Zápis z jednání představenstva ČLK,
konaného dne 27. 3. 2021 od 9:00 distančním způsobem

Přítomni:

Omluveni:
Přizváni:

MUDr. Kubek, MUDr. Mrozek, PhD., MUDr. Dernerová, MUDr. Dobeš,
MUDr. Doležal, MUDr. Dostalíková, MUDr. Henčlová, MUDr. Kubíček,
MUDr. Mach Ota, MUDr. Mgr. Mlynářová, MUDr. Monhart, PhD., MUDr.
Musil, MUDr. Němeček, MUDr. Říhová, MUDr. Sedláček, MUDr. Trnka,
MUDr. Vávra, MUDr. Voleman, MUDr. Vraná.
MUDr. Tomek
Mgr. Valášek, MBA, prof. Ptáček, Bc. Brožková, JUDr. Kunertová,
MUDr. Sojka.

Prezident Dr. Kubek přivítal připojené členy představenstva a zahájil zasedání v 9:00 hodin.
Přítomno členů 17 představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné.
1) Připomínky k minulému zápisu
2) Vnitřní činnost
Informace o počtu nových členů ČLK
V únoru 2021 bylo přijato celkem 53 lékařů:
z toho bylo
5 lékařů se státní příslušností SR
14 lékařů s jinou státní příslušností
1 lékař se slovenskou LF
11 lékařů se zahraniční LF
V tomto období nebyla žádná žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup
V roce 2021 požádalo dosud 39 lékařů o certifikát profesní bezúhonnosti
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Informace o stavu financí ČLK
Na základě usnesení představenstva z listopadu 2020 zpracovala paní Lakvová za
ekonomické oddělení informaci o stavu financí na účtu komory a o očekávaných příjmech a
výdajích v březnu 2021
Představenstvo bere informaci ekonomického oddělení ČLK na vědomí.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
Pro:
17
Proti:
0
Zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat
Fungování ČLK po dobu epidemie
Dr. Kubek informoval, že provoz centrálních kanceláří je zajištěn s využíváním home office
tak, aby se zaměstnanci na základě rozpisu směn v práci v jednotlivých dnech střídali
s omezením vzájemných kontaktů na minimum a za striktního dodržování protiepidemických
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opatření. Za organizaci práce a dodržování opatření zodpovídá ředitel kanceláře ČLK Mgr.
Valášek.
Mimořádná opatření Mz ČR, která jsou platná k dnešnímu dni neukládají ČLK povinnost
testovat své zaměstnance antigenními či PCR testy. Mimořádná opatření se vztahují na
podnikatele, veřejné a státní podniky, neziskové organizace a veřejné zaměstnavatele, přičemž
komora svým postavením nespadá do žádné z uvedených kategorií. Z toho důvodu není ČLK
komora povinna své zaměstnance testovat, což platí i pro zaměstnance OS ČLK. Dobrovolné
testování zaměstnanců lze přesto doporučit.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Spolupráce ČLK s firmou TME solution, s.r.o. - ekonomika
Představenstvo ČLK si vyžádalo informaci o ekonomické stránce spolupráce ČLK s firmou
TME solutions, s.r.o. Zprávu zpracovalo ekonomické oddělení ČLK ve spolupráci s
oddělením vzdělávání ČLK.
za rok 2020:
- ČLK od společnosti TME získala úhrnem 392 914,- Kč, z toho:
355 223,- Kč tedy 50 % z celkové částky za pronájem reklamního prostoru,
37 691,- Kč za příjmy z registrace vzdělávacích akcí pořádaných přímo TME.
- Společnost TME od ČLK získala celkem 507 683,- Kč, z toho:
12 100,- Kč za prodej vzdělávacího portálu,
68 970,- Kč za rozšíření funkcí portálu,
71 390,- Kč za dodání hardware pro natáčení kurzů, který zůstává v majetku ČLK,
355 223,- Kč tedy 50 % z celkové částky za zprávu a údržbu Vzdělávacího portálu.
za rok 2021 (období 01-02/2021):
- ČLK od společnosti TME získala úhrnem 2 149 697,- Kč, z toho:
2 102 144,- Kč tedy 50 % z celkové částky za pronájem reklamního prostoru,
47 553,- Kč za příjmy z registrace vzdělávacích akcí pořádaných přímo TME.
- Společnost TME od ČLK získala celkem 2 196 524,- Kč, z toho:
94 380,- Kč za natočení 10 webinářů
2 102 144,- Kč tedy 50 % z celkové částky za zprávu a údržbu Vzdělávacího portálu.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
Pro:
17
Proti:
0
Zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat.
Vzdělávací portál ČLK - aktuální informace
Představenstvo se seznámilo se zprávou o webovém portálu www.vzdelavanilekaru.cz
Počet zaregistrovaných lékařů 9 001, počet podaných žádostí o kredity 36 610, počet
přidělených kreditů 600 605. Celková návštěvnost webových stránek za měsíc 23 855. Zpráva
také informuje o stavu aktuálně nahlášených chyb (0), o počtu vyřešených požadavků (32) a
doposud nevyřešených (4) požadavků ze strany OS ČLK. Součástí dokumentu je též
podrobný popis geneze projektu.
Představenstvo bylo rovněž informováno o tom, že oddělení vzdělávání ČLK úspěšně přešlo
na distanční formy vzdělávání již v roce 2020, kdy mezi nejúspěšnější kurzy patřil webinář o
ATB léčbě, kterého se účastnilo 430 lékařů a příjmy za seminář byly 344 000,- Kč. Od
počátku roku 2021 oddělení vzdělávání uspořádalo 21 webinářů, které přinesly výnos ve výši
856 000,- Kč.
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Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
Pro:
17
Proti:
0
Zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat
Dr. Mrozek informoval o jednání pracovní skupiny s firmou TME.
Vzdělávání lékařů o nemoci Covid-19
ČLK je aktuálně nejaktivnějším subjektem v oblasti systematického a odborně
garantovaného vzdělávání lékařů v problematice Covid-19.
