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Zápis z jednání představenstva ČLK, 

konaného dne 7. prosince 2019 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha 

 

Přítomni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dernerová, MUDr. Dobeš, 

MUDr. Doležal, MUDr. Dostalíková, MUDr. Henčlová, MUDr. Kubíček, 

MUDr. Mach Ota, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Musil, MUDr. Němeček, 

MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Vávra, MUDr. Voleman, MUDr. 

Vraná. 

Omluveni:     MUDr. Mgr. Mlynářová, MUDr. Trnka, MUDr. Tomek. 

Přizváni: MUDr. Stehlíková, MUDr. Přáda, MUDr. Sojka, Mgr. Valášek, 

 
Prezident Dr. Kubek přivítal přítomné členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin. 

Přítomno 17 členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné. 

 

1) Připomínky k minulému zápisu 

 

2) Vnitřní činnost 

 

Informace o počtu nových členů ČLK 

V listopadu 2019 bylo přijato celkem 55 lékařů: 

     z toho bylo     10   lékařů se státní příslušností SR, 

        5   lékařů s jinou státní příslušností, 

        5   lékařů se slovenskou LF, 

       0   lékaři se zahraniční LF. 

V tomto období nebyla žádná žádost posouzena jako pozdní vstup do ČLK. 

V roce 2019 požádalo dosud 204 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti. 

 

 

Informace o organizačních změnách v kanceláři ČLK 

   Dr. Kubek informoval, že za účelem zvýšení efektivnosti práce, úspory pracovních sil a 

finančních prostředků provedl ke dni 1.12.2019 organizační změnu v rámci kanceláře ČLK 

spočívající v tom, že celou kancelář ČLK bude řídit jeden ředitel a to Mgr. Dan Valášek.  

   Dr. Kubek informoval, že jménem ČLK jako zaměstnavatele uzavřel s JUDr. Marií 

Kubíčkovou ke dni 30.11.2019 dohodu o rozvázání pracovního poměru dle § 49 zákoníku 

práce pro nadbytečnost. Na základě této dohody náleží JUDr. Kubíčkové odstupné ve výši 

čtyřnásobku jejího průměrného měsíčního výdělku.  

   Dr. Dobeš sdělil, že vzhledem k jednání o propuštění JUDr. Kubíčkové, kde byl zveřejněn 

plat zaměstnance, žádá o zpřístupnění platů i ostatních zaměstnanců ČLK pro členy 

představenstva.  

Představenstvo ČLK žádá právní kancelář komory o vypracování stanoviska k návrhu 

Dr. Dobeše. 

Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 

pro:   14 

proti:   0 

zdržel se:  3     Návrh byl přijat. 

 

 

Spolupráce ČLK s vydavatelstvím A11 

  Vydavatelství A11 vydává v 18 okresech regionální noviny „Náš Region“ a čtrnáctideník  

zeZdravotnictví s odbornou přílohou profiZdravotnictví. 
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   Představenstvo si vyslechlo informaci Mgr. Zavorala – ředitele společnosti A11 s.r.o., která 

vydává mimo noviny zeZdravotnictví a dále pak regionální noviny v několika okresech ČR, a 

má zájem spolupracovat s ČLK. Tiskoviny vydavatelství A11 byl prezentovány delegátům 

sjezdu ČLK v Brně. 

Představenstvo schvaluje memorandum o spolupráci mezi ČLK a vydavatelstvím A11. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Dům lékařů – aktuální informace 

    Dne 23.10.2019 obdržela ČLK stavební povolení, které nabylo právní moci dne 

29.11.2019. Žádná smluvní pokuta vyplývající z nesplnění této povinnosti tedy ČLK nehrozí. 

    Dne 19.10.2019 představenstvo vybralo jako nejlepší nabídku firmy Termitan s.r.o. 

Následovala finální jednání o textu smlouvy o dílo, která za ČLK vedla JUDr. Kunertová a 

externí supervizi zajišťovala advokátní kancelář Vítek, Mrázek, Kramný. ČLK za její služby 

zaplatila 74 000,- Kč (včetně DPH). 

   Dne 2.11.2019 představenstvo schválilo Smlouvu o dílo včetně příloh se společností 

Termitan, s.r.o. Tato smlouva byla podepsána 8.11.2019. 

