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Setkání představitelů ČLK a SLK 

 

   V sobotu 4. 3. 2023 od 8:30 hodin se v sídle ČLK – Dům lékařů, Drahobejlova 1019/27, 

Praha 9 – Libeň uskutečnilo setkání zástupců Slovenské lékařské komory a zástupců 

České lékařské komory. 

 

8:30 hodin - prohlídka Domu lékařů. 

 

Program: 

Funkce ČLK a význam povinného členství – MUDr. Milan Kubek 

Činnost Revizní komise ČLK – MUDr. Jana Vedralová 

Činnost Čestné rady ČLK – prof. MUDr. Richard Škába 

Vědecká rada a specializační vzdělávání lékařů – MUDr. Zdeněk Mrozek 

Celoživotní vzdělávání lékařů – prof. PhDr. Radek Ptáček 

Sekce mladých lékařů ČLK – MUDr. Jan Přáda 

Registr členů a ochrana osobních údajů – Mgr. Dan Valášek 

Časopis Tempus Medicorum a další mediální aktivity ČLK – MUDr. Michal Sojka 

 

 

Zápis z jednání představenstva ČLK, 

konaného dne 4. 3. 2023 od 14:00 hodin v Domě lékařů v Praze 9 

 

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

MUDr. Doležal, MUDr. Dostalíková, MUDr. Dvorník, MUDr. Henčlová, 

MUDr. Jehlička, Ph.D., MUDr. Kubíček, MUDr. Lindovský, MBA, MUDr. 

Mach, MUDr. Monhart, PhD., MUDr. Mečl, MUDr. Němeček, MUDr. Přáda, 

MUDr. Šťastný, PhD., MUDr. Trnka. 

Omluveni:     MUDr. Aszalayová, MUDr. Sedláček. 

Přizváni: MUDr. Verdralová, Mgr. Valášek, MBA, MUDr. Sojka. 

 

Prezident Dr. Kubek zahájil ve 14 hodin zasedání představenstva. Přítomno 18 členů 

představenstva. Představenstvo je usnášeníschopné. 

 

1) Připomínky k minulému zápisu  

 

 

2) Vnitřní činnost 

 

Informace o počtu nových členů ČLK 

V lednu 2023 bylo přijato celkem 94 lékařů: 

                      z toho bylo    17   lékařů se státní příslušností SR, 

                                             23   lékařů s jinou státní příslušností, 

                                               9   lékařů se slovenskou LF, 

                                             18   lékařů se zahraniční LF. 

V lednu byly 2 žádosti o přijetí posouzeny jako pozdní vstup. 

 

V únoru 2023 bylo přijato celkem 54 lékařů: 

                       z toho bylo    11   lékařů se státní příslušností SR, 

                                             21   lékařů s jinou státní příslušností, 
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                                               8   lékařů se slovenskou LF, 

                          19   lékařů se zahraniční LF. 

V únoru nebyla žádná žádost o přijetí posouzena jako pozdní vstup. 

 

V roce 2023 požádalo celkem 26 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 únoru 2023. 

Představenstvo bere informaci ekonomického oddělení ČLK na vědomí.  

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Dům lékařů – Lékaři sobě 

   V rámci akce „Lékaři sobě“ přispělo na nákup a rekonstrukci Domu lékařů: 

 

- 717 individuálních dárců - lékařů a lékařek celkovou částkou 2 475 230,- Kč. 

 

- 6 místních organizací LOK-SČL celkovou částkou 366 000,- Kč 

Praha 4: 100 000,- Kč, Zlín: 100 000,- Kč, Tábor: 100 000,- Kč, Rychnov nad Kněžnou: 

36 000,- Kč, České Budějovice: 20 000,- Kč, Nový Jičín: 10 000,- Kč 

 

- 28 OS ČLK celkovou částkou 3 367 300,- Kč 

Karlovy Vary: 685 000,- Kč, Plzeň město: 600 000,- Kč, Písek: 330 000,- Kč, Benešov: 

300 000,- Kč, Kladno: 250 000,- Kč, Liberec: 250 000,- Kč, Karviná: 100 000,- Kč, Přerov: 