Na portálu www.vzdelavanilekaru.cz a na YouTube jsou lékařům dostupné 3 samostatné
série webcastů o problematice onemocnění, jeho diagnostiky, léčby a očkování. Ty obsahují
25 samostatných přednášek, které jsou průběžně aktualizované. ČLK také realizovala webinář
ve spolupráci s WHO věnovaný evidence based terapii nemoci Covid-19. Spolupráce ČLK
s WHO bude pokračovat. Oddělení vzdělávání v současnosti připravuje periodický webinář k
problematice Covid-19, jehož obsah bude reflektovat dotazy od lékařů. Zároveň se připravují
průběžné aktualizace stávajících přednášek.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Hlasování – přítomno 17 hlasujících:
Pro:
17
Proti:
0
Zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat
Dr. Doležal a Dr. Sedláček se připojili k jednání představenstva v 9:45 hodin, přítomno je
19 členů představenstva.
Představenstvo na svém jednání 27.2.2021 diskutovalo návrh zřídit jeden další přístup do
vzdělávacího portálu pro každé OS ČLK. Pracovní skupina se zabývala realizací tohoto
návrhu, který by podle kalkulace firmy TME stál 120 000,- Kč až 180 000,- Kč.
Představenstvo návrh schvaluje.
Hlasování – přítomno 19 hlasujících:
Pro:
0
Proti:
12
Zdržel se:
7
Návrh nebyl přijat
Dr. Mrozek žádá o zaslání informací o nákladech spojených s vydáním publikace „Naděje
v medicíně“.
Představenstvo diskutovalo dostupnost vzdělávacích akcí pro lékaře, která se díky většímu
rozšíření on-line akcí a dalších forem elektronického vzdělávání stále rozšiřuje.
Představenstvo upozorňuje členy ČLK, že podle SP-16 je třeba pro vystavení diplomu
CŽV doložit 150 kreditů za období posledních pěti let. Výjimka, že pro vystavení
diplomu CŽV stačilo doložit 120 kreditů za období posledních pěti let, platila pouze do
31.12.2020.
Hlasování – přítomno 19 hlasujících:
Pro:
19
Proti:
0
Zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat
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Lékaři sobě
Dr. Kubek informoval, že v rámci dobrovolné sbírky „Lékaři sobě“ přispělo zatím na Dům
lékařů 724 dárců, a to celkovou částkou 2 357 748,- Kč.
Dar je možno odeslat na účet České lékařské komory: 46938811/0100 pod variabilním
symbolem: evidenční číslo lékaře. Popis pro platbu „Dům lékařů“. K poskytnutí daru není
třeba podepisovat smlouvu. Nicméně pro zájemce je vzor smlouvy dostupný na webových
stránkách ČLK spolu se seznamem všech dosavadních dárců.
Na Dům lékařů přispělo darem rovněž 23 OS ČLK, a to v celkové výši 882 300,- Kč.
Na Dům lékařů přispělo darem také 6 MO LOK-SČL, a to v celkové výši 366 000,- Kč.
Představenstvo dárcům děkuje.
Hlasování – přítomno 19 hlasujících:
Pro:
19
Proti:
0
Zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat
Dům lékařů – aktuální informace
Rekonstrukce Domu lékařů byla ukončena, ČLK obdržela dne 18.11.2020 kolaudační
souhlas. Celkem bylo firmě Termitan s.r.o. uhrazeno 65 034 393,- Kč. Zbývá uhradit
1 667 548,- Kč, což je částka odpovídající zádržnému ve výši 2,5 % celkové ceny díla. Na
základě výzvy daňového poradce ČLK byla i na tuto částku vystavena faktura, splatnost
faktury stanovena na 31.3.2021. Dále bude zádržné z rozhodnutí a na náklady Termitan s.r.o.
nahrazeno bankovní zárukou, což je v souladu se Smlouvou o dílo. Bankovní záruku ČLK
obdržela, byla zřízena u České spořitelny, a.s., v předloženém návrhu č. 2 akceptovány
připomínky ČLK, podmínky odpovídají Smlouvě o dílo.
Představenstvo vyslovuje souhlas s proplacením faktury vystavené firmou Termitan
s.r.o. na částku zádržného. Zádržné je po dobu trvání záruky nahrazeno bankovní
zárukou.
Hlasování – přítomno 19 hlasujících:
Pro:
19
Proti:
0
Zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat
Proběhlo výběrové řízení na vybavení budoucího archivu ČLK v suterénu Domu lékařů
regály. Pracovní skupina ve složení Dr. Kubíček, Dr. Voleman a Dr. Musil doporučila celkem
11 firem k oslovení. JUDr. Kunertová oslovila všech 11 firem, ČLK obdržela celkem 6
nabídek (včetně té, která byla předložena již na únorovém zasedání). Představenstvo se
seznámilo s nabídkami, shrnutím výběrového řízení a shodným doporučením členů komise
vybrat mezi nabídkou firmy Jan Mihuc/www.e-regaly.cz za cenu 109 529,- Kč bez DPH se
zárukou 36 měsíců a firmy PROFIREGÁLY Milan Fail za cenu 106 838,- Kč bez DPH se
zárukou 24 měsíců.
Představenstvo souhlasí s doporučením pracovní skupiny, ze dvou navržených nabídek
schvaluje nabídku firmy Jan Mihuc a ukládá prezidentovi ČLK objednat regály dle
uvedené nabídky.
Hlasování – přítomno 19 hlasujících:
Pro:
19
Proti:
0
Zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat
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3) Jednání a informace
Covid-19 – informace prezidenta ČLK
Nemoc Covid-19 byla dosud prokázána u 1 505 000 obyvatel. Celkový počet v současnosti
aktivních případů není znám, neboť po překročení hranice 200 000 počátkem března přestal
ÚZIS tyto údaje zveřejňovat.
Nemocí Covid-19 se nakazilo již 73 500 zdravotníků, z toho 11 500 lékařů. Na Covid-19
dosud zemřelo 80 zdravotníků, z toho 33 lékařů. V současnosti je nemocných 3 100
zdravotníků, z toho 260 lékařů.
Na Covid-19 již zemřelo podle oficiální statistiky 25 700 osob, přičemž skutečný počet
obětí této epidemie je ještě o několik tisíc vyšší a ČR je v přepočtu na počet obyvatel
nejpostiženější zemí světa.
Stát do dnešního dne nedokázal spustit nějakou smysluplnou kampaň, která by vysvětlovala
občanům, jak je důležité nechat se očkovat. Kolegové z nemocnice Slaný se na tu
neschopnost již nemohli dívat a pod vedením Dr. Matěje Falce svépomocí vytvořili videa
vskutku profesionální kvality.