   Dne 14.11.2019 si firma Termitan s.r.o. převzala staveniště a zahájila stavbu, která má 

podle smlouvy o dílo trvat celkem 11 měsíců. 

   Dne 12.11.2019 schválila Čs. spořitelna poskytnutí úvěru v celkové výši 50 milionů Kč 

ČLK na rekonstrukci Domu lékařů. Sjezd ČLK pověřil svým usnesením prezidenta ČLK, aby 

uzavřel s Českou spořitelnou, a.s. smlouvu o poskytnutí úvěru v celkové výši 50 000 000,- Kč 

na rekonstrukci Domu lékařů.       

   Dne 28.11.2019 podepsal Dr. Kubek smlouvu o úvěru s těmito parametry: Úvěr ve výši 50 

milionů Kč na 15 let s úrokovou sazbou 2,34 % při fixaci na 5 let. Měsíční anuitní splátka 331 

027,- Kč a ČLK tedy za rok zaplatí 3 972 324,- Kč. Období čerpání úvěru 1.12.2019 – 

31.12.2020. První splátka 31.1.2021 a poslední splátka 31.12.2035 

   Od zahájení stavby proběhly již tři kontrolní dny, o kterých Ing. Havlík průběžně informuje 

ČLK. Dohledem nad rekonstrukcí Domu lékařů prezident ČLK pověřil JUDr. Kunertovou. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Lékaři sobě 

   Sjezd ČLK poděkoval všem dárcům, kteří se zapojili do sbírky „Lékaři sobě“ a vyzývá také 

ostatní lékaře, kteří mají zájem a mohou si to dovolit, aby zvážili možnost poskytnutí daru 

České lékařské komoře na vybudování Domu lékařů. 

   Dr. Kubek informoval, že v rámci dobrovolné sbírky Lékaři sobě přispělo na Dům lékařů 

zatím 141 členů ČLK, a to celkovou částkou 635 449,- Kč. 

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

 

Etická komise ČLK 

 V souladu s článkem č.1 stavovského předpisu č. 18 – Statut Etické komise ČLK 

představenstvo na návrh prezidenta ČLK volí Etickou komisi ČLK ve složení: 
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doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSC. 

PaeDr. Alena Gajdůšková  

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. 

MUDr. Petr Lokaj 

JUDr. Ing. Lukáš Prudil, PhDr. 

prof. PhDr. Jan Sokol Ph.D., CSc. 

MUDr. Helena Stehlíková 

MUDr. Tomáš Šindler 

MUDr. Ivana Vraná 

MUDr. Jiří Wicherek 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat 

Představenstvo volí předsedkyní EK ČLK MUDr. Helenu Stehlíkovou. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat 

Představenstvo volí místopředsedkyní EK ČLK MUDr. Ivanu Vranou. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat 

 

 

Výroční setkání školitelů celoživotního vzdělávání ČLK - vyúčtování 

   Cenu prezidenta ČLK za přínos celoživotnímu vzdělávání lékařů převzala 5.11.2019 

v rámci výročního setkání školitelů celoživotního vzdělávání v Břevnovském klášteře v Praze 

MUDr. Anna Zobanová. 

Příjmy celkem: 0,- Kč, akce byla hrazena z prostředků ČLK 

Náklady celkem: 160 257,- Kč 

Hospodářský výsledek pro ČLK: - 160 257,- Kč  

           (v roce 2018: - 178 094,- Kč, v roce 2017: - 169 910,- Kč, v roce 2016: - 137 555,- Kč, 

v roce 2015: - 191 018,- Kč) 

Představenstvo bere na vědomí informaci o vyúčtování akce Výroční setkání školitelů 

celoživotního vzdělávání ČLK. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Čestná medaile ČLK 

   Na návrh OS ČLK Liberec schválilo představenstvo ČLK věcný záměr doplnění SP-14 

Rytíř/Rytířka českého lékařského stavu o institut Čestné medaile ČLK, kterou by okresní 

sdružení mohlo každoročně ocenit jednoho svého člena.  

