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Zápis z jednání představenstva ČLK, 

konaného dne 17. května 2013 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha 

 

Přítomni: MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dostalíková, MUDr. Kubarič, 

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

MUDr. Přikryl, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Tomek, MUDr. 

Vávra, MUDr. Vodochodský, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná. 

Omluveni:     MUDr. Dernerová, Mudr. Mach Jiří, MUDr. Šindler  

Přizváni: MUDr. Vedralová, MUDr. Sojka.  

 

 

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

Přítomno 12  členů představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné. 

 

 

1) Připomínky k minulému zápisu 

 

2) Jednání a informace 

 

151. Žofínské fórum 

   Prezident ČLK informoval o svém vystoupení na 151. Žofínském fóru dne 13.5.2013, které 

bylo věnováno problematice zdravotnictví. Ministr Heger sice připustil, že na rozdíl od 

ostatních států se v České republice zdravotnictví spolupodílí na finanční sanaci státního 

rozpočtu, ale zároveň ve svém vystoupení, které na rozdíl od vystoupení prezidenta ČLK 

přenášela Česká televize, prezentoval názor, že zdravotnictví dobře funguje a jeho budoucnost 

díky zvyšování efektivity poskytování zdravotních služeb není ohrožena ani v případě, že 

nedojde k valorizaci plateb za státní pojištěnce a zvýšení výdajů na zdravotnictví. Prezident 

ČLK naopak v prezentaci, jejíž text je dostupný na www.clkcr.cz, dokladoval negativní 

dopady ekonomické krize a chybných politických rozhodnutí na dostupnost, kvalitu a 

bezpečnost zdravotní péče a upozornil, že nedostatek peněz, který neumožňuje zdravotníkům 

zajistit pacientům splnění jejich zákonem garantovaných nároků, způsobuje ve zdravotnictví 

krizi morální a etickou. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Výše platby za státní pojištěnce pro rok 2014 

  Na návrh poslankyně Markové (KSČM) přijala Poslanecká sněmovna 21.3.2013 usnesení 

vyzývající vládu k valorizaci platby za tzv. státní pojištěnce o 50 Kč/měsíc. Ministr 

zdravotnictví Heger (TOP 09) tento návrh obdobně jako všichni jeho straničtí kolegové 

nepodpořil.  

   Podle v současnosti platného zákona musí o výši zástupné platby státu za ekonomicky 

neaktivní obyvatele (děti, důchodci, nezaměstnaní) vláda vždy do 30.6. předcházejícího roku. 

Pokud by ani v letošním roce vláda žádné usnesení o zvýšení této platby do 30.6. nepřijala, 

zůstala by tato platba i v roce 2014 již pátým rokem stejná – pouhých 723 Kč/měsíc. 

   Kvůli zvýšení snížené sazby DPH od 1.1.2012 z 10 % na 14 % a kvůli zvyšování obou 

sazeb DPH o jeden procentní bod (ze 14 % na 15 %, respektive z 20 % na 21 %) od 1.1.2013 

podpoří zdravotnictví státní rozpočet v letech 2012 – 2013 částkou 6,6 mld. Kč. Případná 

valorizace platby za státní pojištěnce by tedy neznamenala nic jiného, než že stát tyto navíc ze 

zdravotnictví vybrané peníze do resortu vrátí. 

http://www.clkcr.cz/
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   6.5.2013 požádal prezident ČLK ministra financí Kalouska o zvýšení platby za státní 

pojištěnce a vyjádřil podporu ministru Hegerovi, pokud on zvýšení plateb vládě navrhne.  

   Ministr Heger rozeslal do připomínkového řízení návrh na zvýšení platby za státní 

pojištěnce, a to ve dvou variantách: 

Varianta A:  Ze 723,- Kč na 773,- Kč, tedy o 50 Kč/měsíc by přinesla systému veřejného 

zdravotního pojištění v roce 2014 navíc 3,6 mld. Kč. 