Krátká videa s názvem „Opět spolu“ jsou na YouTube:
https://youtu.be/ninUbh9XhaE
https://youtu.be/FY3Ph6MLNaI

Představenstvo bere informaci na vědomí.

Minuta ticha
V pondělí 22.3.2021 uplynul rok ode dne, kdy v ČR zemřel první pacient na nemoc Covid19. Desítky tisíc nemocných zdravotníci dokázali zachránit, přesto se nezvládnutá epidemie
stala katastrofou, která nemá v naší novodobé historii obdoby. Již několik týdnů opět na
Covid-19 umírá více než 200 lidí denně. Když si uvědomíme, že průměrný denní počet úmrtí
na kardiovaskulární choroby je 140 a na všechna onkologická onemocnění dohromady 75, jde
o strašná čísla, ale stále jen čísla. Za každým číslem v té smutné statistice se však ve
skutečnosti skrývá člověk a smutek lidí, kteří ho měli rádi, kterým chybí a kterým se po něm
stýská.
Iniciátorem a hlavním organizátorem pietní akce je Petr Pospíchal, někdejší disident,
politický vězeň, velvyslanec a také někdejší předseda Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání. Minuta ticha se uskutečnila v pondělí 22.3.2021 za vyzvánění kostelních zvonů díky
podpoře České biskupské konference, Českobratrské církve evangelické a dalších církví
sdružených v Ekumenické radě církví. Akci podpořila města i kraje. Mediální podporu
poskytl Český rozhlas a několik dalších médii včetně České televize. Akci podpořily některé
vysoké školy, lékařské fakulty a zdravotnická zařízení.
Vzhledem k tomu, že návrh Dr. Kubka, aby Minutu ticha ( www.minutaticha.cz ) podpořila
také Česká lékařská komora, nezískal podporu většiny členů představenstva, podpořil akci
pouze prezident ČLK svým podpisem a tím, že rozeslal lékařům výzvu, aby se také oni
připojili.
Žádná pietní akce, jakkoliv upřímně míněná, samozřejmě nikomu život nevrátí. Přesto
bychom na všechny ty mrtvé neměli zapomínat. Vždyť byli našimi příbuznými, přáteli,
známými, kolegy, sousedy a spoluobčany.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Srdíčko solidarity
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Epidemie, kterou bohužel naše země nezvládá, nebývalým způsobem vyostřila spory mezi
jednotlivými skupinami občanů. Jako bychom každý mluvili jinou řečí. Jako bychom snad ani
nežili ve společné zemi.
Zdravotníci pracují již šestý měsíc nepřetržitě v nouzovém režimu. Zachraňují desítky tisíc
lidských životů a snaží se tak zmírňovat katastrofální důsledky nezvládnuté epidemie.
Kolegové Dr. Hudák a Dr. Přáda přišli s nápadem, jak dát většině slušných lidí, kteří
zdravotníky podporují, možnost, aby tuto svoji podporu a důvěru veřejně vyjádřili.
Myšlenka je to jednoduchá. Každý, kdo podporuje zdravotníky v jejich současném boji, si
namaluje na svůj respirátor malé červené srdíčko – srdíčko solidarity. Srdíčko si samozřejmě
na své respirátory namalujeme i my, abychom dali najevo, že v první řadě my zdravotníci
(lékaři, sestry, sanitáři, záchranáři, laboranti, lékárníci…, prostě všichni) bojujeme bok po
boku společně.
Malé srdíčko je jen malé gesto. Ale právě i taková malá gesta vyjadřující velké myšlenky,
cíle, ideály, emoce a odhodlání. Právě i taková gesta přispívají ke konečnému vítězství.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Rada pro řízení epidemie onemocnění Covid-19
Čtvrté jednání Rady pro covid se uskutečnilo 10.3.2021.
Dr. Kubek na jednání upozornil, že současný mírný pokles počtu nově diagnostikovaných
případů Covid-19 ještě nemusí znamenat zásadní zlepšování situace, je totiž vysvětlitelný
poklesem počtu prováděných PCR testů. Varoval před rizikem předčasného rozvolňování,
které bude pravděpodobně znovu prosazovat vicepremiér Havlíček. Znovu vyzval k alespoň
několik dní trvajícímu uzavření průmyslových podniků s výjimkou kritické infrastruktury.
Náklady boje s epidemií by měla spravedlivě nést celá společnost. Zatím co zdravotnictví
kolabuje pod náporem pacientů, kultura prakticky neexistuje, služby, které vytváří největší
část HDP, měsíce nefungují, školy jsou měsíce zavřené, tak k omezení průmyslu vláda
odvahu nemá. Čím méně striktní protiepidemická opatření platí a čím častěji se porušují, tím
bude epidemická krize déle trvat, tím více lidí zbytečně zemře a tím větší budou nakonec i
ekonomické ztráty. Návrh na dočasné omezení průmyslové výroby podporu nezískal. Naopak
prezident Hospodářské komory Ing. Dlouhý, viceprezident Svazu průmyslu Ing. Rafaj a
místopředseda ODS Mgr. Kupka odsoudili „nenávistnou rétoriku prezidenta ČLK vůči
průmyslovým firmám“.
Dr. Kubek upozornil na rizika používání antigenních testů ve firmách: používání
nekvalitních málo senzitivních testů, špatná technika odběru biologického materiálu, chyby ve
vykazování výsledků.
Dr. Kubek předložil plán „Přivez seniora, dostaneš vakcínu“. Desítky tisíc seniorů se zatím
nemají šanci dostat k očkování, neboť nemají možnost přihlásit se přes CRS a nikdo jim
nepomůže. Pokud by se tedy někdo o seniora postaral, pak by získal právo být očkován, to by
pomohlo lidem, kteří zatím kvůli věku nemají nárok na očkování, o které mají velký zájem.
Ministr Blatný s návrhem nesouhlasí.
Další jednání je plánováno na 8.4.2021.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Očkování zdravotníků proti nemoci Covid-19
Dne 14.1.2021 prezident ČLK vyzval předsedy OS ČLK, aby se zapojili do očkování a
poděkoval těm, kteří tak již učinili. Systém kolegiální výpomoci v řadě regionů díky aktivitě
OS ČLK i dalších lékařských sdružení v té době již fungoval.