   Medaile by měla být udělována z rozhodnutí představenstva příslušného OS ČLK, které by 

lékaře vybíralo nejvýše jednou ročně z kandidátů navržených kterýmkoliv členem OS ČLK, a 



 4 

to jen z členů registrovaných tímto OS ČLK. To, zda bude medaile v daném roce udělena, by 

bylo vždy na zvážení příslušného představenstva OS ČLK, její udělení by tedy nebylo pro OS 

ČLK povinné. Medaile, pro každý rok maximálně jedna, by byla předávána v rámci jednání 

okresního shromáždění ČLK. Medaile by měla být kovová s připojeným diplomem a 

rozhodnutí představenstva OS ČLK o jejím udělení by měla potvrzovat čestná rada 

příslušného OS ČLK. 

   Dr. Kubek informoval o předpokládaných nákladech na výrobu kovových medailí, které by 

měly být doplněny diplomy. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Vzdělávací portál ČLK 

    Projekt vzdělávacího portálu ČLK prezentoval vedoucí oddělení vzdělávání ČLK prof. 

Ptáček 12.9.2019 na poradě předsedů OS ČLK a následně 23.11.2019 delegátům sjezdu ČLK. 

   Vzdělávací portál by měl soustředit na jednom místě nabídku všech akreditovaných akcí s 

možností filtrací dle okruhu zájmů lékaře. Měl by usnadnit registraci vzdělávacích akcí i 

evidenci kreditů získaných jednotlivými lékaři. Měl by snížit administrativní zátěž. Vedle 

klasických vzdělávacích akcí bude v sobě integrovat e-learning i další moderní formy 

vzdělávání.  

Představenstvo požaduje smlouvu doplnit o ve smlouvě zmiňované přílohy č. 1 – 

specifikace díla – vzdělávací systém a č. 2 – specifikace reklamního prostoru. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Národní registr zdravotnických pracovníků 

   ČLK získala přístup do Národního registru zdravotnických pracovníků. Jedná se o 

individuální, nikoliv automatický přístup, který může být využíván k zjištění konkrétních 

základních informací o lékařích. V budoucnu, na základě zákona a po dohodě s ÚZIS, by 

mělo dojít k propojení registru ČLK s NRZP a data by měla být získávána automaticky. 

V současné chvíli lze v odůvodněných případech získávat základní informace, a to na základě 

individuálního dotazu. OS ČLK mají možnost obrátit se v odůvodněných případech s cíleným 

dotazem na svého kontaktního pracovníka, jež prováděl školení nového registru ČLK (Petra 

Studená, Mgr. Romana Vlčková).  

Představenstvo bere informací na vědomí 

 

 

Inventarizační komise 

   Představenstvo schvaluje pro rok 2019 inventarizační komisi ČLK ve složení: předsedkyně 

- Hana Kuchyňová, členové - Marie Lakvová, Věra Špundová, Naďa Reitschlägerová, Leona 

Munzarová. 

Představenstvo schvaluje složení inventarizační komise. 

Hlasování – přítomno 17  hlasujících: 

pro:     17 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 
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Výběrové řízení 

Dr. Říhová podala informaci o výběrovém řízení, kterého se zúčastnila. 

 

 

3) Jednání a informace   

 

Rezidenční programy – finanční podpora 

   Ministerstvo zdravotnictví ČR navrhuje poskytnutí dotace na celé specializační vzdělávání v 

roce 2020 v oborech: všeobecné praktické lékařství, pediatrie, vnitřní lékařství, psychiatrie, 

dětská a dorostová psychiatrie, pneumologie a ftizeologie, chirurgie a urologie. 

  ČLK vyslovila písemně dne 5.11.2019 s tímto návrhem souhlas a požádala Mz o předání 

informací ÚZIS o počtu lékařů nad 60 let v jednotlivých oborech, a to v absolutním počtu i v 

relativním vyjádření v procentech. ČLK dále vyslovila přání, aby Mz návrhy a podklady 

předávalo komoře s dostatečným předstihem.  

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

 

Personální vyhláška – návrh novely 

   V současnosti může službu v lůžkovém zdravotnickém zařízení samostatně zajišťovat lékař 

po absolvování jakéhokoliv základního vzdělávacího kmene za splnění podmínky fyzické 

dostupnosti lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru do 20 minut. Mz navrhuje, aby 

tuto službu mohl zajišťovat lékař pouze po absolvování základního kmene společného 

s daným oborem, avšak zároveň hodlá prodloužit lhůtu pro fyzickou dostupnost lékaře se 

specializovanou způsobilostí v oboru na 30 minut.   