Varianta B:  Ze 723,- Kč na 800,- Kč, tedy o 77 Kč/měsíc by přinesla systému veřejného 

zdravotního pojištění v roce 2014 navíc 5,6 mld. Kč. 

   ČLK není účastníkem připomínkového řízení, ale prostřednictvím odborových organizací 

podpořila variantu vyššího zvýšení platby za státní pojištěnce. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

Dr. Říhová se připojila k jednání představenstva v 9.30 hod., přítomno je 13 členů 

představenstva. 

 

Petice občanů ČR za zachování fungujícího zdravotnictví  

   Petici zatím podepsalo 120 000 občanů. Sběr podpisů pokračuje i nadále. 

Veřejné předání petice předsedovi Senátu ČR panu Štěchovi se uskuteční 23.5.2013. 

Představenstvo diskutovalo o dosavadním průběhu petiční akce, která se počtem 

získaných podpisů zařadila mezi největší petiční akce, které se kdy v České republice 

uskutečnily. 

 

Dr. Tomek a Dr. Vávra se připojili k jednání představenstva v 9.45 hod., přítomno je 15 členů 

představenstva. 

 

Novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění 

   Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelu zákona, která by v případě schválení zásadním 

způsobem posílila moc zdravotních pojišťoven nad pacienty i poskytovateli zdravotních 

služeb. Česká lékařská komora nebyla o tomto záměru ministerstvem informována a návrh 

obdržela pouze neoficiální cestou. 

   Dne 29.4.2013 vyzval prezident ČLK ministra zdravotnictví Hegera i jeho náměstka Ing. 

Noska, který je údajně autorem návrhu, k jednání o tomto návrhu. 

   Na nepřijatelnost návrhu pro ČLK upozornil Dr.Kubek ministra Hegera rovněž během 

vystoupení na 151. Žofínském fóru 13.5.2013 a připomínky zpracované právním oddělením 

ČLK následně zaslal ministru Hegerovi spolu s další žádostí o jednání. 

  Návrh zpracovaný ministerstvem zdravotnictví zásadním způsobem posiluje moc 

zdravotních pojišťoven nad pacienty i lékaři. Pro ČLK jsou nepřijatelná zejména tato 

ustanovení: 

- Pacient i nadále může měnit pojišťovnu pouze jedenkrát ročně. 

- O vypsání výběrového řízení již nemůže požádat poskytovatel zdravotních služeb, ani je 

nemůže vyhlásit samospráva. Vypsat výběrové řízení na uzavření nové smlouvy může toliko 

zdravotní pojišťovna. 

- Ruší se systém dohodovacích řízení o úhradách i o rámcové smlouvě. Ministerstvo je 

zmocněno vydat úhradovou vyhlášku i bez dohodovacího řízení. 

- Zdravotní pojišťovny budou jednostranně rozhodovat o délce smluvního vztahu. 

- Zdravotní pojišťovny mohou poskytovateli služeb smlouvu vypovědět bez udání důvodu, 

zatím co poskytovatel smlouvu vypovědět nesmí  

  Představenstvo ČLK zásadně odmítá ministerstvem zdravotnictví prezentované 

návrhy na změnu zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a protestuje 
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proti nedemokratickému způsobu přípravy a prosazování tohoto pro zdravotnictví 

zásadního zákona. 

Hlasování – přítomno 15  hlasujících: 

pro:     15 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Novela vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů  

   Ministerstvo zaslalo do tzv. vnějšího připomínkového řízení, jehož není ČLK na rozdíl od 

odborových organizací členem, návrh novely vyhlášky o oborech specializačního vzdělávání 

lékařů a navrhované změny reflektující návrh novely vyhlášky o požadavcích na minimální 

personální zabezpečení zdravotních služeb. 