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Centrálního rezervační (CRS) systému pro zdravotníky byl po odkladech kvůli nutnosti jeho
propojení s Národním registrem zdravotnických pracovníků otevřen až 26.1.2021, ale ukázalo
se, že řada lékařů se registrovat přesto nemůže. Příčinou jsou chyby a neúplné informace
v Národním registru zdravotnických pracovníků (NRZP). ČLK vede Registr lékařů a již
v minulosti marně jednala s Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) o jeho
propojení s NRZP.
Prioritou je zajistit v době co možná nejkratší úplné proočkování dvěma dávkami vakcíny
pro všechny členy České lékařské komory, kteří mají o očkování zájem. Pro ty lékaře, kterým
se nepodařilo do CRS přihlásit vytvořila ČLK jednoduchou aplikaci umožňující individuální
přihlášení.
Dne 28.1.2021 ČLK rozeslala lékařům prostřednictvím e-mailu formuláře, které mohli
zájemci o očkování vyplnit.
O problému jednal prezident ČLK 29.1.2021 s ministrem Blatným, který přislíbil součinnost
při jeho řešení.
Během 14 dnů se přihlásilo 967 lékařů. Následně byl seznam předán ministerstvu
prostřednictvím Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT).
Další odklad očkování lékařů způsobilo ministerstvo svým požadavkem, aby zájemci o
očkování doplnili ještě očkovací centrum, kde se chtějí nechat očkovat. Komora tedy
opětovně e-mailem oslovila zájemce, kteří jsou zapsáni v seznamu ČLK, aby si vybrali
vhodné očkovací místo ze seznamu očkovacích míst, který komora obdržela.
Seznam zájemců o očkování byl dne 26.2.2021 opětovně předán ministerstvu
prostřednictvím NAKIT, s jejímž ředitelem Ing. Dzurilou opakovaně jednali Dr. Kubek i Mgr.
Valášek.
Dr. Kubek 4.3.2021 znovu urgoval u ministra Blatného splnění slibu prioritního očkování
zdravotníků. Nedostatečná míra proočkovanosti ambulantních lékařů a jejich spolupracovníků
je přitom příčinou toho, že po přechodném poklesu koncem února znovu začal růst počet
nakažených a nemocných zdravotníků.
Zatím poslední ujištění, že všechno bude fungovat, jsme od Ing. Dzurily, který je ředitelem
NAKIT, obdrželi v pátek 5.3.3021. V této souvislosti snad jen hořký povzdech, že pokud by
Česká lékařská komora měla možnost pro své členy vakcíny nakoupit, už by všichni zájemci
z řad lékařů byli dávno naočkovaní.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Prioritní očkování chronických pacientů
Od středy 24.3.2021 byla prostřednictvím Centrálního rezervačního systému (CRS)
https://crs.mzcr.cz zahájena registrace zájemců o očkování z řad chronických pacientů, kteří
nesplňují dosud platnou podmínku 70 let věku. Tito pacienti se mohou do systému přihlašovat
pomocí unikátního kódu platného do konce měsíce dubna, který jim sdělí jejich ošetřující
lékař. Ten také pacienta vybaví do očkovacího centra potřebnou zdravotní dokumentací, ze
které vyplyne nárok na prioritní očkování. Během víkendu byli prostřednictvím ÚZIS
osloveni vybraní poskytovatelé zdravotních služeb, kterých se toto týká. Výběr odborností
lékařů, kteří budou mít právo své pacienty tímto způsobem do registru přihlašovat, projednalo
ministerstvo se Sdružením ambulantních specialistů.
•
Alergologie a klinická imunologie,
•
Endokrinologie a diabetologie,
•
Gastroenterologie,
•
Hematologie a transfuzní lékařství,
•
Infekční lékařství,
•
Intervenční kardiologie,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kardiologie,
Klinická onkologie,
Lékařská genetika,
Nefrologie,
Neurologie,
Onkogynekologie,
Onkourologie,
Pneumologie a ftizeologie,
Vnitřní lékařství.
Česká lékařská komora nebyla ministerstvem k jednání přizvána.
Informace, které ČLK zveřejnila na svých webových stránkách a rozeslala lékařům, jsme
obdrželi až ex post na základě protestu prezidenta ČLK u ministra zdravotnictví.
Představenstvo považuje za nešťastné, že při přípravě materiálu „Očkování osob
s chronickým onemocněním“, nebyla ministerstvem zdravotnictví k jednání přizvána
Česká lékařská komora, která zastupuje všechny skupiny lékařů v České republice.
Hlasování – přítomno 19 hlasujících:
Pro:
15
Proti:
1
Zdržel se:
3
Návrh byl přijat
Představenstvo vyjadřuje znepokojení nad pomalým postupem očkování proti covid-19
v České republice, jehož příčinou je zejména nedostatek očkovacích látek a
nepřipravenost a chaos v jejich distribuci.
Představenstvo děkuje všem lékařům, zdravotníkům i dobrovolníkům a dalším osobám
a organizacím, které se snaží očkování organizovat a realizovat.
Hlasování – přítomno 19 hlasujících:
Pro:
18
Proti:
0
Zdržel se:
1
Návrh byl přijat
Testování zaměstnanců
Dne 24.3.2021 vstoupilo v účinnost Mimořádné opatření Mz, jež nařizuje povinné testování
všem podnikatelům, kteří zaměstnávají 1 až 9 osob a dále se tato povinnost vztahuje i na
všechny osoby samostatně výdělečně činné, včetně jejich zaměstnanců. Toto nařízení se
vztahu rovněž na poskytovatele zdravotních služeb.
Nejpozději od 6. dubna 2021 mohou být na pracovišti osobně přítomní pouze ti
zaměstnanci, kteří v posledních 7 dnech podstoupili:
RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo
POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo
na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem a jejich výsledek je
negativní.
Zaměstnavatel zajistí nejpozději od 28. března 2021 pro své zaměstnance POC antigenní
testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb
nebo testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou
osobou, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden.
Výše uvedená povinnost podstoupit testování se nevztahuje na:
zaměstnance, kteří se prokážou certifikátem Mz ČR o provedeném očkování, přičemž
od aplikace jedno či dvou dávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů,
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zaměstnance, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u
nich doba izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění Covid-19, a od prvního pozitivního RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou
činnost, které se na svých pracovištích či v místě výkonu své práce nesetkávají se třetími
osobami, s výjimkou osob žijících ve stejné domácnosti.
Právní kancelář ČLK zpracovala informaci pro lékaře, která byla emailem rozeslána členům
ČLK a zveřejněna na internetu.
Představenstvo bere informace na vědomí.