100 000,- Kč, Ústí nad Orlicí: 100 000,- Kč, Praha 6: 50 000,- Kč, Jablonec nad Nisou: 

50 000,- Kč, Nymburk: 50 000,- Kč, Ústí nad Labem: 30 000,- Kč, Žďár nad Sázavou: 

30 000,- Kč, Olomouc: 30 000,- Kč, Plzeň jih: 30 000,- Kč, Beroun: 25 000,- Kč, Frýdek-

Místek: 25 000,- Kč, Kutná Hora: 22 300,- Kč, Praha 9: 20 000,- Kč, Prostějov: 20 000,- Kč, 

Český Krumlov: 15 000,- Kč, Zlín: 15 000,- Kč, Kolín: 10 000,- Kč; Teplice: 10 000,- Kč; 

Uherské Hradiště: 10 000,- Kč; Rokycany: 10 000,- Kč; Ostrava 200 000,- Kč 

  

  Projekt Dům lékařů rovněž 32 OS ČLK podpořilo půjčkami se splatností do pěti let 

v celkové výši 13 715 000,- Kč.  

   Několik OS ČLK přeměnilo původní půjčky v dar a jsou tedy uvedena výše mezi dárci.    

   Několik OS ČLK prodloužilo lhůtu splatnosti.  

   V souladu se smlouvami o zápůjčce vrací centrální ČLK v měsíci únoru 2023 celkovou 

částku 3 650 000,- Kč, a to těmto OS ČLK 

Sokolov: 300 000,-, Hradec Králové: 250 000,- Kč, Praha 5: 2 000 000,- Kč, Náchod: 

100 000,- Kč, Mělník: 100 000,- Kč, Chrudim: 100 000,- Kč, Kroměříž: 500 000,- Kč, 

Znojmo: 300 000,- Kč 

Představenstvo ČLK děkuje všem, kdo finančně podpořili projekt „Dům lékařů“. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 
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proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Vyúčtování XXV. Plesu lékařů českých 

   Pořádání 25. Plesu lékařů českých skončilo pro ČLK ztrátou 740 299,- Kč. 

   ČLK použila následující příjmy od sponzorů: 70 000,- Kč od společnosti Kooperativa a.s., 

6 050,- Kč od společnosti Bohematic s.r.o. (hodinky). V porovnání s roky 2020 a 2019 

neobdržela ČLK sponzorský dar od společnost T-mobile a.s., který byl v uvedených letech 

vždy 423 500,- Kč. 

   V roce 2020 byla ztráta 186 866,- Kč, v roce 2019 byla ztráta 217 395,- Kč, v roce 2018 

byla ztráta 218 088,- Kč, v roce 2017 byla ztráta 191 954,- Kč, v roce 2016 byla ztráta 

669 875,- Kč.  

Představenstvo bere na vědomí zprávu o vyúčtování XXV. reprezentačního Plesu lékařů 

českých. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Přístrojová komise Mz 

   Dr. Trnka informoval o zasedání přístrojové komise dne 22. 2. 2023.                    

 

 

3) Jednání a informace   

 

Jednání prezidentů profesních komor s předsedou Vlády ČR a některými ministry 

   Dr. Kubek 21.12.2022 požádal premiéra Fialu o další setkání předsedy Vlády ČR s 

prezidenty dvanácti profesních komor zřizovaných zákony.  

   Jednání se mělo uskutečnit 1. března 2023 a vedle předsedy Vlády ČR se ho měli účastnili 

ministři financí, vnitra, spravedlnosti, pro místní rozvoj a zdravotnictví. Na návrh prezidenta 

ČLK se měla mimo jiné projednávat tato témata: 

- zákon o lobbování 

- tématu digitalizace 

- soudní znalci 

- ochrana zdravotníků 

- rozdíly v dostupnosti zdravotních i jiných služeb v regionech 

- spolupráce ministerstev s profesními komorami 

Vzhledem k složité situaci v Poslanecké sněmovně bylo jednání těsně před svým zahájením 

odloženo. 
Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Útoky na lékaře a zdravotníky 
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   Představenstvo ČLK pověřilo prezidenta komory, aby se po jmenování nové vlády obrátil 

na jejího předsedu, na ministra vnitra i na ministra zdravotnictví s žádostí o zajištění vyšší 

ochrany lékařů a ostatních zdravotníků. 