   ČLK nepodporuje další atomisaci medicíny, a tak s výjimkou dětské gynekologie a 

veřejného zdravotnictví nepodpořila vznik žádných dalších certifikovaných kurzů. Prezident 

ČLK požádal předsedu LOK-SČL Dr. Engela a předsedkyni OSZSP paní Žitníkovou, aby si 

osvojili a v rámci vnějšího připomínkového řízení uplatnili připomínky ČLK. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

Dr. Vodochodský se připojil k jednání představenstva v 10.25 hod., přítomno je 16 členů 

představenstva. 

 

Sloučení Revmatologického ústavu s VFN 

   Dne 18.4.2013 vyhlásili zaměstnanci Revmatologického ústavu (RÚ) stávkovou pohotovost 

jako veřejné vyjádření svého nesouhlasu s plánem ministerstva zdravotnictví připojit 

Revmatologický ústav k Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) cestou zákona o sloučení 

některých státních příspěvkových organizací. V případě přijetí zákona by měl 

Revmatologický ústav k 1.1.2014 jako samostatná instituce po 60 letech samostatné existence 

zaniknout. Zaměstnanci ústavu se obávají, že po sloučení s VFN nebude garantováno 

dlouhodobé zachování fungování RÚ v současných prostorách a v současném rozsahu. 

   Stanovisko podpořené podpisy 142 zaměstnanců Revmatologického ústavu bylo zasláno 

ministru zdravotnictví doc. Leoši Hegerovi, prezidentovi České lékařské komory MUDr. 

Milanu Kubkovi, premiérovi České republiky RNDr. Petru Nečasovi, prezidentovi České 

republiky Ing. Miloši Zemanovi a zdravotnickému výboru poslanecké sněmovny i senátu 

parlamentu České republiky.    

Představenstvo se seznámilo s úmyslem dne 16. 1. 2013 přijatého vládního návrhu 

sloučit Revmatologický ústav s VFN a Endokrinologický ústav s IKEM a na základě 

doporučení Vědecké rady ČLK přijímá usnesení. 

Vzhledem k tomu, že není k dispozici žádná analýza, z níž by vyplývaly záruky, že bude 

zachována léčebně diagnostická péče, vědecká činnost a pedagogická činnost těchto 

ústavů ve stávajícím rozsahu a kvalitě, považuje představenstvo ČLK záměr sloučit tyto 

odborné ústavy s jinými státními příspěvkovými organizacemi za nesystémovou změnu, 

s níž ČLK nemůže souhlasit. 

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Dohodovací řízení o úhradách pro rok 2014 
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   Dne 11.6.2013 se v prostorách ČLK uskuteční jednání zástupců segmentu ambulantních 

specialistů. Výsledkem by měl být společný návrh pro jednání se zdravotními pojišťovnami, 

která by měla začít v následujícím týdnu. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Výběrová řízení - informace 

Dr. Přikryl podal informaci o výběrovém řízení, kterého se zúčastnil. 

 

3) Zahraniční činnost 

 

CPME – Dublin 25.-27.4.2013  

   Plenárního zasedání Stálého výboru evropských lékařů se za ČLK účastnili Dr.Kubek, 

Dr.Stehlíková a vedoucí zahraničního oddělení ČLK paní Vašková. 

   Vlastnímu jednání předcházela konference upozorňující na přetrvávající a místy se i 

prohlubující nerovnost v přístupu ke zdravotní péči. Tyto nerovnosti existují nejenom 

v porovnání mezi jednotlivými členskými státy EU, ale i v rámci jednotlivých států. Vedle 

geografických rozdílů jsou ještě významnější nerovnosti vyplývající ze sociálního postavení 

jednotlivých skupin obyvatel, přičemž existují i rozdíly etnické. I ve vyspělých zemích 

existují skupiny obyvatel, které mají reálně omezený přístup ke zdravotní péči. Jedná se 

především o ilegální imigranty, Romy a bezdomovce. Zdravotní stav i očekávaná délka dožití 

jsou u těchto subpopulací v porovnání s většinových obyvatelstvem mnohem nižší. CPME 

podporuje názor, že jak EU, tak národní vlády by měly investovat prostředky do zmírňování 

těchto rozdílů, jejichž existence v konečném důsledku ohrožuje i většinovou populaci 

například infekčními chorobami… 

   Antimikrobiální rezistence – CPME přijalo doporučení, aby na národní úrovni byla 

přijímána a aktualizována doporučení k řádné ATB terapii. 

    eHealth plán 2012 – 2020 – CPME komunikuje s Evropskou komisí, přičemž zdůrazňuje, 

že při zavádění eHealth technologií musí být prvořadým cílem prospěch pacienta a 

upozorňuje na právní konsekvence a rizika v oblastech etiky a ochrany osobních údajů. 