Pracovní povinnost pro zdravotníky
Konfrontována s důsledky svého vlastního selhání Vláda ČR s účinností od 4. 3. 2021
uložila pracovní povinnost lékařům a zdravotnickým pracovníkům, kteří pracují v
ambulantních zdravotnických zařízeních, v zařízeních poskytujících jednodenní péči a v
lůžkových zařízeních, která neléčí pacienty s nemocí Covid-19, a to s výjimkou praktických
lékařů, praktických lékařů pro děti a gynekologů, včetně jejich zaměstnanců. Výjimku mají
dále zaměstnanci hospiců.
Má-li mít výpomoc ambulantních zdravotníků v nemocnicích smysl, nesmí být chaotická.
Ten, kdo nemá potřebnou kvalifikaci či praxi, ten by byl v nemocnici spíše na obtíž. Rovněž
je třeba si uvědomit, že ambulance tvoří první linii obrany našeho zdravotnictví. Po jejím
vyklizení se pacienti neuzdraví, jen se nahrnou do beztak již přeplněných nemocnic. Každý by
měl dělat to, co umí. V současnosti je nejenom práce praktických lékařů ale i většiny
ambulantních specialistů nenahraditelná.
Česká lékařská komora trvá na tom, že výpomoc musí být dobrovolná, a to navíc při
zajištění plných ekonomických kompenzací pro lékařské praxe, které kvůli ní omezí provoz.
Zdravotníci dělali a dělají vše, co je v našich silách, a to bez ohledu na skutečnost, že
odměny za boj s epidemií mají stále jen podobu vágních slibů. Naší snahou je snižovat ztráty
na životech a škody na zdraví způsobené nezvládnutím epidemie. Zároveň jsme však povinni
také hájit práva a zájmy členů naší komory. Proto se Dr. Kubek 3.3.2021 obrátil na hejtmany s
nabídkou, že Česká lékařská komora pomůže s organizací této výpomoci.
Nařízení pracovní povinnosti má široké právní konotace. Pracovní povinnost nelze
například podle zákona o krizovém řízení nařídit osobám do 18 let a nad 62 let věku.
Podrobný rozbor připravila Právní kancelář komory.
Dr. Kubek informoval o svých jednáních nebo písemné komunikaci s několika hejtmany,
kteří vesměs postupují v této věci citlivě a s OS ČLK spolupracují
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Odměny pro zdravotníky
•
Zaměstnanci nemocnic
Dne 8.3.2021 vláda schválila vypsání Dotačního programu na podporu mimořádného
finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií
Covid-19 pro rok 2021. Informace o tom, kdy by zaměstnanci nemocnic mohli odměny
dostat, se liší, ale není příliš pravděpodobné, že by se tak mohlo stát dříve než v červnu.
Zdravotníci v lůžkových zařízením by měli dostat 75 000,- Kč hrubého, a navíc by částkou 30
000,- Kč hrubého měli být odměněni ostatní pracovníci, „kteří se pravidelně každý den
výkonu práce podílejí na přímé péči o pacienty nebo jejich bezprostřední prostředí.“
•
Soukromí lékaři a jejich zaměstnanci
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Poskytovatelé ambulantních zdravotních služeb by měli peníze na vyplacení odměn pro
zdravotníky obdržet cestou novely tzv. kompenzační vyhlášky, a to v objemu 100 350,- Kč
(75 000 x 1,338) na mzdové náklady pro každého zdravotníka pracujícího v úvazku 1,0. Tento
bonus bude vázaný na jednotlivé zdravotníky.
Dr. Kubek zaslal 21.3.2021 ministrovi Blatnému a jeho lidem zásadní připomínky.
Ministerský návrh totiž nezohledňuje skutečnost, že soukromí lékaři mají jako úvazek 1,0
nasmlouváno s pojišťovnami 30 (v chirurgických oborech 25) ordinačních hodin týdně
(nikoliv 40 jak chybně požaduje ministerstvo). Dále je nepřijatelné, aby vyplacení odměny
bylo podmíněno vykázáním nejméně 90 % objemu péče ve čtvrtém čtvrtletí 2020 oproti
porovnávacímu období. Je přece třeba zohlednit výpadky v produkci, možnost pracovní
neschopnosti, karantény… Rovněž není možné, aby se o vyplacení částky dělily všechny
pojišťovny poměrem počtu klientů v jednotlivých krajích – ti poskytovatelé, kteří nemají
smlouvy se všemi pojišťovnami, by tak byli škodní.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Novela tzv. kompenzační úhradové vyhlášky
Epidemická krize způsobuje poskytovatelům zdravotních služeb nemalé ztráty ekonomické.
Takzvaná kompenzační vyhláška byla vydána za ministra Vojtěcha s předpokladem, že na
podzim 2020 již žádná další vlna epidemie nepřijde a poskytovatelé zdravotních služeb tak
budou moci dohánět ekonomické ztráty z prvního pololetí, kdy nemohli pracovat. Tento
předpoklad se bohužel nenaplnil. Zdravotní péče je poskytována ve ztížených podmínkách a s
vyššími náklady. Nemocnice dostávaly do konce roku 2020 za péči o pacienty s Covid-19
vyšší úhrady, avšak ambulantní sektor nedostával nic
Požadavek na vydání novely tzv. kompenzační úhradové vyhlášky zaslal prezident ČLK
ministrovi zdravotnictví již 26.11.2020. Dopis s požadavky ČLK byl na vědomí zaslán též
předsedovi vlády. Dne 10.12.2020 proběhlo jednání prezidenta ČLK s ministrem
zdravotnictví za přítomnosti náměstkyně Ing. Rognerové. Dne 18.12.2020 pak navazovalo
jednání prezidenta ČLK s předsedou vlády Ing. Babišem za přítomnosti ministra zdravotnictví
a ředitele VZP.
Mz s nutností aktualizovat kompenzační vyhlášku sice souhlasilo, ale nebylo ochotno
předložit žádný návrh dříve, než dostane od zdravotních pojišťoven přehled o výkonové
produkci poskytovatelů zdravotních služeb strukturovaný dle segmentů a odborností.
Důvodem byly obavy, aby pojišťovny zdravotnická zařízení „nepřeplatily“.