   Právní kancelář ČLK připravila podnět k novele zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku, a 

to konkrétně návrh v § 325 za odstavec 1 doplnit odstavec 2 tohoto znění: 

„Stejně bude potrestán, kdo užije násilí vůči zdravotnickému pracovníkovi při výkonu jeho 

povolání, nebo pro výkon jeho povolání“. 

   Zatímco přísnější trestní sazba v případě ublížení na zdraví, vraždy a nebezpečného 

vyhrožování zdravotnickému pracovníkovi je (byť nikoli optimálně) řešena (§ 140 odstavec 3 

písmeno f), § 145 odstavec 2 písmeno c), § 146 odstavec 2 písmeno d), § 353 odstavec 2 

písmeno e) trestního zákoníku) prostý fyzický útok na zdravotnického pracovníka při výkonu 

jeho povolání nebo pro výkon jeho povolání je nadále pouhým přestupkem. Přitom těchto 

útoků přibývá a jsou nepochybně stejně společensky škodlivé jako útoky na úřední osoby. 

Návrh směřuje k tomu, aby i užití násilí proti zdravotnickému pracovníkovi při výkonu jeho 

povolání nebo pro výkon jeho povolání bylo trestným činem.    

   Dr. Kubek jednal o tomto návrhu 17.1.2022 s ministrem vnitra a 1. místopředsedou vlády 

Mgr. Rakušanem. Dále se s žádostí o podporu obrátil rovněž na ministra spravedlnosti JUDr. 

Blažka a požádal o podporu též ministra zdravotnictví prof. Válka.  

   Dne 24.1.2022 zaslal předseda Vlády ČR prezidentovi ČLK dopis, ve kterém ho ujistil, že 

vláda nebude tolerovat projevy agrese vůči zdravotníkům a že Policie ČR je připravena 

bezpečnost zdravotníků chránit. Avšak ani po roce nebyl návrh ČLK projednán a k žádné 

změně legislativy, která by zvýšila stupeň právní ochrany zdravotníků, nedošlo. 

   Dr. Kubek na problém a požadavek ČLK při nejbližší příležitosti znovu upozorní předsedu 

vlády.  

Představenstvo ČLK nadále prosazuje novelu trestního zákoníku, která zajistí 

zdravotníkům obdobnou právní ochranu jakou mají úřední osoby. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Jednání s předsedou zdravotního výboru Senátu ČR 

   Dr. Kubek informoval, že na jeho pozvání navštívil 2.3.2022 Dům lékařů předseda 

Zdravotního výboru Senátu MUDr. Roman Kraus. V sídle ČLK jednal s Dr. Kubkem o 

právních normách týkajících se zdravotnictví, které bude Senát ČR projednávat, i možnostech 

další spolupráce s ČLK včetně možností pořádat některé Zdravotním výborem Senátu 

garantované akce v Domě lékařů. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Nedostatek léků 

  Dr. Kubek informoval, že se aktivně účastnil dvou tzv. kulatých stolů věnovaných problému 

nedostatku léků. 
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První se konal 2.2.2022 a pořádali jej místopředsedkyně zdravotního výboru Sněmovny prof. 

MUDr. Adámková a prof. MUDr. Špičák. Této akce se neúčastnil ani ministr Válek, ani 

žádný jiný zástupce Mz, ani ředitelka SÚKLu. 

Druhý se konal 28.2.2022 a pořádal jej poslanec PharmDr. Fifka. Této akce se účastnil ministr 

Válek, jeho náměstek Mgr. Dvořáček i ředitelka SÚKLu Mgr. Storová. 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Spolupráce s Aliancí pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví 

Dr. Mečl předložil představenstvu návrh dohody o partnerství mezi ČLK a Aliancí pro 

telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví (ATDZ). Návrh zkontrolovala a upravila právní 

kancelář ČLK. 

Představenstvo schvaluje dohodu o partnerství mezi ČLK a ATDZ. 

