
 
50) Sjezd ČLK navrhuje zákonodárným orgánům zvýšení sazby regulačního poplatku za ošetření 
pacienta během lékařských pohotovostních služeb, neboť současná výše 90,- Kč je velmi nízká, 
neplní svojí regulační funkci a nepřispívá ke snižování přetíženosti lékařských pohotovostních 
služeb. 
 
51) Sjezd ČLK ukládá jednotlivým okresním sdružením ČLK uspořádat v období od ukončení 
XXXVI. sjezdu ČLK do konání následujícího sjezdu ČLK volby delegátů dle novely Stavovského 
předpisu č. 2 – Volební řád. 
Návrh nebyl přijat  
 
52) ČLK vyzývá Vládu ČR a zejména ministra zdravotnictví, aby již konečně začali řešit problém 
nedostatku lékařů. ČLK je připravena s ministerstvem zdravotnictví spolupracovat. 
 
53) Česká lékařská komora trvá na důsledném dodržování zákonných podmínek pro výkon 
lékařského povolání na území České republiky, přičemž v případě vzdělání získaného mimo EU 
trvá mimo jiné na prokazatelném absolvování jazykové zkoušky a tzv. aprobační zkoušky jako 
nepodkročitelných podmínek.   
 
 
Jednání ukončeno: 12:00 hod. 
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Seznam příloh: 
Příloha č. 1: Zpráva o činnosti revizní komise ČLK 
Příloha č. 2: Zpráva o činnosti čestné rady ČLK 
Příloha č. 3: Ekonomika ČLK 
- Zpráva auditora 
- Účetní uzávěrka hospodaření ČLK za rok 2021 
- Zpráva o plnění rozpočtu a hospodaření za 1. pololetí 2022 
- Rozpočtové opatření na 2. pololetí 2022 
- Návrh rozpočtu pro rok 2023 
Příloha č. 4: Novela Stavovského předpisu č. 15 – Spisového řádu ČLK 
Příloha č. 5: Návrh novely Stavovského předpisu č. 2 – Volebního řádu ČLK 
Příloha č. 6: Návrh novely Stavovského předpisu č. 2 – Volebního řádu ČLK 
Příloha č. 7: Návrh novely Stavovského předpisu č. 3 – Jednacího řádu ČLK 
Příloha č. 8: Návrh novely Stavovského předpisu č. 4 – Disciplinárního řádu ČLK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