S účinností od 1.1.2021 přestaly pojišťovny nemocnicím vyplácet bonifikace za pacienty
s Covidem na standardních lůžkách a vyplácení bonifikací za covidové pacienty na JIP bylo
omezeno na maximálně 20 dní s tím, že zároveň je diferencováno podle typu požadované
intenzivní péče. V důsledku tohoto opatření začaly některé nemocnice krátit odměny
pracovníkům z covidových jednotek.
Návrh předložený Mz 26.3.2021 do připomínkového řízení počítá s dalším navýšením
hodnoty bodu pro provedení vyúčtování záloh za rok 2020, který zohledňuje vyšší propad
produkce, ke kterému u některých odborností došlo. U těch odborností, kde došlo k menšímu
poklesu, než jaký předpokládala vyhláška ministra Vojtěcha, by se hodnota bodu naopak
snižovat neměla. Tento princip je pro ČLK přijatelný. Návrh dále obsahuje vzorec umožňující
krátit odměny slíbené zdravotníkům pracujícím v ambulantních zdravotnických zařízeních
v případě poklesu výkonové produkce daného poskytovatele ve čtvrtém čtvrtletí 2020.
Požadovaná míra zachování výkonové produkce byla sice oproti původním minimálně 90 %,
proti kterým se ohradil prezident ČLK, snížena na 75 %, ale i toto je nepřijatelné, neboť
k poklesu produkce mohlo dojít například z vážných důvodů nemoci či karantény a tyto
odměny mají být jedinými odměnami pro tyto zdravotníky za celý rok boje s pandemií.
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Zdravotníci pracující v ambulantním sektoru totiž dosud nedostali odměny žádné. ČLK má
rovněž problém s tím, že by se se peníze na odměny měly krátit těm poskytovatelům, kteří
nemají smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, a to v důsledku toho, že by se pojišťovny
měly na profinancování jednotlivým poskytovatelům spolupodílet dle podílu svých klientů
v daném kraji.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Dohodovací řízení o úhradách a regulacích pro rok 2022
Dohodovací řízení bylo zahájeno 10.2.2021 a na úvodním zasedání, které se konalo
distančním způsobem, ČLK-o.s. zastupoval Mgr. Buriánek. Koordinátorem dohodovacího
řízení je v tomto roce Sdružení soukromých gynekologů ČR.
Byla zahájena přípravná jednání v jednotlivých segmentech.
AS – ČLK o.s. zastupuje Dr. Kubek
Počty plných mocí: ČLK-o.s. 1 803 (+28), SAS 1 664 (+299)
Jednání poskytovatelů se konalo 24.3.2021. Koordinátorem zvolen Dr. Jojko, který díky
podpoře klinických psychologů (378) a logopedů (165) disponoval většinovou podporou. Dr.
Kubek kandidaturu odmítl, ale pro Dr. Jojka hlasovat nemohl. Vypracován společný návrh
pro první jednání s pojišťovnami. ČLK-o.s. i SAS disponují tzv. blokační třetinou (více než
1514 hlasů), což jim dává právo veta.
PL – ČLK o.s. zastupuje Dr. Němeček
Počty plných mocí: ČLK-o.s. 880 (+51), SPL 2 586 (+244), SPLDD 1 174 (+27)
Ambulantní gynekologie – ČLK o.s. zastupuje Dr. Henčlová
Počty plných mocí: ČLK-o.s. 160 (+10), SSG 530 (-22)
Komplement – ČLK o.s. zastupuje Dr. Musil
Počty plných mocí: ČLK-o.s. 47 (+5), Privalab 38 (-13), SNAR 38 (-2), QualityLab 28 (-1)
Rada poskytovatelů
Dr. Kubek se 16.2.2021 obrátil na ministra Blatného s žádostí o vysvětlení, zda ČLK má či
nemá zastoupení v Radě poskytovatelů Mz.
Česká lékařská komora měla od počátku její existence zastoupení v Radě poskytovatelů
prostřednictvím svého prezidenta. Jednání Rady poskytovatelů Mz přestali ministři
zdravotnictví svolávat v roce 2012.
Rada poskytovatelů Mz byla obnovena příkazem ministra Vojtěcha č. 5/2018 jako „externí
odborný poradní sbor ministra zdravotnictví za účelem efektivního naplňování zdravotní
politiky ministerstva v oblasti poskytování zdravotní péče a dalších otázek koncepční povahy
resortu zdravotnictví“. Předsedou Rady poskytovatelů byl ministrem Vojtěchem jmenován
gynekolog Dr. Vladimír Dvořák. Rada poskytovatelů podle prohlášení ministerstva
reprezentuje zájmy všech klíčových poskytovatelů zdravotní péče v ČR a slouží k objektivní
vzájemné informovanosti o významných změnách v oblasti zdravotnictví. Členy Rady
poskytovatelů zdravotní péče jsou podle jejího statutu zástupci všech významných organizací
sdružujících jednotlivé poskytovatele zdravotních služeb.
Ministr Vojtěch lékařskou komoru důsledně obcházel a odmítal využívat její odborný
potenciál ku prospěchu pacientů a českého zdravotnictví. Opakované žádosti prezidenta ČLK
o zastoupení komory v Radě poskytovatelů odmítal.
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Ministr Prymula členství v Radě poskytovatelů prezidentovi ČLK veřejně slíbil.
Ministr Blatný se naopak rozhodl postupovat vůči České lékařské komoře obdobně jako
Adam Vojtěch a také on zastoupení ČLK v Radě poskytovatelů odmítá se zdůvodněním, že
„Rada poskytovatelů je radou, jejímž úkolem není sdružovat odborníky spojené a sdružené v
komorách, ale má reprezentovat ty, kteří skutečně péči poskytují. Kolega Šmucler byl
nominován do Rady poskytovatelů ne za Stomatologickou komoru, ale za poskytovatele
stomatologických služeb obyvatelstvu.“ Pan ministr ignoruje skutečnost, že ČLK hájí zájmy
svých členů v dohodovacích řízeních obdobně jako ČSK, a to prostřednictvím ČLK-o.s., které
vyjednává ve čtyřech segmentech a je držitelem největšího množství plných mocí od
poskytovatelů.
Představenstvo bere informace na vědomí.
Novela zákona o svobodném přístupu k informacím
Třináct profesních komor oslovilo z iniciativy Hospodářské komory společným dopisem
ministra vnitra Hamáčka a předsedkyni Legislativní rady vlády (LRV) Mgr. Benešovou a
vyjádřily nesouhlas s tím, aby profesní komory byly z důvodu, že jsou zřizovány zákonem,
povinny sdělovat žadatelům z řad veřejnosti informace týkající se jejich samosprávné
činnosti. Na tyto informace by měli mít nárok pouze členové těchto komor.