   Představenstvo diskutovalo o návrhu na svém zasedání 19.10.2019 a na základě této diskuse 

zpracoval Dr. Mrozek připomínky zaslané ministerstvu 22.10.2019. 

   ČLK trvá na tom, že péče na JIP musí být vždy zajištěna přítomnosti lékaře se 

specializovanou způsobilostí. 

   ČLK nesouhlasí s tím, aby se z 20 minut na 30 minut prodlužovala lhůta pro dostupnost 

lékaře se specializovanou způsobilostí v případech, kdy je péče na akutních lůžkách 

zajišťována pouze lékařem s certifikátem o absolvování základního kmene. 

   ČLK do dnešního neobdržela žádné stanovisko ze strany Ministerstva zdravotnictví. 

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

 

Seznam zdravotních výkonů – valorizace ceny práce 

   ČLK požaduje odstranění chyby vydavatele SZV a pravidelnou valorizaci ceny práce 

nositelů výkonů o míru inflace obdobně, jak jsou průběžně valorizovány režijní náklady. 

Návrhy na valorizace ceny práce podává ČLK od roku 2017 opakovaně. 

   24.10.2019 Dr. Musil jako člen pracovní skupiny pro SZV jménem ČLK podal návrh na 

valorizaci základní minutové sazby osobních nákladů nositelů výkonů podle roční míry 

inflace od roku 2006 do roku 2021. Předseda pracovní skupiny MUDr. Pokorný návrh ČLK 

odmítl zařadit do jednání pracovní skupiny připravující SZV pro rok 2021 s odůvodněním, že 

je pozdě. Podle jednacího řádu však návrhy mohou být podávány průběžně během celého 

roku a členové pracovní skupiny mají mít 30 dní k tomu, aby se mohli k návrhům vyjádřit. 

Tuto podmínku ČLK splnila, neboť příští jednání pracovní skupiny je plánováno na 5.12.2019 

a návrh ČLK na něm tedy může být projednán. 1.11.2019 zaslal prezident ČLK Dr. 

Pokornému upozornění, že ČLK na projednání svého návrhu podaného v souladu s jednacím 

řádem na zasedání 5.12.2019 trvá. Dopis byl zaslán na vědomí též náměstkyni Rognerové a 

ministru Vojtěchovi. 
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   Dne 18.11.2019 obdržela ČLK písemnou informaci z Mz, že návrh ČLK sice bude zařazen 

na jednání pracovní skupiny až v březnu 2020, ale návrhy projednané na této schůzi budou 

ještě zařazeny do Seznamu zdravotních výkonů (SZV) účinného od 1.1.2021.  

   Dr. Musil doplnil informaci, že nejbližší jednání pracovní skupiny bude 5. 3. 2020. 

Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

 

 

Dohodovací řízení o úhradách pro rok 2021 – příprava 

   Sjezd ČLK schválil usnesení, ve kterém vyzývá soukromé lékaře, aby udělili ČLK-o.s. 

plnou moc k zastupování v dohodovacím řízení.  

   Dr. Kubek informoval o počtech plných mocí, které ČLK-o.s. obdržela v jednotlivých 

segmentech od 1.2.2019, kdy bylo mandátovou komisí ukončeno uznávání plných mocí pro 

DŘ na rok 2020. ČLK-o.s. od 1.2.2019 obdržela: 1 110 plných mocí od ambulantních 

specialistů, 799 plných mocí od praktických lékařů, 60 plných mocí od ambulantních 

gynekologů a 12 plných mocí od poskytovatelů z komplementu.  

   Soukromí lékaři důvěřují lékařské komoře a rostoucí počet plných mocí je skutečným 

důvodem útoků vedených představiteli některých sdružení poskytovatelů vůči ČLK. 

   Sjezd ČLK vyzval organizace lékařů sdružené v tzv. Koalici soukromých lékařů, aby 

kolegiálně podporovaly trvalou snahu České lékařské komory o zlepšení profesních a 

pracovních podmínek všech lékařů. 