    Klinické studie – CPME trvá na posilování rolí etických komisí, požaduje lepší ochranu 

bezpečnosti pacientů i přesnější vymezení úlohy lékařů a trvá na transparentním zveřejňování 

výsledků klinických studií. 

    Očkování dětí – CPME podporuje povinné očkování a navrhuje masivní informační 

kampaně vysvětlující nezbytnost očkování proti dětským nemocem. 

    Zdravé stárnutí – CPME se spolupráci s Evropskou organizací mediků (EMSA) připravilo 

soubor doporučení jak bránit vzniku a případně zpomalovat rozvoj negativních jevů 

provázejících proces stárnutí a jak usnadnit aktivní začlenění seniorů do společenského 

života.  

   Léčba chronicky nemocných pacientů – CPME podporuje komplexní přístup k chronicky 

nemocným a zdůrazňuje nutnost spolupráce zdravotnického a sociálního systému, které musí 

reflektovat individuální potřeby každého nemocného. 

   Minimální ceny alkoholu – CPME se připojilo k iniciativě Britské lékařské asociace žádající 

zavedení minimálních nepodkročitelných cen alkoholu v rámci EU. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Plenární zasedání EJD v Praze 9.-11.5.2013   

   Dr.Kubek ze zdravotních důvodů provedl pouze slavností zahájení konference Evropských 

mladých lékařů. Delegaci ČLK vedl Dr.Šindler, který jménem hostující země jednání 
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předsedal spolu s prezidentem Dr. Carstenem Mohrhardtem. Jednání se účastnil rovněž 

viceprezident ČLK Dr.Mrozek. 

Představenstvo se seznámilo s písemnou zprávou Dr.Šindlera. 

Za člena EJD bylo znovu přijato Norsko. 

Hlavními projednávanými tématy byly: 

- Evropská směrnice o pracovní době (EWTD) – její porušování kvůli nedostatku lékařů a 

neochotě či neschopnosti lékaře za práci řádně zaplatit. 

- Přesun kompetencí (task shifting) z lékařů na méně kvalifikované zdravotníky, jehož 

prostřednictvím se zdravotnické systémy snaží ušetřit peníze za práci lékařů. 

- Elektronizace zdravotnictví (eHealth) – mladí lékaři jsou vstřícní vůči novým technologiím 

na rozdíl od starších kolegů, kteří kladou větší důraz na ochranu osobních informací a know 

how lékařů.  

Byla schválena rezoluce na podporu slovenských lékařů. 

Účastníci akce, která byla hojně navštívená, vysoko hodnotili organizační zabezpečení, které 

zajišťovala paní Šťastná s paní Vaškovou a dalším zaměstnanci ČLK. Oceňována byla též 

pohostinnost, s níž ČLK k akci mladých lékařů přistoupila. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Podpora Slovenským lékařům 

   Národní rada Slovenské republiky projednává pravděpodobně Ministerstvem zdravotnictví 

připravený a poslancem MUDr. Jozefem Valockým předložený návrh novely zákona o 

poskytovatelích zdravotní péče, který zásadně mění a zpřísňuje kritéria tzv. bezúhonnosti, 

která musí splňovat lékař.  

   Podle nového zákona by již bezúhonným nebyl lékař, který by spáchal jakýkoliv trestný čin, 

jehož skutková podstata souvisí s výkonem povolání. Nově se zavádí trestný čin porušování 

povinností a vyhýbání se výkonu povinností za krizové situace. 