Předsedkyně LRV zaslala prezidentům komor 22.3.2021 informaci, že Legislativní rada
vlády neshledává u navrhované právní úpravy rozpor s právním řádem, ale že vláda ještě
nerozhodla.
Dr. Kubek jednal 21.3.2021 s ministrem vnitra Hamáčkem, který je navrhovatelem pro
komory nepřijatelného ustanovení a přesvědčil ho, aby svůj návrh stáhl a přepracoval. Ministr
Hamáček 24.3.2021 informoval prezidenta ČLK, že svůj návrh stáhl k přepracování. Na
přípravě nového znění, které by zohlednilo specifické postavení profesních komor, jsou
komory připraveny spolupracovat.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Pomoc studentům lékařských fakult
Dr. Kubek se 28.2.2021 obrátil jako prezident ČLK na ředitele fakultních nemocnic a na
děkany lékařských fakult s žádostí o podporu studentům, která by spočívala v následujících
opatřeních:
- Omezení prezenční výuky na lékařských fakultách za současné nepříznivé epidemické
situace na opravdu nezbytné minimu, podpora většímu rozšíření distanční výuky.
- Pravidelné opakované testování PCR testy všech vyučujících a studentů.
- Dostupnost osobních ochranných prostředků včetně respirátorů třídy FFP2 pro studenty.
- Prioritní očkování všech studentů, kteří vykonávají praxi ve zdravotnických zařízeních.
Na dopis prezidenta komory vstřícně odpověděli děkani 2. LF UK, 3. LF UK a Plzeňské LF
UK, s tím že uvedené návrhy již realizovali nebo se je realizovat pokusí.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Práce na covidových odděleních jako součást předatestační praxe
Na základě podnětů členů ČLK se Dr. Kubek obrátil na ředitele odboru vzdělávání Mz Mgr.
Podrázkého s žádostí o vydání závazného pokynu, aby lékařské fakulty uznávaly lékařům
práci na covidových odděleních za součást praxe, a aby ministerstvo vydávalo rozhodnutí o
uznání této praxe v případě individuálních žádostí.
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ČLK nehodlá připustit, aby byli lékaři ve specializační přípravě poškozováni za svoji
ochotu a snahu vypomoci, nadto jsou-li v řadě případu na covidová oddělení rozhodnutím
zaměstnavatele převedeni.
Rovněž nelze připustit, aby současné epidemická situace negativně dopadala na školence ve
specializační přípravě a vytvářela se tak další překážka pro získání specializované
způsobilosti za situace, kdy ČR trpí nedostatkem erudovaných lékařů.
Dr. Kubek informoval, že do dnešního dne nepřišla z Mz žádná odpověď.
Dr. Mrozek informoval, že tato problematika je zařazena do programu zasedání Vědecké
rady Mz, které se bude konat 30.3.2021.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Ceny on line kurzů IPVZ
Dr. Kubek se na základě podnětů mladých lékařů obrátil na ředitele IPVZ Dr. Malinu
s žádostí, aby IPVZ snížil cenu povinných předatestačních kurzů, které většinou probíhají
distančním způsobem. Z odpovědi ředitele IPVZ vyplývá, že žádosti nemůže vyhovět, neboť
IPVZ je povinen udržovat vyrovnané hospodaření za situace, kdy Mz svůj příspěvek institutu
krátí, a naopak koncem roku 2020 navrhovalo dokonce zvýšení kurzovného, což vedení IPVZ
odmítlo.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů
Mz deklaruje úmysl novelizovat vyhlášku č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech
vzdělávání lékařů a zubních lékařů a vyzvalo ČLK k zaslání podnětů ke změnám uvedené
vyhlášky, a to zejména návrhů na změny spektra vstupujících základních oborů, délky
specializačního vzdělání i jednotlivých vzdělávacích programů.
Dr. Kubek a Dr. Mrozek zaslali společně 18.3.2021 ministerstvu stanovisko, že ČLK je
konzistentní v tom, že prosazuje redukci počtu základních i nástavbových oborů a zkrácení
minimální délky vzdělávání v nástavbových oborech. ČLK sama žádné změny nenavrhuje,
neboť vyhláška je výsledkem složitého konsensu a její změny by tedy mohly vést k dalšímu
znepřehlednění systému. Pokud však chce Mz vyhlášku novelizovat, požaduje ČLK možnost
participovat na případných připravovaných změnách.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Vzdělávací rada Mz
Dr. Kubek a Dr. Mrozek referovali o jednání Vzdělávací rady, kterého se účastnili on line
způsobem 23.3.2021. Projednávány byly návrhy vzdělávacích programů v některých
nástavbových oborech připravené akreditačními komisemi. Zástupci ČLK prosazovali, aby se
vzdělávací programy neprodlužovaly, aby byla respektována jednotná pravidla pro jejich
skladbu a aby byly jejich náplně pro lékaře splnitelné.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
Zásilkový prodej léků na recept
Dr. Kubek informoval o tom, že veřejně podpořil Českou lékárnickou komoru tím, že odmítl
návrh poslanců Mgr. Vojtěcha (ANO) a Ing. Nachera (ANO), kteří chtěli prostřednictvím
přílepku k zákonu o návykových látkách prosadit změnu zákona o léčivech, která by umožnila
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zásilkový výdej léků na předpis. Tento systém by ekonomicky podpořil velké řetězce,
poškodil malé lékárny, ale zejména by snížilo bezpečnost pacientů.
Představenstvo bere informaci na vědomí.
4) Zahraniční činnost
Zasedání CPME
Jedná, které se mělo původně konat v Talinu (Estonsko), se uskutečnilo on line ve dnech 19.
a 20. 3. 2021. Za ČLK se jednání zúčastnila Dr. Stehlíková. Představenstvo se seznámilo
s výstupy z jednání.
19.3.2021 dopoledne byla Konference členů CPME se zástupci EU na téma Vakcinační
strategie EU.
Přednášela paní Sandra Gallina a pan John F. Ryan z Evropské komise. Aby bylo možné
dostat pandemii pod kontrolu je třeba naočkovat v EU nejméně 255 milionů lidí. Prioritou je
naočkování nejméně 70 % obyvatel ve věku nad 80 let. Zatím není dostupná vakcína pro děti,
s testováním na dětech začíná Johnson and Johnson. EU se snaží dohlížet na to, aby nebyly
vakcíny z EU neoprávněně exportovány a přeprodávány, aby zůstaly dostupné pro země EU.