   Sjezd ČLK vyzval vedení Sdružení soukromých gynekologů, Sdružení ambulantních 

specialistů, Sdružení praktických lékařů, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost a 

ostatní organizace účastnící se dohodovacího řízení ke spolupráci a koordinaci postupu s ČLK 

při dohodovacím řízení pro rok 2021. 

 Představenstvo ČLK bere informaci na vědomí. 

   

 

Elektronické neschopenky 

   Elektronické neschopenky mají lékaři povinně vystavovat již od 1.1.2020. V současnosti 

probíhá testovací provoz v několika zdravotnických zařízeních (např. nemocnice Pelhřimov). 

   ČLK požadovala, aby používání elektronických neschopenek (eDPN) nebylo pro lékaře 

povinné, případně aby existovalo alespoň přechodné období v délce trvání 2 roky.  

   ČLK zároveň požadovala pro lékaře úhradu za vystavení a ukončení eDPN. Ministr 

zdravotnictví úhradu z veřejného zdravotního pojištění odmítá s odůvodněním, že nejde o 

poskytování zdravotní péče. Rovněž ministerstvo práce argumentuje, že elektronizace je 

vlastně ulehčením práce pro lékaře, a tedy není důvod pro úhradu administrativních nákladů. 

   Dr. Kubek informoval o svých rozhovorech s ministryní práce a sociálních věcí Maláčovou 

25.10. a 1.11.2019. Dne 7.11.2019 se konalo jednání svolané ministryní Maláčovou, kterého 

se za ČLK účastnili Dr. Němeček a Mgr. Valášek. ČLK se připojila k požadavku SPL, aby 

z prostředků ČSSZ bylo hrazeno 92,-Kč za vystavení a 92,- Kč za ukončení pracovní 

neschopnosti. Jedná se analogii úhrady za vydání potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti 

uchazeči o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu 

na žádost uchazeče o zaměstnání (administrativní úkon) v ceně 92,- Kč.  

  Dne 18.11.2019 informovala ministryně Maláčová prezidenta ČLK o dohodě ministra 

zdravotnictví, ministryně práce a předsedy vlády, že poskytovatelé zdravotních služeb 

v souvislosti s agendou eDPN žádnou úhradu nedostanou. Splnění požadavku SPL a ČLK by 

si vyžádalo cca 471 mil. Kč/rok, pokud by částkou 92,- Kč bylo hrazeno rovněž vystavení 

potvrzení o trvání DPN (v roce 2018 bylo vykázáno v souvislosti DPN celkem 5,1 milionu 

úkonů). Představitelé vlády zároveň vyslovili obavu, že by lékaři kvůli úhradě ve výši 92,- Kč 

byli motivování k zbytečnému vystavování potvrzení o DPN. 
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  Představenstvo se seznámilo s prohlášením praktických lékařů Zlínského kraje, kteří na 

protest proti rozhodnutí ministryně Maláčové nebudou od 1. ledna 2020 ve Zlínském kraji 

vystavovat pacientům neschopenky elektronicky. Neschopenky budou vystavovat pouze v 

papírové podobě na nových tiskopisech, v souladu se zákonem. Současně PL důrazně 

upozorňují nemocnice, ambulantní specialisty i stomatology na to, že v případě pracovní 

neschopnosti pacienta vystavení neschopenky spadá také do jejich povinností. Praktičtí lékaři 

je nahrazovat nechtějí.  

   Dr. Němeček informaci doplnil. 

Představenstvo ČLK doporučuje lékařům, aby si na příslušné Okresní správě sociálního 

zabezpečení do konce kalendářního roku vyzvedli nové od 1.1.2020 platné tiskopisy na 

vystavování potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti v papírové podobě pro případ 

výpadku systému. 

Hlasování – přítomno 15 hlasujících: 

pro:   11 

proti :   0 

zdržel :  4     Návrh byl přijat. 

 

 

Zákon o eHealth 

ČLK ve stanoveném termínu dne 6.12.2019 uplatnila k návrhu zákona tyto zásadní 

připomínky: 

- ČLK trvá na slibovaném přechodném období v délce trvání 10 let, po které budou 

povinnosti stanovené tímto zákonem dobrovolné. 