   Ministerstvo zdravotnictví by dále mělo získat moc udělit finanční pokutu s následkem 

vyloučení z výkonu zdravotnického povolání na dobu 10 let, a to i bez rozhodnutí soudu. Tyto 

finanční pokuty by měly být vyšší, než pokuty hrozící jiným pracovníkům za srovnatelná 

provinění 

   Nebezpečnost a nedemokratičnost návrhu vyplývá na povrch v souvislosti se skutečností, že 

Vláda SR zneužila vyhlášení tzv. krizového stavu k pokusu potlačit oprávněné protesty lékařů 

ve slovenských nemocnicích. Představenstvo přijalo k návrhu následující usnesení a zavazuje 

prezidenta ČLK, aby s ním seznámil příslušné orgány SR (předseda vlády, ministryně 

zdravotnictví, návrh předkládající poslanec) 

Návrh omezující demokratické svobody zaručené tak jako ostatním občanům i lékařům 

je v rozporu s Úmluvou Mezinárodní organizace práce o zrušení nucené práce č. 105 

z roku 1957.  

Cílem návrhu není vyřešit problém nedostatku lékařů v nemocnicích na Slovensku, 

který je objektivním následkem neuspokojivých pracovních a platových podmínek, 

cílem je potrestání účastníků protestní akce z roku 2011 a zastrašení lékařů, aby si již 

pro příště nedovolili hájit svá práva garantovaná Ústavou Slovenské republiky.  

Přijetí návrhu by zásadním způsobem poškodilo pověst Slovenské republiky jako 

demokratického státu a vedlo by patrně k odchodu dalších slovenských lékařů do 

emigrace. Nedostatek lékařů ohrožující kvalitu, dostupnost a bezpečnost zdravotní péče 

na Slovensku by se tak ještě prohloubil. 

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 
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zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

4) Vnitřní činnost 

 

Vzdělávací konference ČLK – vyúčtování 

   Vzdělávací konference na téma „Aktuální krize ve zdravotnictví“ se konala v prostorách 

Poslanecké sněmovny pod záštitou poslanců MUDr. Krákory a MUDr. Holíka. Účastnilo se ji 

cca 200 posluchačů z řad lékařů a laické veřejnosti včetně novinářů a několika zákonodárců. 

Vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna zapůjčila své prostory bezplatně, a bez nároku na 

honorář vystoupili rovněž všichni přednášející, nebyl vybírán účastnický poplatek. 

Celkové náklady:   13 078,- Kč 

Celkové výnosy:             0,-  

Pořádání konference skončilo pro ČLK ztrátou: 13 078,- Kč 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

 

 

Porada administrativních pracovníků ČLK 

   Porada administrativních pracovníků ČLK se koná v pondělí 20.5.2013 v prostorách 

centrální kanceláře ČLK, Lékařská 2, Praha 5.  

Představenstvo bere na vědomí program připravený paní Šťastnou. 

 

 

Pojištění právní ochrany členů ČLK 

   Dr.Sedláček seznámil představenstvo s nabídkou slovenské obchodní společnosti Ecom 

World, která spolupracuje se Slovenskou lékařskou komorou, a ráda by ve spolupráci s ČLK 

nabídla jejím členům za příplatek v řádu stokorun ke stávajícím členským příspěvkům 

pojištění právní ochrany v oblastech pracovně právních, trestně právních, v řízeních o náhradu 

škody i v řízeních vedených orgány dohledu nad zdravotní péčí. 

    Představenstvo se seznámilo s názorem ředitele právní kanceláře ČLK JUDr. Macha, který 

nepovažuje předloženou komerční nabídku za výhodnou pro členy ČLK z těchto důvodů: 

- Součástí nabídky sice nejsou konkrétní příslušné pojistné podmínky, ale je z ní zřejmé, že 

pojišťovna může odmítnout plnění, shledá-li, že zájmy pojištěného nejsou "oprávněné". 

- Soukromí lékaři musí být a již také jsou povinně pojištěni pro případ profesní odpovědnosti. 

