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V Praze dne 24.3.2020
č.j. 105/2020
Vážený pan
Jiří Čunek
hejtman Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
Vážený pane hejtmane,
odpovídám na Vaši žádost o předání e-mailových kontaktů členů České lékařské komory, která byla
zaslána prostřednictvím Vašeho sekretariátu dne 24.3.2020.
Předně si dovolím připomenou nabídku České lékařské komory, jež nabídla všem krajům v České
republice aktivní spolupráci při sdělování nezbytných informací (zajištění informovanosti) o
distribuci ochranných prostředků. V tomto smyslu odkazuji na přípis ČLK ze dne 18.3.2020,
vedený pod č.j. 100/2020.
Vámi požadované informace shromažďuje České lékařská komora v souladu s platnou právní
úpravou a jejich poskytnutí bez souhlasu subjektu osobních údajů je možno toliko v případech
stanovených příslušnými právními předpisy.
Rovněž nelze odhlédnout od skutečnosti, že právě krajské úřady by měly disponovat zcela přesnými
databázemi soukromých lékařů, a to s odkazem na kompetence, které jim v souvislosti
s poskytováním zdravotních služeb, tj. udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
vymezuje zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
Opětovně Vám nabízím aktivní účast při sdělování informací lékařům o distribuci ochranných
prostředků, neboť jsme na tuto činnost personálně a zejména technicky adekvátně vybaveni.
Předávání informací probíhá v současné době v řádech desítek minut. Ostatně v některých krajích
tato spolupráce ve prospěch všech zúčastněných již funguje.
Vážený pane hejtmane,
věřím, že je našim společným cílem aktivně vybavit lékaře ochrannými prostředky, aby mohli i
nadále poskytovat tolik potřebnou zdravotní péči a přispět tím co umí k postupnému ústupu této
epidemie.
V rámci společného zajmu zašlete kdykoliv požadované informace na e-mail: prezident@clkcr.cz a
kancelarclk@clkcr.cz, přičemž Vám garantuji jejich prioritní rozeslání lékařům ve Zlínském kraji
za současného zveřejnění na webu České lékařské komory (www.lkcr.cz), jehož návštěvnost stále
stoupa. Rovněž mohou být informace předány i prostřednictvím facebookového profilu České
lékařské komory.
S úctou a přáním především pevného zdraví
MUDr. Milan Kubek
prezident ČLK