- ČLK požaduje, aby zákon garantoval existenci jednotného identifikátoru lékaře pro přístup 

do všech elektronických systémů (eRp, eDPN, portály zdravotních pojišťoven…), přičemž 

tento profesní identifikátor musí být z důvodu bezpečnosti zcela nezávislý od identifikátorů 

užívaných lékařem jako občanem v běžném životě. 

- ČLK trvá na vytvoření jednotného portálu garantovaného státem pro celé eHealth. 

- ČLK považuje za nezbytné, aby před projednáním zákona o eHealth byly zveřejněny návrhy 

prováděcích předpisů. 

- ČLK zásadně nesouhlasí s vytvářením Osobního zdravotního záznamu pojištěnce (OZZP), 

který považuje za nadbytečný, obdobně jako byl zbytečný tzv. IZIP. Za nadbytečný považuje 

ČLK rovněž tzv. Pacientský souhrn. 

- ČLK nesouhlasí s tím, aby zdravotní pojišťovny a SÚKL měly přístup do Národního registru 

zdravotnických pracovníků k osobním údajům osob, ke kterým nemají pracovněprávní nebo 

obdobný vztah. 

- ČLK považuje za neúčelný tzv. Index zdravotnické dokumentace, který nepřináší žádnou 

přidanou hodnotu oproti současnému stavu, kdy jsou poskytovatelé zdravotních služeb 

povinni předávat informace v rámci návaznosti poskytování zdravotní péče, a trvá na jeho 

zrušení. 

- ČLK považuje za nedostatečné v návrhu zákona vymezení práv pacientů disponovat s údaji 

ze zdravotní dokumentace a rozhodovat o tom, kdo bude oprávněn do nich nahlížet.  

- ČLK upozorňuje na nutnost stanovit standardy pro vedení elektronické zdravotní 

dokumentace. 

- ČLK požaduje možnost uplatňovat další připomínky v průběhu projednávání zákona a 

upozorňuje, že takto zásadní zákon, který by měl zcela změnit fungování zdravotnictví, nelze 

připravovat ve spěchu a prosazovat silou bez celospolečenského konsensu. 

Představenstvo souhlasí s uplatněnými připomínkami. 

Hlasování – přítomno 17 hlasujících: 

pro:   16 
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proti :   0 

zdržel :  1     Návrh byl přijat. 

 

4) Zahraniční činnost 

 

Jednání EJD – Berlín  1.-2.11.2019 

   Zasedání se účastnili Dr. Přáda (předseda SML ČLK) a Dr. Hilšerová. Zpráva o zasedání 

evropských mladých lékařů bude publikována v časopise Tempus. 

  Hlavním tématem jednání byl syndrom vyhoření lékařů. Zástupci SML ČLK zde 

prezentovali výsledky průzkumu, který mezi zdravotníky realizovala I. LF UK ve spolupráci 

s ČLK v roce 2013. 

   Zástupci SML ČLK na jednání prezentovali projekt Férové pracoviště. 

   Dr. Hilšerová se jménem EJD aktivně účastnila v Rize konference „Free mobility of Junior 

Doctors“ (Volný pohyb mladých lékařů). Tato konference byla pořádána na podporu mladých 

doktorů, kteří by měli být v Lotyšsku nuceni podepisovat kvalifikační dohody. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

   Dr. Říhová a Dr. Vávra opustili jednání v 13.10 hodin, přítomno je 15 členů představenstva 

 

Plenární zasedání CPME – Helsinky 14.-16.11.2019 

   Za ČLK se jednání zúčastnili: Dr. Kubek, Dr. Stehlíková a vedoucí zahraničního oddělení 

paní Vašková. O jednání informoval Dr. Kubek. 

   Vlastnímu jednání předcházelo zasedání výkonného výboru (EC) a společenský večer u 

příležitosti 60. výročí založení CPME, kterého se účastnila celá řada bývalých prezidentů a 

funkcionářů CPME.  

   Následovalo jednání prezidentů lékařských komor a vedoucích delegací u kulatého stolu a 

poté společné zasedání věnované reportům národních zpráv.  

   Lékařská komora Černé hory byla přijata za pozorovatele.  