Je třeba zajistit spravedlivé rozdělení vakcín, aby proočkování mohlo proběhnout rovnoměrně
ve všech zemích EU.
K ruské vakcíně Sputnik V zatím nejsou dostupné všechny údaje, ale z etického hlediska je
problém s testovací fází I., která má dle správné praxe probíhat na zdravých dobrovolnících,
ale v Rusku tato fáze proběhla na vojácích, nikoli na dobrovolnících z řad obyvatelstva.
K čínské vakcíně neobdržela EU žádné dokumenty ani žádost o registraci.
Další blok jednání v pátek 19.3.2021 byly informace z členských zemí. Byly prezentovány
aktuální zprávy z Izraele, šampiona v očkování. Bylo řečeno, že obyvatelé, kteří chtěli být
očkováni, jsou již naočkovaní, stále ale přetrvává malá skupin obyvatel, která očkování
odmítá a která zřejmě na očkování nepřistoupí. Jsou očkováni i mladiství, těhotné ženy a
plánuje se očkování dětí.
Zpráva z Velké Británie hovořila o efektu očkování alespoň jednou dávkou vakcíny na
pokles úmrtnosti na covid19.
Dr. Stehlíková informovala o situaci v ČR, kde není epidemie pod kontrolou. Za hlavní
příčinu označila populistické jednání politiků, kteří nepřijali potřebná protiepidemická
opatření před regionálními volbami počátkem října 2020 a poté platná opatření populisticky
rozvolnili před Vánoci. Politika je v ČR upřednostněna před zdravím a životy občanů.
Obdobně se vyjádřili zástupci Francie, Řecka, Slovinska a Malty.
Ve většině zemí EU jsou t.č. používány vakcíny schválené Evropskou lékovou agenturou.
Neschválená vakcína Sputnik V je aplikován v Maďarsku. Bulharsko, které také Sputnik
V aplikuje, na jednání nebylo zastoupeno. Zajímavé bylo sdělení z Turecka, kde se aplikuje
převážně čínská vakcína SinoVac.
V pátek 19.3.2921 se rovněž uskutečnila jednání stálých pracovních skupin: e-Helath,
Helathy Living, Vaccination, Pharmaceuticals, Profession practice.
CPME podporuje a je spoluautorem Manifesto – support vaccination against Covid-19, ke
kterému se připojili i evropská sdružení zdravotních sester, zubařů, farmaceutů a porodních
asistentek.
V souvislosti s vakcinací proti Covid-19 se hovořilo také o tzv. „zeleném pasu“ pro lidi,
kteří podstoupili očkování, či mají negativní testy na Covid-19. Ačkoli právo na volný pohyb
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je jedno ze základních práv, je toto omezení jako přechodné opatření proti šíření infekce
podporováno.
Dr. Mlynářová a Dr. Doležal se odpojili z jednání představenstva v 14:00 hodin. Přítomno
je 17 členů představenstva.
5) Vědecká rada
Osvědčení ČLK pro výkon funkce soudního znalce
Zákon o soudních znalcích s účinností od 1.1.2021 stanoví u znaleckých oborů a odvětví,
kde je zákonem zřízena profesní komora, jako podmínku pro způsobilost k činnosti soudního
znalce osvědčení příslušné profesní komory zřízené zákonem. Toto ustanovení prosadila do
zákona ČLK s podporou dalších profesních komor.
Ministerstvo spravedlnosti je zmocněno vydat vyhlášku o znaleckých odvětvích a
dokladech, které musí znalec příslušného odvětví doložit. Návrh vyhlášky byl zaslán k
připomínkám i ČLK, která k němu neměla připomínek, protože u lékařských odborností
(slovy zákona "odvětvích") byla v návrhu vyhlášky uvedena podmínka předložení osvědčení
lékařské, stomatologické, nebo lékárnické komory.
V únoru 2021 schválilo představenstvo návrh podmínek pro vystavení Osvědčení ČLK pro
výkon funkce soudního znalce v oboru medicína v souladu s doporučením VR ČLK, a
požádalo právní kancelář komory o vypracování návrhu stavovského předpisu, který bude
výše uvedené podmínky obsahovat.
Představenstvo se seznámilo s informací JUDr. Macha, že ministerstvo spravedlnosti
vydalo vyhlášku č. 505/2020 Sb., přičemž v její příloze č. 2 není u lékařských znaleckých
odvětví tato zákonem stanovená podmínka osvědčení od příslušné profesní komory uvedena.
Vyhláška je tedy v rozporu se zákonem. Z informací, které získal JUDr. Mach vyplývá, že
zákonem stanovená podmínka byla z návrhu vyhlášky vypuštěna dodatečně po
připomínkovém řízení, a to na žádost ministerstva zdravotnictví. ČLK již o této skutečnosti
nebyla informována.
Ředitel právní kanceláře JUDr. Mach navrhuje, že za této situace nemá smysl, aby
představenstvo projednávalo návrh zmiňovaného stavovského předpisu, a naopak by se ČLK
měla snažit sjednat nápravu právní cestou a žádat vyvození personální odpovědnosti u osob,
které svévolně porušily zákon.
ČLK se bude snažit prosadit sjednání nápravy právní cestou a bude požadovat
vyvození personální zodpovědnosti u osob, které svévolně porušily zákon.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
Pro:
16
Proti:
0
Zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat
Dr. Kubek požádal představenstvo ČLK, aby navrhlo MUDr. Petra Smejkala – infekční
lékařství a hygiena - jmenovat členem VR ČLK.
Představenstvo navrhuje prezidentovi ČLK, aby členem VR ČLK jmenoval MUDr.
Petra Smejkala.
Hlasování – přítomno 16 hlasujících:
Pro:
16
Proti:
0
Zdržel se:
0
Návrh byl jednomyslně přijat
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6) Licence
Zasedání představenstva bylo ukončeno v 14:30 hodin.
Příští zasedání je plánováno na sobotu 24.4.2021 distančním způsobem, další na pátek
28.5.2021, pokud bude fyzicky nebo na sobotu 29.5.2021, pokud bude distančním způsobem.
Zapsala:

Hanka Matějková

Schválil:

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK
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