- Většinu nabízených právních služeb mají již členové ČLK zajištěnu, aniž by byl nutný 

jakýkoli příplatek nad rámec členských příspěvků. Jde o poskytování informací, konsultací, 

návrhy postupu v případě, že nastane právní událost, která by lékaře ohrožovala. Jde-li o 

soukromého lékaře pojištěného v rámci VIP pojištění pro členy ČLK, má takto pojištěný člen 

ČLK zajištěno bezplatné právní zastoupení v řízení o náhradu škody v plném rozsahu i v 

řízení o ochranu osobnosti.  

- Právní zastoupení v přestupkovém řízení týkajícím se výkonu profese je zpravidla 

nadbytečné, protože probíhá zpravidla jen písemnou formou a potřebnou právní pomoc vždy 

bezplatně poskytne právní kancelář ČLK. 

- V nabídce chybí jeden z nejdůležitějších produktů – právní zastoupení ve sporech se 

zdravotními pojišťovnami. 

- Nabídka právního zastoupení v disciplinárním řízení je z pohledu ČLK problematická, 

neboť disciplinární řízení s lékaři vede jedině ČLK a bylo by paradoxní, aby komora 

organizovala pojištění právní pomoci ve sporech člena ČLK s komorou v případě 

disciplinárního řízení. 
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- V případech právního zastoupení ve sporech se zaměstnavatelem se pojištění omezuje na 

řízení o náhradu škody zaměstnavateli. Právní služby v pracovně-právních sporech svým 

členům hradí LOK-SČL. 

- Právní zastoupení v trestním řízení – konsultativní právní podporu poskytuje bezplatně všem 

členům ČLK právní kancelář ČLK, která rovněž na přání člena komory zajistí jeho obhajobu 

za úhradu odpovídající advokátnímu tarifu.  

- Z nabídky je navíc zřejmé, že "podmínkou je hromadné pojištění všech členů komory". 

Toho lze však jen stěží dosáhnout, protože ČLK nemůže účast na tomto pojištění žádnému ze 

svých členů nařizovat.  

  Na základě rozboru právního oddělení ČLK představenstvo nepovažuje nabídku firmy 

Ecom World za přínosnou pro členy ČLK. 

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Cena Grady 2012 za zdravotnickou literaturu  

Cenu za rok 2012 získala Edice celoživotního vzdělávání ČLK. Kniha „Eutanázie – pro a 

proti“ (hl. editoři Radek Ptáček, Petr Bartůněk) byla zároveň vyhlášena jako nejlepší 

publikace v sekci zdravotnická literatura.  

Slavnostní předání cen se uskutečnilo po skončení zasedání představenstva ČLK. 

 

5) Blok tajemníka ČLK  

 

Informace o počtu nových členů ČLK 

    V dubnu 2013 bylo přijato celkem 77 lékařů: 

     z toho bylo           20 lékařů se státní příslušností SR,  

           15 lékařů s jinou státní příslušností, 

           12 lékařů se slovenskou LF, 

          13 lékařů se zahraniční LF. 

V tomto období bylo 7 žádostí o přijetí posouzeno jako pozdní vstup. 

V roce 2013 požádalo dosud 136 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti. 

 

 

Návrh na nákup prostor pro centrální kanceláře ČLK v Olomouci. 

   Viceprezident Dr. Mrozek seznámil na minulém zasedání představenstvo s hrozbou 

ukončení nájmu stávajících prostor využívaných ČLK v centru Olomouce ze strany vlastníka 

nemovitosti – město Olomouc. Seznámil představenstvo s možností zakoupit v domě, kde 

v současnosti sídlí OS ČLK Olomouc, byt, který by bylo možno přeměnit v kancelářské 

prostory.  