Hlasování – přítomno 18 hlasujících: 

pro:   14 

proti :   1 

zdržel :  3     Návrh byl přijat. 

 

 

Stav elektronizace zdravotnictví v ČR 

Představenstvo vyslechlo prezentaci Dr. Němečka. 

 

 

Národní institut kvality a excelence zdravotnictví (NIKEZ) 

  Ministr zdravotnictví prof. Válek vyzval 20.2.2023 prezidenta ČLK k tomu, aby nominoval 

zástupce ČLK v Řídící radě Národního institutu excelence a kvality zdravotnictví (NIKEZ). 

Vzhledem k tomu, že této řídící radě bude osobně předsedat přímo ministr zdravotnictví, 

rozhodl se Dr. Kubek, že bude jako prezident ČLK komoru v tomto orgánu zastupovat 

osobně.  

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Dohodovací řízení o úhradách pro rok 2024 

   Zahajovací jednání DŘ o úhradách a regulacích pro rok 2024 se konalo 30.1.2023 

v prostorách Mz. Účastnilo se ho 14 koordinátorů jednotlivých segmentů poskytovatelů a 7 

zástupců zdravotních pojišťoven. Tak jako před rokem ani tentokrát nevyužil této příležitosti 

ministr Válek k tomu, aby účastníky seznámil s vizí ministerstva zdravotnictví. Předsedou 

mandátové komise byl znovu zvolen Mgr. Uher, Mgr. Buriánek byl jako zástupce ČLK 

rovněž znovu zvolen jejím členem.  

   Předpokládá se, následující harmonogram: 

Zahájení dohodovacího řízení         30. 1. 2023 

Předání dat analytické komisi jednotlivými zdravotními pojišťovnami  13. 3. 2023 
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Aktualizace podílů pro hlasování v jednotlivých skupinách         15. 3. 2023 

Předání dat zpracovaných analytickou komisí skupinám poskytovatelů             22. 3.2023 

Jednání analytické komise                 28. 3. 2023 
 

Přípravná fáze – jednání zástupců zdravotních pojišťoven se zástupci sdružení 

poskytovatelů v rámci jednotlivých skupin poskytovatelů o předložených návrzích, včetně 

vypracování protokolu o dohodě či nedohodě    

Místo jednání: Ústředí VZP ČR, zasedací místnost K0116                                 4.4. – 5.4. 2023 

           

Vypracování a rozeslání protokolů z přípravné fáze                              9. 6. 2023 

Oponentní (schvalovací) fáze                             30. - 31. 5. 2023 

Závěrečná fáze – závěrečné společné jednání dohodovacího řízení                   20. 6. 2023 

Místo jednání: MZ ČR  
 

Předání výsledků dohodovacího řízení MZ ČR a závěrečného protokolu                30. 6. 2023 

Průběžné informace z dohodovacího řízení budou k dispozici na speciálně zřízených 

webových stránkách www.dr2024.cz 

Představenstvo bere informaci na vědomí. 

Hlasování – přítomno 18  hlasujících: 

pro:     18 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Dr.  Monhart, Ph.D. a Dr. Dernerová opustili jednání v 15.45 hodin, přítomno je 16 členů 

představenstva. 

 

4) Vědecká rada 

 

Dr. Mrozek informoval o jednání Vědecké rady ČLK, které se uskutečnilo dne 2.3.2023. 

 

Vedoucí lékař zdravotnické záchranné služby 

Vědecká rada projednávala návrh závazného stanoviska definujícího podmínky pro výkon 

funkce vedoucí lékař ZS a doporučila návrh představenstvu ČLK. Podstata návrhu spočívá 

v tom, že funkci vedoucího lékaře zdravotnické záchranné služby může vykonávat pouze 

lékař se specializovanou způsobilostí, který je držitelem platného diplomu celoživotního 

vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a absolvoval v době bezprostředně 

předcházející podání žádosti 8 let lékařské praxe minimálně v úvazku 0,5, přičemž praxe 

v rámci zdravotnické záchranné služby musí být absolvována minimálně v rozsahu 5 let a 

další praxe musí být absolvována v oboru, v němž lékař získal specializovanou způsobilost. 