   CPME schválilo, že nadále bude BMA řádným členem v CPME bez ohledu na to, jak 

dopadne BREXIT.  

   Plenární zasedání schválilo tyto dokumenty: 

Výzva k ochraně ovzduší a životního prostředí 

Výzva k omezení reklamy a prodeje alternativních tabákových výrobků 

Stanovisko k možnostem využívání umělé inteligence ve zdravotnictví 

Aktualizace stanoviska k zajišťování zdravotní péče pro uprchlíky  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

5) Vědecká rada 

 

Dr. Mrozek informoval o zasedání Vědecké rady ČLK dne 5.12.2019. 

 

Žádost Ostravské univerzity o akreditaci oboru všeobecné lékařství/General Medicine. 

Na žádost Mz posuzovala VR ČLK žádost Ostravské univerzity. 

Představenstvo ČLK na doporučení VR ČLK konstatuje, že absolventi magisterského 

studijního programu Všeobecné lékařství/General Medicine na lékařské fakultě 

Univerzity Ostrava nebudou dle dodané dokumentace připraveni odpovídajícím 

způsobem k výkonu regulovaného povolání lékaře. 

Hlasování – přítomno 15  hlasujících: 

pro:     15 
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proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 
Kompetence lékařů po získání certifikátu o absolvování vzdělávacího kmene 

Představenstvo se ztotožňuje s doporučení Vědecké rady a přijímá následující usnesení: 

ČLK doporučuje nevydávat právní normu, která by upřesňovala kompetence lékařů po 

získání certifikátu o absolvování kmene. Změna kompetencí je již definována zákonem č 

95/2004 Sb., který stanovuje, že činnosti, které lékař s odbornou způsobilostí mohl 

vykonávat pod dozorem, smí po absolvování kmene vykonávat pod odborným 

dohledem. Kompetence, které by mohl vykonávat i bez odborného dohledu mu může 

stanovit jeho školitel.  

Hlasování – přítomno 15  hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

6) Licence 

 

7) Různé 

 

Finanční podpora bývalé členky ČLK 

   Představenstvo se seznámilo s případem lékařky F.U. (nar. 1925), která nemá příbuzné a 

žije v nuzných podmínkách odkázána na pomoc charity. Lékařka byla členkou ČLK do září 

2010, kdy vystoupila z finančních důvodů. Z dopisu předsedkyně OS ČLK Praha 7 Dr. 

Ripové vyplývá, že OS ČLK Praha 7, kde byla jmenované členkou komory, nemá dostatek 

prostředků na to, aby mohlo lékařce pomoci, a proto žádá o pomoc centrální ČLK.  

Představenstvo pověřuje Dr. Kubíčka, aby společně s Dr. Sojkou vyhledali danou 

lékařku a zjistili, jakým způsobem jí ČLK nejlépe může prospět. 

Hlasování – přítomno 15  hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Termíny zasedání představenstva ČLK v 1. pololetí 2020 

 

Datum Den Čas Akce Místo konání 

25. 1. Sobota 9:00 představenstvo ČLK Praha 

29. 2. Sobota 9:00 představenstvo ČLK Praha  

12. 3. Čtvrtek 15:00 porada předsedů Břevnovský klášter 

Praha  19:00 rytíř 

21. 3. Sobota 9:00 představenstvo Výjezdní zasedání a 

setkání se SML ČLK 

24. 4. Pátek 9:00  představenstvo ČLK Praha 

22. 5. Pátek 9:00 představenstvo ČLK Praha 

18. 6. Čtvrtek 9:00  představenstvo ČLK Praha  

15:00 porada předsedů 

24. 7.  Pátek 9:00 představenstvo ČLK Praha  

3. 9. Čtvrtek 9:00  představenstvo ČLK Praha  
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10. 9. Čtvrtek 15:00 porada předsedů ČLK Praha 

 

 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno ve 14: 30 hodin. 

 

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční v sobotu 25.1.2020 od 9:00 hodin v kanceláři ČLK 

v Praze. Od 20:00 hodin se pak v paláci Žofín koná 24. Reprezentační ples lékařů českých, 

který pořádá ČLK společně s LOK-SČL. 

 

 

 

Zapsala: Hanka Matějková 

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 