   Představenstvo se s nabídkou seznámilo, a protože považuje nabízené prostory za i 

vyhovující pro potřeby centrální kanceláře ČLK Olomouc, pověřilo Dr. Mrozka, aby ve 

spolupráci s právním oddělením ČLK ověřil možnost přeměny dotyčného bytu v nebytové 

prostory, oslovil realitní kanceláře s požadavkem na nabídku srovnatelných prostor v obdobné 

lokalitě města Olomouc tak, aby představenstvo mohlo porovnat cenové relace, a aby oslovil 

předsedy OS ČLK a seznámil je s možnostmi řešení a požádal je o jejich názor. 

  Dr. Mrozek informoval, že převod nabízené nemovitosti na nebytové prostory se ukázal být 

komplikovaným a její nákup se stal tedy z pohledu ČLK bezpředmětným. Proto nemělo smysl 

konzultovat nabídku s předsedy OS ČLK. 
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  Dr. Mrozek bude pokračovat ve sledování nabídek realitních kanceláří na prodej nebytových 

prostor v Olomouci. S výsledkem seznámí účastníky porady předsedů OS ČLK. 

 

6) Blok VR 

 

Doplnění Vědecké rady ČLK 

   Představenstvo navrhuje prezidentovi ČLK, aby členem VR ČLK jmenoval: 

Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. –  chirurgie. 

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Dr. Mrozek informoval, že na základě souhlasu VR ČLK jmenoval předsedkyní oborové 

komise pro praktické lékařství pro děti a dorost MUDr. Alenu Šebkovou, která byla nově 

zvolena předsedkyní odborné společnosti PDL ČLS JEP. 

 

 

Novela zákona o potravinách  

   Ministerstvo zemědělství prosazuje, aby hygienický dohled nad veřejnými stravovacími 

službami již nevykonávali zdravotničtí pracovníci krajských hygienických stanic (orgánů 

ochrany veřejného zdraví), ale zaměstnanci Státní zemědělské a potravinářské inspekce a 

Státní veterinární správy. 

   Vědecká rada ČLK se seznámila s návrhem zákona o potravinách. Konstatuje, že pro přesun 

kompetencí v oblasti dozoru při poskytování stravovacích služeb nejsou žádné odborné 

důvody, současně se obává, že pokud by došlo k prosazení tohoto zákona, v praxi by to vedlo 

ke zhoršení ochrany zdraví obyvatelstva ČR. VR ČLK doporučuje odmítnutí navrhované 

novely zákona o potravinách a zachování stávajícího stavu zdravotního dozoru nad 

stravovacími službami. 

Představenstvo se ztotožňuje se stanoviskem VR ČLK 

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Odborné posudky ČLK 

   Dr.Mrozek zpracoval vzorový obsah odborného posudku ČLK, jehož respektování zajistí, 

že posudky zpracovávané členy oborových komisí ČLK budou obsahovat všechny potřebné 

náležitosti. 

 

7) Licence 

 

8) Různé 

 

Dr. Musil informoval o průběhu prací na novém Seznamu zdravotních výkonů. 
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Přehled jednání představenstva ČLK v 2. pololetí 2013 

 

Datum Den Místo konání  

26. července od 9 hodin 

 

pátek Klub ČLK Praha  

6. září od 9 hodin 

 

pátek Klub ČLK Praha  

11. října od 9 hodin 

 

pátek Klub ČLK Praha  

31. října od 15 hodin 

 

čtvrtek Kongresové centrum  

U Hájků 

Porada předsedů 

9. listopadu od 9 hodin 

 

sobota Klub ČLK Praha  

16. – 17. listopadu sobota-neděle Hotel Voroněž 

Brno 

XXVII. sjezd ČLK 

13. prosince od 9 hodin 

 

pátek Klub ČLK Praha 

Kongresové centrum 

U Hájků 

Porada předsedů + vánoční 

koncert 

 

 

 

 

 

Jednání představenstva skončilo v 12: 40 hodin. 

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční ve čtvrtek 20. června od 10:00 v Humpolci a 

navazovat na ně bude od 15:00 hodin porada předsedů OS ČLK. 

 

 

 

 

Zapsala: Hanka Matějková                

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 