Česká lékařská komora vydá žadateli potvrzení o splnění podmínek k výkonu funkce 

vedoucího lékaře zdravotnické záchranné služby. 

Představenstvo schvaluje závazné stanovisko ČLK č. 1/2023 Vedoucí lékař zdravotnické 

záchranné služby. 

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Stanovisko VR ČLK ke společné části vzdělávacích kmenů 

http://www.dr2024.cz/
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  VR ČLK přijala stanovisko ke společným povinným kurzům a odborným praxím v oborech 

anesteziologie a intenzivní medicína, vnitřní lékařství a chirurgie v rámci kmene. 

Představenstvo ČLK se ztotožňuje se stanoviskem VR ČLK a bude o tomto stanovisku 

informovat ministerstvo zdravotnictví. 

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

 

Stanovisko Vědecké rady ČLK k aprobačním zkouškám uchazeče o uznání způsobilosti 

k výkonu povolání lékaře: 

- uznání způsobilosti k výkonu povolání lékaře vede ke stejným kompetencím jako 

absolvování LF v ČR  

- aprobačních zkouška by měla ověřovat stejný rozsah teoretických znalostí a praktických 

dovedností, jako jsou ověřovány při ukončení lékařské fakulty v ČR 

- požadavky při zkoušce v českém jazyce by měly být stejné jako závěrečných zkouškách na 

LF (státních zkouškách)  

- pro dodržení výše uvedeného by měla být teoretická část aprobační zkoušky (ústní zkouška) 

být zkoušena stejným způsobem jako jsou zkoušeny státní závěrečné zkoušky, optimálně 

stejnou komisí a ve stejných termínech, aby bylo dodrženo pravidlo stejných požadavků na 

teoretické znalostí a praktické dovednosti, jaké jsou kladeny na absolventy LF v ČR. 

Představenstvo ČLK se ztotožňuje se stanoviskem VR ČLK. 

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     16 

proti:    0 

zdržel se:  0     Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

    Příští jednání Vědecké rady ČLK se uskuteční ve čtvrtek 13. dubna 2023 od 14:00 hodin 

v Domě lékařů. 

 

5) Licence 

 

 

6) Různé 

 

Návrh na zrušení vydávání tištěné verze časopisu Tempus 

   Představenstvo se seznámilo s návrhem prof. MUDr. Sovové z OS ČLK Olomouc, která 

navrhuje, aby ČLK z ekonomických důvodů přestaly vydávat časopis Tempus Medicorum 

v tištěné formě.  

   Vydáváním časopisu zajišťuje ČLK svoji ze zákona vyplývající informační povinnost vůči 

všem lékařům. Sjezd ČLK v listopadu 2012 uložil představenstvu, aby zajistilo vydávání 

časopisu Tempus Medicorum, a to jak v papírové, tak i v elektronické podobě, formou 

měsíčníku, tedy 11 vydání za rok, a aby zároveň zajistilo jeho rozeslání v papírové podobě 

všem členům ČLK, kteří tuto službu aktivně neodmítnou.  

   Vydávání časopisu musela ČLK v roce 2022 finančně podpořit částkou 5 107 623,- Kč, tedy 

částkou o 311 077,- Kč vyšší než v roce 2021. Při průměrném nákladu 53 000 výtisků to 

odpovídá částce 8,76 Kč na jeden výtisk za obsah, výrobu, tisk i distribuci, tedy o 46 haléřů 

více než v roce 2021.  
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Představenstvo návrh projednalo a trvá na tom, aby se časopis dále vydával v papírové 

podobě. 

Hlasování – přítomno 16  hlasujících: 

pro:     12 

proti:    0 

zdržel se:  4     Návrh byl přijat. 

 

 

Zasedání představenstva bylo ukončeno v 17:00 hodin. 

 

Dne 16.3.2022 se od 15:00 bude konat v Břevnovském klášteře porada předsedů OS ČLK a 

od 19:00 na ni bude navazovat slavnostní pasování Rytíře lékařského stavu. 

 

Příští zasedání představenstva se uskuteční v sobotu 15.4.2023 od 9:00 v Domě lékařů.  

 

 

 

Zapsala: Hanka Matějková 

 

 

Schválil: MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 


